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HJK CUP 2020 – TÄRKEIMMÄT TIEDOT
Turnauspaikka: Bolt Arena, Urheilukatu 5, Helsinki

Majoitus: Scandic Park, Mannerheimintie 42

Lounas: Ravintola Bollis Bolt Arenalla, turnausinfoa 
vastapäätä. Turnausravintola palvelee tänä vuonna 
ainoastaan turnauksen osallistujia, jotta turvavälit 
pystytään toteuttamaan. Irtolounaita ei myydä.

Aamiainen ja illallinen: buffet hotellilla 

Turnausinfo: Bolt Arenan Hall of Fame -tilassa, käynti 
stadionin pääovista. Muistathan rekisteröidä joukkueesi 
toimistolla viimeistään puoli tuntia ennen ensimmäisen 
pelin alkua. 

Pukuhuoneet: tartuntojen välttäämiseksi pukuhuoneet 
eivät ole käytössä. Joukkueet voivat vaihtaa varusteita 
turvavälein esim. Bolt Arenan katetussa katsomossa. 

Turnaussäännöt: tutustuthan liitteenä oleviin sääntöihin 
huolella. Viime hetken joukkuemäärien muutokset 
ovat aiheuttaneet muutoksia myös pelisysteemiin.

Kentät: Bolt Arena (keinonurmi), Pallokenttä 6 (stadionin 
takana, keinonurmi), Sahara (keinonurmi), Bollis 
(luonnonnurmi), Töölön kupla (keinonurmi)

Aikataulut & online-tulospalvelu:
https://www.gameresultsonline.com/hjkcup2019/hjk-cup-
2020

Valokuvaus, media ja sosiaalinen media: 
turnaustapahtumia valo- ja videokuvataan, ja kuvia sekä 
videoita julkaistaan turnauksen some-kanavissa sekä 
mahdollisesti ISTV-verkkopalvelussa. 

Jos joukkueeseenne kuuluu henkilöitä, jotka eivät 
halua esiintyä videolla tai valokuvissa turnauksen 
yhteydessä, ilmoitattehan siitä turnaustoimistoon 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

https://www.gameresultsonline.com/hjkcup2019/hjk-cup-2020
https://www.gameresultsonline.com/hjkcup2019/hjk-cup-2020


HJK CUP 2020 – OHJEET COVID-19 -TARTUNTOJEN ESTÄMISEKSI

Henkilö, jolla on pieniäkään hengitystieinfektion 
oireita, vatsaoireita tai kuumetta, ei saa saapua 
turnauspaikalle tai turnausmajoitukseen. 

1-2 metrin turvaväleistä tulee huolehtia sekä 
turnauspaikalla liikkuessa että katsomoalueilla.

Hotelli ja kentät sijaitsevat kävelymatkan päässä 
toisistaan. Suosittelemme, että joukkueet liikkuvat 
jalkaisin. PK-seudun julkisessa liikenteessä on voimassa 
suositus käyttää kasvomaskeja. 

Ainoastaan joukkueenjohtaja ilmoittaa joukkueen 
turnausinfossa saapumisen yhteydessä. Toivomme, että 
joukkueet välttävät sisätiloissa liikkumista ja oleilua. 

Jokainen joukkueenjohtaja antaa puhelinnumeronsa 
turnausinfoon ilmoittautumisen yhteydessä. Jojot 
liitetään turnauksen WhatsApp-ryhmään, jota käytetään 
tarvittaessa reaaliaikaiseen tiedottamiseen. 

Turnausruokailut on porrastettu ravintolatilojen väljyyden 
säilyttämiseksi. Noudatattehan joukkuekohtaisia 
aikatauluja, ravintola- ja turnaushenkilökunnan ohjeita ja 
huolehdittehan turvaväleistä myös ruokajonoissa.

Käsidesiä on saatavilla kenttien sisääntuloissa, 
turnausbuffeteissa, ravintolatiloissa ja turnausinfossa. Sekä 
joukkueiden että katsojien on huolehdittava hyvästä 
käsihygieniasta.  

Joukkueet eivät kättele toisiaan tai erotuomareita 
otteluiden yhteydessä. Joukkueet vastaavat itse käsien 
pesusta ennen otteluita.

Palkintojenjaossa mitalit luovutetaan joukkueenjohtajalle, 
joka jakaa mitalit joukkueille. 

