
TERVETULOA! VÄLKOMMEN! WELCOME! BIENVENUE! BEM-VINDO!



Helsinki Cup järjestetään kesällä 2021 jo 46. kerran peräkkäin. Maailman suurimpiin 
kuuluvan juniorijalkapalloturnauksen perinnettä eivät ole rikkoneet edes poikkeusolo-
suhteet, mikä kertoo Helsinki Cupin syvään juurtuneesta asemasta kesän tähtihetkenä 
monelle lapselle ja nuorelle.

Vuodesta 1976 lähtien pelatun turnauksen rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä yh-
teisöllisyyden edistäjänä on säilynyt läpi vuosikymmenten. Helsinki Cup on suvaitse-
vainen, tasa-arvoinen, kansainvälinen ja kaikkia osallistujiaan kunnioittava tyttöjen ja 
poikien juniorijalkapalloturnaus.

Kesäksi 2021 odotamme jälleen kaikkialta Suomesta ja maailmalta saapuvaksi yli  
20 000 pelaajaa ja 1400 joukkuetta, joille voimme tarjota urheilun riemua ensiluokkai-
sissa puitteissa. Turnauksen kansainvälisyydestä kertoo se, että Helsinki Cup on viime 
vuosina usein kerännyt osallistujia noin 20 maasta. Silmiinpistävää on myös tyttöfutik- 
sen nousu – kesällä 2020 saavutimme ensimmäistä kertaa 200 tyttöjoukkueen raja-
pyykin ja uskomme määrän jatkavan kasvuaan.

Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa, minkä ansiosta Helsinki  
Cupissa pelataan aina laadukkailla ja hyvin hoidetuilla pelikentillä. Turnauksen käytössä 
on ympäri kaupunkia noin 15 kenttäaluetta, joista kaikki ovat helposti saavutettavissa 
Helsingin keskustasta julkisilla kulkuvälineillä.

Jalkapallo on aina ollut ja tulee aina olemaan turnauksemme ydin. Turnauksen kasvaessa 
olemme panostaneet pelien lisäksi myös oheistapahtumiin ja nykyisin voidaankin puhua 
jo Helsinki Cup -elämyksestä. Turnausviikko sisältää pelien lisäksi muun muassa ava-
jaistapahtuman kulkueineen, kisadiscon sekä tapahtumatori Love the Ball Centerin mo-
nipuolisen ohjelman – joukkueiden taustaryhmille suunnattua ohjelmaa unohtamatta. 

Heinäkuinen Helsinki Cup näkyy ja kuuluu ympäri kaupunkia. Pelaajien lisäksi Helsinkiin 
saapuu suuri määrä valmentajia, huoltajia, äitejä ja isiä sekä muita kannustusjoukkoja. 
Helsinki Cup on yhteisöllinen kaupunkitapahtuma, joka välittää liikunnan ja yhdessä te-
kemisen iloa ympäri Helsinkiä. 

Lämpimästi tervetuloa Helsinkiin.

Kirsi Kavanne
Toimitusjohtaja, Helsinki Cup  Oy

Kirsi Kavanne

TERVETULOA HELSINKI 
CUPIIN VUONNA 2021!

TURNAUSINFO
MITÄ JA MISSÄ? 
Helsinki Cup 2021, Helsinki

MILLOIN?
12.-17.7.2020

IKÄLUOKAT:
Pojat B7-B17 (2014-2004 syntyneet)
Tytöt G7-G18 (2014-2003 syntyneet)



TYTÖT

* Rangaistusalueen rajan tasalta alkava paitsioalue

IKÄLUOKAT G7–G9
• Joukkueet pelaavat kuusi ottelua oman tasolohkonsa joukkueita vastaan
• Pisteitä tai sarjataulukkoja ei lasketa, jatko-otteluita ei pelata
• Kaikki pelaajat palkitaan osallistumismitalein
• Osallistumismaksu 325€

IKÄLUOKAT G10–G18
• Joukkueet jaetaan viiden joukkueen alkulohkoihin
• Joukkueet pelaavat vain oman tasolohkonsa joukkueita vastaan
• Alkulohkojen jälkeen joukkueet jatkavat A- ja B-finaaleihin ja B-finaalit
 pelataan ratkaisuun asti
• A-finaalin neljä parasta joukkuetta palkitaan mitalein ja B-finaalin voittajat
 palkitaan pokaalilla
• Vain Elitesarjojen A-finaalit pelataan lauantaina
• Osallistumismaksu 340 €

Tasolohko tulee valita ilmoittautumisen yhteydessä ja sitä voidaan muuttaa 15.4.2021 
asti. Turnausjärjestäjä säilyttää oikeuden muuttaa joukkueen tasolohkoa tai yhdistää 
tasolohkot yhdeksi sarjaksi, mikäli tämä katsotaan tarpeelliseksi. 

