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Aukioloajat:
To 7.7. klo 16:00-20:00
Pe-su 8.-10.7. klo 10:00-20:00
Turnausviikolla ma-pe 11.-15.7. klo 9:00-21:00
Puhelin 8:00-21:30
Lauantaina 16.7. toimiston tavoittaa
toimiston puhelinnumeroista.
Osoite: Messuaukio 1, 00520 Helsinki
Puhelin: +358 40 6408 750
S-posti: helsinkicup@helsinkicup.fi
Internet: www.helsinkicup.fi
Tulospalvelu: helsinkicup.torneopal.fi/
MUITA TÄRKEITÄ NUMEROITA
TURNAUKSEN AIKANA:
Helsinki Cup -kisatoimiston palvelunumerot:
+358 40 6408 750 / +358 40 6408 751
Virheelliset tulokset:
+358 40 6408 750
Tuomarivastaava:
+358 40 6408 752
Helsinki Cup ensiapu:
+358 40 6408 753
Yleinen hätänumero:
112
Löytötavarat:
Kadonneita tavaroita voi kysellä
kenttähenkilökunnalta. Arvokkaimmat
tavarat, kuten puhelimet ja lompakot
toimitetaan kisatoimistoon.
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OHJEET
TERVEYSTURVALLISUUTEEN
HELSINKI CUPISSA
Noudatamme viranomaisten (THL:n, AVI:n ja kaupungin) ohjeita ja suosituksia turnausjärjestelyissä tarjotaksemme mahdollisimman turvallisen turnauksen pelaajille,
toimihenkilöille ja katsojille. Tulethan ottelutapahtumiin tai tapahtuma-alueelle täysin terveenä. Otteluita on mahdollista seurata streamin välityksellä, katso lisätietoja
sivulta 12.

ENNEN TURNAUSTA
7-9-vuotiaiden joukkueiden tulee täyttää pelaajaluettelot omalla joukkuekoodilla turnauspalvelun sivustolta osoitteesta
helsinkicup.torneopal.fi.
Muut joukkueet päivittävät joukkuetietonsa tasosta osoitteesta
taso.palloliitto.fi. Nämä tehdään viimeistään ennen ilmoittautumista
kisatoimistoon.
• 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 7.7. 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- ja huonelistat sekä
mahdolliset ruoka-allergiat erikseen toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
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PELIT JA KENTTÄALUEET
Kenttäalueilla työntekijät pitävät huolen käsidesin saatavuudesta. Muistutamme jokaista katsojaa huolehtimaan omasta turvavälistä muihin. Vanhemmat ja muu yleisö
ohjataan katsomoon tai kenttäalueen reunoille.

KIOSKIT
Kioskeissa noudatamme terveysviraston ohjeita ja määräyksiä. Kioskeillamme on pisarasuojat kassoilla, riittävästi käsidesiä tarjolla ja turvavälit huomioitu. Suosittelemme
korttimaksuja.

MUUT
Siirtokäymälöjen yhteydestä löytyvät käsienpesupisteet ja saippua.

MAJOITUKSET
Hotelleissa noudatetaan terveysviranomaisten yleisiä ohjeita sekä COVID-19 suosituksia. Lisäksi käytössä ovat myös hotellien omat ohjeistukset. Aamiaisella turvaväleistä
huolehditaan pöytien sijoittelulla ja jakamalla vieraita eri tiloihin aterioimaan. Korona-aika tai ei – teemme kaikkemme, jotta hotelleissa olisi turvallista majoittua. Toivotammekin jokaisen vieraan lämpimästi tervetulleeksi (Antti Karjalainen, myyntijohtaja
Scandic). Ruokailuissa huomioidaan viranomaisten antamia ohjeita. Pidämme huolta
hygieniasta myös ruoan valmistuksen ja jakelun sekä syömisen aikana.
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IKÄLUOKAT &
PELITAVAT
POJAT & TYTÖT
(7-9-VUOTIAAT)
IKÄLUOKKA