Jos osallistujalla todetaan turnauksen aikana 
koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee joukkueen 
huoltajan ohjata hänet turnausinfoon odottamaan, että 
poistuminen turnauksesta on mahdollista. 
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HJK CUP 2020 – YLEISET TURNAUSSÄÄNNÖT

Ikäluokat
U13: 1.1.2007 tai myöhemmin syntyneet, U12: 1.1. 2008 tai 
myöhemmin syntyneet, U11: 1.1.2009 tai myöhemmin 
syntyneet, U10: 1.1.2010 tai myöhemmin syntyneet ja U9: 
1.1.2011 tai myöhemmin syntyneet.

Sovellettavat säännöt
Turnauksessa noudatetaan Suomen Palloliiton turnaussääntöjä 
seuraavin poikkeuksin:
U12-U13: 11 v. 11, normaali paitsiosääntö, edestakaiset vaihdot 
pelitilanteiden tauoilla tuomarin luvalla
U9-U11: 8 v. 8, boksipaitsio, edestakaiset vaihdot lennosta 

Peliaika
U9, U10, U11: 2x15 minutes.
U12 & U13: 2x20 minuuttia

Yleistä säännöistä
Pelipallo on kaikissa ikäluokissa kokoa 4.
U9-, U10- ja U11 -ikäluokan pelit pelataan puolikkaalla kentällä. 
Punaisesta kortista seuraa automaattisesti yhden pelin 
mittainen pelikielto.
Pelaaja voi edustaa ainoastaan yhtä joukkuetta turnauksen 
aikana.
Yli-ikäiset pelaajat ovat sallittuja AINOASTAAN 
turnausorganisaation luvalla. Lupa on pyydettävä ja saatava 
ennen turnauksen alkua. 

Rangaistuspotkukilpailu
Jos jatko-otteluissa päädytään tasapeliin, ratkaistaan ottelu 
rangaistuspotkukilpailulla joka alkaa välittömästi peliajan 
päätyttyä. 

U12- ja U13-ikäluokista kummastakin joukkueesta osallistuu 5 
pelaajaa. U9-, U10- ja U11 -ikäluokissa kolme pelaajaa. Jos 
tilanne on tasan 5/3 rangaistuspotkun jälkeen, jatkuu kilpailu 
pelaaja kerrallaan, kunnes lopputulos saadaan. 

Rangaistuspotkukilpailun osallistujien ei tarvitse olla pelikentällä 
virallisen peliajan päättyessä. Jos tilanne on tasan 8 kilpailijan 
(U9-, U10 ja U11 -ikäluokissa) tai 11 kilpailijan (U12- ja 
U13-ikäluokissa) jälkeen, aloittavat pelaajat uuden kierroksen. 



HJK CUP 2020 – U9- ja U10 -IKÄLUOKAT (2011 & 2010)
Lohkovaihe: 
Joukkueet jaetaan neljään 4 joukkueen lohkoon. Lohkoissa 
pelataan yksinkertainen sarja (3 ottelua). Kaikki lohkopelit 
pelataan lauantain aikana.  

Lohkovaiheen sijoitusten määräytyminen: 
Voitosta 3 pistettä, tasapelistä 1 piste kummallekin joukkueelle. 
Tappiosta 0 pistettä. 

Jos kaksi tai useampi joukkue päätyy lohkossa tasapisteisiin, 
määräytyvät lopulliset lohkosijoitukset seuraavasti: 

1) Pisteet 
2) Keskinäisten otteluiden pisteet 
3) Keskinäisten otteluiden maaliero 
4) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 
5) Lohkon otteluiden maaliero 
6) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 
7) Arpa

Arvontaa ei suoriteta sijoista 9-16 pelattaessa. Tasapisteisiin 
päätyneet joukkueet jakavat lopullisen sijoituksen.

Neljännesfinaalit, semifinaalit ja finaalit
Kunkin lohkon kaksi parasta joukkuetta etenevät neljännes- ja 
semifinaaleihin pelaamaan sijoista 1.-8. Sijoitusottelut pelataan 
sunnuntaina. 

Sijat 9-16:
Lohkovaiheen 3. sijoittuneet joukkueet muodostavat 
jatkolohkon, jossa pelataan sijoista 9.-12. Lohkovaiheen 4. 
Sijoittuneet joukkueet muodostavat jatkolohkon, jossa pelataan 
sijoista 13.-16.



HJK CUP 2020 – U11-IKÄLUOKKA (2009)
Lohkovaihe: 
Joukkueet jaetaan kahteen 7 joukkueen lohkoon.  Lohkoissa 
pelataan yksinkertainen sarja (6 ottelua per joukkue). 
Lohkopelejä pelataan sekä lauantain että sunnuntain aikana. 

