TERVETULOA

LTU FUTSAL CUP
TURNAUKSEEN

Järjestäjän terveiset
Kipinä futsal-turnauksen järjestämiseen syttyi viime syksynä kun LTU Jalkapallo järjesti
TUL Joy Games futsal-turnauksen Kupittaalla. Uudessa hallissa olosuhteet olivat
poikkeuksellisen hyvät, mutta tapahtuman keskiössä oli silti itse peli. Futsal, varsinkin
tämän ikäisillä junnuilla, on nopeaa, viihdyttävää ja jännittävää. Vajaassa puolessa
tunnissa ehtii tapahtua paljon ja ottelun suunta voi muuttua hyvinkin nopeasti. Kuitenkin
tuntuu siltä, että futsalin arvostus lajina ja myös jalkapallon talviharjoitteluna on
vähenemään päin ainakin Etelä-Suomessa. Yhä useammalla seuralla on mahdollisuus
tarjota harrastajille hyvät olosuhteet jalkapallon talviharjoitteluun ja samalla kunnat
työntävät jalkapallon ja futsalin harrastajia pois liikuntasaleista ja -halleista muiden
sisälajien tieltä. Yhtään ei auta sekään, että harrastuspaikkojen käyttöä joudutaan
rajoittamaan sisäilmaongelmien vuoksi.
Meidän panoksemme futsalin lajikulttuurin hyväksi on järjestää kauden alussa turnaus,
jossa parhaat joukkueet voivat mittauttaa tasonsa toisiaan vastaan. Tämä on ensimmäinen
LTU Futsal Cup, joten aloitamme yhdellä ikäryhmällä yhdessä hallissa. Onnistuessaan
luomme perustan joka syksy Lounais-Suomessa järjestettävälle futsal-turnausten sarjalle,
joka kutsuu lajin erikoisseurojen lisäksi osallistujia myös juniorijalkapallon parista.
Seuraavilta sivuilta löydätte tietoa turnaukseen liittyvistä asioista, otteluohjelman sekä
turnauksen kannalta tärkeät yhteystiedot. Tervetuloa ensimmäiseen LTU Futsal Cupiin.
Turnausvastaava
Arto Branders, LTU Jalkapallo

Pelipaikka
Piikkiön liikuntahalli
Hallitie 2, 21500 PIIKKIÖ
www.kaarina.fi/liikunta_ja_ulkoilu/liikuntapaikat_ja_tilat/piikkion_liikuntahalli/fi_FI/piikkion_li
ikuntahalli

Yhteyshenkilöt
Turnausvastaava Arto Branders, arto.branders@pp.inet.fi, 044 90643503
Kenttämestari Juha Knuutila, juha.knuutila@elisanet.fi, 0400 789642
Juryn puheenjohtaja Reijo Nartamo, reijo.nartamo@cablex.fi, 050 3486698
EA-vastaava Henna Heinonen, hennamaria.heinonen@gmail.com, 040 5938520

Turnaukseen saapuminen
Hallin edessä sekä hallille vievän Koulutien varressa on pysäköintipaikkoja. Jos teillä on
vaikeuksia löytää hallille tai olette myöhästymässä, ottakaa yhteyttä turnausvastaavaan.
Kun saavutte hallille, ilmoittautukaa turnaustoimistoon/puffettiin hallin aulassa. Saatte
opastuksen pukuhuoneisiin ja ohjeet turnausruokailusta, jos olette sen joukkueelle
varanneet. Samalla tarkastetaan, että ilmoittamanne pelaajaluettelo on ajan tasalla.

Pukuhuoneet
Pukuhuoneet sijaitsevat hallin sisääntulokerroksessa. Joukkueet on merkitty oviin.
Pukkareita on 6 kappaletta, joten osa joukkueista jakaa yhden huoneen. Pukuhuoneet
ovat auki koko päivän, joten joukkueiden kannattaa kuljettaa arvoesineensä mukanaan.
Joukkueet ovat siis itse vastuussa omista tavaroistaan.