SYNTYMÄAIKA

PELITAPA

PELIAIKA

PALLO

SIVURAJA

VETÄYTYMINEN

B9 & G9

1.1.2013 tai jälkeen

5 vs 5

2 x 14 min

3

Rajaheitto

Ei

B8 & G8

1.1.2014 tai jälkeen

5 vs 5

2 x 14 min

3

Rajapotku/Kuljetus

Ei

B7

1.1.2015 tai jälkeen

5 vs 5

2 x 14 min

3

Rajapotku/Kuljetus

Kyllä

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

VIIKKO-OHJELMA
MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

B9
Kaksipäiväinen turnaus

B8
Kaksipäiväinen turnaus

B7
Kaksipäiväinen turnaus

G8 & G9
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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 ja pelipassi eivät ole pakollisia.
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POJAT

(10-17-VUOTIAAT)
IKÄLUOKKA

SYNTYMÄAIKA

PELITAPA

PELIAIKA

PALLO

PAITSIO

B17
B15

1.1.2005 tai jälkeen
1.1.2007 tai jälkeen

11 vs 11
11 vs 11

2 x 25 min
2 x 25 min

5
5

Kyllä
Kyllä

B14-15H

1.1.2007 tai jälkeen

8 vs 8

2 x 25 min

5

Kyllä

B14

1.1.2008 tai jälkeen

11 vs 11

2 x 20 min

5

Kyllä

B13 11v11

1.1.2009 tai jälkeen

11 vs 11

2 x 20 min

4

Kyllä

B13 8v8

1.1.2009 tai jälkeen

8 vs 8

2 x 20 min

4

Kyllä

B13H

1.1.2009 tai jälkeen

8 vs 8

2 x 20 min

4

Kyllä

B12

1.1.2010 tai jälkeen

8 vs 8

2 x 20 min

4

Kyllä

B12H

1.1.2010 tai jälkeen

8 vs 8

2 x 20 min

4

Kyllä

B11
B11H

1.1.2011 tai jälkeen
1.1.2011 tai jälkeen

8 vs 8
8 vs 8

2 x 15 min
2 x 15 min

4
4

Alue*
Alue*

B10
B10H

1.1.2012 tai jälkeen
1.1.2012 tai jälkeen

8 vs 8
8 vs 8

2 x 15 min
2 x 15 min

4
4

Alue*
Alue*

*Rangaistusalueen rajan tasalta alkava paitsioalue

ALKULOHKOT VIIKKO-OHJELMA
MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI
A-FINAALIT

ALKULOHKOT

B-FINAALIT

LAUANTAI

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-finaaleihin, 3. ja
4. B-finaaleihin ja 5.–6. C-finaaleihin.
Elite-lohkoista A-finaaleihin jatkavat
lohkojen 1.–4. sijoille tulleet joukkueet ja
sijoille 5.–6. tulleet joukkueet jatkavat
B-finaaleihin. A-, B- ja C-finaalisarjat
pelataan pudotuspelein finaaliin asti.
Hävinnyt joukkue putoaa turnauksesta.

ALKULOHKOISTA
JATKOPELEIHIN
ELITE-LOHKOT
Sija 1
Sija 2

HARRASTESARJAT
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YKSI
JATKOPELI

A-Finaaleihin

A-Finaaleihin
Sija 3

B-Finaaleihin

Sija 4

C-FINAALIT

B10H-B15H-harrastesarjoissa pelataan
alkulohko-ottelut maanantaista
keskiviikkoon. Lisäksi kaikki joukkueet
pelaavat torstaina yhden ottelun. Muita
jatko-otteluita ei pelata. Kaikki sarjat
pelataan 8v8.