 IKÄRAJA PELITAPA PELIAIKA PALLO PAITSIO TASOLOHKOT PELIPÄIVÄT

G7 1.1.2014 5v5 2 x 14 min 3 - Elite/Yleis/Harraste Ke-Pe

G8 1.1.2013 5v5 2 x 14 min 3 - Elite/Yleis/Harraste Ke-Pe

G9 1.1.2012 5v5 2 x 14 min 3 - Elite/Yleis/Harraste Ke-Pe

G10 1.1.2011 8v8 2 x 15 min 4 Alue* Elite/Yleis/Harraste Ke-Pe (La)

G11 1.1.2010 8v8 2 x 15 min 4 Alue* Elite/Yleis/Harraste Ke-Pe (La)

G12 1.1.2009 8v8 2 x 20 min 4 x Elite/Yleis/Harraste Ke-Pe (La)

G13 1.1.2008 8v8 2 x 20 min 4 x Elite/Yleis/Harraste Ke-Pe (La)

G14 1.1.2007 11v11 2 x 20 min 5 x Elite/Yleis/Harraste Ke-Pe (La)

G15 1.1.2006 11v11 2 x 25 min 5 x Elite/Yleis/Harraste Ke-Pe (La)

G18 1.1.2003 11v11 2 x 25 min 5 x Elite/Yleis/Harraste Ke-Pe (La)

(G7, G8, G9, G10, G11, 
G12, G13, G14, G15, G18)



 Ikäraja Pelitapa Peliaika Pallo Paitsio Tasolohkot Pelipäivät
B7 1.1.2014 5v5 2 x 14 min 3 - Elite/Yleis/Harraste Ma-Ke
B8 1.1.2013 5v5 2 x 14 min 3 - Elite/Yleis/Harraste Ti-To
B9 1.1.2012 5v5 2 x 14 min 3 - Elite/Yleis/Harraste Ke-Pe
B10 1.1.2011 8v8 2 x 15 min 4 Alue* Elite/Yleis Ma-La
B10H 1.1.2011 8v8 2 x 15 min 4 Alue* Harraste Ma-To
B11 1.1.2010 8v8 2 x 15 min 4 Alue* Elite/Yleis Ma-La
B11H 1.1.2010 8v8 2 x 15 min 4 Alue* Harraste Ma-To
B12 1.1.2009 8v8 2 x 20 min 4 x Elite/Yleis Ma-La
B12H 1.1.2009 8v8 2 x 20 min 4 x Harraste Ma-To
B13 1.1.2008 8v8 2 x 20 min 4 x Elite/Yleis Ma-La
B13H 1.1.2008 8v8 2 x 20 min 4 x Harraste Ma-To
B13 11v11 1.1.2008 11v11 2 x 20 min 4 x Elite Ma-La
B14 1.1.2007 11v11 2 x 20 min 5 x Elite/Yleis Ma-La
B14H 1.1.2007 8v8 2 x 20min  5 x Harraste Ma-To
B15 1.1.2006 11v11 2 x 25 min 5 x Elite/Yleis Ma-La
B15H 1.1.2006 8v8 2 x 25 min 5 x Harraste Ma-To
B17 1.1.2004 11v11 2 x 25 min 5 x Elite/Yleis Ma-La
B17H 1.1.2004 8v8 2 x 25 min 5 x Harraste Ma-To

POJAT
IKÄLUOKAT B7–B9
• Joukkueet pelaavat kuusi ottelua oman tasolohkonsa joukkueita vastaan
• Pisteitä tai sarjataulukkoja ei lasketa, jatko-otteluita ei pelata
• Kaikki pelaajat palkitaan osallistumismitalein
• Osallistumismaksu 325 €

