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ENNEN TURNAUSTA KORONA-OHJEISTUS
Kaikkien joukkueiden tulee täyttää pelaaja-
luettelot sähköisesti turnauspalvelun sivustolla 
osoitteessa helsinkicup.torneopal.  viimeistään 
ennen ilmoittautumista kisatoimistoon. 
Luettelosta tulee löytyä pelaajien nimet ja 
pelinumerot.

• Jokaisen joukkueen tulee käydä ilmoittautumassa 
kisatoimistoon mielellään jo ensimmäistä ottelua
edeltävänä päivänä tai viimeistään ennen ensimmäistä 
ottelua. Joukkueen edustajan tulee käydä kisatoimistossa 
paikan päällä, sillä joukkue saa sieltä turnaussalkun ja 
rannekkeet. Hakija voi olla myös joku muu kuin joukkueen 
ilmoitettu yhteyshenkilö. 

• Ilmoittautuminen kisatoimistoon aukeaa torstaina 2.7. 
kello 16:00. Tarkemmat aukioloajat löydät kisatoimiston 
tietojen alta.

• Ilmoittautumisen yhteydessä joukkueen pelaajalista 
lukitaan ja siihen ei voi enää tehdä muutoksia.

Majoittuvien joukkueiden tulee ilmoittaa saapumisaika, 
majoitus-/huonelistat sekä mahdolliset ruokaallergiat 
majoitusvarauksen yhteydessä saatujen ohjeiden 
mukaisesti.

Helsinki Cupin Korona-ohjeistus Palloliiton, THL:n ja AVI:n ohjeilla 
joukkueille ja pelitapahtumiin.

Suosittelemme viranomaisohjeiden mukaan riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä 
jättämään tänä kesänä ottelutapahtumat väliin. Mikäli tältä ei voida kokonaan 
välttyä, osallistuvan henkilön on noudatettava erityisen tarkasti annettuja ohjeita.

• Love The Ball Center: Kävijämäärä alueella on rajattu 400 henkilöön. Alueelle on 
sisäänpääsy ja poistumistiet, joita valvovat järjestyksenvalvojat. He ovat tilanteen 
tasalla kävijämäärästä jatkuvasti. Alueella ohjeistetaan turvaväleistä, hygieniaan 
kiinnitetään erityishuomiota ja alueelta löytyy useita käsidesipisteitä.

• Pelit ja kenttäalueet:
Kenttäalueilla työntekijät pitävät huolen käsidesin saatavuudesta. Jokaisella 
kenttäalueella on valvoja, joka valvoo paljonko ihmisiä alueella on. Ohjeistamme 
ennen tapahtumia joukkueita huomioimaan, että heiltä löytyy kertakäyttökäsineitä 
ja käsipyyhkeitä sekä riittävästi ainetta käsien desinfi ointiin. Suosittelemme 
välttämään ottelupaikalle saapumista liian aikaisin. Pelaajien saapuminen ja 
poistuminen porrastetaan siten, että kenttäalueilla säilytetään turvavälit. Pelaajien 
lämmittelyssä vältetään koskemasta palloon käsin tai päällä. Lämmittelyn jälkeen 
yksi henkilö kerää kaikki pallot hansikkaita käyttäen. Katsomot rajataan niin että 
pelien seuraaminen tapahtuu kahden metrin turvavälein.

• Kioskit: Kioskien turvallisuudesta huolen pitävät pisarasuojat, käsidesit ja 
turvavälit. Kioskeissa siivotaan jatkuvasti ja työntekijät koulutetaan erikseen 
kiinnittämään erityistä tarkkaavaisuutta hygieniaan.

• Muut: Siirtokäymälät; näiden tilojen siistintään on varattu ammattitaitoinen 
henkilöstö, joka vastaa erityisen huolellisesta tilojen siistimisestä. Siirtokäymälöjen 
yhteydestä löytyvät käsienpesupisteet ja saippua. Lisäksi wc-tiloja siivotaan 
useasti päivän aikana. Pukuhuoneet pidetään suljettuina.

