Säännöt Leimausleiri 2017
Sählyturnaus 5.-7.6.2017 säännöt. Muutokset mahdollisia!




















Peliaika 10 min (finaalit 2x6min). Peliaika on juoksevaa (=kelloa ei pysäytetä missään vaiheessa).
Finaalissa tehokasta peliaikaa (=kello pysäytetään jokaisesta pelikatkosta)
Pelikentän / kaukalon koko on n. 15 x 28 m
Kentällä samanaikaisesti on 4 pelaajaa/ joukkue. Joukkueessa saa olla rajoittamaton määrä pelaajia.
Lentävät vaihdot.
Pelaaja saa pelata vain yhdessä joukkueessa.
Ikämääräyksiä sarjoissa on noudatettava.
Joukkueilla ei ole käytössä aikalisiä.
Ei maalivahteja. Maalina on normaalikokoinen salibandymaali. Isompi maali on maalina ja ison maalin sisällä
oleva pienempi maali toimii”maalivahtina” (Kuva). Pallon mennessä pieneen maaliin, jatkaa puolustava
joukkue kulmasta vapaalyönnillä.
Ottelu alkaa kiista-aloituksella keskipisteeltä. Maalin jälkeen maalin päästänyt joukkue jatkaa peliä
erotuomarin merkistä keskipisteeltä syötöllä taaksepäin.
Mikäli pallo katoaa pelialueelta, sisäänlyönnin suorittaa joukkue, joka ei pelannut palloa yli. (Lyöntipiste on
noin puoli metriä kentän reunasta, päädyssä kulmapisteeltä)
Vapaalyönti ja sisäänlyönti voivat mennä suoraan maaliin, vastapelaajan on oltava vähintään kahden metrin
päässä.
Maalin edustalla on rajattu alue, johon pelaajat eivät saa astua jalallaan. Maalialueen yliastuminen on
kuitenkin sallittu. Mailalla pelaaminen on sallittua maalialueella. Jatkuvasta säännön rikkomisesta
puolustuspäässä, seuraa rangaistuslaukaus toiselle joukkueelle. Hyökkäyspelaajan jatkuvasta säännön
rikkeestä tuomitaan vapaalyönti kulmapisteeltä.
Epäonnistuneen rangaistuslaukauksen jälkeen peliä jatketaan keskipisteeltä kiista-aloituksella.
Rangaistuslaukauksen aikana vain laukoja on kentällä.
Ottelun päättyessä tasan, suoritetaan rangaistuslaukauskilpailu äkkikuolemaperiaatteella vuorotellen. Laukaisu
suoritetaan keskipisteestä. Poikkeuksena ovat finaalit, joissa pelataan ensin 5 minuutin jatkoaika
äkkikuolemaperiaatteella ja tarvittaessa rangaistuslaukaukset.
Rikkeiden osalta seuraavaa:
 Mailalla saa pelata vain palloa. Vastustajan mailan painaminen, sitominen ja nostaminen on
kielletty. Myös vastapelaajan lyöminen tai mailan pitäminen jalkojenvälissä on kielletty.
 Maassa pelaaminen on kielletty (=ainakin toinen polvi oltava irti maasta)
 Kädellä ei saa pelata / pysäyttää palloa.
 Taklaaminen, kiinnipitäminen, työntäminen ja estäminen on kielletty.
 Potkaisemalla eikä kädellä ei saa tehdä maalia. Jalkasyöttö on kuitenkin sallittu.
Pallon koskettaminen jalalla useamman kerran on kielletty.
 Pelaaja ei saa nostaa mailaa lantiotason yläpuolelle.
 Hyppäämällä ei saa tavoitella palloa
 Lievistä rikkeistä vapaalyönti paikasta jossa rike tapahtui,
isoimmista rikkeistä rangaistuslaukaus.

TÄRKEINTÄ ON HAUSKANPITO, JOTEN TUOMARITKAAN EIVÄT OLE JATKUVISTA PILLI SUUSSA!


Peliasut:


FAIR PLAY!

Joukkueen pelaajien peliasut on oltava yhtenäiset ja toisesta joukkueesta erottuvat.
Tarvittaessa järjestäjien puolesta voi lainata liivejä. Omat suojalasit mukaan!

