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Futis on parasta paikan päällä. Tule, mene ja nauti!
Olemme kesän saaneet nauttia television välityksellä huippufutista. Saksa on
maailmanmestari. Yllätys. Valioliiga alkaa ja kaikki jännittävät oman suosikkinsa
puolesta. HJK jyrää Suomessa, mutta Euroopan pelikentät taitavat jäädä tänäkin
vuonna haaveeksi, toisaalta Rapid Wien ei ole mahdoton vastustaja. Suomellakin on
”taas” elämänsä tilaisuus, FIFA 55 sija ja 24 joukkuetta lopputurnaukseen. Nyt tai ei
koskaan hehkuttavat kaikki penkkiurheilijat.
Futis on parasta paikan päällä; alasarjapeleissä sattuu ja tapahtuu, junnupeleissä on
vauhtia ja liikunnan riemua niin kentällä kuin sen reunamilla. Suuria tunteita, joskus
liiankin suuria tuntemuksia, kuten on viime aikoina lehdistä saanut lukea. Jäitä
hattuun vanhemmat ja nautitaan lasten suorituksista.

Umbro TUL cup 2014
Vuoden cup mestari on Seinäjoen Sisu-Pallo. Joukkue voitti Umbro TUL cupin
loppuottelussa FC Kiisto A-teamin 3-1. Joukkue pääsee edustamaan TUL:a CSIT:n
maailmankisoihin Italiaan ensi vuoden kesäkuussa. Matka on pääosiltaan
omakustanteinen. Onnittelut voittajille.

Tulevan vuoden 2015 cupiin on ilmoittautuminen käynnissä. Ilmoittautuminen
päättyy marraskuun 30. päivänä. Cupin ilmoittautumismaksu on 120 euroa. Jos
seurasta on useampi joukkue, niin seuraavien hinta on 60 euroa. Maksut laskutetaan

ilmoittautumisten perusteella. CUP on tarkoitus pelata hallikaudella 2014-15
huhtikuun loppuun mennessä.
Ottelut pelataan yksittäisinä otteluina, alueellisesti mahdollisimman pitkään.
Otteluiden kustannukset jakaantuvat 50 – 50. Kuluihin lasketaan mahdollinen
halli/kenttävuokra, erotuomaripalkkiot ja vierasjoukkueen matkakustannukset 0,60
cent/kilometri.
TUL cup huipentuu mahdollisesti päivän pituiseen lopputurnaukseen huhtikuussa
2015. Tämä riippuu joukkueiden ilmoittautumisten määrästä.
Naisten TUL cup pelataan samalla periaatteella.

Miesten ja naisten FUTSAL cup
TUL:n jalkapallojaosto järjestää Porissa 4.-5.10. liiton avoimen mestaruusturnauksen
miehille ja naisille. Ilmoittautumiset 20.9. mennessä jarkko.tenkula@tul.fi tai
kirjeellä osoitteeseen Keskuskatu 17, 60100 Seinäjoki.
Osallistumismaksu cupiin 120 euroa/joukkue.

Jalkapalloja edullisesti
Jalkapallojaoston kautta saatavilla Select Omega jalkapalloja edullisesti. Tämän
tarjouksen mahdollistavat Sultrade, Intersport Seinäjoki ja TUL:n jalkapallojaosto.
Select Omega pallot myydään 5 kpl erissä a 20 euroa kpl eli satasella talvikauden ja
miksei loppukaudenkin pelipallot edullisesti. Tilaukset lajipäällikön sähköpostiin!

TUL:n liittojuhlan – Lakeuden Kisojen jalkapalloturnaus 6.-8.6.
Liittojuhlaturnaus saatiin pelattua. Valitettavan vähän oli osallistujia turnauksessa,
mutta paikalla olleet joukkueet tuntuivat viihtyvän ja nauttivan pelaamisesta.
Pelaamisen lisäksi seurat saivat aimo annoksen muutakin katseltavaa ja koettavaa.
Tulokset:
P-14/13:
P-12/11:

1.Sepsi-78, Seinäjoki 2.Seinäjoen Sisu, 3.Porin Karhu-Futis
1.Sepsi-78, Seinäjoki 2.Närpes Kraft, 3.Seinäjoen Sisu

T-13/12:
T-11/10:

1.Seinäjoen Sisu, 2.Seinäjoen Mimmiliiga, 3.Itä-Vantaan Urheilijat
1.Nokian Pyry, 2.Seinäjoen Mimmiliiga, 3.Lapuan Ponnistus

Lakeuden Kisojen tyttöjen ottelu Prunttimäen viheriöllä.

TUL JoyGames Futsal –turnaus
TUL:n jalkapallojaosto ja TUL:n Varsinais-Suomen piiri isännöivät poikien ja
tyttöjen 2000 ja 2001 syntyneiden TJG –futsal turnausta Turussa 19.10.2014. Ottelut
pelataan Caribiassa. Ilmoittautumiset jarkko.tenkula@tul.fi 30.9.2014 mennessä.
Lisätietoja koko tapahtumasta www.tuljoygames.fi –sivustolta. Kilpailukutsu
liitteenä.

Nousuja tarjolla…
Meneillään olevaa jalkapallon ykköstä on hallinnut KTP Kotkasta suvereenisti koko
kauden ajan. Raitapaitojen nousu liigaan olisi todella upea kauden päätös.
Kakkosessakin on tarjolla nousu ykköseen, sillä Allianssi ja PS Kemi johtavat omia
lohkojaan muutaman pisteen erolla sarjakakkosiin. Alasarjoissakin on nousuja
tulossa.
Naisten sarjoissa mielenkiinto kääntyy ykkösen ylempään sarjaan, jossa TuWe ja
JyPK mittelevät sarjanoususta liigaan.

Toivotamme tsemppiä kaikille joukkueille sarjatasosta riippumatta loppukauden
otteluihin.
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