Erityisryhmien SM –sarjan säännöt
Säännöt
ERITYISRYHMIEN SM-sarja
Pallo
Peleissä on käytössä virallinen ottelupallo, jonka koko on 5.
Pelaajat
Kaikilla osallistuvilla pelaajilla on oltava voimassaoleva Palloliiton peli-, harraste- tai korttelipassi.
Sekä mies- että naispelaajat voivat osallistua SM-sarjaan.
Pelaajien on oltava 15 vuotta täyttäneitä. Tätä nuoremman pelaajan käyttö on mahdollista vain
poikkeusluvalla, joka pyydetään Palloliitosta ennen ensimmäisen ottelun alkua. Suositeltava
joukkuekohtainen pelaajamäärä turnausta kohden on 10-15, jotta kaikki saisivat riittävästi
peliaikaa
Vakuutukset
Turnaustapahtuman järjestäjä ei vastaa osallistuvien pelaajien, taustahenkilöiden tai muiden
paikallaolijoiden vakuutusturvasta. Suositeltavaa on, että osallistuvat pelaajat hankkivat myös
urheiluvammat kattavan vakuutuksen esim. Palloliiton kautta.
Varusteet
Joukkueen peliasun tulee olla yhtenäinen.
Pakolliset varusteet:
- numeroitu paita, pelihousut, sukat, säärisuojat ja kengät (myös lenkkareilla saa pelata)
- maalivahdin asun tulee erottua muiden pelaajien asusteista
- Pelaaja saa käyttää silmälaseja omalla vastuullaan
- Korvakorujen, kaulaketjujen, sormusten ja rannekellojen käyttö on ehdottomasti kielletty
Pelaajien määrä ja vaihtokäytäntö
Kentällä 6 pelaajaa ja maalivahti (7v7)
- vaihtojen määrä rajoittamaton, edestakaiset vaihdot
- vaihdon voi suorittaa vain pelikatkon aikana
- erotuomarilta ei tarvitse pyytää lupaa vaihdon suorittamiseen
- vaihdot suoritetaan oman vaihtoalueen kautta
- kentältä poistuvan pelaajaan on poistuttava kentältä oman vaihtoalueen kautta
- kentälle menevä pelaaja voi mennä kentälle vasta kun poistuva pelaaja on kokonaan pois
Peliaika
Otteluiden peliaika on 2x15min.
Pelijaksojen välisen tauon pituus on 5 minuuttia.
Erotuomari toimii ajanottajana ja määrää mahdollisesta lisäajasta.
Erotuomari voi oman harkintansa mukaan määrätä myös ylimääräisen 2 minuutin juomatauon
kuuman kelin sattuessa.

Ottelun aloittaminen.
Kotijoukkue valitsee kenttäpuolen, vierasjoukkue aloittaa pelin.
Joukkueiden on oltava AINA 10 minuuttia ennen merkittyä pelin alkua valmiina!
Paitsio
Ei paitsiota.
Kielletty peli ja epäurheilijamainen käytös
Suora vapaapotku tuomitaan kun pelaaja:
- potkaisee tai yrittää potkaista vastapelaajaa, kamppaa tai yrittää kampata
vastapelaajaa, hyppää vastapelaajaa päin, lyö tai yrittää lyödä vastapelaajaa tai syyllistyy muuhun
väärään kontaktipelaamiseen.
Epäsuora vapaapotku tuomitaan kun:
- maalivahti koskettaa palloa käsin saatuaan sen suoraan sivurajaheitosta tai kanssapelaajan
tarkoituksellisesti syöttämänä.
Vapaapotkut
Vastapelaajien oltava 7 metrin päässä pallosta.
- suora vapaapotku suoritetaan rikkomuspaikalta
- epäsuora vapaapotku suoritetaan rikkomuspaikalta tai maalivahdinalueen rajalta, jota lähempää
maalia ei vapaapotkuja laukaista.
Rangaistuspotku
Rangaistuspotku suoritetaan rangaistuspotkupisteestä.
- pelaajien on oltava kentällä, rangaistusalueen ulkopuolella, lukuun ottamatta torjuvaa
maalivahtia ja laukaisijaa.
Rajaheitto
Heitetään kahdella kädellä pään yli, kummankin jalan on oltava heiton lähtiessä maassa
- jos pelaaja ei liikuntarajoitteen takia voi heittää em. tavalla, saa hän heittää myös
alakautta/yhdellä kädellä
- sivurajaheitosta ei voi tehdä suoraan hyväksyttävää maalia
Maaliheitto
Suoritetaan maalipotkun sijasta.
- maalivahti heittää pallon peliin mistä tahansa kohdasta omaa rangaistusaluettaan
- pallo on pelissä vasta sen tultua rangaistusalueen ulkopuolelle
- maaliheitosta ei voi tehdä suoraan hyväksyttävää maalia
HUOM!
MYÖS TAVALLISEN PELITILANNETORJUNNAN JÄLKEEN MAALIVAHTI KÄYNNISTÄÄ PELIN
MAALIHEITOLLA, JOSSA ON VOIMASSA EM. SÄÄNNÖT.
MAALIVAHTI EI SIIS SAA POTKAISTA PALLOA KÄSISTÄ TAI PUDOTTAA SITÄ ITSELLEEN JALALLE
PELATTAVAKSI.
JOS SÄÄNTÖÄ RIKOTAAN, EROTUOMARI MÄÄRÄÄ MAALIHEITON UUSITTAVAKSI