• Majoitukset: Hotelleissa toimitaan viranomaisten turvallisuusohjeiden pohjalta 
kuten muuallakin. Aamupalaruokailut hoidetaan yksittäisannoksina. Päivitämme 
vielä tarkennettuja turvallisuusohjeita kotisivuillamme  (www.helsinkicup.fi ) ja 
mobiiliapplikaatiossamme sekä turnausohjelmassa, joka julkaistaan myöhemmin.
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IKÄLUOKAT & 
PELITAVAT
POJAT & TYTÖT
(7-9-VUOTIAAT)

VIIKKO-OHJELMA

IKÄLUOKKA SYNTYMÄAIKA PELITAPA PELIAIKA SIVURAJAPALLO VETÄYTYMINEN

B9 & G9 1.1.2011 tai jälkeen 2 x 14 min

Rajapotku/Kuljetus

Rajapotku/Kuljetus

2 x 14 min

2 x 14 min

5 vs 5 Ei

Ei

Kyllä

3

3

3

5 vs 5

5 vs 5

1.1.2012 tai jälkeen

1.1.2013 tai jälkeen

B8 & G8

B7

HUOM! 7–9-vuotiaiden sarjoissa maalipotkutilanteessa
maalivahti voi avata pelin joko maaliheitolla tai -potkulla.

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

Joukkueet on jaettu kolmen tasoisiin tasoryhmiin (elite/yleis/harraste). Joukkueet pelaavat 
kuusi ottelua oman tason joukkueita vastaan, kolmepäiväisessä turnauksessa kaksi per 
päivä / kaksipäiväisessä turnauksessa kolme per päivä. Sarjataulukoita ei lasketa. 
7–9-vuotiaiden sarjoissa pelinumerot eivät ole pakollisia.

B7

B8

B9

G8 & G9

Kaksipäiväinen turnaus

Kaksipäiväinen turnaus

Kaksipäiväinen turnaus

Rajaheitto

POJAT
(10-17-VUOTIAAT)

SYNTYMÄAIKA PELITAPA PELIAIKA PAITSIO

11 vs 11

11 vs 11

8 vs 8

8 vs 8
11 vs 11

8 vs 8

8 vs 8
8 vs 8

8 vs 8

8 vs 8

8 vs 8

8 vs 8

8 vs 8

2 x 25 min

2 x 25 min

2 x 20 min

2 x 20 min
2 x 20 min

2 x 20 min

2 x 15 min

2 x 20 min

2 x 15 min

2 x 20 min

2 x 15 min

2 x 20 min

2 x 15 min

PALLO

5

5

5

5
4

4

4

4

4

4

4

4

4

Kyllä

Kyllä

Alue*

Alue*

Alue*

Alue*

1.1.2003 tai jälkeen

1.1.2005 tai jälkeen

1.1.2005 tai jälkeen

1.1.2006 tai jälkeen

1.1.2007 tai jälkeen

1.1.2007 tai jälkeen

1.1.2007 tai jälkeen

1.1.2008 tai jälkeen

1.1.2008 tai jälkeen

1.1.2009 tai jälkeen

1.1.2009 tai jälkeen

1.1.2010 tai jälkeen

1.1.2010 tai jälkeen

IKÄLUOKKA

B17

B14-15H

B14H

B13 8v8

B12H

B10

B15

B13 11v11

B12

B11H

B13H

B11

B10H

*Rangaistusalueen rajan tasalta alkava paitsioalue

ALKULOHKOT VIIKKO-OHJELMA
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI

A-FINAALIT

ALKULOHKOT

HARRASTESARJAT

B-FINAALIT

C-FINAALIT

YKSI
JATKOPELI

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä
Kyllä

Kyllä

Kyllä
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ALKULOHKOISTA
JATKOPELEIHIN

Alkusarjojen joukkueet jaetaan kuuden
(6) tai mahdollisesti viiden (5) joukkueen
lohkoihin.

Alkusarjat pelataan yksinkertaisena
sarjana maanantaista keskiviikkoon,
joista Yleislohkojen sijoille 1. ja 2. tulleet
joukkueet jatkavat A-fi naaleihin, 3. ja
4. B-fi naaleihin ja 5.–6. C-fi naaleihin.
Elite-lohkoista A-fi naaleihin jatkavat
lohkojen 1.–4. sijoille tulleet joukkueet ja
sijoille 5.–6. tulleet joukkueet jatkavat
B-fi naaleihin. A-, B- ja C-fi naalisarjat
pelataan pudotuspelein fi naaliin asti.
Hävinnyt joukkue putoaa turnauksesta.

B10H-B17H-harrastesarjoissa pelataan 
alkulohko-ottelut maanantaista 
keskiviikkoon. Lisäksi kaikki joukkueet 
pelaavat torstaina yhden ottelun. Muita 
jatko-otteluita ei pelata. Kaikki sarjat 
pelataan 8v8. 