IKÄLUOKISSA B10 –B17
• Joukkueet jaetaan viiden tai kuuden joukkueen alkulohkoihin
• Alkulohkojen jälkeen joukkueet jatkavat A-, B- ja C-finaaleihin
• A-, B-, ja C-finaalit pelataan ratkaisuun asti
• A-finaalin neljä parasta joukkuetta palkitaan mitalein
• A- ja B-finaalin voittajat palkitaan pokaalilla
• C-finaalin voittaja palkitaan lautasella
• Osallistumismaksu 375 €

IKÄLUOKAT HARRASTESARJOISSA B10H-B17H
• Kaikissa harrastesarjoissa pelataan 8v8, myös B14, B15, B17
• Joukkueet jaetaan viiden tai kuuden joukkueen alkulohkoihin
• Alkulohkojen jälkeen joukkueet pelaavat torstaina yhden ottelun toisen lohkon
 samalle sijalle sijoittunutta joukkuetta vastaan
• Muita jatko-otteluita ei pelata
• Osallistumismaksu 375 €

Huom! Tasolohko tulee valita ilmoittautumisen yhteydessä ja sitä voidaan muuttaa 
15.4.2021 asti. Turnausjärjestäjä säilyttää oikeuden muuttaa joukkueen tasolohkoa, 
mikäli tämä katsotaan tarpeelliseksi.

* Rangaistusalueen rajan tasalta alkava paitsioalue

(B7, B8, B9, B10, B10H, B11, B11H, B12, B12H, 
B13, B13H, B14, B14H, B15, B15H, B17, B17H)



ILMOITTAUTUMINEN
• Ilmoittautuminen turnaukseen tapahtuu osoitteessa www.helsinkicup.fi

• Ilmoittautumisaika turnaukseen: 14.9.2020-15.4.2021

OSALLISTUMISOIKEUS 
• Osallistujajoukkueiden tulee kuulua FIFA:n alaisiin liittoihin.

• Koulujoukkueet ovat hyväksyttyjä maissa, joissa koulujalkapallo on erityisen suosittua.

• Suomalaisten joukkueiden tulee olla rekisteröitynä Suomen Palloliittoon. Osallistuvan jouk-

kueen seuralla tulee olla myös joukkueita, jotka osallistuvat Palloliiton  alaisiin juniorisarjoihin.

• Yksittäisen joukkueen pelaajamäärää ei ole rajoitettu turnauksen aikana.

VAKUUTUKSET
Helsinki Cup ei vakuuta turnaukseen osallistuvia pelaajia, eli heillä on oltava voimassa 
oleva vakuutus, joka kattaa jalkapallosta aiheutuneet tapaturmat. Tämä koskee myös 
joukkueiden taustahenkilöitä. 

Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva kortteli- tai pelipassi.

Ulkomaisilla pelaajilla pitää olla voimassa oleva matkavakuutus tai jokin muu vakuutus, 
joka korvaa otteluissa tapahtuvien mahdollisten tapaturmien hoidon.

KENTÄT
Helsinki Cupin ottelut pelataan Helsingin kaupungin loistokuntoisilla ja laadukkailla, jal-
kapallokäyttöön tarkoitetuilla luonnon- ja tekonurmikentillä.
* Kentät sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella.



TURNAUSPAKETTI
Helsinki Cupin turnauspaketti on paras tapa saada turnauksesta kaikki irti – samalla se 
on helpoin ja nopein ratkaisu kaikkiin turnausjärjestelyihin!

TURNAUSPAKETTI SISÄLTÄÄ:

• Majoituksen ja ruokailut toiveesi mukaisesti
• Helsingin Seudun Liikenteen matkakortit
• Helsinki Cupin turnausoppaan palvelut
• Ottelut mahdollisimman lähelle joukkueesi majoituskohdetta
• Kutsut turnauksenaikaisiin oheistapahtumiin
• Helsinki Cupin majoitusmyynnin henkilökohtaisen asiakaspalvelun
• Yhteistyökumppaniemme vaihtuvat edut

Helsinki Cupin oma majoitusmyynti hoitaa puolestasi niin majoitus- kuin tarvittaessa 
myös matkavarauksetkin!

