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1 JÄRJESTÄMISOIKEUS 
Seurojen virallisten tekniikkakilpailuiden järjestämisoikeus myönnetään Suo-
men Palloliiton toimesta. Järjestämisoikeuden saaneelta seuralta edellytetään, 
että tapahtumajärjestelyt kaikilta osin vastaavat niille asetettuja vaatimuksia.  

2 ENNAKKOJÄRJESTELYT 
Seura nimeää ilmoittautumisen yhteydessä tapahtuman kokonaisorganisoin-
nista vastaavan tapahtumapäällikön. Tapahtumapäällikkö toimii myös yh-
teyshenkilönä Palloliittoon kyseisen tapahtuman osalta. Palloliitto edellyttää 
nimettyjen tapahtumapäälliköiden osallistuvan etäkoulutustilaisuuksiin. 

3 TAPAHTUMAPAIKKA 
Seuran pitää hakemisen yhteydessä ilmoittaa tekniikkakilpailujen paikka,
aika ja olosuhteet. 

5 TOIMITSIJOIDEN KOULUTUS 
Kilpailun onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että tapahtumapäällikön 
ohella toimipistevastaavat koulutetaan kattavasti omien lajiensa osalta. Jokai-
sella toimipisteellä on tärkeää olla yksi henkilö, joka vastaa toimipisteestä ja 
hänellä on aputoimitsijoita. Toimitsijoiden sopiva ja edustava pukeutuminen 
(siistit verryttelyasut, lenkkarit tms., yhtenäinen paita/liivi) on tapahtuman ar-
vokkuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.  

7 TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 
Järjestävä seura voi periä kohtuullisen osallistumismaksun (10-15 euroa) osal-
listujilta tapahtuman järjestämiskulujen kattamiseksi. 

8 TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OMAT YHTEISTYÖKUMPPANIT 
Tapahtuman järjestäjällä on oikeus hankkia omia yhteistyökumppaneita. Omat 
yhteistyökumppanit eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa Palloliiton tekemien 
yhteistyösopimusten kanssa.  

9 OSALLISTUMISOIKEUS 
Seuran järjestämiin tekniikkakilpailuihin voi osallistua kaikki oman seuran
pelaajat. Lisäksi suositellaan, että järjestävä seura mahdollistaa kilpailuihin 
myös muiden seurojen pelaajien osallistumisen. 

10 IKÄLUOKAT 2021
tytöt ja pojat F8 (2013 syntyneet) 
tytöt ja pojat F9 (2012 syntyneet) 
tytöt ja pojat E10 (2011 syntyneet) 
tytöt ja pojat E11 (2010 syntyneet) 
tytöt ja pojat D12 (2009 syntyneet) 
tytöt ja pojat D13 (2008 syntyneet)

11 TAPAHTUMAN OHJELMA 
Tekniikkakilpailun ohjelma pitää vahvistaa viikkoa ennen tapahtumaa ja
lähettää tiedoksi ilmoittautuneille sekä Palloliiton yhteyshenkilölle. 
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12 SIJOITUKSET JA TULOSTEN JULKAISU 
Tulokset julkaistaan TASO-järjestelmässä suorituspistejärjestyksessä. 
Kaikis-sa ikäluokissa tulosten perään merkitään K, H tai P kirjaimella, minkä 
tekiikkamerkin he ovat saavuttaneet.   
Jos vähintään kaksi osallistujaa päätyvät samaan tulokseen, jaetaan sijoitus 
heidän kesken.   

13 PALKINNOT 
Järjestävä seura vastaa tapahtuman palkinnoista.  
LeikkiMaailmaIkäiset (E11 ja sitä nuoremmat): Tulosten perusteella jaetaan  
tekniikkamerkit (kulta-hopea-pronssi) tulosrajan saavuttaneille.  
KaveriMaailmaIkäiset (D12 ja vanhemmat): Tulosten perusteella jaetaan kul-
taiset tekniikkamerkit tulosrajan saavuttaneille. Hopea- tai pronssimerkkejä ei 
heille jaeta. 

Kolmelle parhaan tuloksen suorittaneelle jaetaan palkintodiplomit. 

