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6. FORTUNA RY:N TOIMINNALLISET PELISÄÄNNÖT
Toiminnalliset pelisäännöt ovat kirjoitettu ensimmäistä
kertaa vuonna 1998. Näillä säännöillä on tarkoitus helpottaa urheilullista toimintaa ja osaltaan ohjata toimimaan seuran sisäisen avoimuuden ja yhteistoiminnan
kehittämiseksi. Seuran toimintaan tulee vuosittain uusia
junioreita ja heidän vanhempia, joille selkeät säännöt
ovat hyvä apu toiminnan käynnistämisessä.
Sääntöjen noudattamista joukkueissa valvoo johtoryhmä,
mutta kokonaisvastuun sääntöjen noudattamisesta kantaa koko joukkueen vanhempainryhmä. Nämä säännöt
tulee käydä läpi yksityiskohtaisesti vanhempainkokouksessa. Nämä säännöt pyritään pitämään toimintaa vastaavana, vaikkakaan eivät kata koko toimintaa. Uusia yhteisiä sääntöjä seurana hallitus hyväksyy tarpeen mukaan ja ne päivitetään aikanaan julkaistuun säännöstöön.
6.1. Joukkueiden osallistuminen sarjatoimintaan
Joukkueiden osallistumisesta sarjatoimintaan päättää
valmennuspäällikön johdolla toimiva valmentajien ja
joukkueenjohtajien kokous huomioiden toimintaan osallistuvien junioreiden määrän ja ikäjakauman sekä joukkueen vanhempien toivomukset.
6.2. Siirtyminen joukkueesta toiseen
Siirtyminen saman ikäluokan ylempään joukkueeseen tai
vanhemman ikäluokan joukkueeseen on mahdollista vain
pelaajan ja hänen vanhempiensa suostumuksella. Juniorin pelaaminen nuoremmissa joukkueissa (ns. yliikäisyyssäännöt ja 1.10 jälkeen syntyneet) sovitaan pelaajan, vanhempien, valmentajien, joukkueenjohtajien ja
valmennus-/junioripäällikön kesken. Lopullisen päätöksen
tekee valmennus-/junioripäällikkö.
Samoin ratkaistaan pelaaminen omaa ikäluokkaansa
vanhemmassa joukkueessa, vaikka vain yksittäisessä ottelussa, esim. loukkaantumisten takia, arviot tekee valmennuspäällikkö.
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Pelaajan mukana ei siirry hankittua/maksettua rahaa, varusteita tai muuta omaisuutta. Joukkueelle hankitut varusteet kuten pelipaidat ym. ovat Fortunan omaisuutta.
Pelaajan lopettaessa hän palauttaa kaikki seuralta/joukkueelta saamansa varusteet.
6.3. Joukkueen varusteet
Joukkueen varusteita ovat viralliset pelipaidat, mahdolliset harjoituspaidat, joukkuekohtaiset huoltajan varusteet
ja joukkueen maalivahdin / -vahtien varusteet.
Seura hankkii maalivahdille:
• maalivahdin säärisuojat
• rintapanssarin
• kilven tai räpylän
• mailat
• luistimet (D -junioreista ylöspäin)
Muut varusteet maalivahdin vanhemmat hankkivat muiden pelaajien tavoin. Varusteiden hankinnassa opastaa
Fortunan maalivahtikoulutuksesta vastaava valmentaja ja
varustevastaava.
Joukkueenjohtaja hoitaa joukkuekohtaisesti kaikkien
joukkueen varusteiden kuittaamisen seuran varustevastaavalta, jolle nämä varusteet kauden päättyessä myös
palautetaan.
6.4. Joukkueen peluuttaminen ja jäävuorot
D- junioreissa ja nuoremmissa ikäluokissa taataan jokaiselle pelaajalle tasapuolisesti peliaikaa pelaavissa kentällisissä ja jokaisessa pelissä, jollei joukkueessa ole sovittu
muunlaista vuorottelukäytäntöä. Vanhemmissa junioreissa joukkueet pyritään muodostamaan siten, että kaikkia
pystytään peluuttamaan. Maalivahdeille pyritään peliaika
jakamaan tasan.
Joukkueet sopivat keskenään miten vuorottelu hoidetaan.
Peliaikaa ei mitata sekuntikellolla. Yli- ja alivoimatilanteet
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ja muut erikoistilanteet voivat tehdä eroja yksittäisten
pelaajien kentälläoloaikoihin.
Peliaikaa taataan pelaajille, jotka täyttävät harjoitus– ja
yleiset käyttäytymissäännöt sekä muut joukkueen sopimat säännöt.
Pelaajan tultua valituksi liiton tai alueen edustustehtäviin
on hänen niihin myös osallistuttava.
6.5. Joukkueiden käyttäytyminen
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Joukkueeseen kuuluvien (pelaajat, joukkueenjohto
ja vanhemmat) tulee muistaa kentällä ja sen ulkopuolella yleiset käyttäytymissäännöt. Olemme seuran/joukkueen käyntikortteja.
Vastustajaa ja erotuomareita puhuteltaessa korrektilla käytöksellä saadaan paljon enemmän aikaiseksi.
Iloisella ja reippaalla joukkuehengellä toisiaan kannustaen kaikkien toimintaan osallistuvien on mukavaa osallistua harrastukseen
Toisten pelaajien positiivinen kannustaminen.
Kaikilla pelaajilla on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa omalla hyvällä esimerkillään joukkueen tekemisiin.
Joukkueissa on pelaajan työnnettävä omat tavoitteensa vasta toiselle tilalle, sillä joukkueen tavoitteet tulevat ensin
Kukaan ei voi yksin saavuttaa voittoa, vaan siihen
tarvitaan koko joukkueen panosta sekä keskinäistä
yhteistoimintaa
Joukkueen harjoitusmoraalin ylläpitäminen toisiaan
kannustaen.
Fortuna -hengen kehittäminen ja ylläpitäminen
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