
TERVETULOA TURNAUKSEEN!

PAIKKA: Tuusulan urheilukeskuksen tekonurmi ja nurmikentät, Kilpailukuja Tuusula

AIKA: la-su 18.-19.6.2022.

Otteluohjelmat löytyvät turnauksen sivuilta https://www.tups.fi/tapahtumat/tups-turnaus/

SARJOJEN TIEDOT:

Sarja Pelimuoto Pelipäivä Kellonaika Kenttäalue

P11 (2011) ep 8v8 lauantai 9-14 nurmi 1 & 2

P11 (2011) vp 8v8 lauantai 14-19 nurmi 1 & 2

P10 (2012) ep 8v8 sunnuntai 9-14 nurmi 1 & 2

P10 (2012) vp 8v8 sunnuntai 14-19 nurmi 1 & 2

P10 (2012) aloittelevat 5v5 sunnuntai 9-12.30 tekonurmi 3 & 4

P9 (2013)  ep 5v5 lauantai 8.30-13.30 tekonurmi 1 & 2

P9 (2013)  vp 5v5 lauantai 13.30-19.30 tekonurmi 1 & 2

P8 (2014)  ep 5v5 lauantai 8.30-13.30 tekonurmi 3 & 4

P8 (2014)  vp 5v5 lauantai 13.30-19.30 tekonurmi 3 & 4

P7 (2015)  ep 5v5 sunnuntai 9-13.30 tekonurmi 1 & 2

P7 (2015)  vp 5v5 sunnuntai 13.30-17.30 tekonurmi 1-3

P6 (2016) 5v5 sunnuntai 12.30-17.30 tekonurmi 3 & 4

PELIAIKA: 1 x 25 min. Kaikille joukkueille taataan 4 ottelua

SÄÄNNÖT: Turnauksessa noudatetaan Palloliiton Kaikki pelaa -sääntöjä. Sarjoissa P6-9 kirjataan tulokset mutta ei  sijoituksia. P10- ja

P11-sarjoissa ratkaistaan sijoitukset.P11-sarjassa pelataan ensin 3 joukkueen alkulohkot, joista lohkoykköset jatkavat

lohkoon, jossa ratkaistaan sijat 1-3, lohkokakkoset ratkaisevat sijat 4-6 ja alkulohkojen kolmoset sijat 7-9. P10 EP ja

VP--sarjoissa pelataan ensin 4 joukkueen lohkot, josta lohkoykköset ratkaisevat sijat 1-2, lohkokakkoset sijat 3-4,

lohkokolmoset sijat 5-6 ja lohkoneloset 7-8. P10 5v5-sarjassa pelataan ensin 3 joukkueen alkulohkot, jonka jälkeen

lohkovoittajat ja parempi kakkonen pelaavat sijat 1-3 ja huonompi lohkokakkonen ja lohkokolmoset sijat 4-6.

PALKINNOT: P10- ja P11-sarjoissa kunkin tason 3 parasta joukkuetta palkitaan mitalein (max 14/joukkue) sekä voittajat pokaalilla,

muissa sarjoissa kaikille osallistujille jaetaan  osallistumismitalit (max 10/joukkue). Kaikista joukkueista palkitaan yksi

tsemppari. Muut paitsi P10- ja P11-sarjoihin osallistuville joukkueille jaetaan palkinnot ilmoittautumisen yhteydessä. P10-

ja P11-sarjojen joukkueet palkitaan turnausjärjestäjän toimesta.

https://www.tups.fi/tapahtumat/tups-turnaus/


JOUKKUEET: Saapuessanne turnauspaikalle ilmoittautukaa turnaustoimistoon viimeistään 30 min ennen ensimmäisen pelin alkua.

Ottelun jälkeen suoritetaan lyhyet loppuhuudot ja poistutaan kentältä ilman kättelyitä.

PALVELUT: Alueella ei ole pukuhuoneita käytössä. Kenttäalueen ulkopuolella palvelee molempina päivinä monipuolinen buffetti.

Turnausalueen välittömässä läheisyydessä on hyvä uimapaikka.

PELINOHJAAJAT: Pelinohjaajina turnauksessa toimii TuPS:n juniorit. Toivomme joukkueita ja joukkueiden kannattajia huomioimaan, että

pelinohjaajat ovat turnauksessa myös oppimassa ja antamaan heille työskentelyrauhan.

Mikäli tulee kysyttävää, vastaan  mielelläni kysymyksiin,

TE���T��O�!

Anu Rytkönen, anu@tups.fi, 040 840 1510

ALUEKARTTA:

mailto:anu@tups.fi