ELITELOHKOT YLEISLOHKOT

A-Finaaleihin

A-Finaaleihin

B-Finaaleihin

B-Finaaleihin

C-Finaaleihin

Sija 1

Sija 2

Sija 3

Sija 4

Sija 5

Sija 6

TYTÖT
(10-18-VUOTIAAT)

SYNTYMÄAIKA PELITAPA PELIAIKA PAITSIO

11 vs 11

8 vs 8

11 vs 11

8 vs 8

8 vs 8

8 vs 8

2 x 25 min

2 x 25 min

2 x 20 min

2 x 20 min

2 x 15 min

2 x 15 min

PALLO

4

4

5

5

4

4

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Alue*

Alue*

1.1.2002 tai jälkeen

1.1.2005 tai jälkeen

1.1.2007 tai jälkeen

1.1.2008 tai jälkeen

1.1.2009 tai jälkeen

1.1.2010 tai jälkeen

IKÄLUOKKA

G18

G12

G10

G14-15

G11

G13

*Rangaistusalueen rajan tasalta alkava paitsioalue
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VIIKKO-OHJELMA
KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI

ALKULOHKOT JATKO-OTTELUT & 
A- JA B-FINAALIT

ELITELOHKON 
A-FINAALIT

Alkulohkojen jälkeen joukkueet jatkavat A- ja B-finaaleihin. B-finaalit pelataan 
ratkaisuun asti ja voittajat palkitaan pokaaleilla. 
 
Yleis- ja harrastesarjojen A-finaalit pelataan perjantaina. Yleis- ja harrastesarjojen 
neljä parasta palkitaan mitalein.

Elite-sarjan A-finaalit pelataan lauantaina. Neljä parasta Elite-sarjan joukkuetta 
palkitaan mitalein.

SARJAJÄRJESTELMÄT
Kaikki sarjat pelataan omina kilpailuinaan eli joukkueet eivät kohtaa joukkueita muista 
sarjoista turnauksen aikana. Joukkueet on jaettu kussakin sarjassa osallistujamäärän 
mukaan kahteen tai kolmeen viiden joukkueen alkulohkoon. Alkulohkojen jälkeen 
joukkueet jatkavat A-finaaleihin tai B-finaaleihin seuraavasti:

Sekä A- että B-finaalit pelataan pudotuspelein finaaliin asti. Hävinnyt joukkue putoaa 
turnauksesta. Lauantainapelataan ainoastaan Elite-tason A-finaalien finaaliottelut. 
Kaikki muut jatko-ottelut pelataan perjantaina. Mikäli jonkin sarjan pelitapa poikkeaa 
yllä mainitusta, ilmoitetaan sarjan pelitapa otteluohjelman julkaisun yhteydessä. 
Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa sarjan joukkuemäärä ei ole viidellä 
jaollinen. Sarjajärjestelmä voi poiketa merkittävästi yllä ilmoitetusta, kuitenkin 
siten, että joukkueille tulee vähintään saman verran otteluita kuin yllä mainituilla 
sarjajärjestelmillä pelatessa.

2 LOHKOA » SIJAT 1-3 A-FINAALEIHIN; SIJAT 4-5 B-FINAALEIHIN

3 LOHKOA » SIJAT 1-2 JA KAKSI PARASTA* KOLMOSTA A-FINAALEIHIN;  
HEIKOIN* KOLMONEN JA SIJAT 4-5 B-FINAALEIHIN

*LOHKOJEN VÄLISESSÄ VERTAILUSSA JÄRJESTYS ON: 
1.PISTEET, 2. MAALIERO, 3. TEHDYT MAALIT, 4. ARPA

TÄGÄÄ ITSESI  
MUKAAN 

TURNAUKSEEN! 
#HELSINKICUP 

SÄÄNNÖT &
TURNAUSFAKTA
OTTELUMÄÄRÄYKSIÄ 
Joukkueiden on oltava puettuina ja 
pelivalmiina vähintään 15 minuuttia 
ennen ottelun alkua. Mikäli 
joukkueiden pelipaidat eivät erotu, 
tulee otteluohjelmassa viimeksi 
mainitun joukkueen (vierasjoukkue) 
vaihtaa pelipaitansa (peliliivien käyttö 
vieraspaitana on sallittua). Maalivahdin 
pelipaidan tulee erottua selvästi muista 
pelipaidoista. Joukkueen pelaajamäärää 
turnauksessa ei ole rajoitettu. Ottelua 
kohden joukkueen koko on kuitenkin 
rajoitettu 18 pelaajaan. Vaihtojen määrää 
ei ole rajoitettu. Niiden joukkueeseen 
kuuluvien pelaajien, jotka eivät osallistu 
otteluun ja jotka ylittävät 18 pelaajan 
enimmäismäärän, tulee seurata ottelua 
selvästi erottuen pelaavan joukkueen 
vaihtopelaajista (ei peliasuisina 
vaihtopenkillä).

