KORONAOHJEITA
1. JOS OLET SAIRAS, PYSY KOTONA
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu,
kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Älä siis osallistu tapahtumaan
jos sinulla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

2. MUISTA TURVAVÄLI
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Tartuntojen torjumiseksi
tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Pidä 1-2 m turvaväli muihin ihmisiin.

3. PESE KÄDET - YSKI HIHAAN
Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Pese kädet tai käytä käsihuuhdetta
säännöllisesti. Käsien pesu onnistuu kenttiä lähellä olevissa ravintoloissa ja käsidesiä on saatavilla
jokaisella kentällä sekä ravintoloissa. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan
kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen roskakoriin. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla,
suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

4. RISKIRYHMÄT
Jos kuulut riskiryhmään, tapahtumaan osallistumista ei suositella.
Mikäli päätät osallistua, noudata tarkkaan edellä mainittuja ohjeita.

5. JÄRKI KÄTEEN
Koska beachfutis on kontaktilaji, on selvää että kaikkien em. ohjeiden noudattaminen
pelitapahtumien aikana ei ole mahdollista. Se ei silti tarkoita sitä, etteikö niitä voisi kaikissa
muissa yhteyksissä noudattaa tarpeettomien riskien minimoimiseksi.
Tehdään yhdessä hyvä ja turvallinen turnaus!

BEACHFUTIS-PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI JA VIRALLINEN JATKOPAIKKA

BEACHFUTIS-ILTABILEET 30. - 31.7. 21-04
Pelaajille 2 päivän hupipassi ilmoittautumisen yhteydessä hintaan 25 €
sis. pääsymaksun pe-la

PE 30.7.

LA 31.7.