YLEISLOHKOT

B-Finaaleihin

Sija 5
Sija 6

C-Finaaleihin
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TYTÖT

(10-18-VUOTIAAT)
IKÄLUOKKA

SYNTYMÄAIKA

PELITAPA

PELIAIKA

PALLO

PAITSIO

G18
G15

1.1.2004 tai jälkeen

11 vs 11

2 x 25 min

5

Kyllä

1.1.2007 tai jälkeen

11 vs 11

2 x 25 min

5

Kyllä

G14

1.1.2008 tai jälkeen

11 vs 11

2 x 20 min

5

Kyllä

G13

1.1.2009 tai jälkeen

8 vs 8

2 x 20 min

4

Kyllä

G12

1.1.2010 tai jälkeen

8 vs 8

2 x 20 min

4

Kyllä

G11

1.1.2011 tai jälkeen

8 vs 8

2 x 15 min

4

Alue*

G10

1.1.2012 tai jälkeen

8 vs 8

2 x 15 min

4

Alue*

*Rangaistusalueen rajan tasalta alkava paitsioalue

VIIKKO-OHJELMA G10-G18
MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

ELITE-SARJA
ALKULOHKOT

YLEIS- JA
HARRASTESARJAT
ALKULOHKOT

SARJAJÄRJESTELMÄT
PERJANTAI

LAUANTAI

A-FINAALIT
B-FINAALIT
A-FINAALIT
B-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.
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TÄGÄÄ ITSESI MUKAAN
TURNAUKSEEN!
#HELSINKICUP

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.
Sekä A- että B-finaalit pelataan pudotuspelein
finaaliin asti. Hävinnyt joukkue putoaa
turnauksesta. Lauantaina pelataan ainoastaan
Elite-sarjan 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.

ALKULOHKOISTA
JATKOPELEIHIN
KAIKKI SARJAT
A-Finaaleihin
Sija 1
Sija 2
Sija 3

B-Finaaleihin
Sija 4
Sija 5
Sija 6
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SOLIDSPORT TUO OTTELUT KOTIKATSOMOIHIN
Kaikki ottelut tullaan striimaamaan suorina lähetyksinä. Striimeissä
näkyy joukkueiden nimet ja tulostaulu. Kaikki striimatut ottelut myös
tallennetaan jälkikatselua varten. Katso ottelut ja tallenna muistot!
Jokaisella ottelulla on kuvaaja, joka seuraa yhdellä kameralla
pelitilanteita kentän tasolta. Kaikki kuvaukset tehdään jalustan avulla,
jotta kuva pysyy mahdollisimman vakaana.
All Access -passilla näkee kaikki ottelut ja tallenteeet, mutta myös yhden
ottelun erikseeen ostaminen on mahdollista. Turnaushinta 15,90€.
Tulemme julkaisemaan myös ennakko-ostomahdollisuuden ennen
aikataulujen lopullista julkistamista. Early Bird -hinta 12,90€.
Early Bird -ostolla myös kaikki striimatut ottelut ja oston pääsee
tekemään Helsinki Cup App -palvelusta tai osoitteesta helsinkicup.ﬁ.

KATSO KAIKKI OTTELUT!

LATAA

HELSINKI
CUP
-APP!

Mm. nämä edut ja
hyödyt kattavammin
käyttöön:
• Otteluohjelman julkaisu
• Tulospalvelu
• Kumppaniedut ja tarjoukset
• Kenttien sijainti ja reittiohjeet
• Ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet

