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SAAPUMINEN TURNAUSPAIKALLE JA PYSÄKÖINTI 

Turnauspaikalle pääsee helpoiten autolla, junalla sekä bussilla tai kävellen. VR:n lähijuna K 

pysähtyy Korson asemalla, josta on n. 1 km kävelymatka Aulis Aktia Areenalle. Paikalle 

pääsee myös bussilla 734 (Jokivarren koulun pysäkki) Korson asemalta. 

Aulis Aktia Areenan läheisyydessä on kaksi kentän pysäköintialuetta, sekä koulun takana 

oleva pysäköintialue. 

ILMOITTAUTUMINEN 

Joukkueiden on hyvä olla paikalla 30 minuuttia ennen joukkueen ensimmäistä peliä. 

Otteluiden välillä on vain 5 minuuttia aikaa lauantaina ja sunnuntaina, joten kentälle ei saa 

jäädä ottelun päättymisen jälkeen. Poistuvat joukkueet siirtyvät ripeästi esimerkiksi 

lämmittelyalueelle tai pienelle aidatulle tekonurmikentälle. 

PELIKENTÄT 

Ottelut pelataan Aulis Aktia Areenalla, Vantaan Korsossa, osoitteessa Sorvatie 18-20, 

01480 Vantaa. 

Kenttäalueella on merkityt lämmittelyalueet joukkueille. 

Pelikentille ja kenttien väliselle alueelle meneminen on sallittua ainoastaan joukkueille ja 

niiden toimihenkilöille. Muut katsojat seuraavat pelejä kenttäalueen ulkopuolelta 

tarkoitukseen varatuilta alueilta. 

Joukkueiden käytössä on kaksi wc:tä, pukukopit ovat muuten suljettuna oleskelulle. 

SÄÄNNÖT  

7v7/8v8 ja 11v11 peleissä noudatetaan normaaleita SPL:n sääntöjä. 

 

5v5 peleissä 

  

Säännöt ikäluokittain: 

 T2012, 2013 P2013, 2014 P2012 

PELAAJAMÄÄRÄ 1+4 

PELIPALLO koko 3 (pelipallo kotijoukkueelta) 

VAIHDOT edestakaiset vaihdot omalta vaihtoalueelta 

MAALIPOTKU maalipotku tai maaliheitto  maalipotku 

VETÄYTYMINEN aina, kun maalivahdilla 

pallo hallussa 

aina, kun maalivahdilla 

pallo hallussa 

ei vetäytymistä 

RAJAHEITTO epäsuora rajapotku 

tai rajakuljetus 

epäsuora rajapotku tai 

rajakuljetus 

rajaheitto 

MUUT SÄÄNNÖT muilta osin noudatetaan Palloliiton leikkimaailman sääntöjä 
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PELINOHJAAJAT 

Turnauksen pelinohjaajina toimivat Korson Palloseuran omat koulutetut pelinohjaajat. 

Annattehan pelinohjaajille työrauhan. 

PELIASUT 

Mikäli joukkueilla on samanväriset peliasut, vierasjoukkue on velvollinen vaihtamaan 

peliasun sellaiseksi, että joukkueet erottuvat kentällä selvästi. Maalivahdeilla tulee olla 

kenttäpelaajien asuista poikkeavan värinen pelipaita. 

OTTELUUN VALMISTAUTUMINEN JA TOIMINTA OTTELUN JÄLKEEN 

Kentällä annetaan äänimerkki, kun ottelut voidaan aloittaa aikataulun mukaisesti ja kun 

otteluohjelman mukainen peliaika on päättynyt. Pelinohjaaja kuitenkin käynnistää ja päättää 

pelin pillin vihellyksellä. 

Joukkueiden tulee olla kentän laidalla valmiina otteluun vähintään 5 min ennen ottelua. 

Ottelun jälkeen poistutaan nopeasti kentältä sivuun, jotta seuraava ottelu voi alkaa ajallaan. 

ENSIAPU 

Turnauksessa ensiavusta vastaa ensisijaisesti jokaisen joukkueen oma huoltaja. 

Paikalla on myös ensiapupiste turnaustoimiston yhteydessä pukukopin vieressä ja 

ensiapukoulutuksen saanut kenttämestari. 

Vakavimmissa ja akuuteissa tapauksissa suosittelemme Peijaksen sairaalaa (Sairaalakatu 

1, 01400 Vantaa). Soita ennen päivystykseen hakeutumista maksuttomaan numeroon 

116 117. 

BUFFET 

Omat eväät voi jättää kotiin, sillä buffetistamme voi ostaa grillimakkaraa, kylmiä ja kuumia 

juomia, pientä suolaista, lakritsia, mokkapaloja ja muita herkkuja. 

Buffetissa on korttimaksumahdollisuus, mutta varaattehan myös käteistä mukaan. 

KARTAT 

Alla kenttäkartat 5v5 ja 8v8 peleihin ja pysäköintikartta. 
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HYVIÄ PELEJÄ KAIKILLE! 

Toivotamme kaikille hyviä ja reiluja pelejä sekä hauskaa ja jännittävää pelipäivää! 

Askarruttaviin asioihin vastaavat kentällä turnausvastaavamme Toni Tikkanen (p. 0400 

196 664) sekä kenttämestarimme Jani Kokko (p. 040 196 5451) 

Lämpimästi tervetuloa! 

 