TURNAUSRUOKAILU
Joukkueet taustajoukkoineen voivat nauttia turnauspakettiin kuuluvasta kattavasta tur-
nausruokailusta koko Helsinki Cup -viikon ajan.  

• Aamupala tarjotaan majoituskohteessa
• Lounas ja päivällinen tarjoillaan turnausravintolassa
• Turnausruokailut alkavat sunnuntaina 11.7. päivällisellä ja päättyvät lounaaseen  

lauantaina 17.7.
• Tarjolla on myös kasvisvaihtoehto päivittäin

OPPAAT
Helsinki Cupin oppaat palvelevat turnauspaketin varanneita joukkueita koko turnauk-
sen ajan.

• Helsinki Cupin opas on joukkuettanne vastassa ja avustaa siirtymisessä majoitus- 
kohteeseen.

• Oppaat avustavat joukkueita majoituskohteista ottelupaikoille siirtymisessä sekä 
muissa turnausta tai Helsinkiä koskevissa kysymyksissä.

• Helsinki Cupin oppaat ovat läsnä majoituskohteissa joukkueiden apuna.
• Oppaat toimivat linkkinä joukkueen ja turnausorganisaation välillä.

LIIKKUMINEN  
TURNAUKSESSA
Turnauspaketin lunastavat joukkueet saavat Helsingin Seudun Liikenteen matkakortin, 
jolla  voi matkustaa HSL:n joukkoliikenteessä koko turnausviikon ajan.

• Kortilla pääsee kulkemaan julkisilla kulkuvälineillä ilmaiseksi koko turnauksen ajan 
 Helsingin (osittain myös Espoon ja Vantaan) alueella, mukaan lukien Suomenlinnan 

lautta.
• Kaikki Helsinki Cupin pelikentät sijaitsevat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.
• Helsinki Cupin majoitusmyynnin kautta on mahdollista tilata erikseen kuljetus omaan 
 majoituskohteeseen Helsinki-Vantaan lentokentältä, Helsingin satamista, linja-
 autoasemalta tai rautatieasemalta.
• Suosittelemme turnauksen aikaiseen liikkumiseen Helsingin monipuolisia 
 joukkoliikennevälineitä parkkipaikkojen vähäisyyden vuoksi.



HOTELLIMAJOITUS
Helsinki Cup tarjoaa yhteistyökumppaneidensa kautta laadukasta hotellimajoitusta 

Holiday Inn- ja Scandic-hotelleissa.

• Kaikki majoituskohteet sijaitsevat Helsingin keskustan ja kenttien välittömässä lähei-

syydessä

• Majoitus 1–4 hengen huoneissa mukavuuksin

• Kattava hotelliaamiainen tarjolla päivittäin (lounas ja päivällinen turnausravintolassa)

• Perheenjäsenet ja muut taustajoukot ovat tervetulleita majoittumaan Helsinki Cupin 

yhteistyöhotelleihin samoin edullisin turnaushinnoin kuin itse joukkueetkin. Huom! 

Heille on tarjolla myös majoitus pelkällä aamupalalla alennetuin hinnoin.

KOULUMAJOITUS
Turnauspaketti on saatavilla myös koulumajoituksella. 

• Koulumajoitus on tarkoitettu vain joukkueiden pelaajille ja valmennusjohdolle. Suurin 

osa koulumajoitustiloista on luokkahuoneita, joihin mahtuu korkeintaan 18 henkeä.

• Koulumajoituspaketti sisältää 18 ruokailua: 6 aamupalaa (koulu), 6 lounasta ja 6 päi-

vällistä (turnausravintola).

• Joukkueet voivat halutessaan joko vuokrata tai ostaa sekä patjat, että petivaatteet 

turnausjärjestäjältä.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Ota yhteyttä Helsinki Cupin majoitusmyyntiin 040 680 4006 tai 

sales@helsinkicup.fi, niin autamme ryhmäänne sopivan turnauspaketin kokoamisessa!