Järjestävän seuran tapahtumapäällikkö vastaa vaadittavien tekniikkamerkkien 
ja diplomien tilaamisesta/tulostamisesta. Tekniikkamerkit on suositeltavaa 
tilata välittömästi kun seuratekniikkakilpailujen virallisuus on vahvistettu 
Palloliiton toimesta. 

14 PALKITSEMINEN  
Palkintojenjako on tärkeää suunnitella hyvin etukäteen. Esimerkki: 
Osallistujat jaetaan jonoon (turvavälit) seuraavassa järjestyksessä: Kolme pa-
rasta - kultamerkin saavuttaneet – hopeamerkin saavuttaneet - pronssimerkin 
saavuttaneet. Mitalistit kuulutetaan nimellä yksitellen hakemaan mitalit ja tai-
tomerkit palkintojen jakajilta. Seuraavaksi palkintojen jakajat lähtevät liikkeelle 
kultamerkkiläisistä ja jakavat järjestyksessä rivissä seisoville mahdolliset tai-
tomerkit. Palkintojenjako suositellaan hoidettavaksi ikäluokkakohtaisesti por-
rastettuna ja välttämään yhteispalkintojenjakoa.     

Koronaepidemiatilanteen johdosta Palloliitto suosittelee välttämään 
massapalkintojenjakoa (yli 50 ihmistä). Kättelyä suositellaan vältettäväk-
si. 

15 PALLOT  
Seura hoitaa riittävän määrän palloja tapahtumaan. Pallojen tulee olla viralli-
seen pelitoimintaan hyväksyttyjä malleja ja hyvässä kunnossa. Jokaisen lajin 
suorituspaikalla tulee olla samalaiset pallot. Omalla pallolla ei voi kilpailla.     

19 TULOKSET 
Tulokset kirjataan tapahtuman aikana tulostettuihin tuloskortteihin ja, internet-
yhteyden salliessa, TASO-kilpailuhallintajärjestelmään. Välittömästi kilpailun 
jälkeen tuloskortit on tarkastettava ja mahdolliset korjaukset/kirjaukset syötet-
tävä TASO-järjestelmään. Osallistujille on viestittävä tulosten saatavuudesta 
ja julkistamisesta. Palloliitto tuottaa erillisen tulospalveluohjeistuksen järjestä-
jäseuroille. 
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Tuloskortit on huolellisesti arkistoitava (tapahtumapäällikkö vastaa) mahdollis-
ta myöhempää tarkistusta varten vähintään kolmen (3) kuukauden ajan. 

20 TAPAHTUMAN INFO 
Tapahtuman järjestäjän pitää lähettää viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa 
kaikille ilmoittautuneille kilpailujen ohjelma (ilmoittautumisaika, ikä 
luokkien aloitusajat jne.) ja kaikki muu tapahtumaan liittyvä materiaali.  

21 ÄÄNENTOISTO 
Äänentoiston on oltava riittävän kuuluva kilpailujen aikana. Kuulutusten  
tulee kuulua joka puolelle hallia/kenttää. Kuuluvuus on tarkistettava tapahtu-
mapäällikön toimesta ennen tapahtuman alkua. Se on erittäin tärkeää esim. 
palkintojenjaossa ja kilpailijoiden ryhmittämisessä.  

22 MUISTILISTA JÄRJESTÄJILLE: 

* äänentoisto
* suorituspaikat
* aikataulutus
* opasteet
* tiedotus
* tulospalvelu
* suoritusvalvojat
* kioskitoiminta
* tulospalvelu hallissa, tulosten saatavuus osallistujille ja tulosten julkistami-
nen.

23 TAPAHTUMAN YHTEYSTIEDOT 

Tapahtumapäällikkö  
Tapahtumakokonaisuudesta vastaava henkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettu Pal-
loliitolle järjestäjäilmoittautumisen yhteydessä. 
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24 ESIMERKKI POHJAPIIRROS 

