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COMETS	CUP	2018	
 
TURNAUSINFO  
 
Järjestäjä: Jyväskylän Komeetat Ry 
 
Aika: 18.-19.8.2018 

Turnauksen ensimmäiset ottelut alkavat lauantaina klo 8.30, ja viimeiset pelit 
päättyvät sunnuntaina n. klo 17.30. 

Kentät: Comets’ Park, tekonurmi, Nääpikäntie 6-8, 40640 Jyväskylä 
Huhtasuon liikuntapuisto nurmet, Kangasvuorentie 18, 40340 Jyväskylä  

 Palokan liikuntapuisto tekonurmi ja nurmi, Rovastintie 6, 40270 Palokka 
Sarjat:  

  
 
 
Osallistumismaksu: 
 Turnausmaksu C15-, C14-sarjoissa on 210 e/joukkue ja 
                    D13-, D12, E11, E10-sarjoissa pelaavilta joukkueilta on 200e/joukkue 
                   F9-, F8, ja G7-sarjoissa pelaavilta joukkueilta on 105e/joukkue 
  
 
Ruokailut: Ruokailu järjestetään aterialiput etukäteen tilanneille. Ruokailu tapahtuu Huhtasuon 

yhtenäiskoululla (Suluntie 18). Kentillä on myös kioski, josta saa pientä purtavaa. 
 
Maksut Turnauksen osallistumismaksulla joukkue rekisteröidään ja osallistuminen 

vahvistetaan. Osallistumismaksut on maksettava Jyväskylän Komeetat ry:n tilille 
Nordea FI8410453000191147 7.7.2018 mennessä. Osallistumismaksua ei palauteta. 

 
Tuomarit: Comets Cupin tuomitsevat erotuomari- ja pelinohjaajakoulutuksen saaneet pelinohjaajat. 
 

lk syntymäv.peliaika pelimuoto sarjat
G7 2011 1	x	25	min (5v5)
F8 2010 1	x	25	min (5v5) vähemmän	pelanneet
F8 2010 1	x	25	min (5v5) enemmän	pelanneet
F9 2009 1	x	25	min (5v5) vähemmän	pelanneet
F9 2009 1	x	25	min (5v5) enemmän	pelanneet
E10 2008 2	x	10	min.(8v8) kilpa
E10 2008 2	x	20	min.(8v8) haastaja
E11 2007 2	x	20	min.(8v8) kilpa
E11 2007 2	x	20	min.(8v8) haastaja
D12 2006 2	x	20	min.(8v8) kilpa
D12 2006 2	x	20	min.(8v8) haastaja
D13 2005 2	x	20	min.(8v8) haastaja
C14 2004 2	x	20	min.(11v11) haastaja
C15 2003 2	x	20	min.(11v11) haastaja
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Turnauksen Jury: 

Jury koostuu järjestäjän edustajasta, pelinohjaajien edustajasta ja yhdestä 
vierasjoukkueiden edustajasta turnauksessa. Jury ratkaisee säännöistä aiheutuvat 
ristiriitatilanteet. Juryn päätöksistä ei voi valittaa. 
 

Palkinnot:  
C15 – E10 –sarjoissa turnauksen voittaja palkitaan pokaalilla ja kolme parasta 
joukkuetta mitaleilla (max. 15kpl/joukkue).  

 F9-G7-sarjoissa kaikki joukkueet palkitaan osallistujamitaleilla (max. 10kpl/joukkue) 
Palkintojen jako suoritetaan kunkin joukkueen viimeisen ottelun jälkeen kentällä. 
 

Yhteyshenkilöt: 
 Turnauspäällikkö Oiva Salmi (0400 396 810) 
 Tuomarointi Matti Silvennoinen (050 5987 298) 
 Tulospalvelu Comets Park Matti Seppä (040-5949645) 

Tulospalvelu Huhtasuo Jussi Lehtimäki (040-5888243) 
 Tulospalvelu Palokka Raimo Jääskeläinen (040 7526575) 
 EA, Kentät, pysäköinti Comets Park Jussi Ekman (050 5987 298) 

EA, Kentät, pysäköinti Huhtasuo Risto Ruuskanen (044 3455 223) 
 EA, Kentät, pysäköinti Palokka Rauno Jäntti (040 5108 951) 
 Ruokailu Huhtasuon yhtenäiskoulu Kati Pesola (040 721 3227) 
 Kioskit Comets Park, Huhtasuo, Palokka Reetta Kiiskinen  
 
Muuta: Pelaajaluettelot vastuuhenkilöineen on toimitettava turnauspäällikölle viimeistään 

saavuttaessa pelipaikalle ennen ensimmäisen ottelun alkua. Pelaajaluetteloista tulee 
myös käydä ilmi joukkueen yli-ikäiset pelaajat. Mieluiten jo sähköpostitse 12.8. 
mennessä osoitteeseen oiva.salmi@komeetat.fi. 
 
Jos sinulla on turnaukseen liittyvää kysyttävää, laita viestiä sähköpostilla 
osoitteeseen oiva.salmi@komeetat.fi tai soita numeroon (0400 396810). 

