Säännöt on muokattu SPL:n Pohjois-Suomen harrastesarjan
sääntöjen pohjalta.
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Peliaika 2x20min
Maalin koko 2x5 metriä.
Pelin voi aloittaa min. 5 pelaajalla.
Ottelun kotijoukkue toimittaa 5 koon ottelupallon.
Ottelun vierasjoukkue vaihtaa peliasua tai käyttää liivejä jos pelipaitojen värit samat.
Peleissä on 1 tuomari. Mikäli erotuomari ei saavu otteluun, peli pelataan joka tapauksessa.
Joukkueet sopivat henkilön, joka toimii erotuomarina ottelussa.
Paitsio ei ole voimassa.
Edestakaiset lentävät vaihdot, vaihto suoritetaan keskiviivan tuntumasta, uusi pelaaja saa
mennä kentälle vasta kun vaihtoon tuleva on poistunut kentältä.
Erikoistilanteissa vastustajan etäisyys pallosta tulee olla vähintään 7 metriä.
Rangaistuspotku ammutaan 7,5 metrin päästä maaliviivasta.
Jokeripelaaja voidaan ottaa kentälle, mikäli vastustaja johtaa ottelua vähintään 5 maalilla.
Etu menetetään eron vähentyessä kahteen maaliin.
Voitosta saa kolme pistettä ja tasapelistä yhden.
Kentältä poistettu pelaaja ei voi pelata seuraavassa ottelussa. Kilpailun järjestäjä voi asettaa
lisärangaistuksen erotuomariraportin perusteella.
AS Moon ry julkaisee sarjasta ottelutulokset ja sarjataulukot.
Ottelutapahtumien aikana kentillä tupakointi ja päihdyttävien aineiden käyttö ovat
ehdottomasti kiellettyä. Mikäli joukkueen pelaajien tai taustahenkilöiden tai
joukkueen fanien todetaan toimineen tämän säännön vastaisesti, suljetaan joukkue
sarjasta. Kenttäalueiden sotkeminen on ehdottomasti kielletty.
Joukkueiden paremmuuden alkulohkossa ratkaisee:
1. Pisteet
2. Keskinäisten pelien pisteet, maaliero, tehdyt maalit
3. Koko sarjan maaliero, tehdyt maalit
4. Arpa
Alkusarjan jälkeen pelataan pudotuspelit, ottelukaavio määräytyy joukkue määrän mukaan
Sarjan voittajajoukkue palkitaan pokaalilla.

Osallistumis- ja pelioikeus





Osallistumisoikeus sarjaan on kaikilla joukkueilla.
Pelaajille suositellaan hankittavaksi vakuutus. Pelaajia ei ole vakuutettu järjestävän seuran
puolesta.
Joukkueessa ei saa olla yhtään aikuisten sarjapelaajaa kokoonpanossa.

Maksut








Joukkueen osallistumismaksu on 170€ / joukkue, laskutetaan joukkueilta ennen sarjan alkua
ja se tulee olla maksettuna ennen ensimmäistä peliä.
Osallistumismaksuja ei palauteta mahdollisissa ilmoittautumisen jälkeen tehdyissä sarjasta
luopumisista.
Osallistumismaksu palautetaan kuitenkin, mikäli sarja ei toteudu.
Ottelun luovutusmaksu on 30 euroa. Luovutusvoitto on 3-0. Jos joukkue luovuttaa 2 ottelua,
suljetaan se sarjasta ja pelatut ottelut mitätöidään.
Vastalausemaksu on 50 euroa, josta palautetaan 30 euroa, jos vastalause hyväksytään.
Vastalauseesta on aina ilmoitettava ottelun erotuomarille tunnin sisällä ottelun päättymisestä
ja kirjallinen vastalause on jätettävä 24 tunnin kuluessa ottelusta järjestävälle seuralle
sähköpostilla osoitteeseen asmoon@hotmail.fi.

