Tampere Floorball Tournament
G- ja F2-sarjojen säännöt
Pelikenttä ja maalit
Kentän koko on vähintään 24 m x 12 m ja enintään 30 m x 15 m. Peleissä käytetään virallista
salibandymaalia (115 cm x 160 cm) pienempiä maaleja. Tarvittaessa maali pienennetään ylärimaan
kiinnitettävällä levyllä eli maalinpienennyselementillä.
Pelivarusteet
Peleissä on käytettävä suojalaseja. Jos pelaajalla on silmälasit, hän voi joko hankkia suojalasit vahvuuksilla
tai pelata pelkillä silmälaseilla. Jos pelaaja käyttää vain silmälaseja, aikuisten on hyvä varmistaa, että linssit
ovat muovia. Maalivahdin on käytettävä kasvosuojusta. Mailana käytetään korkeintaan 30 mm käyristettyä
salibandymailaa ja pallona virallista salibandypalloa.
Tytöt voivat pelata poikien kanssa ilman erityislupaa maksimissaan vuotta nuorempien poikien kanssa.
Pelin aikana toimihenkilöille annetaan työrauha ja lapsille malli reilun pelin hengestä. Peleissä vältetään
jäähyjä: sääntöjä opetetaan ensisijaisesti ohjaamalla.
Pelisäännöt
Joukkueeseen/peliryhmään kuuluu vähintään 5 pelaajaa ottelua kohden. Heidät merkitään pelaajalistaan,
maalivahti yhtenä pelaajana muiden joukossa. Maalivahtia saa vaihtaa ja peluuttaa myös kenttäpelaajana.
Kentällä on samanaikaisesti maalivahti ja neljä kenttäpelaajaa.
Peliaika on 2 x 15 min. Vaihdot tapahtuvat toimitsijoiden antamasta äänimerkistä. Vaihdon jälkeen peli
jatkuu aina luonnollisella pelitavalla (sisäänlyönti, vapaalyönti tai kiista-aloitus) tai erotuomarin/
pelinohjaajan ohjeiden mukaisesti. Pelikello käy koko ajan: kelloa ei pysäytetä maalin tai jäähyn jälkeen,
eikä vaihtojen aikana. Ainoastaan ottelun viimeinen minuutti on tehokasta peliaikaa, jolloin kello
pyäytetään aina pelikatkon aikana, tuomarin vihellyksestä. Myös rangaistuslaukauksen aikana pelikello
pysäytetään.
Maalin edessä on maalialue, jonka sisällä maalivahti saa ottaa pallon käteensä. Järjestäjä valitsee viivat,
joilla maalialue rajataan. Joukkueelle voidaan määrätä rangaistuslaukaus, jos rikotulla pelaajalla on selvä
maalintekotilanne. Jäähy voidaan viheltää, jos sama pelaaja syyllistyy useamman kerran samaan rikkeeseen
tai epäurheilijamaiseen käytökseen.
Jos maaliero kasvaa neljään, häviöllä oleva joukkue saa ottaa peliin yhden ylimääräisen kenttäpelaajan. Kun
maaliero kaventuu kahteen, pelaajamäärä palautetaan ennalleen. Muiden pelisääntöjen sekä
sääntötulkintojen osalta noudatetaan Suomen Salibandyliiton kilpailu- ja pelisääntöjä.
Joukkueilla ei ole mahdollisuutta ottaa aikalisää.
G- ja F2 junioreiden sarjoissa ei pelata sijoituksista, vaan kaikki saavat osallistujamitalin.