VARAKENTÄT 
Mikäli otteluita joudutaan siirtämään 
varakentille, päivitetään otteluiden 
uusi pelipaikka ja -aika sivulle 
https://helsinkicup.torneopal.fi/ tai 
turnausapplikaatioon. Lisäksi joukkueen 
yhteyshenkilöä tiedotetaan asiasta 
tekstiviestillä. Mikäli merkittävä 
määrä otteluita joudutaan siirtämään 
varakentille, on turnausjärjestäjällä oikeus 
lyhentää otteluiden peliaikaa. Mikäli 
tähän päädytään, lyhennetään peliaikaa 
kaikissa kyseisen ikäluokan otteluissa. 
Ajantasaisimman infon otteluohjelmista 
löydät turnausapplikaatiosta.

VASTALAUSE 
Vastalauseen voi tehdä Turnaussääntöjen 
tai jalkapallosääntöjen rikkomuksista 
samaan sarjaan osallistuva joukkue. 
Vastalauseita pelikentän tai sen 
varusteiden johdosta ei tutkita, ellei 
erotuomarille ole tehty niistä ilmoitusta 
ennen ottelun alkua. Vastalauseesta on 

ilmoitettava heti ottelun päätyttyä ottelun 
erotuomarille, ennen kuin hän on poistunut 
ottelupaikalta. Tarkoin perusteltu 
vastalause tulee jättää kirjallisena 
kisatoimistoon * tunnin kuluessa ottelun 
päättymisestä. *Vastalauseen jättöaika 
lohkopeleissä on kaksi (2) tuntia. 
Jatkopeleissä vastalauseen jättöaika 
on yksi (1) tunti. Samalla tulee suorittaa 
vastalausemaksu 100€, joka palautetaan, 
mikäli vastalause hyväksytään.
Erotuomarin ottelua koskevat päätökset 
ovat jalkapallosääntöjen 5 § mukaan 
lopullisia. Tällaisia päätöksiä vastaan 
tehdyt vastalauseet eivät pääsääntöisesti 
voi johtaa uusintaotteluun. Jury voi 
kuitenkin määrätä uusintaottelun, mikäli 
erotuomari on tehnyt sääntöjen vastaisen 
ratkaisun.

PELIOIKEUS 
Pelaaja on automaattisesti 
edustuskelpoinen vain siinä seurassa, 
missä hänellä on pelipassin mukainen 
edustusoikeus turnauksen aikana. Mikäli 
pelaaja haluaa osallistua turnaukseen 
jonkin toisen seuran joukkueessa, 
tulee pelaajan varsinaisen joukkueen 
valmentajan tai joukkueenjohtajan 
lähettää asiasta tieto sähköpostitse 
osoitteeseen helsinkicup@helsinkicup.fi  
28.6. mennessä.
Palloliiton yhdistelmäjoukkueissa pelaavat  
pelaajat edustavat sitä seuraa, missä 
heillä on sillä hetkellä voimassa oleva 
pelipassi. Mikäli tämä sama joukkue, 
joka pelaa Palloliiton sarjaa, tulee 
turnaukseen yhteisjoukkueen nimissä, 
ovat pelaajat oikeutettuja pelaamaan 
yhteisjoukkueessa. 
 
YLI-IKÄISET PELAAJAT 
Joukkue voi peluuttaa turnauksessa kahta 
sellaista pelaajaa, jotka ovat syntyneet 
ko. sarjan ikäluokkaa edeltävän vuoden 
aikana. Näillä ilmoitetuilla pelaajilla ei ole 
pelioikeutta muissa sarjoissa.
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Pelaajien tulee olla samat läpi turnauksen 
ja heidät nimetään pelaajaluetteloon 
ennen turnausta muiden pelaajien 
tapaan. Palloliiton myöntämät yli-
ikäisyysluvat ovat voimassa sellaisenaan. 
Jos joukkueella on enemmän kuin kaksi 
(2) yli-ikäistä pelaajaa, ilmoita joukkueen 
yli-ikäiset pelaajat 28.6. mennessä 
helsinkicup@helsinkicup.fi .

Näiden lisäksi turnaukseen voi hakea 
perusteltuja, turnauskohtaisia yli-
ikäisyyslupia sähköpostilla osoitteesta 
helsinkicup@helsinkicup.fi  28.6. 
mennessä. Sellaisista maista tulevat 
joukkueet, joissa ikäluokat muodostetaan 
syyskuun elokuuhun, voivat peluuttaa 
syyskuussa tai myöhemmin syntyneitä 
yli-ikäisiä vapaasti.

