
Kortteliliigan pelisäännöt ja käytännöt 
 

 

1. pelataan suora yksinkertainen alkusarja, minkä jälkeen sarjan keskivaiheen yläpuolelle sijoittuneet 

joukkueet pelaavat yksinkertaisen jatkosarjan lopullisista sijoituksista  

2. alkusarjan pisteet säilyvät voimassa jatkosarjassa 

3. sarjan keskivaiheen alapuolelle sijoittuneiden joukkueiden lopulliset sijoitukset määräytyvät 

alkusarjan perusteella, eikä ns. alemman loppusarjan pelejä pelata 

4. otteluohjelman mukaisia pelejä määräytyy joukkueelle pelattavaksi 1-2 päivässä 

5. peliaika 2 x 30 min., puoliaika n.5 min 

6. joukkueella pelaajia samaan aikaan kentällä korkeintaan 1 + 10 

7. pelaajamäärä, mikä vaaditaan joukkueelta pelin aloittamiseksi 1 + 7 

8. rajoittamaton määrä pelaajavaihtoja, vaihdot lennossa 

9. voitosta kolme-, tasapelistä yksi piste 

10. mikäli joukkueita on alkusarjan/jatkosarjan päättyessä tasapisteissä, ratkaistaan järjestys seuraavasti:  

A) kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten ottelujen 

    1) pisteet 2) maaliero 3) tehdyt maalit 

B) tasapisteisiin päätyneiden keskinäinen ottelu tai ottelut 

C) joukkueiden sarjassa saavuttama  

    1) maaliero 2) tehdyt maalit 

D) keskinäiset ottelut 

E) arpa 

 uusintaotteluita ei pelata 

11. joukkueen kokoonpanossa voi olla korkeintaan kaksi saman kauden aikana 3.divisioonaa tai sitä 

ylempää tasoa tai A -junioreissa pelaavaa/pelannutta pelaajaa 

12. mikäli joukkueella ei ole vähimmäispelaajamäärää pelin merkittyyn alkamisajankohtaan mennessä, 

odotetaan 15 min; mikäli joukkue ei tähänkään mennessä ole saanut tarvittavaa määrää pelaajia, 

tuomitaan joukkue hävinneeksi lukemin 3 – 0 (luovutusvoitto) 

13. joukkue ei voi pyytää vahvistuksia toisilta joukkueilta, mikäli pelaajia omassa joukkueessa on 

kentällinen (1 + 10) 

14. vastustajan suostumuksella joukkue voi kuitenkin pyytää vahvistuksia toisilta joukkueilta, kunnes 

pelaajia on kentällinen (1 + 10); vaihtopelaajia ei saa jäädä 

15. luovuttava joukkue on velvollinen maksamaan tuomarille 10 EUR korvauksen (jos maksua ei 

suoriteta heti, se lisätään joukkueen velkasaldoon) 

16. kolme luovutettua peliä kaudessa johtaa sarjasta sulkemiseen 

17. mikäli joukkue suljetaan sarjasta alkusarjan aikana, sen pelaamat ottelut mitätöidään 

18. suorasta ulosajosta tai kahdesta ulosajoon johtaneesta varoituksesta seuraa yhden ottelun pelikielto 

19. väkivaltainen tai muu häiriökäyttäytyminen pelikentällä saattaa johtaa pidempään - jopa ikuiseen 

porttikieltoon 

20. Kortteliliigan hallitus päättää pidemmistä pelikielloista tapauskohtaisesti 

21. otteluun liittyvät erimielisyydet ratkaistaan protestimenettelyllä:  

joukkueen on ilmoitettava protestista ottelun päätyttyä saman päivän aikana suullisesti tai kirjallisesti 

ottelun tuomarille, Kortteliliigan internet-sivulla tai sähköpostilla kortteliliiga@gmail.com 

22. mikäli joukkue joutuu siirtämään peliään, on se velvollinen sopimaan uuden pelipäivän vastustajan 

kanssa, sekä ilmoittamaan siitä pelin tuomaroivalle osapuolelle. Siirrosta on tehtävä myös kirjallinen 

ilmoitus joko Kortteliliigan keskustelupalstalle sille määrätylle alueelle, tai sähköpostilla 

osoitteeseen kortteliliiga@gmail.com 

23. muilta osin säännöissä sovelletaan Suomen Palloliiton pelisääntöjä (kts. Suomen Palloliiton 

kotisivut) 

24. Kortteliliigan hallitus pidättää oikeuden sääntötulkinnoissa tehdä lopullisen päätöksen 