Kulmapotku
Kulmapotku suoritetaan kentän kulmasta.
- vastustajan oltava vähintään 5 metrin päässä kulmapotkualueen kaaresta
- kulmasta voidaan tehdä hyväksyttävä maali suoraan vastajoukkueen maaliin.
Varoitukset
Pelaajaa varoitetaan kun hän:
- pelaa jatkuvasti väärin
- osoittaa mieltään erotuomarin päätöksiä kohtaan tai syyllistyy epäurheilijamaiseen käytökseen.

Kentältäpoistot
Pelaaja poistetaan kentältä kun:
- hän syyllistyy törkeään sopimattomaan käytökseen
- raakaan peliin
- käyttää karkeaa tai herjaavaa kieltä tai saamansa varoituksen jälkeen rikkoo pelisääntöjä
varoituksen arvoisesti.
Kentältäpoistosta seuraa automaattisesti yhden ottelun pelikielto, joka koskee välittömästi
seuraava peliä.
Muu epäurheilijamainen käyttäytyminen
Valmentajien ja joukkueen muiden taustahenkilöiden edellytetään kunnioittavan Fair Play -henkeä
ja esiintyvän urheilun arvoja kunnioittavasti.
Mikäli valmentaja tai muu taustahenkilö käyttäytyy ottelutapahtumassa aggressiivisesti,
loukkaavasti tai hyvien tapojen vastaisesti, voi erotuomari poistaa hänet kenttäalueelta.
Toisen joukkueen selvä johtoasema
Toisen joukkueen johtaessa ottelua viidellä (5) maalilla, saa tappioasemassa joukkue ottaa
käyttöön yhden ylimääräisen kenttäpelaajan.
Johdon kaventuessa kolmeen (3) maaliin, on tappiolla olevan joukkueen luovuttava ylimääräisestä
kenttäpelaajasta.
HUOM! OTTELU KESKEYTETÄÄN, MIKÄLI TOINEN JOUKKUE JOHTAA OTTELUA KYMMENEN (10)
MAALIN EROLLA!
Näkövammaisen pelaajan oikeus käyttää avustajaa otteluissa
Näkövammainen pelaaja, jonka osallistuminen SM-sarjaan on mahdotonta ilman avustajaa, voi
anoa SM-sarjan tapahtuman järjestäjältä oikeutta käyttää avustajaa. Järjestäjän tulee antaa päätös
avustajan käytöstä viimeistään 1 päivä ennen seuraavaa osaturnausta.
Avustajan tarkoitus on ainoastaan mahdollistaa näkövammaisen pelaajan osallistuminen, eikä
avustaja saa aktiivisesti auttaa joukkuettaan esimerkiksi potkaisemalla palloa tai sijoittumalla
siten, että vastustajan maalinteko olennaisesti vaikeutuu hänen takiaan. Avustaja saa kuitenkin
ohjata avustettavaa pelaajaa sekä sanallisesti että kädestä ohjaamalla. Avustaja saa myös auttaa
"vaikean" pallon avustettavan pelaajan potkaistavaksi. Avustajaa käyttävä pelaaja ei saa pelata
maalivahtina, ja on myös suositeltavaa ettei hän pelaisi keskushyökkääjänä tai keskuspuolustajana,
jotta joukkueen avustajan käytöstä saama hyöty minimoidaan.

Kuinka pelataan SM-sarjassa
Sarja pelataan kolmessa tasolohkossa (A, B ja C).
Lohkot jaetaan seurojen ilmoittautumisten ja edellisen kauden sijoitusten perusteella.
Voitosta kolme (3) pistettä, tasapelistä yksi (1) piste molemmille.
Kaikissa tasolohkoissa jaetaan palkinnot.
Sarjassa tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden sijoitus ratkaistaan seuraavin perustein:
1. keskinäisten otteluiden pisteet
2. keskinäisten otteluiden maaliero
3. keskinäisten otteluiden tehtyjen maalien määrä
4. koko sarjan maaliero
5. jos 3 - 4 kohdan jälkeen kahden tai useamman joukkueen kesken saadaan sijoituksia
määriteltyä, ratkaisee jäljelle jääneiden joukkueiden keskinäinen ottelu tai ottelut
6. koko sarjan tehtyjen maalien määrä
7. arpa
Protesti:
Joukkueet voivat halutessaan jättää kirjallisen protestin kilpailun juryn puheenjohtaja enintään 30
minuutin kuluessa ottelun päättymisestä. Protestit käsittelee turnauksen jury, johon kuuluu
Palloliiton edustajan lisäksi järjestävän seuran erikseen nimetty edustaja sekä lisäksi yksi ennen
ensimmäisen ottelun alkua nimetty valmentaja/joukkueenjohtaja.