PELAAJALUETTELO
Ilmoittautumalla turnaukseen hyväksytte, 
että Helsinki Cup Oy:llä on oikeus 
nähdä Palloliiton tietojärjestelmästä 
pelaajan nimi, syntymäaika, Pallo ID 
sekä seura, jossa pelaajalla on voimassa 
oleva pelipassi. Jos pelaajalla ei ole 
voimassa olevaa pelipassia, pelaaja ei ole 
edustuskelpoinen turnauksessa.
Kaikkien joukkueiden tulee täyttää 
pelaajaluettelot sähköisesti 
turnauspalvelun sivustolla osoitteessa 
https://helsinkicup2020.torneopal.
fi /taso/login.php viimeistään ennen 
ilmoittautumista kisatoimistoon.

Joukkueiden pelaajaluettelot täytetään 
TASO:ssa joko kopioimalla sarjoihin 
osallistuvan joukkueen pelaajatiedot tai 
lisäämällä pelaajat yksitellen PalloID:llä 
joukkueen pelaajaluetteloon.

Luettelosta tulee löytyä pelaajien nimet 
ja pelinumerot.  Pelaajaluetteloon ei voi 
tehdä muutoksia turnauksen aikana eikä 
pelaajia voi lisätä enää ensimmäisen 
ottelun jälkeen, joten varmistakaa että 
kaikki pelaajat löytyvät listoilta

VIRHEELLISET TULOKSET 
& KORJAUKSET
Ilmoita virheellisistä tuloksista & 
korjauksista kisatoimistoon +358 40 6408 
750 / +358 40 6408 751.

JATKO-OTTELUT ALKAVAT 9.7.2020
Joukkueen yhteyshenkilöä pyydetään 
tarkistamaan otteluohjelma osoitteessa 
https://helsinkicup.torneopal.fi / tai 
turnausapplikaatiosta.

MUUTA
Turnauksen säännöt löytyvät 
kokonaisuudessaan turnauksen 
verkkosivuilta osoitteesta
www.helsinkicup.fi 

turnauspalvelun sivustolla osoitteessa 
https://helsinkicup2020.torneopal.
fi /taso/login.php viimeistään ennen 

Joukkueiden pelaajaluettelot täytetään 
TASO:ssa joko kopioimalla sarjoihin 
osallistuvan joukkueen pelaajatiedot tai 
lisäämällä pelaajat yksitellen PalloID:llä 

Luettelosta tulee löytyä pelaajien nimet 
ja pelinumerot.  Pelaajaluetteloon ei voi 
tehdä muutoksia turnauksen aikana eikä 
pelaajia voi lisätä enää ensimmäisen 
ottelun jälkeen, joten varmistakaa että 
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MAJOITTUVAT 
JOUKKUEET
Majoittuvien joukkueiden tulee ilmoittaa 
saapumisaika, majoitus-/huonejakolistat 
sekä mahdolliset erityisruokavaliot ja 
ruoka-allergiat majoitusmyyntipalvelumme 
antamien ohjeiden mukaisesti. Pelaajaluettelot 
ja joukkueen taustahenkilöiden tiedot 
tulee täyttää joukkueen hallintasivuille 
osoitteessa https://helsinkicup.torneopal.fi /
taso/login.php ennen joukkueen saapumista 
turnaukseen. Joukkueen on täytettävä 
pelaajalistat pelinumeroineen. Kirjautuminen 
tapahtuu joukkueen ilmoittamisen yhteydessä 
sähköpostiin saadulla joukkuekoodilla.

SAAPUMINEN HOTELLILLE, 
ILMOITTAUTUMINEN JA 
TURNAUSSALKKUJEN NOUTO

Turnauspaketin varanneilla joukkueilla 
sisäänkirjautuminen hotelliin alkaa klo 15.00 
lähtien tulopäivänä ja huone on luovutettava 
lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Mikäli 
saavutte Helsinkiin tätä ennen, voitte 
mahdollisesti säilyttää matkatavaroita 
hotellin matkatavarasäilytystilassa huoneen 
saamiseen saakka. Asiaa kannattaa kysyä 
ao. hotellin vastaanottotiskiltä. 

Huom! Jokaisen joukkueen tulee ilmoittautua 
kisatoimistoon mielellään jo ennen 
ensimmäistä peliä edeltävänä päivänä tai 
viimeistään ennen ensimmäistä ottelua.

• Ilmoittautuminen kisatoimistoon aukeaa 
torstaina 2.7. kello 16.00.

• Tarkemmat aukioloajat löydät 
kisatoimiston tietojen alta.