KATSOMOT 

NO LAJI 

1a + 1b Ponnauttelu 

3a + 3b Pusku 

4a + 4b Syöttö 

5a + 5b Pujottelu 

6a + 6b Kuljetus – Laukaus 

7 Pituuspotku 

Aidat 

8 Tapahtumapäällikön pöytä 
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25 VÄLINEISTÖ 
Tapahtumassa tarvitaan ainakin seuraavaa välineistöä 
- sekuntikelloja ajanottoa varten (puhelin ei käy)
- palloja
- syöttöpenkit
- pujottelukepit (suositus min. 150cm. Ei alle 120cm)
- merkkikartioita
- merkkilippoja
- narut maaleihin
- toimitsijoiden liivit
- mittanauhoja
- pituuspotkun mittakyltit
- kirjoitusalustoja/kyniä
- pallopumppuja/kompressori

26 TAPAHTUMAN ORGANISAATIO 

Tekniikkakilpailun esimerkkiorganisaatio

Tapahtumapäällikkö 
- kokonaisuuden hallinta, puheenjohtajuus valmistelupalavereissa, toimitsijoiden kou-

luttaminen, varsinaisen kilpailupäivän johtaminen yhdessä kenttäpäällikön kanssa,
osanottajien varmistaminen, palkintojenjaon organisoiminen, kuulutusten organi-
soiminen

- päätehtävänä on organisoida suuri joukko ihmisiä eri tehtäviin
- toimitsijajärjestelyt ja hallissa/kentällä tapahtuvan toiminnan suunnittelu, operatiivi-

nen kenttätoiminta, toimipaikkojen toimivuudesta vastaaminen.
- osallistuu Palloliiton järjestämiin etäkoulutus- ja -tiedotustilaisuuksiin.

Kenttälähetti 
- edellisen apulainen ja varamies

Tulospalveluvastaavat 
- kilpailujen ATK –toiminnot, tulostiedottaminen ja tulosten reaaliaikainen esittäminen

kilpailujen aikana
- kirjaavat tulokset tietokoneelle 0.1 s tarkkuudella

Tuloslähetti 
- toimii toimitsijapöydän ja tulospalvelupisteen välillä

Toimipaikkavastaavat 
Pujottelu 1: ratavastaava + apuri (kirjuri-lähetti) 
Pujottelu 2: ratavastaava + apuri (kirjuri-lähetti) 

Syöttö 1: ratavastaava + apuri (kirjuri-lähetti) 
Syöttö 2: ratavastaava + apuri (kirjuri-lähetti) 

Pituuspotku: ratavastaava + 3 apuria (2 mittamiestä, lähetti-pallopoika) 

Ponnauttelu 1: ratavastaava + apuri (kirjuri-lähetti) 
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Ponnauttelu 2: ratavastaava + apuri (kirjuri-lähetti) 

Pusku 1: ratavastaava + 2 apuria (kirjuri, lähetti-pallopoika) 
Pusku 2: ratavastaava + 2 apuria (kirjuri, lähetti-pallopoika) 

Kuljetus-laukaus 1: ratavastaava + 1-2 apuria (viivamies, + pallopojat/-tytöt) 
Kuljetus-laukaus 2: ratavastaava + 1-2 apuria (viivamies, + pallopojat/-tytöt) 

Kilpailijoiden ryhmäohjaajat / lähetit 
- nimetty radoittain

Kilpailun jury 
- tapahtumapäällikkö ja tulospalveluvastaavat

EA + huolto 
- ensiapu ja huoltopisteen vastaava, yhteystiedot lähimmästä päivystävästä sairaa-

lasta

Kioskivastaava 
- tarvittava määrä apulaisia

Järjestyshenkilöt 
- yleisvalvonta ja opastus, tarvittava määrä

Jokaisella toimipisteellä on tärkeää olla oma vastaava, jolla on apuri/apureita. On 
tärkeää että toimipaikalla on yksi joka siitä vastaa ja tuntee lajin hyvin! 
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27 KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUS 

Seuratekniikkakilpailuissa noudatetaan Suomen Palloliiton kilpailutoiminnon koronainfon
mu-kaisia jalkapalloturnausohjeistuksia. COVID-19 kansallista ja kansainvälistä tilannetta 
seu-rataan tarkasti ja Palloliitto muokkaa ohjeistuksia tarvittaessa sekä tiedottaa 
järjestäviä seuroja niistä.  

https://www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/jalkapallon-kilpailutoiminnan-koronainfo
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Palloliitto/ohjeistus_jalkapalloturnausten_toteuttamiseen.pdf

