Zeppelin Cup
Kauppakeskus Zeppelinin PerheZäpinät -tapahtumassa järjestettävä Zeppelin Cup on
leikkimielinen aikuinen-lapsi salibandyturnaus. Turnaus järjestetään lauantaina 28.4.2018
klo 12.00-14.15 Zeppelinin Keskustorilla. Turnauksessa sijoittuneet joukkueet palkitaan
Keskustorin lavalla klo 14.15.
Turnaukseen ilmoittautuminen tapahtuu verkkolomakkeen kautta ke 24.4.2016 klo 12
mennessä. Turnaukseen mahtuu 16 ensimmäisenä ilmoittautunutta joukkuetta.
Turnaukseen osallistuville lähetetään lisätietoa sähköpostitse 25.4.
Ilmoittautumislomake: https://fi.surveymonkey.com/r/zcup2018
Lisätiedot: pia.hanski@konffa.fi, p. 0407507710
Zeppelin cupin säännöt:
1. Joukkueessa on 2 kenttäpelaajaa/joukkue, ei maalivahteja. Joukkue koostuu aikuisesta ja 2008
tai myöhemmin syntyneestä lapsesta.
2. Peliaika on 1 x 4 minuuttia. Pronssiottelussa ja finaalissa 1x6 min.
3. Pelialueena toimii kaukalo, koko n.5 x 8 m. Kaukalon alustana on Keskustorin lattia
(muovimatto).
4. Mailana tulee käyttää salibandymailaa. Pallona käytetään pehmeää vaahtomuovipalloa.
Suojalaseja suositellaan pelaajille ja jalkineiksi sisäpelikenkiä.
5. Joukkue osallistuu turnaukseen omalla vastuulla. Turnauksen järjestäjä ei erikseen vakuuta
pelaajia.
6. Maalin edessä on maalialue, mitä pelaaja ei saa koskettaa millään kehonsa osalla. Maalialueen
yliastuminen on kuitenkin sallittu. Mailalla pelaaminen on sallittua maalialueella.
7. Hyökkääjäpelaajan maalialuerikkomuksesta tuomitaan vapaalyönti. Puolustuspelaajan
maalialuerikkomuksesta tuomitaan rangaistuslyönti.
8. Rangaistuslyönti suoritetaan keskipisteestä suoraan tyhjään maaliin. Epäonnistuneen
rangaistuslaukauksen jälkeen jatketaan kiista-aloituksella keskipisteestä.
9. Maali syntyy, kun pallo ylittää kokonaan maalilinjan. Maalin saa tehdä vain mailalla.
10. Hyväksytyn maalin jälkeen peliä jatketaan vastajoukkueen aloituslyönnillä erotuomarin
vihellyksestä. Lisäohje: Maalin tehnyt joukkue palaa omalle kenttäpuoliskolleen kunnes
aloituslyönti on suoritettu. Aloituslyönti on suoritettu, kun toinen vastapuolen pelaaja koskee

palloon. Aloituslyönti suoritetaan omalle puolelle keskipisteestä erotuomarin vihellyksestä. Ottelun
alussa ns. kiista-aloitus.
11. Mikäli pallo katoaa pelialueelta, sisäänlyönnin suorittaa joukkue, joka ei pelannut palloa yli.
(Lyöntipiste on noin puoli metriä kentän reunasta, päädyissä kulmalyönti).
12. Vapaalyönti ja sisäänlyönti saavat mennä suoraan maaliin, vastapelaajan on oltava vähintään
1 metrin päässä.
13. Jalkasyöttö on sallittu. Pallon koskettaminen jalalla useamman kerran on kielletty.
14. Tahallinen käsien tai pään käyttäminen pallon tavoittelussa on kielletty.
15. Pelaaja ei saa nostaa mailaa lantiotason yläpuolelle. Palloa ei saa pelata mailalla tai jalalla yli
polvitason (ei hyppäämälläkään).
16. Mailalla saa pelata vain palloa. Vastustajan mailan painaminen, sitominen ja nostaminen on
kielletty. Myös vastapelaajan lyöminen tai mailan pitäminen jalkojenvälissä on kielletty.
17. Taklaaminen, kiinnipitäminen, työntäminen ja estäminen on kielletty.
18. Kenttäpelaaja ei saa pelata ilman mailaa.
19. Maasta pelaaminen on kielletty (=molemmat polvet tai toinen käsi on maassa).
20. Pallollinen pelaaja ei saa edetä takaperin kohti vastustajaa.
21. Rangaistuslyönti tuomitaan rikkeistä, jotka erotuomari tulkitsee jäähyn arvoiseksi rikkeeksi (ei
jäähyjä).
22. Epäurheilijamaisesta käytöksestä ja/tai pelaajan tahallisesta vahingoittamisyrityksestä seuraa
ottelurangaistus, eli turnaus rikkoneen joukkueen osalta päättyy.
23. Ottelutilanteen ollessa tasan peliajan päättyessä, suoritetaan peliajan päätyttyä
rangaistuslaukauskilpailu. Rangaistuslaukauskilpailu tapahtuu kerrasta poikki –menetelmällä,
kunnes voittaja selviää. Laukojaa saa vaihtaa tai olla vaihtamatta jokaiseen laukaukseen.
Rangaistuslaukauskilpailun ollessa tasan kolmen (3) kierroksen jälkeen, siirretään laukaisupistettä
metrin kauemmaksi jokaisella kierroksella, kunnes lauotaan vastakkaisen maalialueen sisältä.
24. Jos toinen joukkue ei saavu ottelun alkuaikaan mennessä paikalle, tuomitaan luovutusvoitto
paikalla olevalle joukkueelle.
Säännöt mukailevat Salibandyliiton katusählysääntöjä.

