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Nuorisotyö

PANU CUP PALOKUNTANUORTEN SÄHLYTURNAUKSEN SÄÄNNÖT

KILPAILUN TARKOITUS

Kilpailun tarkoituksena on kehittää palokuntanuorten fyysistä kuntoa ja opet-
taa toimimaan ryhmänä, sekä antaa tilaisuus kisailla joukkueena toisia osasto-
ja vastaan reilussa ja rehdissä palokuntalaishengessä.

PALKINNOT

Kiertopalkinnon saa omakseen kolme perättäistä tai muutoin yhteensä viisi
kiinnitystä saanut Uudenmaan Pelastusliiton jäsenosasto. Jos voittaja joukkue
koostuu useamman palokunnan nuorista, niin palokunnat päättävät keske-
nään palkinnon sijoittamisesta palokuntien kesken. Tällöin kiertopalkintoon
kaiverretaan jokaisen osallistuvan palokunnan nimet.

Joukkueet jotka sijoittuvat sijoille 1, 2 ja 3 saavat mukaansa pokaalin. Jos
joukkue koostuu usean eri palokunnan nuorista, niin pokaaleja jaetaan jouk-
kueen palokuntien määrän mukaan. Tällöin pokaaliin kaiverretaan jaettu sija
esimerkiksi ”jaettu 1. sija”. Henkilökohtaisia mitaleja ei tässä turnauksessa jae-
ta.

JOUKKUE

Kilpailussa on kaksi sarjaa: 9–13-vuotiaat ja 14–17-vuotiaat. Nuori voi kilpailla
vain yhdessä joukkueessa ja sarjassa.

Vanhempien sarjaan voi osallistua myös nuorempia kuin 14 vuotiaita nuoria
mutta silloin joukkue kilpailee vanhempien sarjassa.

Joukkueen jäsenen ikä lasketaan kilpailupäivän mukaan ja tarkistetaan
tarvittaessa esimerkiksi Kela-kortista.

Kilpailujoukkue voi koostua myös kahden tai jopa useammankin eri
palokunnan nuorista. Tällainen joukkue kilpailee tasavertaisesti yhdestä
palokunnasta koostuvan joukkueen kanssa.

Kentällä voi maalivahdin lisäksi olla samanaikaisesti 5 kenttäpelaajaa. Vaihto-
pelaajia voi olla rajattomasti.

KILPAILUN AJANKOHTA

Kilpailu järjestetään vuosittain loka-marraskuun aikana.
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JÄRJESTELYT

Järjestävä alue päätetään Uudenmaan Pelastusliiton nuorisotyötoimikunnan
kokouksessa. Kilpailukutsut tulee lähettää kuusi viikkoa ennen kilpailupäivää.

Pelikentän kokoa ei ole määrätty ennalta, vaan se määräytyy sen tilan mu-
kaan, jonka järjestävä alue saa hankittua.

PELIAIKA

Turnauksen alkusarjan ottelujen peliaika on 15 minuuttia suoraa peliaikaa. Si-
joitusottelujen peliaika on 2x10 minuuttia suoraa peliaikaa

Sarjat arvotaan ja julkistetaan ennen turnausta.

TUOMARIT

Ottelussa tulee olla jokaiseen peliin yksi pelituomari sekä kirjuri/ajanottaja.
Tuomareiden ei tarvitse olla ns. virallisia tuomareita mutta heillä pitää olla
riittävä kokemus ja tieto salibandyn säännöistä.

SÄÄNNÖT

Turnauksessa noudatetaan soveltuvin osin Suomen Salibandyliiton saliban-
dyn sääntöjä. Tuomarien tulee ennen kilpailua sopia keskenään, mitä sään-
nön osia noudatetaan. Tällä varmistetaan tuomaroinnin tasapuolisuus.

Suojalasit ovat pakolliset jokaisella kentällä olevalla pelaajalla.

OSALLISTUMISMAKSU

Kilpailun järjestävä alue voi periä osallistuvilta joukkueilta kohtuullisen osallis-
tumismaksun jolla katetaan mm kilpailusta aiheutuvia tilavuokria. Tämä koh-
tuullinen summa tulee ennen kilpailukutsun lähettämistä hyväksyttää nuoriso-
työtoimikunnalla.

SÄÄNTÖMUUTOKSET

Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Uudenmaan Pelastusliitto ry:n
nuorisotyötoimikunta ja muutoksista on ilmoitettava osastoille ennen
seuraavan kilpailukutsun lähettämistä.


