Ajax Cup 2018
Säännöt ja ohjeet
Ajax Cupissa noudatetaan palloliiton kaikki pelaa sääntöjä.
Huomioittehan seuraavat täsmennykset peleihin liittyen.
Sivurajaheitto: 2009 syntyneiden sarjoissa
Sivurajapotku tai -kuljetus: 2010-2012 syntyneiden sarjoissa. Huom joukkueet voivat sopia myös
sivurajaheiton käytöstä. Tästä tulee ilmoittaa ennen ottelun alkua pelinohjaajalle.
Vetäytymissääntö: 2010-2012 syntyneiden sarjoissa
Kenttien merkkaaminen: Kentät on merkattu tötsillä ja maalivahdin alueen kulmat lätkillä.
2009 syntyneiden sarjojen järjestelmät:
-

-

P2009 EP yksinkertainen sarja
P2009 VP alkulohkot (2 kpl), joiden jälkeen yksi sijoitusottelu. Sijoitusottelun ollessa tasan
suoritetaan rangaistuspotkukilpailu (5 laukojaa/joukkue). Jos peli on edelleen tasan jatketaan pari
kerrallaan ratkaisuun asti.
T2009 alkulohko (1kpl), jonka jälkeen kaksi sijoitusottelua. Sijoitusottelun ollessa tasan suoritetaan
rangaistuspotkukilpailu (5 laukojaa/joukkue). Jos peli on edelleen tasan jatketaan pari kerrallaan
ratkaisuun asti.

2009 syntyneiden sijoitusten ratkaiseminen tasapisteissä (alkulohkot ja sarja)
1. Keskinäisen ottelun tulos (2 joukkuetta tasapisteissä)/ Keskinäisten otteluiden pisteet (3 tai
useampi joukkue tasapisteissä)
2. Keskinäisten otteluiden maaliero
3. Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit
4. Kaikkien otteluiden maaliero
5. Kaikkien otteluiden tehdyt maalit
6. Arpa
Kenttäkoot ja maalit: Maalit kaikissa sarjoissa 2m x 5m, kenttäkoko 2009 syntyneiden sarjoissa n.40m x
30m. kenttäkoko 2010-2012 syntyneiden sarjoissa n.35m x 25m.
Ottelun jälkeen: Loppuhuudot ja kättelyt kentän reunalla, jotta seuraava peli pääsee alkamaan ajallaan.
Valmentajat valvovat kättelyt.

Muuta informaatiota:
Saapuminen turnaukseen: Joukkueen tulee saavuttuaan ilmoittautua turnaustoimistossa. Ilmoittautumisen
yhteydessä annetaan mm vauhtipuistorannekkeiden alennuskupongit. Jos tarvitset kupongit ennen
ilmoittautumista ota yhteys Arttu Kauppiseen arttu.kauppinen@ajaxsarkkiranta.fi p.050 307 3969
Liikenteen ohjaus: Turnaukseen liittyen ei ole järjestetty liikenteen ohjausta. Parkkipaikat näette
turnauskartasta.

Turnauskioski: Kioski palvelee tekonurmikentän ja luonnonnurmikentän välissä. Kioskissa tarjolla pientä
suolaista ja makeea, makkaraa, limua, mehua, kahvia, teetä. Maksuvälineenä käteinen tai korttimaksu.
Kioskin yhteydessä on myös onnenpyörä niin kauan kuin palkintoja riittää.

AC Oulun ja ONS pelaajien vierailu: AC Oulun ja ONS pelaajien vierailu turnauksessa viikonlopun aikana.
Aikataulusta ja vierailevista pelaajista tiedotetaan erikseen.

Palkintojen jako: Palkintojen jako turnaustoimiston läheisyydessä joukkueen viimeisen pelin jälkeen.
Mitalit ja mitalien jakaja löytyvät turnaustoimistosta.
Joukkueet vastaavat reilusta pelistä ja toiminnasta niin pelaajiensa, toimihenkilöidensä kuin myös
pelaajien vanhempien osalta. Muistakaa mm että pelinohjaajat ovat hekin tuomarin uransa alussa, kuten
pelaajat peliuransa alussa. Luodaan yhdessä kaikille positiivinen ja kannustava ilmapiiri. Epäasiallinen
toiminta johtaa viimekädessä joukkueen sulkemiseen turnauksesta.
Turnauksen jury: Arttu Kauppinen (turnauspäällikkö), Toni Kinnunen (Ajax) ja Pekka Kainu (PaKa, Tervarit).
Vastalausemaksu 50€, joka palautetaan mikäli vastalause menee läpi.
Ruokailu: Kempeleen kirkonkylän koululle ei tullut ruokailuvarauksia, joten turnauspaikalla ei ole ruokailua.
Olemme kuitenkin neuvotelleet turnauksen ajaksi sporttimenun Rosso Zeppeliinistä kampanjahintaan
(menu liitteenä). Mikäli olette kiinnostuneet ruokailemaan Rosso Zeppeliinissä niin tässä varausohjeet:
Ryhmäruokailu varaukset sähköpostiin jonna.turunen@sok.fi tai numeroon 044 7886451
Mukavaa turnausta kaikille!