MAJOITUS



AVAJAISET
Helsinki Cupin avajaiset pidetään turnauksen ensimmäisenä päivänä maanantaina 5.7. 
Turnauksen perinteisiin kuuluu tärkeänä osana avajaiskulkue, jossa turnaukseen osallis-
tuvat joukkueet kävelevät kulkueena Helsingin keskustan läpi ilmoittaen samalla koko 
kaupungille turnauksen alkaneen. Avajaiskulkue on hauska tapahtuma, jossa joukkueet 
kilpailevat keskenään näyttävyydessä ja äänekkyydessä.

LOVE THE BALL CENTER
Love the Ball Center on Helsinki Cupin hyvän meiningin keidas aivan pelien ytimessä. 
Tarjolla on tekemistä, viihdettä ja huipputunnelmaa läpi turnauksen sekä pelaajille että 
taustajoukoille. 

Tapahtumatorilla pääsee rentoutumaan, valmistautumaan tuleviin matseihin, nauttimaan 
kahvilatarjonnasta sekä tutustumaan turnauksen yhteistyökumppaneiden toiminnallisiin 
pisteisiin. Love the Ball Center – hyvän fiiliksen ja energian lähde.

HELSINKI CUP -KISADISCO
Helsinki Cupin perinteinen kisadisco kokoaa juniorit yhteen viettämään musiikintäyteistä iltaa. 
Huippuesiintyjillä varustettu tapahtuma järjestetään tuttuun tapaan keskellä turnausviikkoa.

HAUSKAT KÄYNTIKOHTEET TURNAUSVIIKOLLE
• Suomenlinna
• Korkeasaaren eläintarha
• Linnanmäen huvipuisto
• Luonnontieteellinen museo
• Uimastadionin maauimala

Katso lisää käyntikohteita osoitteesta myhelsinki.fi

TURNAUSVIIKOLLA 
TAPAHTUU



Helsinki on yksi parhaista tapahtu-
makaupungeista, jonka eläväisessä 
kaupunginympäristössä yhdistyvät 
moderni suomalaisuus ja euroop-
palaisuus. Keskustan alueeseen voi 
tutustua kätevästi kävellen kaikkien 
nähtävyyksien ja palveluiden ollessa 
lähellä. Pääkaupungissa on myös 
loistava julkisen liikenteen verkosto 
ja Helsingissä onkin helppo tutustua 

Tervetuloa elämysten 
Helsinkiin! 

jalkapallopelien välissä myös 
kaupungin monipuoliseen tarjontaan. 
Helsingin puhdas luonto, vihreys ja 
meren läheisyys ovat kaupungin valt-
tikortteja. Helsinki hengittää merta 
130 kilometrin rantaviivalla ja puolet 
kaupungista aukeaakin avomerelle. 
Kaupungissa kohtaavat niin itä ja 
länsi, vanha ja uusi, kuin urbaani 
ympäristö ja luonto. 

HC_turnausinfo2019_FI-EN.indd   2 21.5.2018   12:38:55

#myhelsinki

MyHelsinki.fi  
Your local guide  
to Helsinki. 

Helsinki Art Museum HAM
           Tennis Palace
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HELSINKI CUP KARTALLA
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SÃO PAULO

BOGOTÁ

QUITO

TORONTO

BEIJING

LENTO-
KONEELLA

Helsinki on saavutettavissa 
helposti mistä päin maailmaa 
tahansa. 

Helsinki-Vantaan lentoaseman 
kautta operoidaan päivittäin noin 
kaksisataa kansainvälistä lentoa, 
joiden lisäksi  lukuisat kotimaan 
lennot palvelevat matkaajia. 
Finnairin reittiverkosto kattaa yli 
1000 kohdetta maailmassa, ja suoria 
lentoja on kotimaan lisäksi niin 
Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan 
kuin Aasiaankin. Matka lentokentältä 
kaupunkiin kestää vain noin 30 
minuuttia.

LAIVALLA
Helsinkiin saapuu päivittäin laivoja, niin Ruotsista, Virosta 
kuin Saksastakin. Kaikki laivayhtiöt mahdollistavat auton 
ottamisen matkaan. Tämän lisäksi myös Puolasta ja Venäjältä 
on mahdollisuus saapua laivalla turnaukseen.

MÉXICO CITY

DAR ES SALAAM

LAGOSACCRA

PHOENIX

REYKJAVÍK

PERTH SYDNEY
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