SEURAA SUOSIKKIJOUKKUEITASI!
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SÄÄNNÖT &
TURNAUSFAKTA
JOUKKUEIDEN JÄRJESTYS TASAPISTEISSÄ JA OTTELUN
VOITTAJAN RATKAISEMINEN
Kahden tai useamman joukkueen ollessa tasapisteissä ratkaistaan paremmuus
seuraavasti:
a.
kyseisten joukkueiden kesken pelattujen
otteluiden korkeampi pistemäärä;
b.
kyseisten joukkueiden kesken pelattujen
otteluiden maaliero
c.
kyseisten joukkueiden korkeampi maalien
määrä pelatuissa otteluissa;
d.
Jos kriteerien a) – c) soveltamisen jälkeen
keskinäisen paremmuuden selvittämättömiä joukkueita on vähemmän kuin alussa,
sovelletaan kriteereitä a) – c) uudelleen
niiden joukkueiden kesken, joiden keskinäinen paremmuus on vielä selvittämättä.
Jos tämä ei johda päätökseen kaikkien
joukkueiden osalta, sovelletaan kohtia e)
– i) niihin joukkueisiin, joiden keskinäinen
paremmuus on selvittämättä:
e.
parempi maaliero kaikissa lohkon otteluissa;
f.
korkeampi maalien lukumäärä kaikissa
lohkon otteluissa;
g.
suurempi voittojen lukumäärä kaikissa
lohkon otteluissa;
h.
arpa
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Pelin päättyessä osallistumisoikeus
rangaistuspotkukilpailuun on kentällä
olevilla pelaajilla. Vain loukkaantuneen
maalivahdin saa tarvittaessa vaihtaa. 11v11
pelattavissa sarjoissa potkaisijoita on aluksi viisi (5) per joukkue ja 8v8 pelattavissa
sarjoissa kolme (3) per joukkue. Jos näiden
aikana tai jälkeen voittaja ei ole selvillä,
jatketaan tarvittaessa potkaisijapari kerrallaan, kunnes toinen joukkue onnistuu ja
toinen epäonnistuu.
OTTELUMÄÄRÄYKSIÄ
• Ottelua kohden joukkueen koko on
rajoitettu 18 pelaajaan. Pelaajavaihtojen
määrää ei ole rajoitettu. Niiden joukkueeseen kuuluvien pelaajien, jotka eivät osallistu otteluun ja jotka ylittävät 18 pelaajan
enimmäismäärän, tulee seurata ottelu
selvästi erottuen pelaavan joukkueen vaihtopelaajista (ei peliasuisina vaihtopenkillä).
Vain pelaajalistan pelaajat ja toimihenkilöt
voivat olla teknisellä alueella.
• Joukkueiden on oltava puettuina ja
pelivalmiina vähintään 15 minuuttia ennen
ottelun alkua.
• Kentältä poistettu pelaaja tai valmentaja
on pelikiellossa vähintään seuraavassa
ottelussa samassa sarjassa, jossa hänet on
poistettu kentältä. Jury päättää mahdollisista lisärangaistuksista.
• Mikäli joukkueiden pelipaidat eivät
erotu toisistaan, joutuu otteluohjelmassa
viimeksi mainittu joukkue (vierasjoukkue)
vaihtamaan pelipaitansa (peliliivien käyttö
vieraspaitana on sallittua).
• Maalivahdin paidan tulee selvästi erottua muista pelipaidoista.
• Kilpailun juryllä on oikeus puuttua epäasiallisesti käyttäytyviin joukkueisiin, tarvittaessa jopa sulkea joukkue sarjasta. Jury voi
myös velvoittaa joukkuetta vaatimaan kannattajiltaan asiallista käytöstä. Turnauksessa
aiheutuneet vahingot voidaan velvoittaa
joukkueen tai seuran maksettavaksi.
• Joukkueen, joka keskeyttää tai luovuttaa
kilpailun, on maksettava 200 euron sakko.

SARJAKOHTAISIA TÄSMENNYKSIÄ
• Normaali paitsiosääntö voimassa 12vuotiaiden ja tätä vanhempien sarjoissa.
• 10- ja 11- vuotiaiden sarjoissa on
käytössä rangaistusalueen rajalta alkava
paitsioalue
• B/G7, B/G8 ja B/G9-sarjoissa käytössä
sekä maalipotku että maaliheitto.
• B/G7 sarjoissa sovelletaan vetäytymissääntöä.
• B/G7, B/G8- ja B/G9-sarjoissa joukkue
saa ottaa kentälle yhden lisäpelaajan,
kun vastustaja johtaa vähintään viidellä
(5) maalilla. Etu menetetään eron vähentyessä kahteen (2) maaliin. Vanhemmissa
sarjoissa sääntö ei ole käytössä.
• B/G7- ja B/G8-sarjassa käytössä rajasyöttö- ja kuljetus.
• B/G9-sarjassa käytössä normaali rajaheitto.
OSALLISTUMISOIKEUS
Helsinki Cupin sarjoihin B10-B17
sekä G10E-G18E
• saavat osallistua vain Suomen Palloliiton
kilpailuissa pelaavat joukkueet. Osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva
harraste- tai pelipassi. Tämä vaatimus
ei koske ulkomaisia joukkueita (mukaan
lukien Ahvenanmaa).
• Tapauskohtaisia poikkeuksia myönnetään 13-vuotiaiden ja sitä nuorempien
sarjoihin jalkapalloseuran hyväksynnällä
ja, kun joukkue osallistuu riittävän laajaan
muun jalkapallotahon kilpailutoimintaan.
Helsinki Cupin sarjoihin B7-B9, G7-G9,
B10H-B17H sekä G10Y-G18Y ja G10HG18H
• saavat osallistua Suomen Palloliiton sekä
kaupunkien/kuntien/seurojen kilpailuissa

