
Avoin TUL: jalkapallocup 

 

Tämän vuoden miesten jalkapallon TUL:n mestaruus pelataan yksittäisinä cup -otteluina. Alkusarjojen 

ottelut pelataan Palloliiton ja TUL:n piirien alueilla. TUL vastaa finaalin ottelujärjestelyistä. Ottelu pelataan 

Seinäjoella tai finaalin selvinneen joukkueen kotikaupungissa. 

TUL Cupiin voivat osallistua ykkösen, kakkosen ja alueiden sarjojen joukkueet.  

Ennen finaalia otteluiden kulut 100-0. Kotijoukkue järjestää pelipaikan ja vierasjoukkue vastaa omista 

kuluistaan pl. paikallis/lähipelit (matka alle 100 km) kulut jaetaan 50-50 ja vierasjoukkueen matkakuluksi 

lasketaan 1,20 / km. TUL:n aluetukea voi kysyä piireiltä otteluiden järjestämiseen. 

TUL:n cupin voittanut joukkue saa 1000 euron stipendin, sekä mestaruusmitalit. 

 

Osallistumismaksu 100€ 

Ajankohta 15.2. – 31.5.2022 

Ilmoittautumiset 31.1. mennessä! 

 

Pelitapa 

TUL Cup pelataan pelaajamäärällä 11v11. Vaihtopelaajia voidaan yhden ottelun kokoonpanoon kirjata  

enintään seitsemän (7), joista kaikki voidaan vaihtaa ottelussa kentälle. 

Peliaika on 2 x 45 minuuttia. Jos ottelu päättyy tasan, pelataan 2 x 15 minuutin jatko-ottelu. Jos toinen 

joukkueista tekee enemmän maaleja jatko-ottelussa, on se voittaja. Jos jatko-ottelukin päättyy tasan, 

suoritetaan rangaistuspotkukilpailu. Voittanut joukkue etenee seuraavalle kierrokselle. 

 

Edustusoikeus 

Pelaaja voi pelata vain yhdessä seurassa ja joukkueessa TUL Cupissa. Pelaajan katsotaan pelanneen 

ottelussa, jos hän on pelannut osankin siitä. 

 

Varoitukset ja kentältäpoistot 

Varoitukset ovat ottelukohtaisia. Kentältäpoistot aiheuttavat pelaajalle yhden ottelun mittaisen pelikiellon 

TUL Cupissa, riippumatta onko kentältäpoisto tapahtunut suoralla punaisella kortilla tai kahdella keltaisella 

kortilla. 

 

Ottelupöytäkirja 

TUL Cupin otteluista täytetään pöytäkirja, joka on ladattavissa www.tul.fi/jalkapallo 

 

Kotijoukkueen vastuut 

- Kotijoukkue varaa tuomarit ja pelikentän 

- Kotijoukkue vastaa siitä, että vierasjoukkueella ja erotuomaristolla on käytössään riittävät erilliset 

pukeutumistilat. Tilojen yhteydessä tai niiden välittömässä läheisyydessä on oltava peseytymis- ja 

WC-tilat. 

- Kotijoukkueen tulee hyvissä ajoin varmistaa, että pelikenttä ja sen varusteet ovat sääntöjen 

edellyttämässä kunnossa (mm. rajat merkittyinä, maaliverkot ehjät ja kulmaliput paikoillaan). 

- Kotijoukkueen tulee varata otteluun vähintään kolme (3) pelipalloa. 

- Kotijoukkueen seura vastaa kaikilta osin ottelutapahtumasta ja sen turvallisuudesta. Vastuu koskee 

pelaajien, joukkuetaustojen ja erotuomareiden lisäksi myös paikalle saapuvien katsojien 

turvallisuutta ja viihtyvyyttä. 

- Kotijoukkue toimittaa ottelupöytäkirjan TUL:lle ottelua seuraavana päivänä. Tulos tulee ilmoittaa 

ottelun jälkeen 044-3555919 / Jarkko Tenkula 

 