Lämmitely
Hallissa on vain rajoitetusti tilaa lämmittelyyn. Käytävillä voi suorittaa lämmittelyä ilman
palloa. Pallon pelaaminen on sallittua vain kentällä. Lämmittely on kiellettyä koulussa.

Otelut
Turnauksen otteluohjelma ja -tulokset ovat nähtävillä Torneopal-palvelussa
https://ltufutsalcup.torneopal.fi. Ohjelma löytyy myös tästä oppaasta.
Peliaika on suora 25min. ja pelien välillä on viiden minuutin tauko joukkueiden vaihtoa
varten. HUOM! Jos ottelu päättyy tasan, voittaja ratkaistaan rangaistuspotkuilla heti ottelun
jälkeen.

Säännöt
Turnaussäännöt löytyvät turnauksen Torneopal-sivulta
https://ltufutsalcup.torneopal.fi/taso/saannot.php. Turnauksessa noudatetaan
pääsääntöisesti SPL:n futsal-sääntöjä.

Turnauksella on järjestäjän nimeämä kolme jäseninen jury, joka vahvistaa otteluohjelmat
sekä ratkaisee kiistanalaiset asiat. Juryn puheenjohtajana toimii Reijo Nartamo (LTU) ja
jäseninä Sami Kattelus (SPL) ja Lasse Alisaari (LoPS). Juryn päätöksistä ei voi valittaa.

Palkinnot
Molempien sarjojen voittajajoukkueet palkitaan pokaalilla sekä kolme parasta joukkuetta
mitalein.

Palkintojenjako
Palkintojenjako tapahtuu kentällä turnauksen viimeisen ottelun jälkeen, noin kello 18.15.

Ruokailu
Ennakkoon ruokailunsa varanneille joukkueille on tarjolla lounas hallin viereisessä
koulussa kello 11-14 välisenä aikana. Tarkemmat ohjeet saatte turnaustoimistosta.
Hallissa on puffetti, josta voi ostaa pikkupurtavaa.

Ensiapu
Joukkueiden omat huoltajat hoitavat pikkuvammat. Hallissa on myös merkitty
ensiapupiste, jossa päivystää EA-henkilö ja josta löytyy perustarvikkeita pieniin
vammoihin. Mikäli vamma vaatii lääkärin hoitoa, pelaaja ohjataan lääkäriasemalle tai
sairaalan yhteispäivystykseen. Suosittelen, että tutustutte myös Palloliiton ohjeisiin
”Vahingon sattuessa Pelipassivakuutetuille pelaajille”.
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/pelipaikka/vahingon-sattuessa
TYKS päivystys 24h, Savitehtaankatu 1, Turku, 02 3138800
Lääkäriasema Mehiläinen NEO, Joukahaisenkatu 6, Turku, 010 2353535
Avoinna la 10-18
Lääkäriasema Mehiläinen, Kauppiaskatu 8, Turku, 010 41400
Avoinna la 9-20
Pohjola sairaala, Joukahaisenkatu 9, Turku, 010 2578100
Avoinna la 11-17
Terveystalo Pulssi, Humalistonkatu 9-11, Turku, 030 6000
Avoinna la 9-20

Vakuutukset
Järjestäjä ei vakuuta turnaukseen osallistuvia pelaajia tai taustahenkilöitä. Jokaisella
pelaajalla tulee olla voimassa oleva vakuutus.

Tiedotaminen
Turnauksen käynnistyttyä tulospalvelu löytyy turnauksen Torneopal-sivulta
https://ltufutsalcup.torneopal.fi ja turnauksen aikana tuloksia näytetään myös hallissa

näytöltä. Turnauspäivän aikainen tiedottaminen tapahtuu kuulutusten ja WhatsAppin
avulla.

Löytötavarat
Turnauksen ajan löytötavaroita säilytetään turnaustoimistossa. Turnauksen jälkeen ne
kuljetetaan Littoisten kentälle varastoon ja niitä voi kysellä turnausvastaavalta.
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