YÖKERHOSSA DJ MICU
LIPUT 20€

YÖKERHOSSA DJ MICU
LIPUT 20€

www.merisarkka.fi

(08) 466 770

Bar & Grill – parhaat pizzat ja muut kesän herkut odottavat sinua

KOKO VIIKONLOPUN
UUDELLA JÄTTITERASSILLA

DJ Johannes Kastajan

SUMMER TOUR

pe 12-04

AVOINNA sula 09-04
12-04

www.stage.fi

Pakkainpolku 20 Hiekkasärkät (08) 466 667

TURNAUSINFO
JÄRJESTÄJÄ
Turnauksen järjestää AR-Tuotanto yhteistyössä Kalajoen kaupungin sekä alueen yritysten kanssa.
AJANKOHTA
Turnaus pelataan 30. - 31.07.2021.
TULOSPALVELU
Turnauksen tulospalvelu toimii reaaliaikaisesti osoitteessa https://bf2021.torneopal.fi
PELITAPA
Miesten kilpasarjassa joukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan ja lopuksi 1. ja 2. sijoittuneet pelaavat finaalin. Naisten kilpasarjassa neljä parasta joukkuetta etenee pudotuspeleihin. Naisten harrastesarjassa ja sekasarjassa jatkoon etenevät lohkojen
kaksi parasta sekä kaksi parasta kolmanneksi sijoittunutta. Miesten harrastesarjassa jatkoon menevät lohkojen kaksi parasta
joukkuetta. Pudotuspelit pelataan kaikissa sarjoissa tulospalvelusivuston kaavioiden mukaisesti.
PISTELASKU
Lohkovaiheessa voitosta saa 3 pistettä ja tasapelistä 1 pisteen. Tasapisteissä joukkueiden paremmuus määräytyy seuraavasti:
1. keskinäisten otteluiden pisteet 2. keskinäisten otteluiden maaliero 3. keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 4. kaikkien otteluiden
maaliero 5. kaikkien otteluiden tehdyt maalit 6. punaisten korttien määrä 7. keltaisten korttien määrä 8. arpa.
Ratkottaessa pudotuspelipaikkoja lohkojen kolmansien kesken on käytössä ns. UEFA-sääntö. Mikäli joukkueet ovat tasapisteissä,
määräytyy joukkueiden paremmuus seuraavasti: 1. maaliero 2. tehdyt maalit 3. punaisten korttien määrä 4. keltaisten korttien määrä
5. arpa. Keltaisten ja punaisten korttien osalta vähemmän varoituksia saanut joukkue etenee jatkoon.
KENTÄT JA MAALIT
Kenttien sijainti on merkitty karttaan sivulla 5. Kentän koko on 25 x 35 m ja käytössä ovat juniorimaalit, joiden koko on 2 x 5 m.
Pääkenttien (M1 ja M2) koko on 37 x 27m ja maalit ovat kooltaan 5.49 m x 2.21 m.
OSANOTTO-OIKEUS
Pelaajan ei tarvitse edustaa sitä seuraa, jossa hänellä on edustusoikeus, eli ns. puulaakijoukkueet ovat sallittuja.
VAKUUTUKSET JA LISENSSIT
Jokainen turnaukseen osallistuva pelaaja on henkilökohtaisesti vastuussa omista vakuutuksistaan.
ENSIAPU
Punaisen ristin ensiapuryhmä päivystää pelien ajan karttaan merkityssä ensiapupisteessä.
EROTUOMARIT
Erotuomareina toimivat Kokkolan futsal erotuomarit. Kilpailun erotuomarikoordinaattorina toimii Jarkko Siltala.
JOUKKUEET
Mukana on 102 joukkuetta viidessä sarjassa. Joukkueen suurin sallittu koko yhteen otteluun kilpasarjassa on 2 + 10 pelaajaa,
joista kerrallaan kentällä on 1 + 4. Kilpa- ja harrastesarjoissa joukkueessa saa olla maksimissaan 15 pelaajaa.
PELIAIKA
Harrastesarjoissa ja sekasarjassa pelin kesto on 2 x 12 minuuttia. Naisten kilpasarjassa peliaika on 3 x 8 minuuttia ja miesten kilpasarjassa 3 x 12 minuuttia. Jatkopeleissä tasatilanteessa pelataan ensin 2 x 3 min. jatkoaika, jossa sovelletaan kultainen maali -sääntöä
ja tarvittaessa suoritetaan rangaistuspotkukilpailu. Tarkempaa tietoa peliajoista löydätte turnauksen säännöistä.
SÄÄNNÖT
Säännöt voi ladata kokonaisuudessaan osoitteesta www.beachfutiskalajoki.fi.
OTTELUN LUOVUTTAMINEN JA EPÄURHEILIJAMAINEN KÄYTÖS
Jos joukkue luovuttaa ottelun, suljetaan se ulos turnauksesta. Jos joukkue syyllistyy törkeään epäurheilijamaiseen käytökseen
pidättää järjestäjä oikeuden sulkea joukkue ulos turnauksesta.
OTTELUJEN UUSIMINEN/KESKEYTYMINEN
Otteluja ei uusita tuomarivirheiden takia. Jos ottelu keskeytyy poikkeuksellisesta syystä, jää sen hetkinen tilanne voimaan.
PALKINNOT
Kilpasarjojen voittajat saavat mitalien ja pokaalien lisäksi 500 euron suuruisen palkintosumman ja toiseksi sijoittuneet saavat
ilmaisen osallistumisen vuoden 2022 turnaukseen. Harrastesarjojen ja sekasarjan kolme parasta palkitaan mitalein. Kaikkien
sarjojen parhaat maalintekijät palkitaan.
KILPAILUN JURY
Jarkko Siltala – erotuomarikoordinaattori
Antti Roslander – turnausvastaava
Hannu Kylmäniemi – tulospalveluvastaava

beachfutiskalajoki.fi
bf2021.torneopal.fi
facebook.com/BeachfutisFinnishOpen
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TURNAUKSEN TULOSPALVELU TOIMII OSOITTEESSA

https://bf2021.torneopal.fi

Seikkailugolf on avattu
vesipuisto JukuParkin viereen

Ravintolassa
joka päivä
klo 11-17

Seikkailugolfalueella on 18 jännittävää merihenkistä rataa
sekä viihtyisä kahvila-ravintola ja suuri terassi
AVOINNA:
1.7.- 8.8.
ma-la
klo 11-23 su 11-22
9.8.- 29.8. ma-to ja su klo 11-19 pe-la 11-22
Syyskuussa avoinna la-su klo 11-18
HINNAT:
8 €/9 rataa, 10 €/18 rataa (ei vesipuiston pääsymaksua)

Seikkailugolf
Kalajoki

Pelatkaa te, me
hoidetaan ruokapuoli!

Kotipizzan pizzat ja
Rollsin burgerit!
Tervetuloa!

KOHTAAMISPAIKKA LOISTO

Matkailutie 312, 85100 Kalajoki
loisto.ﬁ P. 044 526 9147

PELAAJILLE 25% ALENNUS

VAATTEISTA, KENGISTÄ JA JALKAPALLOTUOTTEISTA
BEACHFUTIS-VIIKONLOPPUNA 30.-31.07.
AVOINNA MA-PE 09-18 LA 10-15
KAUPPA- JA KULTTUURIKESKUS MERTA KALAJOENTIE 1