pelaavat joukkueet. 10-vuotiaiden ja sitä
vanhempien sarjoihin osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva kortteli-,
harraste- tai pelipassi. Tämä vaatimus
ei koske ulkomaisia joukkueita (mukaan
lukien Ahvenanmaa).
• Tapauskohtaisia poikkeuksia myönnetään jalkapalloseuran hyväksynnällä
Sarjoissa, joissa voittaja määritetään (missä pelataan finaalit), yksi pelaaja saa edustaa vain yhtä joukkuetta samassa sarjassa.
Nämä sarjat ovat pojilla B10, B11, B12, B13
8v8, B13-11v11, B14, B15, B17 ja tytöillä
G10E, G10Y, G10H, G11E, G11Y, G11H, G12E,
G12Y, G12H, G13E, G13Y, G13H, G14E,
G14Y, G14H, G15E, G15Y, G15H, G18E, G18Y
ja G18H.
Sarjoissa, joissa voittajaa ei määritellä, yksi
pelaaja saa edustaa enemmän kuin yhtä
joukkuetta samassa sarjassa. Näitä sarjoja
ovat pojilla B7E, B7Y, B7H, B8E, B8Y, B8H,
B9E, B9Y, B9H, B10H, B11H, B12H, B13H,
B14H, B15H, B17H ja tytöillä G7E, G7Y,
G7H, G8E, G8Y, G8H, G9E, G9Y, G9H. Pelaaja voi pelata useassa sarjassa, jos muut
ehdot täyttyvät.
YLI-IKÄISET PELAAJAT
Sarjoissa B10-B17 sekä G10E-G18E
• voi pelata vain Palloliitolta luvan saaneet yli-ikäiset. Samanaikaisesti kentällä
näistä YI-pelaajista saa olla 8v8-sarjan
peleissä yksi (1) pelaaja ja 11v11-sarjan
peleissä kaksi (2) pelaajaa. Näillä pelaajilla ei ole pelioikeutta muissa sarjoissa.
Pelaajien tulee olla samat läpi turnauksen ja heidät nimetään pelaajaluetteloon ennen turnausta muiden pelaajien
tapaan.
Sarjoissa B10H-B17H sekä G10Y-G18Y ja
G10H-G18H
• voi peluuttaa Palloliiton yli-ikäisyyslupien lisäksi kahta (2) edeltävänä vuonna
syntynyttä yli-ikäistä pelaajaa joukkueen
mukana. Samanaikaisesti kentällä näistä
YI-pelaajista saa olla 8v8-sarjan peleissä
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kaksi (2) pelaaja ja 11v11-sarjan peleissä
kaksi (2) pelaajaa. Näillä ilmoitetuilla pelaajilla ei ole pelioikeutta muissa
sarjoissa. Pelaajien tulee olla samat läpi
turnauksen ja heidät nimetään pelaajaluetteloon ennen turnausta muiden
pelaajien tapaan.
Sarjoissa B7-B9 ja G7-G9
• voi peluuttaa kahta (2) yli-ikäistä edeltävän vuoden aikana syntynyttä pelaajaa
joukkueen mukana. Samanaikaisesti
kentällä näistä YI-pelaajista saa olla yksi
(1) pelaaja. Pelaajien tulee olla samat läpi
turnauksen ja heidät nimetään pelaajaluetteloon ennen turnausta muiden
pelaajien tapaan.
Ulkomaisten joukkueiden pelaajalistalla saa olla vapaasti yli-ikäisiä pelaajia,
joiden tulee olla ikäluokkaa edeltävänä
vuonna syntyneitä. Pelikohtainen rajoite
koskee myös ulkomaisia joukkueita.
PELIOIKEUS
Pelaaja on automaattisesti edustuskelpoinen vain siinä seurassa, missä hänellä
on pelipassin mukainen edustusoikeus
turnauksen aikana.
Sarjoissa B10-B17 sekä G10E-G18E
• joukkueessa saa olla edustettuna
enintään kaksi (2) eri seuran pelaajaa.
Näillä pelaajilla ei ole pelioikeutta muissa
joukkueissa. Mikäli joukkueessa on lainapelaajia, tulee molempien joukkueiden
valmentajan tai joukkueenjohtajan lähettää asiasta tieto sähköpostitse osoitteeseen helsinkicup@helsinkicup.fi 28.6.
mennessä.
Sarjoissa B7-B9, B10H-B17H sekä G7-G9,
G10Y-G18Y ja G10H-G18H
• joukkueessa saa olla edustettuna neljä
(4) eri seuran pelaajaa. Näillä pelaajilla
ei ole pelioikeutta muissa joukkueissa.
Mikäli joukkueessa on lainapelaajia, tulee
molempien joukkueiden valmentajan tai
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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. Uudenmaan ulkopuolelta tuleville majoittuville joukkueille
voidaan myöntää erillislupa kilpailullisin
perustein.
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 (Huom! Poislukien sarjat B7-B9 ja G7-G9).
B7-B9 ja G7-G9 joukkueet täyttävät pelaajaluettelot joukkuetunnuksella osoitteessa helsinkicup.torneopal.fi/taso/
login.php ja muut joukkueet päivittävät
pelaajaluettelot ajantasaiseksi TASO-järjestelmästä osoitteessa taso.palloliitto.
fi/taso/login.php ennen ilmoittautumista
kisatoimistoon.
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. (Huom!
Poislukien sarjat B7-B9, 10H-17H ja G7G9.
VAKUUTUKSET
Helsinki Cup ei vakuuta turnaukseen
osallistuvia pelaajia tai taustahenkilöitä.
Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa

