
Sisu cup 2017 14.-15.1. 

 

Yleistä 

Tervetuloa Seinäjoelle juniorijalkapalloilijoiden Sisu cup 2017 jalkapalloturnaukseen. Turnaus pelataan 

neljässä ikäryhmässä P-14, P-13, P-11 ja P-9. Kaikki ottelut pelataan Seinäjoki areenassa. P-14 sarja pelataan 

lauantaina 14.1. ja muut sarjat sunnuntaina 15.1. Turnaus on samalla TUL:n läntisen alueen avoin 

halliturnaus.  

Ruokailu 

Seinäjoki Areenan Fazer ravintola Amica palvelee turnausväkeä turnauspäivinä klo 10.00 – 16.00 välisenä 

aikana. Turnausruokailu (muusia, pastaa, lihapullia, kanaa, kasvis ja salaattibuffa) on saatavilla hintaan 9,50 

ennakkoon maksettuna (kuitti mukaan) ja 10,00 euroa turnauksen info –pisteestä. Infosta lunastetaan 

myös ennakkoliput! 

Ennakko varaus jarkko.tenkula@tul.fi +-15% tarkkuudella 10.1.2017 mennessä 

Pukuhuoneet 

Pukuhuoneita on varattu kaikille joukkueille areenan tiloista. Kopit ovat auki, joten arvoesineiden jättämistä 

niihin ei suositella. Kopit tulevat jättää siistiin kuntoon niistä poistuttaessa. Areena laskuttaa kisajärjestäjää 

epäsiisteistä kopeista. Sama koskee katsomotiloja, joten siisteys ennen kaikkea ja totta kai hyvä mieli! 

Erotuomarit ja pelinohjaajat 

Tuomarit tulevat Seinäjoen erotuomarikerhosta (P-14, 13 ja 11 sarjat ja pelinohjaajat (P-9 sarjaan) 

paikallisista jalkapalloseuroista. Valmentajilta ja joukkueiden kannustajilta odotetaan kunnioittavaa 

käytöstä tuomaritoimintaa kohtaan.   

Turnaussäännöt 

Peliaika: 

P-14 ( 1 x 35 min), P-13  ja P-11 (1 x 25 min) ja P-9 (1 x 20 min) 

Pelitapa:  

P-14, 13 ja 11 Yksinkertainen sarja. Kaikki joukkueet pelaavat viisi ottelua.  

P-9 sarja pelataan lohkoissa. Alkusarjojen jälkeen pelataan sijoitusottelut. 

Sijoituksen sarjassa/lohkossa määrää keskinäinen ottelu. Mikäli samoihin pisteisiin päätyy useampi 

joukkue, määrää sijoituksen kaikkien samoihin pisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäiset ottelut 

(pisteet, maaliero, tehdyt maalit ja arpa) 

Turnausmaksu: 

Suorittakaa turnausmaksu tilille  FI03 1521 3007 1043 93 / TUL  9.1.2017 mennessä. Viitteeksi 

”junnuturnaus ja joukkueen nimi/ikäryhmä” 

Ruokailumaksut voi suorittaa samalle tilille ennen turnausta (kuitti mukaan) tai käteisellä infopisteeseen 
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areenassa. 

Turnausmaksu on 270 euroa (P-2003), 190 euroa (P-13 ja P-11)  ja 170 euroa (P-9). 

 

Palkinnot: 

Jokainen joukkue saa itselleen Fair Play pelaajan palkinnon, jonka joukkueen johto antaa sen turnauksen 

joukkueensa tsemppari –pelaajalle. Joukkueen tulee ilmoittaa saajan nimi infopisteeseen ennen viimeisen 

ottelun alkua. 

Kaikissa sarjoissa kolme parasta joukkuetta palkitaan mitaleilla ja pokaaleilla. Mitaleja on varattu 18 kpl (P-

14),  15 kpl (P-13 ja 11) ja 12 kpl (P-9) / joukkue. Palkintojen jako suoritetaan sarjan päätyttyä info-pisteen 

läheisyydessä Areenan B-ovella. 

Paitsiosääntö: 

P-14 ja 13 koko kentän paitsio, sarjassa P-11 maalialueen paitsio. P-9 sarjassa ei ole paitsiota.  

Pelaajien määrä: 

P-14 11 vs 11 

P-13 8 vs 8 

P-11 8 vs 8 

P-9 5 vs 5 

 

Pelipallo: 

Select 

 

 

                                                     

 

 


