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Tervetuloa T08 tyttöjen
Kopseturnaukseen 22.4.2018
TURNAUSSIVUT
Turnauksen nettisivut löytyvät osoitteesta https://www.kopseturnaukset.com/t0809-turnaus

Samalta sivustolta löytyy myös alueen kartta sekä ajo-ohjeet kentälle.
ILMOITTAUTUMINEN
Joukkueen edustajan on ilmoittauduttava 30 minuuttia ennen joukkueen ensimmäistä peliä
turnaustoimistoon pelaajaluettelon kanssa.
PALKINNOT
Jokainen joukkue palkitaan mitaleilla sekä yhdellä tsempparilla.
PELIKENTÄT
Ottelut pelataan Aulis Aktia Areenalla joka sijaitsee Vantaalla Korson Jokivarressa
osoitteessa Sorvatie 18-20, 01480 Vantaa.
Kenttä on valmistunut 08/2017 ja siinä on huippuluokan FIFA-hyväksytty DROP5508
tekonurmi.
Lisäksi kentän vieressä on laajat lämmittelyalueet joukkuille.
Kentällä on myös kaksi lämmitettyä pukuhuonetta varusteiden vaihtamiseksi.
Kenttäalueelle ja kenttien väliselle alueelle meneminen on sallittua ainoastaan joukkueille
ja niiden toimihenkilöille, katsojat katsovat pelejä katsomosta / tarkoitukseen varatuilta
alueilta.
Pukuhuonetilat on tarkoitettu vain varusteiden vaihtoa varten, ei tavaroiden
pitkäaikaiseen säilytykseen tai oleskeluun.
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PELITAPA, SÄÄNNÖT JA TUOMARIT
Pelaajien määrä: 8 vs. 8
Peliaika: 1 x 25 min
Pelipallo: Pelit pelataan koon 4 pallolla.
Vaihdot: Kaikissa sarjoissa vapaat edestakaiset vaihdot oman vaihtopenkin
vaihtoalueelta.

Pelaajien lukumäärä: Kaikki sarjat 1 + 7
Sijoitusottelu: Kaikki joukkueet pelaavat sijoitusottelun
Paitsio: Kaikissa sarjoissa voimassa puolenkentän paitsiosääntö.
Maalipotku: Kaikissa sarjoissa maalipotku suoritetaan maasta potkaisemalla.
Muut säännöt: Muilta osin turnauksessa noudatetaan
nuorten sääntöjä.

Helsingin piirin

Tuomarit: Turnauksen tuomareina toimivat koulutetut Kopsen pelinohjaajat,
annattehan pelinohjaajille työrauhan!

ENSIAPU
Turnauksessa ensiavusta vastaa ensisijaisesti jokaisen joukkueen oma huoltaja.
Paikalla on myös ensiapupiste toimiston yhteydessä. Vakavimmissa tapauksissa
suosittelemme Peijaksen sairaalaa, Sairaalakatu 1, 01400 Vantaa, puh. 09-47 11.

SAAPUMINEN TURNAUSPAIKALLE JA PYSÄKÖINTI
Lähialueilta kannattaa tulla pyörällä tai jalan. Paikalle pääsee myös julkisilla.
HSL:n bussilinja 736 kulkee kentän vierestä.
Parkkialueet on nähtävissä turnaussivuston kartasta sillä poikkeuksella että heti
kentän vieressä sijaitseva parkkialue ei ole käytettävissä. Opaskyltit ja
liikenteenohjaajat auttavat parkkipaikan löytämisessä. Liikenteen sujuvuuden
kannalta on tärkeää, että jokainen noudattaa ohjeita turnausalueella.

BUFFET JA ARPAJAISET
Omat eväät kannattaa jättää kotiin sillä hyvin varustellusta Buffetista on
saatavilla kylmää ja kuuma juotavaa, leivonnaisia, sämpylöitä, Maittavaa
Savuhovin turnausmakkaraa, metrilakua, popcornia yms. Onneaan voi kokeilla
myös arpajaisissa. Hyvät palkinnot!
Potkutehoa voi myös kokeilla pallotutkassamme.
Käytössämme on iZettle, joten korttimaksu onnistuu myös, mutta varaathan
myös käteistä.

HYVIÄ PELEJÄ KAIKILLE!
Järjestämme turnauksen Kannusta mua-hengessä ja toivotamme kaikille hyvä
ja reiluja pelejä sekä hauskaa ja jännittävää turnausta!
Tiedusteluihin vastaavat turnauspaikalla Kisatoimisto ja yhteyshenkilö Anette
Blomqvist
Lämpimästi tervetuloa!
Kopse T08/09 joukkue.

