
Kotkan jalkapallopuulaakin kilpailusäännöt korttelisarjan pienpelissä

1. § Kotkan jalkapallopuulaakin tarkoitus on suoda paikkakunnan työpaikka- ja muille
vastaaville joukkueille mahdollisuus harrastus- ja kuntoilumuotoisesti kilpailla jalka-
pallossa, sekä samalla laajentaa jalkapalloharrastusta ja kuntourheilua.

2. § Firmasarjassa sallitaan joukkueet, jotka muodostuvat yhdestä tai kahdesta saman
toimialan yrityksestä. Korttelisarjan joukkueet voivat olla koottuja joukkueita.
Sarjat jaetaan tarpeen mukaan divisiooniin.

3. § Kilpailussa ei sallita Veikkausliiga – III-div. eikä A-SM ja A-I div. pelaajia. Pelaaja 
saa edustaa sitä työnantajaa, osastoa tai järjestöä, jonka palveluksessa hän on. Pelaaja 
voi pelata sekä firma- että korttelisarjassa, kummassakin vain yhdessä joukkueessa. 
Pelaajan on oltava 16 vuotta täyttänyt.

4. § Ottelut pelataan pienpelinä puolikkaalla pelikentällä pieniin maaleihin.
Ottelun peliaika 2 x 25 min. Joukkueessa 7 pelaajaa, joista yhden on oltava maali-
vahti. Ottelun saa aloittaa kun joukkueessa on viisi (5) pelaajaa. Vaihtotapa 
edestakainen lentävä vaihto sivurajalta molemmat joukkueet samalta puolelta. 
Maalipotku ei saa ylittää keskirajaa ennen kuin joku pelaaja on sitä pelannut. 
Maalivahti ei voi toimittaa palloa yli keskirajan muuten kuin itse kuljettaen. 
Rikkomuksesta tuomitaan epäsuora vapaapotku keskirajalta. Paitsiosääntö ei ole 
voimassa.

5. § Pelijalkineina sallitaan urheilu- tai jalkapallokengät. Joukkueilla tulee olla yhtenäinen
pelipaita, maalivahdin pelipaidan tulee erottua kenttäpelaajista. Jos joukkueilla on
samanväriset pelipaidat, on otteluohjelmassa toisena mainittu joukkue velvollinen 
vaihtamaan pelipaitaa.

6. § Mahdolliset ottelusiirrot hoitaa ainoastaan järjestävä elin, ottelusiirto on anottava 
kirjallisesti kymmenen vuorokautta ennen ottelua.

7. § Joukkue suljetaan sarjasta kahdesta (2) luovutuksesta ja joukkueen ottelut mitätöi-
dään. Luovutuksessa on maaliero 5 – 0 luovutuksen saaneen eduksi.

8. § Pelaaja voidaan poistaa kentältä suoraan raa`asta / väkivaltaisesta pelistä, törkeästä. 
epäurheilijamaisesta käytöksestä tai muusta epäurheilijamaisuudesta. Kentältä-
poistosta seuraa pelaajalle kahden ottelun pelikielto. Joukkuekohtaisesta vaarallisesta
tai epäurheilijamaisesta käytöksestä voidaan joukkue sulkea kilpailusta. 
Kentältäpoisto kahdella varoituksella, seurauksena yhden ottelun pelikielto.

9. § Kilpailun järjestäjä ei vastaa otteluissa mahdollisesti sattuneista loukkaantumisista
ja tapaturmista. Puulaakitoimikunta suosittelee säärisuojien käyttöä.

10. § Mikäli sarjoissa pelataan useammissa divisioonissa, I-divisioonan voittaja on sarjan
mestari ja viimeinen putoaa divisioonaa alemmas, muissa divisioonissa voittaja 
nousee ja viimeinen putoaa. Joukkueiden ollessa tasapisteissä sijoituksen ratkaisee
maaliero, tehdyt maalit, keskinäisten otteluiden pisteet ja viime kädessä arpa.

11. § Puulaakitoimikunta ratkaisee harkintansa mukaan tulkinnalliset kysymykset kilpai-
lun järjestelyissä. Muissa kuin näissä säännöissä mainitussa tapauksissa noudatetaan
Suomen Palloliiton kilpailusääntöjä ja –määräyksiä. Kauden alussa järjestäjä tekee 
tarpeelliset divisioonatäydennykset. Uudet joukkueet aloittavat alimmasta 
divisioonasta.