• Ilmoittautumisen yhteydessä joukkueen 
pelaajalista lukitaan ja siihen ei voi enää 
tehdä muutoksia.

MAJOITUKSEN PELISÄÄNNÖT

Toivomme majoittuvien joukkueiden 
noudattavan hotellimajoitusta koskevia 
pelisääntöjä. Joukkueenjohtajien tulee 
allekirjoittaa majoitussääntöjä koskeva 
kaavake saapumisen yhteydessä.

• Majoitustiloissa saa oleskella vain 
hotellissa majoittuvat henkilöt.

• Majoitustiloissa ei saa harrastaa 
mitään pallopelejä tai mitään 
muutakaan toimintaa, mikä saattaa 
aiheuttaa majoituspaikan irtaimiston 
vaurioitumista tai rikkoutumista.

• Majoitustilojen tärvelemisen tai 
irtaimiston särkymisen korvaa 
majoittuja.

• Häiritsevää metelöintiä on vältettävä 
kaikkina aikoina.

• Majoitustiloissa ei saa tupakoida. 
Tupakointi on sallittua vain siihen 
osoitetussa tilassa.

• Arvoesineiden säilytys majoitustiloissa 
on majoittujan omalla vastuulla 
– hotellissa käytä huoneessa 
olevaa tallelokeroa arvoesineiden 
säilyttämiseen.
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• Majoitustilojen irtaimistoa ja varustusta 
ei saa viedä pois huoneesta.

• Koulumajoituksessa majoittuvat 
joukkueet sitoutuvat pitämään 
majoitusluokan siistissä kunnossa ja 
keräävät irtoroskat roskakoreihin.

OPPAAT

• Turnauspakettiin kuuluu Helsinki Cup 
-opaspalvelut.

• Oppaat ovat tarpeen mukaan vastassa 
joukkueita rautatie- ja linja-autoasemalla 
ja vievät joukkueet hotellimajoitukseen 
julkisia kulkuneuvoja käyttäen.

• Oppaat opastavat joukkueiden 
siirtymistä majoituskohteista 
ottelupaikoille.

Liikkuminen turnauksessa

Helsinki Cupin turnauksiin pääset kätevästi kävellen, pyöräillen tai tarvittaessa myös joukkoliikenteellä. 
Joukkoliikenne Helsingin seudulla toimii, mutta suosittelemme käyttämään sitä vain tarpeellisiin 
matkoihin ja käyttämään tänä vuonna myös muita kulkutapoja turnaukseen saapumisessa. Helsinki 
Cupin turnauspaketin hankkineet saavat käyttöönsä HSL:n matkalipun. Lipulla voi matkustaa koko 
turnausviikon ajan vapaasti kaikissa joukkoliikennevälineissä A- ja B-vyöhykkeillä, joilla kentätkin 
sijaitsevat. Lippu aktivoidaan ensimmäisellä käyttökerralla näyttämällä sitä kortinlukijalaitteella 
liikennevälineessä tai metroasemalla. 

Teemme parhaamme, jotta matkustaminen ja työskenteleminen HSL:n liikenteessä olisi mahdollisim-
man turvallista. Liikennevälineiden ja asemien siivousta on lisätty, ja metroasemille ja Helsingin 
päärautatieasemalle on asennettu käsidesipisteitä. Muiden ja oman matkan turvallisuuteen voit 
kuitenkin vaikuttaa myös itse.

Matkustusetiketti turnausvieraille 
Matkusta vain terveenä. Jos sinulla on pieniäkään sairauden oireita, älä osallistu turnaukseen tai matkusta 
joukkoliikenteellä.

Pidä etäisyyttä muihin matkustajiin mahdollisuuksien mukaan asemilla, pysäkeillä ja liikennevälineissä. Suosi 
vapaita istumapaikkoja, mutta vältä mahdollisuuksien mukaan muiden ihmisten viereen istumista. Jos liikenne-
välineessä on täyttä, jää odottamaan seuraavaa vuoroa, jos mahdollista. Matkaan kannattaa varata tavallista 
enemmän aikaa. Jos voit matkustaa ruuhka-aikojen (ma-pe klo 7-9 ja 15.30-18) ulkopuolella, suosittelemme sitä.

Jos sinua yskittää tai aivastuttaa, yski tai aivasta hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan.

