
 

 

JALKAPALLON KUTSUTURNAUS ”LUSI-CUP” 
50v. JUHLATURNAUS 

 
Aika: lauantai 4.9.2021, klo 10:00 
 
Lusin Lukko ry järjestää jälleen Lusi-Cup jalkapalloturnauksen. Turnaukseen osallistuvat joukkueet ovat: 
HP-47 Ikämiehet, Eipe, Lahden peliveikot, Team Sand ja Lusin Lukko. Turnauspäivä alkaa klo 10 
turnausinfolla, jonka jälkeen aloitetaan pelaaminen. 

 
Pelisysteemi: pelataan kahdella poikittaisella kentällä samanaikaisesti, kaikki pelaa kaikki vastaan ja lopuksi 
pelataan palkintopelit 1. - 2. ja 3. - 4.. Alkusarjan sijoitukset tulee voittojen perusteella tai tasapelin sattuessa 
tehdyt maalit ratkaisevat. Jatkopeleissä voittajat ratkotaan tarvittaessa rangaistuslaukauskisalla. 
 
Otteluaika: 2 x 15 min, erien välissä 5 min tauko ja pelien välissä 5 min tauko. Kentällä on pelaajia 5 + 
maalivahti, ei paitsiosääntöä, sivurajaheitto heitetään, rikkeen sattuessa vapaapotku, rangaistuspotku 9m, 
maalivahti saa avata yli puolen kentän. Pelaajavaihdot tehdään katkojen aikana, vaihdot aina vaihtopenkiltä 
vaihtopenkille. Peleissä 1 tuomari, sekä lisäksi toista peliä tuomaroi henkilö huilausvuorossa olevasta 
joukkueesta. Turnauksessa palkitaan pokaalilla joukkueet I-III. Joukkueen pelaajilla on hyvä olla saman 
värinen paita, mutta tarvittaessa pelipaikalta löytyy kahden värisiä liivejä, joita voi lainata. 
 
Osoite kentälle: Ronsilta 9, 19210 Lusi. Autot pysäköidään kentälle johtavan tien varteen. Kentän laidalla on 
WC, mutta ei muuta sääsuojaa. Osallistumismaksu on 20 € / joukkue ja se suoritetaan käteisellä turnaukseen 
saavuttaessa. Turnauksessa on Lusin kyläyhdistyksen järjestämä Buffetti, josta saa ostaa käteisellä kahvia, 
makkaraa sekä pientä purtavaa 

 
Turnaukseen osallistuvia joukkueita ei ole erikseen vakuutettu järjestäjien puolesta. Turnaus pelataan 
hyvässä hengessä ja ilman, että sattuu pelaajavahinkoja. Pelataan rehtiä peliä, josta jää mukava muisto. 
Koronatilanteesta johtuen, peleihin ei tule osallistua kipeänä. 
 
 
 Lohko A/ Heinolan puoleinen kenttä Lohko B/ Mikkelin puoleinen kenttä 
 
10:15  1 – 2   3 – 5  

11:00  2 – 3   5 – 4  
11:45  4 – 3   5 – 1  

12:30  4 – 1   2 – 5 
13:15  1 – 3   2 – 4  
 
14:30                 Loppuottelu                  Pronssipeli 

1. –    2.                     3.   –    4.  
                
 
 
 
 
 
Lusin Lukko ry: 
Anssi Parikka, puh. 040 0929479/ Teppo Leporinne, puh. 050 3483724 


