13.-14.8.2016
Mäntsälän tekonurmikentällä

Musiikkia, maukasta makkaraa ja buffetin antimia ja
tietysti se kaikkein tärkein – huippujuniorijalkapalloa!

Tule Mäntsälään, ilmoittaudu mukaan

Lisätietoja turnaukset@mu-jalkapallo.fi

TURNAUSTIETOJA:
Peliaika ja säännöt:
Turnaus järjestetään 13. – 14.8.2016 Mäntsälän tekonurmikentällä.
Turnauksessa noudatetaan Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa 2016 –sääntöjä.
Turnauspäivät:
La 13.8.2016 2009 syntyneet
Su 14.8.2016 2010 syntyneet
Molempiin ikäluokkiin otetaan max 20 joukkuetta. Pelit molempina päivinä klo 9.00
alkaen.
Peliaika:
2009 syntyneet 1 x 25 min
2010 syntyneet 1 x 20 min
Joukkueiden edellytetään olevan valmiina kentän laidalla viimeistään 5 minuuttia
ennen oman ottelunsa alkua, jotta pelit saadaan alkamaan ajallaan.
Pelimuoto: 2009 syntyneillä 5 v 5 ja 2010 syntyneillä 4 v 4.
Maalipotku tai -heittotilanteissa käytössä on vetäytymiskäytäntö, jolloin
vastustajajoukkue vetäytyy puolen kentän tasolle ja voi aloittaa puolustamisen, kun
hyökkäävä joukkue on avannut pelin.
Vihreä kortti jaetaan pelin jälkeen molempien joukkueiden yhdelle pelaajalle.
Vihreällä kortilla pelaaja saa lunastaa kahviosta pientä hyvää.
Vapaat ja lentävät vaihdot.
4 ottelua/joukkue.
Mikäli joukkueilla on samanväriset pelipaidat, vierasjoukkue (jälkimmäisenä
mainittu) vaihtaa paitaa tai käyttää liivejä.
Turnausmaksu: 85 €/joukkue.
Olemme sitoutuneet Reilun Pelin sääntöihin, joten toivomme sitä myös muilta.
Varmistathan, että joukkueesi kaikilla pelaajilla on voimassa oleva lisenssi ja
vakuutus.
HUOM. Turnausjärjestäjä ei ole vakuuttanut turnaukseen tulevia pelaajia.

Turnauspalvelut:
Ajo-ohjeet ja pysäköinti: Mäntsälän tekonurmi löytyy osoitteesta Urheilutie 4,
04600 Mäntsälä. Autoille löytyy paikkoja kenttäalueen läheisyydestä, jäähallilta
(Veteraanitie 4), Seurojentalolta (Huvitie 3) sekä läheisen koulun parkkialueelta.
Monitoimitalon ja tekonurmen välinen alue on suljettu autoilta.
http://maps.google.fi/maps/ms?vps=2&ie=UTF8&hl=fi&oe=UTF8&msa=0&msid=20153877257550
6506050.0004c8895170670eea131

Turnaustoimisto: Turnaustoimisto sijaitsee tekonurmiaitauksen sisäpuolella
katoksessa. Joukkueet ilmoittautuvat turnaustoimistoon ennen ensimmäistä peliä,
toimisto avoinna klo 8.00 alkaen. Turnaustoimistossa tulospalvelu – tulokset
päivitetään pelin jälkeen myös turnaussivulle www.mu-jalkapallo.fi/turnaus-13-148-2016/
Pukuhuoneet, WC:t sekä roskat: Mäntsälän tekonurmen vieressä olevan
Monitoimitalon alakerrassa käytössä kaksi pukukoppia ja niissä WC:tilat.
Tarvittaessa (sadepäivänä) käytämme lähistöllä olevaa huoltorakennuksen
pukuhuoneita, niistä ohjaus turnaustoimistosta. Roskia varten sijoitettu
roskakoreja/-pusseja tekonurmen aitauksiin, pidetään ympäristö yhdessä siistinä.
Ensiapu: Joukkueet huolehtivat itse pienistä naarmuista ja kolhuista.
Turnaustoimistosta löytyy varalle ensiaputuotteita ja kylmähoitotuotteita.
Joukkueiden katokset: Joukkueet voivat tuoda omat katokset mutta
tekonurmiaitauksen sisäpuolelle niitä ei saa pystyttää. Tilaa on joko
tekonurmiaitauksen ja jääkiekkokaukalon välisellä alueella tai aitauksen jäähallin
puoleisessa päädyssä.
Lämmittely: Tekonurmikentän vieressä on harjoitusnurmi (luonnonnurmi) sekä
kaukalo, jossa tekonurmi, joissa joukkueet voivat lämmitellä ennen pelejä.
Palkintojen jako: Joukkueen viimeisen pelin jälkeen turnaustoimiston edessä. Mitalit
varattu 2010 ikäluokassa 8:lle ja 2009 ikäluokassa 10:lle pelaajalle/joukkue.
Lisämitalit 4 €/kpl. Tsempparipalkinto joka joukkueelle. Joukkueen tsemppari
pyydetään ilmoittamaan turnaustoimistoon ennen viimeistä peliä. Jokainen
pelaaja saa lisäksi turnausdiplomin.
Buffet: myynnissä on mm. makeisia, kahvia, leivonnaisia, virvoitusjuomia. Grillistä
makkaraa. Käteis- ja korttiostomahdollisuus.

Oheisohjelmaa: Tarkentuu lähempänä ajankohtaa

Turnausterveisin
MU jalkapallojaosto