Lataa HSL-sovellus puhelimeesi 
Joukkoliikenteellä liikkuminen on helppoa, kun etsii reitit ja aikataulut HSL-sovelluksella. Sovelluksella voit maksaa 
matkalipun ja se sisältää myös Reittioppaan palvelut. Lisäksi sovelluksesta voi nähdä uutisia ja ajankohtaisia asioita 
mm. liikenteen sujuvuudesta. Kun sallit paikannuksen, näet yhdellä vilkaisulla kaikki lähipysäkeiltä lähtevät joukko-
liikennevälineet. Lisää vain määränpään osoite ja Reittiopas hakee sinulle joukkoliikenteen reitin sinne. Lue lisää: 
www.hsl.fi/sovellus

Hanki matkalippusi etukäteen
HSL-sovelluksen lisäksi matkalippuja voi ostaa lipunmyyntiautomaateista, 
pysäköintiautomaateista tai HSL:n myyntipisteistä kuten R-kioskeilta tai 
useimmista hotelleista (vuorokausi- ja ennakkoon ostettavat kertaliput). Suosi 
kuitenkin HSL-sovellusta lipun ostamisessa aina kun se on mahdollista. Liikenne-
välineiden kuljettajilta ei voi ostaa lippua ja turhaa kontaktia kuljettajiin on syytä 
välttää. Toivotamme kaikille turvallista matkaa ja hyvää turnausta!  
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RUOKAILUT

15

Turnausravintola sijaitsee Bollis-
ravintolassa osoitteessa Urheilukatu 5. 
Sisäänkäynti tapahtuu Urheilukadun 
puolelta ravintolan ovesta. 

Aamiainen tarjoillaan majoituskohteessa 
ja lounas sekä päivällinen
turnausravintolassa. Turnausravintola 
palvelee sunnuntain 5.7. päivällisestä 
lauantain 11.7. lounaaseen.
Majoituspakettiin sisältyvät ruokailut 
alkavat joukkueen saapumispäivänä 
päivällisellä ja päättyvät lähtöpäivänä 
lounaaseen, mikäli ei ole toisin sovittu. 
Lounas tarjoillaan klo 11:00–14:00 ja 
päivällinen klo 15:30–19:00. 

Lämmin ruoka sisältää myös raasteen 
tai vihersalaatin, leivän ja levitteen sekä 
ruokajuomat (vesi, maito ja mehu) sekä 
hedelmän.

HUOM! Turnausravintola palvelee vain 
ruokailut etukäteen varanneita joukkueita.

KIOSKIT

16

Helsinki Cupin kioskit palvelevat lähes kaikilla kenttäalueella. Kioskeista on saatavilla 
kahvin ja virvokkeiden lisäksi pientä pelievästä sämpylöiden, hot dogien ja lihapiirakoiden 
muodossa. Käpylän kentän Love The Ball Centeristä löytyy myös lämmintä ruokaa. 
Kioskien valikoimaan kuuluu lisäksi jäätelöä, leivonnaisia, sipsejä ja makeisia.

Kioskeissa voi maksaa turnausrannekkeella, mikäli sinne on ladattu rahaa. Lisätietoja 
turnausrannekkeesta löytyy sivulta 18. Kioskeista saa lisävirtaa turnauspäivään jo ennen 
aamun ensimmäistä peliä aina viimeisen pelin päättymiseen saakka. 
Korona-ohjeistukset kioskeille löytyvät sivulta 5.

Helsinki Cupin yhteistyökumppaneista kioskien valikoimaa monipuolistamassa:
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LATAA HELSINKI CUP 
-APPLIKAATIO!

Applikaatiossa on jälleen
rekisteröitymismahdollisuus, minkä
avulla applikaation toimintoja pystytään
henkilökohtaistamaan. Rekisteröitymällä
voit valita suosikkijoukkueesi ja seurata
helposti niiden etenemistä turnauksessa.
Hyväksytysti suoritetut haasteet voidaan
tallentaa pelaajakorttiin, mikäli ranneke
rekisteröidään applikaatiossa. OMA TILI
näyttää myös rannekkeella jäljellä olevan
saldon, mikäli sinne on ladattu rahaa.

• Rekisteröitymällä Helsinki Cupin edut ja
hyödyt kattavammin käyttöön

• Otteluohjelma

• Reaaliaikainen tulospalvelu

• Kenttien sijainti ja reittiohjeet

• Tärkeät uutiset ja tiedotteet

• Parkkialueet

SEURAA SUOSIKKIJOUKKUEITASI!
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Kaikki Helsinki Cupin osallistujat
saavat oman turnausrannekkeensa, joka voidaan
rekisteröidä Helsinki Cup -mobiiliapplikaatioon
juniorien tai vanhempien toimesta kohdasta
OMA TILI.