oleva vakuutus. Ulkomaisilla pelaajilla
tulee olla voimassa oleva matkavakuutus
tai muu vakuutus, mikä korvaa ottelussa
tapahtuvat tapaturmat.

määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari
on tehnyt sääntöjen vastaisen ratkaisun.

JOUKKUEENJOHTAJILLE

Mikäli joukkueesta ei ole kentällä 11v11
peleissä vähintään seitsemää (7) pelaajaa,
8v8 peleissä vähintään kuusi (6) pelaajaa tai
5v5 peleissä vähintään neljää (4) pelaajaa
viisi minuuttia määrätyn ottelun alkamisajan
jälkeen, eikä joukkue pysty esittämään pätevää syytä menettelyynsä, ottelu katsotaan
luovutetuksi. Ottelun luovuttanut joukkue
katsotaan luopuneeksi turnauksesta ja sen
aikaisemmat pelatut ottelut mitätöidään.
Joukkueen, joka keskeyttää tai luovuttaa kilpailun, on maksettava 200 euron sakko.

Henkilö, joka on nimetty joukkueenjohtajaksi, vastaa joukkueestaan pelien aikana
ja niiden ulkopuolella sekä yhteydenpidosta järjestäjän kanssa kilpailun aikana. Kouluissa majoittuvien joukkueiden johtajien
tulee huolehtia joukkueen käytöksestä.
Turnauksen järjestäjät eivät vastaa loukkaantumisista, sairastapauksista tai varkauksista. Tapahtuman alueilla esimerkiksi
majoitustiloissa tai kenttäalueilla alkoholin
käyttö on kielletty.
HENKILÖLLISYYDEN TARKASTUS
Järjestäjillä on oikeus tarkistaa pelaajien
henkilöllisyys pistokokein. Joukkueenjohtajan tulee varmistaa, että pelaajilla on
mahdollisuus esittää kuvallinen henkilöllisyystodistus kohtuullisessa ajassa.
VASTALAUSEET
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

