
 

Komeetat 04 Kevätturnaus C14 ikäluokalle lauantaina 4.5.2019 

Komeetat: 

Jyväskylän Komeetat on jyväskyläläinen jalkapalloseura, jossa on tällä hetkellä yksitoista 
poikien ikäkausijoukkuetta, miesten joukkue, sekä nuorimmissa ikäluokissa myös 
tyttöjoukkueet. Lisäksi kesällä Komeetat järjestää jalkapallo-kerhoja sekä snadifutista 
perheen pienimmille pelaajille. Lisenssipelaajien määrä on n. 400 pelaajaa. 

Turnaus: 

Komeetat 04 joukkue järjestää C15 ikäluokan haastajatason 11vs11 turnauksen 
Komeettojen Comets’ Park -tekonurmikentällä lauantaina 4.5.2019 n. klo 9 – 18. 

Pelipaikka: Comets’ Park, Kotalampi, Nääpikäntie 6-8, 40640 Jyväskylä. Kentän huolto-
rakennuksessa on pukuhuoneet, wc ja suihkutilat.  

Pelimuoto 11 vs. 11, normaali paitsiosääntö. Peliaika 2 x 25min. Puoliaika 5min. 

Turnaukseen otetaan 6 joukkuetta. Turnauksessa pelataan kaksi kolmen joukkueen 
alkulohkoa sekä sijoitusottelut. Kaikille joukkueille tulee kolme ottelua. Jokainen 
joukkue pelaa alkulohkossa 2 ottelua, joiden jälkeen pelataan sijoitusottelu toisen 
lohkon vastaavalla sijalla olevaa joukkuetta vastaan otteluohjelman mukaisesti. 

Huom! Sijoitusottelujen järjestystä voidaan muuttaa, jos alkulohkon viimeisen ottelun 
joukkueille olisi tulossa peräkkäinen ottelu. 

Otteluiden välissä on vain n. 5 minuutin tauko, joten aikataulussa pysymiseksi 
joukkueiden tulee olla huolellisia otteluiden alkamisaikojen suhteen. Otteluohjelmaan 
kotijoukkueeksi määrätty joukkue määrää pelipaidan värin. Tarvittaessa käytetään 
liivejä. Tuomareina toimii Keski-Suomen Erotuomarikerhon tuomareita, kokeneita 
jalkapallovanhempia ja pelinohjaaja-koulutuksen saaneita junioreita. 

Osallistuvien joukkueiden joukkueenjohtajien tulee toimittaa joukkueiden pelaajalista 
turnauksen alussa turnauspäällikölle. 

Tulokset, otteluista saatavat pisteet: 

• Voitto     = 3 pist 

• Tasapeli  = 1 pist 

• Häviö      = 0 pist 

Turnauksen sijoitusten määräytyminen: 

1. Otteluista saadut pisteet 
2. Keskinäinen peli 
3. Maaliero 
4. Tehdyt maalit 
5. Päästetyt maalit 
6. Arpa 

  



 

Palkitseminen: 

Turnauksessa palkitaan kolme parasta joukkuetta mitaleilla, 18 mitalia / joukkue. 
Voittajalle pokaali. Palkintojenjako tapahtuu välittömästi kyseisen sijoitusottelun 
jälkeen kentän laidalla. 

Ruokailu ja kioski: 

Joukkueilla on mahdollisuus ruokailla turnauksessa. Ruokailu järjestetään kentän 
välittömässä läheisyydessä sijaitsevan päiväkodin tiloissa. Ruuan hinta on 8 euroa / 
henkilö. Maksu ruokailuista suoritetaan turnausmaksun yhteydessä erillisen laskun 
mukaisesti. Ruokailijamäärät tulee ilmoittaa turnauspäällikölle 27.4 mennessä. 
Joukkueiden ruokailuajat ilmoitetaan erikseen ruokailijamäärien selvittyä 
otteluohjelman ohessa. Kentällä järjestetään myös kioskipalvelut. 

Ruokailuun / kioskiin liittyvät erityistoiveet Reetta Kiiskiselle, yhteystiedot alla. 

Turnausmaksut: 

Turnaukseen osallistuvien joukkueiden turnausmaksu on 160 euroa / joukkue ja se 
maksetaan Komeetat 04 joukkueen tilille turnauksen jälkeen lähetettävän laskun 
mukaisesti.  

Pukukopit ja pelien jälkeinen huolto: 

Joukkueilla on käytössä kentän huoltorakennuksessa sijaitsevat kaksi pukukoppia. 
Joukkueille ei voida osoittaa omaa koppia käyttöön. Kopissa varusteiden säilytys on 
omalla vastuulla. Pukukopeissa on mahdollisuus peseytymiseen turnauksen 
jälkeen. 

Pysäköinti ja opastus: 

Kentän pysäköintialue on pieni ja siksi turnauksen pysäköintiin voi käyttää myös 
huoltorakennukselle vievän tien reunusta, sekä läheisen päiväkodin parkkipaikkaa. 

Yhteyshenkilöt: 

Turnauspäällikkö: Jussi Ekman, 050 598 7298, jussi.ekman@komeetat.fi 

Turnausmaksut: Teemu Peurakumpu, 050 313 7500, peurte@gmail.com  

Ruokailut: Reetta Kiiskinen, 050 3767908, reetta.kiiskinen@jkl.fi 
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