Pelaaja voi ladata tililleen kioskirahaa jo ennen
turnausta aktivoimalla älyrannekkeen omaan
tiliinsä, älyranneke toimii maksuvälineenä
Helsinki Cupin kioskeissa ja myyntipisteissä.

Suuri uudistus on käyttämättömien rahojen 
automaattinen palautus tapahtuman jälkeen, 
joten käteistä ei tarvitse kuljettaa mukana.
Jos rahaa jää käyttämättä rahat palautuvat 
tapahtuman jälkeisenä maanantaina takaisin.

Vanhemmilla on mahdollisuus rekisteröidä 
itsensä myös Helsinki Cup -mobiiliapplikaatioon, 
jolloin he voivat seurata juniorien tilitilannetta 
ja ostokäyttäytymistä sekä tarvittaessa ladata 
lisää arvoa lapsensa rannekkeelle. Rannekkeet on 
suunniteltu niin, etteivät ne häiritse pelaamista. 
Turvallisuussyistä ranneke tulee pitää paikoillaan 
niin kauan, kun pelaaja on mukana turnauksessa.

HELSINKI CUP
-ÄLYRANNEKEEN
MAKSUOMINAISUUS 
ON UUSITTU TÄYSIN!
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KORKEASAARI-
MAINOS
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Turnausrannekkeella 
ilmainen sisäänpääsy 

Korkeasaareen!

Etu voimassa Helsinki Cup 2020 turnauksen ajan.



PELILLISET 
HUIPPUHETKET
Maanantai 6.7.  Pelit käyntiin!
 
Torstai 9.7. Jatkopelit

Perjantai 10.7.  Tyttöjen harraste- ja yleissarjojen finaalit /  
   Välierät ja alempien tasojen finaalit

Lauantai 11.7. A-finaalit (Pallokenttä 1&2)

LOVE THE
BALL CENTER 
Love the Ball Center on Helsinki Cupin 
hyvän meiningin keidas aivan pelien 
ytimessä. Käpylän urheilupuistossa 
sijaitsevassa Love the Ball Centerissä 
pääsee rentoutumaan, valmistautumaan 
tuleviin matseihin, nauttimaan kahvilan 
tarjonnasta sekä tekemään löytöjä 
Intersportin turnausmymälästä. Alueen 
keskipisteenä on tapahtumalava, jossa 
on monipuolista ohjelmaa pitkin päivää. 
Näiden lisäksi Love the Ball Centeristä 
löytyy ensiapu sekä turnausinfoa. 
 
 
 
 
 

TERVETULOA TANKKAAMAAN 
HYVÄÄ FIILISTÄ JA ENERGIAA LOVE 
THE BALL CENTERIIN!   

• Love the Ball Center: Käpylän 
urheilupuisto, Mäkelänkatu 72, 00610 
Helsinki.

• Love the Ball Centerissä on 
yhteistyökumppaneiden kilpailuja 
sekä muuta ohjelmaa joka päivä. 
Tarkemmat ohjelmasisällöt ja aikataulut 
täsmentyvät ja tulet löytämään ne 
nettisivuiltamme www.helsinkicup.fi.

• Love the Ball Centeristä löydät mm. 
Intersportin virallisen turnausmyymälän. 
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©Disney

NAPPAA
ANKKA 

AVAUSKOKOONPANOON!
akuankka.fi/tilaa-lehtiTILAA HETI! akuankka.fi/tilaa-lehti

Tarjous on voimassa 31.12.2020 asti.

NAPPAA ANKKA 

29LEHTI
+DIGI

 (norm. 58 €)
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HELSINKI CUP 2021
Järjestyksessään 46. Helsinki Cup järjestetään 
tuttuun tapaan viikolla 28, maanantaista 
lauantaihin 5.-10. heinäkuuta 2021. 

Ilmoittautuminen vuoden 2021 turnaukseen 
alkaa 14.9.2020.



HELSINGIN 
KAUPUNKI
-MAINOS

Valtaosa lapsista 
haluaisi liikkua 
enemmän yhdessä 
vanhempiensa kanssa.

Älä rajoita. 
Mahdollista!

helsinkiliikkuu.fi
#HelsinkiLiikkuu

PELISSÄ MUKANA
Nimikumppani

Pääyhteistyökumppanit

Tapahtumakumppanit

Yhteistyössä
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YHTEYSTIEDOT
Helsinki Cup

Urheilukatu 5, 
00250 HELSINKI

sales@helsinkicup. 
+358 40 680 4006

SOSIAALINEN 
MEDIA

JÄRJESTÄJÄT

MAJOITUSMYYNTI

© HELSINKI CUP 

#HELSINKICUP