LUOVUTUKSET

PALKINNOT
7-12-vuotiaiden sarjoissa pelanneille jaetaan diplomit. Yli 13-vuotiaiden sarjoissa
pelanneet joukkueet voivat pyytää diplomit
halutessaan Helsinki Cupin toimistolta.
A-finaalien loppuottelujoukkueille jaetaan
mitalit ja voittajille pokaalit. Välierissä hävinneet joukkueet saavat pronssimitalit, jotka
luovutetaan ko. luokan loppuottelun jälkeen.
Mitaleita jaetaan ilmoitetun pelaajaluettelon
mukaan sekä korkeintaan neljälle taustahenkilölle. B-finaalin voittaja saa pokaalin ja
C-finaalin voittaja palkintolautasen. B/G7-,
B/G8- ja B/G9 sekä B10H-B17H sarjoissa
kaikki joukkueen pelaajat saavat osallistujamitalin. Osallistujamitalit ovat vain pelaajille.
Lisämitaleita on mahdollista tilata á 5 euroa/
kpl.
EROTUOMARIT
Erotuomarit ovat Suomen Palloliiton ja
muiden kansallisten liittojen virallisesti
hyväksymiä erotuomareita. B/G7-, B/G8- ja
B/G9 -sarjoissa käytetään pääsääntöisesti
pelinohjaajia.
JURY
Kilpailutoimintaan liittyvät erimielisyydet ja
vastalauseet ratkaisee järjestäjien nimeämä
kolme (3) jäseninen jury. Juryn päätöksistä
ei voi valittaa.
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MAJOITTUVAT
JOUKKUEET
Majoittuvien joukkueiden tulee ilmoittaa
saapumisaika, majoitus-/huonejakolistat sekä
mahdolliset erityisruokavaliot ja ruoka-allergiat majoitusmyyntipalvelumme antamien ohjeiden mukaisesti. Pelaaja- ja majoitusluettelot
sekä joukkueen taustahenkilöiden tiedot tulee
täyttää joukkueen hallintasivuille Palloliiton
Tasojärjestelmästä osoitteesta taso.palloliitto.fi.
9-vuotiaat ja sitä nuoremmat täyttävät tiedot
saamallaan joukkuekoodilla
helsinkicup.torneopal.fi -turnaussivustolta
ennen joukkueen saapumista turnaukseen.
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.
Turnauspaketin ottaneille majoittuville joukkueille on mahdollista järjestää opas vastaan
rautatie- tai lentoasemalle. Jos opasta
tarvitaan, on joukkueen oltava etukäteen
yhteydessä turnausjärjestäjään 30.6. mennessä. Majoittuvien joukkueiden on mahdollista ilmoittautua saapuneeksi turnaukseen
suoraan majoituspaikalla. Ilmoittautumisen
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yhteydessä jaetaan turnaussalkut, jotka
sisältävät turnausrannekkeet, diplomit ja
mahdolliset mitalit (7-9-vuotiaat).
• Ilmoittautuminen kisatoimistoon aukeaa
torstaina 7.7. klo 16:00.
• Ilmoittautumisen yhteydessä joukkueen
pelaajalista lukitaan ja siihen ei voi enää
tehdä muutoksia (huomioi sääntömuutokset).
MAJOITUKSEN PELISÄÄNNÖT
Toivomme majoittuvien joukkueiden noudattavan hotelli- ja koulumajoitusta koskevia
pelisääntöjä.

OPPAAT
• Turnauspakettiin kuuluu Helsinki Cup
-opaspalvelut. Ilmoita mahdollinen
opastarpeesi 30.6. mennessä järjestäjälle.
• Oppaat ovat tarpeen mukaan vastassa
joukkueita rautatieasemalla, satamassa
tai lentokentällä ja vievät joukkueet
hotelli- tai koulumajoitukseen julkisia
kulkuneuvoja käyttäen.
• Oppaat opastavat joukkueiden
siirtymistä majoituskohteista
ottelupaikoille.

• Majoitustiloissa saa oleskella vain siellä
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 tai käyttää muitakaan päihteitä. Tupakointi on
sallittua vain siihen osoitetussa tilassa.
• Arvoesineiden säilytys majoitustiloissa on
majoittujan omalla vastuulla – hotellissa
käytä huoneessa olevaa tallelokeroa arvoesineiden säilyttämiseen.
• Majoitustilojen irtaimistoa ja varustusta
ei saa viedä pois huoneesta.
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RUOKAILUT
Turnausravintola sijaitsee Messukeskuksen Halli 5:ssä. Huom. sisäänkäynti Ratapihantie
17, Ylätaso, ovi 5.6.
Aamiainen tarjoillaan majoituskohteessa ja lounas sekä päivällinen turnausravintolassa.
Turnausravintola palvelee sunnuntain 10.7. päivällisestä lauantain 16.7. lounaaseen.
Majoituspakettiin sisältyvät ruokailut alkavat joukkueen saapumispäivänä päivällisellä
ja päättyvät lähtöpäivänä lounaaseen, mikäli ei ole toisin sovittu. Lounas tarjoillaan klo
11:00–15:00 ja päivällinen klo 15:30–21:00.
Lämmin ruoka sisältää myös raasteen tai vihersalaatin, leivän ja levitteen sekä
ruokajuomat (vesi, maito ja mehu) sekä hedelmän. Huomioimme myös yleisimmät ruokaaineallergiat ja erityisruokavaliot (laktoositon, gluteeniton, vegaaninen/kasvis) kunhan
niistä ilmoitetaan etukäteen Palloliiton Taso-järjestelmän kautta.
HUOM! Turnausravintola palvelee vain ruokailut etukäteen varanneita joukkueita.
Haluaako joukkueenne ruokailun koko viikolle tai yhdelle päivälle? Turnausruokailuista,
ruokalistasta ja hinnoista voit kysyä lisää:
helsinkicup@helsinkicup.fi.