 
SÄÄNNÖT C15 – E10 (2003 -  2008)  

 
Peliaika sarjoissa on 2 x 20 min. 
C-ikäisissä pelimuoto on 11v11. D ja E-ikäisissä pelimuoto on 8 v8.  
 
C-D ikäluokkien peleissä on käytössä normaali paitsiosääntö. E ikäluokkien  peleissä 
on käytössä paitsioalue. Rangaistusalueen tasalta alkavan ja pääty rajan välinen alue 
on paitsioaluetta, jossa paitsiosääntö on voimassa  
 
Vaihdot suoritetaan ns. lentävillä vaihdoilla pelikatkojen yhteydessä. Vaihtojen 
lukumäärä on vapaa. Joukkueella saa olla yli-ikäisiä pelaajia kentällä korkeintaan kaksi 
(2) kerrallaan. Pelin kokoonpanossa yli-ikäisiä saa olla kaksi (3).  Turnauksessa 
noudatetaan SPL:n Kaikki Pelaa -sääntöjä. 
 
D15-C13(2003-2005) kaksi viiden joukkueen alkulohkoa, joiden sijoitusten 
perusteella sijoitusottelu toisen lohkon vastaavalle sijalle päätynyttä joukkuetta 
vastaan.  
C12-E10(2006-2008) haastaja- ja kilpasarjat kaksi viiden joukkueen 
alkulohkoa, joiden sijoitusten perusteella sijoitusottelu toisen lohkon vastaavalle sijalle 
päätynyttä joukkuetta vastaan.  
Turnauksen voittaja palkitaan pokaalilla ja kolme parasta joukkuetta 
mitaleilla.  
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Alkulohkoissa joukkueiden järjestyksen tasapisteissä ratkaisee 
1. Kaikkien tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäisten otteluiden pisteet 
2. Kaikkien tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäisten ottelujen maaliero. 
3. Kaikkien tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäisten ottelujen tehdyt maalit 
4. Koko lohkon maaliero 
5. Koko lohkon tehdyt maalit 
6. Ylimääräinen rangaistuspotkukisa (vain mitalisijoituksia ratkaistaessa) 
 

 
SÄÄNNÖT F9-G7 (2009-2011) 

 
Peliaika sarjoissa on 1 x 25 min. Pelimuoto on 5 v 5. 
Peleissä ei ole käytössä paitsiota.  
Vaihdot suoritetaan ns. lentävillä vaihdoilla pelikatkojen yhteydessä. Vaihtojen 
lukumäärä on vapaa. Joukkueella saa olla yli-ikäisiä pelaajia kentällä korkeintaan kaksi 
(2) kerrallaan. Turnauksessa noudatetaan SPL:n Kaikki Pelaa-sääntöjä. 

 

• Sarjassa F8-G7 (2009-2010) maalipotkun sijaan käytetään maaliheittoa. 
• Sarjassa F8-G7 (2009-2010) sivurajaheiton sijaan käytetään rajapotkua tai –

kuljetusta. 
• Sarjassa F9 (2008) käytetään normaalia rajaheittoa ja maalipotkua. Maalia ei voi 

tehdä suoraan aloituspotkusta 

Turnauksen F9, F8, G7-sarjoissa ei ole sarjasijoituksia. Otteluiden tulokset merkitään 
kuitenkin ylös. Kukin joukkue saa vähintään neljä ottelua. Sarjoissa kaikki joukkueet 
palkitaan osallistujamitaleilla.  

YLEISTÄ KAIKILLE SARJOILLE 

• Pelaaja saa edustaa turnauksessa vain yhtä joukkuetta. Joukkueiden pelaajalistat 
on toimitettava turnauspäällikölle viimeistään ennen ensimmäistä joukkueen 
ottelua. 

• Mikäli joukkueilla on samanväriset pelipaidat, on vierasjoukkueeksi ohjelmassa 
merkitty joukkue velvollinen järjestämään käyttöönsä vastustajista selvästi 
erottuvat pelipaidat (liivit tms.). 

• Maalivahdin pelipaidan tulee selvästi erottua muista pelipaidoista. 
• Joukkueen on oltava otteluvalmiina kentän luona vähintään viisi (5) minuuttia 

ennen ohjelmaan merkittyä alkamisajankohtaa. 
• Rangaistuspotkukilpailut sijoitusotteluvaiheessa suoritetaan kolmella (3) 

pelaajalla/joukkue, ja tämän jälkeen pari kerrallaan ratkaisuun asti. Joukkueen 
jokaisen pelaajan on suoritettava potku ennen kuin pelaaja voi ampua 
toistamiseen (= uusi kierros). 

Otteluohjelmat ovat nähtävissä Komeettojen kotisivuilla noin kaksi viikkoa ennen 
turnauksen alkamista 

Joukkueiden johtajille 
Henkilö, joka on nimetty joukkueenjohtajaksi, vastaa joukkueestaan sekä pelien 
aikana, että muualla sekä yhteydenpidosta turnauksen aikana. Joukkueiden 
vastuuhenkilöt huolehtivat ja vastaavat siitä, että kaikilla joukkueen pelaajilla on 
voimassa Palloliiton ohjeitten mukainen lisenssi ja vakuutusturva. 

 Ystävällisin terveisin Oiva Salmi,   Jyväskylän Komeetat ry 