Lohkovaiheen sijoitusten määräytyminen:
Voitosta 3 pistettä, tasapelistä 1 piste kummallekin joukkueelle. 
Tappiosta 0 pistettä. 

Jos kaksi tai useampi joukkue päätyy lohkossa tasapisteisiin, 
määräytyvät lopulliset lohkosijoitukset seuraavasti: 

1) Pisteet 
2) Keskinäisten otteluiden pisteet 
3) Keskinäisten otteluiden maaliero 
4) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 
5) Lohkon otteluiden maaliero 
6) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 
7) Arpa

Arvontaa ei suoriteta sijoista 9-16 pelattaessa. Tasapisteisiin 
päätyneet joukkueet jakavat lopullisen sijoituksen.

Sijoitusottelut ja finaalit: 
Lohkojen voittajat etenevät turnausfinaaliin. 
Lohkokakkoset pronssiotteluun. 
Lohkon kolmanneksi sijoittuneet pelaavat sijoista 5.-6. ja niin 
edelleen, aina sijoihin 13 ja 14 asti. 

 



HJK CUP 2020 – U12- IKÄLUOKKA (2008)
Lohkovaihe & jatkolohko
Joukkueet jaetaan kahteen neljän joukkueen lohkoon. Lohkoissa pelataan 
yksinkertainen sarja (3 ottelua per joukkue).

Lohkovaiheen jälkeen muodostetaan jatkolohkot seuravasti: 
Jatkolohko A: lohkovaiheen 3. ja 4. sijoittuneet joukkueet 
Jatkolohko B: lohkovaiheen 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet

Jatkolohkossa pelataan kaksi ottelua: joukkueet pelaavat niitä joukkueita 
vastaan, joita eivät kohdanneet omassa alkulohkossaan. 

HUOM: Alkulohkossa pelatun keskinäisen ottelun pisteet perityvät 
jatkolohkoon, eli yhden alkulohkon ottelun tulos vaikuttaa jatkolohkon 
sijoituksiin.

Finaalit: 
Jatkolohko B:n voittaja ja 2. sijoittunut joukkue etenevät turnauksen finaaliin. 
Jatkolohko B:n 3. ja 4. sijoittuneet joukkueet pelaavat pronssiottelussa.  
Jatkolohko A:n voittaja ja 2. sijoittunut joukkue pelaavat sijoista 5.-6. Ja 
jatkolohko A:n 3. ja 4. sijoittuneet pelaavat sijoista 7. ja 8. 

Lohkovaiheen ja jatkolohkojen sijoitusten määräytyminen
Voitosta 3 pistettä, tasapelistä 1 piste kummallekin joukkueelle. 
Tappiosta 0 pistettä. 

Jos kaksi tai useampi joukkue päätyy lohkossa tasapisteisiin, 
määräytyvät lopulliset lohkosijoitukset seuraavasti: 

1) Pisteet 
2) Keskinäisten otteluiden pisteet 
3) Keskinäisten otteluiden maaliero 
4) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 
5) Lohkon otteluiden maaliero 
6) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 
7) Arpa

Arvontaa ei suoriteta sijoista 9-16 pelattaessa. Tasapisteisiin 
päätyneet joukkueet jakavat lopullisen sijoituksen.



HJK CUP 2020 – U13 -IKÄLUOKKA (2007)
Lohkovaihe: 
Kuuden joukkueen alkulohko, yksinkertainen sarja (5 ottelua)

Finaali ja sijoitusottelut: 
Alkulohkon 5. Ja 6. pelaavat sijoista 5-6, alkulohkon 3. Ja 4. jatkavat 
pronssiotteluun, alkulohkon 1. Ja 2. finaaliin. 

Lohkovaiheen sijoitusten määräytyminen
Voitosta 3 pistettä, tasapelistä 1 piste kummallekin joukkueelle. 
Tappiosta 0 pistettä. 

Jos kaksi tai useampi joukkue päätyy lohkossa tasapisteisiin, 
määräytyvät lopulliset lohkosijoitukset seuraavasti: 

1) Pisteet 
2) Keskinäisten otteluiden pisteet 
3) Keskinäisten otteluiden maaliero 
4) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 
5) Lohkon otteluiden maaliero 
6) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 
7) Arpa

Arvontaa ei suoriteta sijoista 9-16 pelattaessa. Tasapisteisiin 
päätyneet joukkueet jakavat lopullisen sijoituksen.