KIOSKIT
Helsinki Cupin kioskit palvelevat lähes kaikilla kenttäalueella. Kioskeista on saatavilla
kahvin ja virvokkeiden lisäksi pientä pelievästä sämpylöiden, hot dogien ja lihapiirakoiden
muodossa. Kioskien valikoimaan kuuluu lisäksi jäätelöä, leivonnaisia, sipsejä, makeisia ja
terveellisiä välipalaratkaisuja.
Kioskeista saa lisävirtaa turnauspäivään jo ennen aamun ensimmäistä peliä aina viimeisen
pelin päättymiseen saakka. Terveysturvallisuusohjeet kioskeille löytyvät sivulta 5.
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Turnauksen
huippuhetket
Maanantai 11.7.

Pelit käyntiin B9, B10-B17!

Tiistai 12.7.
			

Turnauskulkue / Pelit käyntiin B8 & G10Y-G15Y
ja G10H-G15H, G18!

Keskiviikko 13.7.
			

Minifestarit Käpylä /
Pelit käyntiin B7 & G10E-G13E!

Torstai 14.7.

Jatkopelit

Perjantai 15.7.
			

Tyttöjen harraste- ja yleissarjojen A-finaalit /
Välierät ja aiempien tasojen B ja C-finaalit

Lauantai 16.7.

A-finaalit

*Huom. muutokset sarja- ja tapahtumaohjelmaan mahdollisia.
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LOVE THE BALL

FESTIVAL

13.7.2022 klo 18.30

SOFA

CENTER
– hyvän fiiliksen keidas

Love the Ball Center on Helsinki Cupin
tapahtuma-alue aivan pelien ytimessä.
Käpylän urheilupuistossa sijaitsevassa Love the Ball Centerissä pääsee
valmistautumaan tuleviin matseihin,
nauttimaan kahvilatarjonnasta sekä
tekemään löytöjä Intersportin turnausmyymälästä. Alueen keskipisteenä on
tapahtumalava, jossa on monipuolista ohjelmaa pitkin päivää. Love the
Ball Center isännöi myös Helsinki Cup
-minifestarit, jossa lavalla nähdään
mm. räppäri Ege Zulu ja energinen duo
SOFA.
Love the Ball Center
Käpylän urheilupuisto,
Mäkelänkatu 72, 00610 Helsinki

EGE ZULU
@Love The Ball Center,
Käpylän liikuntapuisto
Mäkelänkatu 70, 00520 Helsinki

HELSINKI
CUP 2023
Järjestyksessään 48. Helsinki Cup
järjestetään tuttuun tapaan viikolla 28,
maanantaista lauantaihin 10.-15. heinäkuuta 2023.
Ilmoittautuminen vuoden 2023 turnaukseen alkaa 15.9.2022.
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PELIÄ TEKEMÄSSÄ
Pääyhteistyökumppanit

Tapahtumakumppanit

Yhteistyössä
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YHTEYSTIEDOT
Helsinki Cup -toimisto
+358 40 640 8750
helsinkicup@helsinkicup.fi
Urheilukatu 5,
00250 HELSINKI

MAJOITUSMYYNTI
sales@helsinkicup.fi
+358 40 680 4006

SOSIAALINEN
MEDIA

JÄRJESTÄJÄT
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