Sotkamon alueleirillä käytettävät pelikentät

KENTTÄALUE 1: HIUKKA (Urheilukatu, Sotkamo), jossa kenttiä on yksi. Hiukassa
pelaavat poikien sarjat. Hiukasta löytyy vessa, vesipiste ja pukutilat (miesten pukutila ei ole
käytössä leirin aikana). Kentän pinta on hiekkatekonurmi (9 mm piikit sallittu) ja pysäköinti on
Tervatien rinteessä. Kentän sisäpihalle pysäköinti on kiellettyä.
Rajoitukset Hiukassa: 2-puolelta katsomon reunasta katsomon reunaa kiertäen 3-puolelle
videotaulun kentän puoleiseen jalkaan, josta linjassa VIP-teltan takakentän puoleiseen
nurkkaan. Rajoitukset jatkuvat alku- ja loppupisteistä kohti kenttäalueen reuna-aitoja 90
asteen kulmassa kentän sivurajoihin nähden.
Jokereiden on toimittava Hiukassa pallohenkilöinä. Jos joukkueella ei ole jokereita, muiden
taustahenkilöiden toimiminen pallohenkilöinä on suotavaa. Lämmittely on sallittua kentän
takana juoksuradalla edellisen ottelun ollessa käynnissä. Menossa olevaa ottelua on
seurattava lämmittelyn aikana ja pallon kulkua väistettävä.

KENTTÄALUE 2-3: Rankan monttu ei ole käytössä leirillä.

KENTTÄALUE 4, 5, 6: Salmela (Salmelantie 2, Sotkamo). Tyttöjen sarjojen kaikki ottelut
pelataan täällä ja alustana toimii hiekkatekonurmi (9 mm piikit sallittu). WC, pukutilat ja
vesipiste löytyvät kentän vieressä olevan puurakennuksen kentän puoleisesta sivusta.
Pysäköinti tapahtuu koulun pysäköintialueelle.
Rajoitukset Salmelassa:
Salmela 1 (koululta katsottuna vasemmanpuolimmainen kenttä, meijerin puoleisessa
päädyssä): Kenttää kiertävässä aidassa kolmospuolella olevasta merkistä aidan reunaa
pitkin kotipesän takaa aina kenttäalueen toiseen laitaan asti. Lisäksi katsojien alue kotipesän
molemmin puolin määritetään rajoitusalueeksi.
Salmela 2 (keskimmäinen kenttä): Kotipesän takana kulkeva aita. Lisäksi katsojien alue
kotipesän molemmin puolin määritetään rajoitusalueeksi.
Salmela 3 (koululta katsottuna oikeanpuolimmaisin kenttä, kylän puoleisessa päädyssä):
Kenttää kiertävässä aidassa kakkospuolella olevasta merkistä aidan reunaa pitkin kotipesän
takaa aina kenttäalueen toiseen laitaan asti. Lisäksi katsojien alue kotipesän molemmin
puolin määritetään rajoitusalueeksi.
Salmelan kenttäalueella varsinaista lämmittelytilaa on vähän. Lämmittelyitä voi suorittaa
myös lähiliikunta-alueen pienpelikentällä. Takakentän takana on aita pysäyttämässä palloja,
mutta pallohenkilöiden käyttö nopeuttamassa peliä. Jos lyönti menee aidan alta tai yli
autotielle, ei palloa haeta pelaajien toimesta. Laillisella lyönnillä ei ole tällöin
etenemisrajoitusta.

KENTTÄALUE 7, 11, 12: MUSTOLA (Mustolantie, Vuokatti). Mustolan kentällä pelataan
poikien sarjoja lauantaina ja sunnuntaina. Kenttä on hiekkakenttä ja käytössä on vesipiste
sekä WC. Pysäköintialue on läheisen Tenetin koulun pysäköintialue.
Rajoitukset Mustolassa:
Mustola 1 (Tenetin puoleinen ison kentän pääty): Rajoitus alkaa kolmospuolella pihlajan
kohdalta kulkien ojaa pitkin kentän takana aina kenttäalueen päätyyn asti.
Mustola 2 (keskellä isoa kenttää): Kotipesän takana oleva oja.
Mustola 3 (Jätevedenpuhdistamon puoleinen ison kentän pääty): Rajoitus alkaa kotipesän
takana olevasta ojasta kulkien kakkospuolelle katsomoiden takakentän puoleiseen reunaan.
Mustolan kenttien takana on viettävä nurmialue, jonne pallo häviää helposti. Jokeripelaajien
on toimittava otteluissa pallohenkilöinä. Lämmittelyn voi suorittaa Mustolan pikkukentällä.
Vanhempia pyydetään etsimään pelien katsomispaikat siten, että pikkukenttä jää vapaaksi
lämmittelyitä varten.

KENTTÄALUE 8 on VUOKATIN URHEILUOPISTON NURMI (Opistontie 4, Vuokatti).
Kentällä pelaavat poikien sarjat ja kenttä on materiaaliltaan kumirouhetekonurmi
(piikkareiden käyttö ei ole sallittua tai niissä ei saa olla piikkejä). WC ja vesipiste sekä
pukutilat löytyvät Opiston Pallohallista. Pysäköinti tapahtuu Urheiluopiston
pysäköintialueelle.
Rajoitukset Vuokattiopistolla:
Rajoitus alkaa kakkospuolella kotipesän kohdalla tekonurmialueen reunasta ja kiertää
nurmialueen reunaa kolmospuolelle kotipesän kohdalle.
KENTTÄALUE 9, 10 on SUOPERÄ (Tiilikankaantie, 88600 Sotkamo). Kentillä pelataan
poikien sarjoja torstaina ja perjantaina. Kentät ovat hiekkakenttiä. Käytössä on vesipiste ja
WC. Pysäköintialue on läheisen helluntaiseurakunnan parkkipaikka. Kentälle vievän tien
viertä ei saa tukkia.
Rajoitukset Suoperällä:
Suoperä 1 (yläkenttä): Kotipesän takana oleva oja (mikäli kenttä piirretään Kaitainsalmen
suunnasta kirkolle päin). Toisin päin piirrettynä kotipesän takana olevan nurmialueen
reunasta kolmospuolella olevan maalin takakentän puoleiseen tolppaan.
Suoperä 2 (alakenttä): Kakkospuolella valkoisella nauhalla merkitystä valopylväästä
nurmikon reunaa pitkin kentän kolmospuolen päätyyn asti.
Suoperän kenttien takana on korkea ruohikko, johon pallo hukkuu helposti. Jokeripelaajien
on toimittava otteluissa pallohenkilöinä. Huomioikaa että kentät voi olla piirretty vastakkaisiin
suuntiin.

YLEISRAJOITUS
Mikäli kaksi tai useampi kenttä on piirretty rinnakkain ja pallo joutuu viereiselle kentälle,
toimitaan seuraavasti:
· Sille kentälle, jolle pallo tulee, vihelletään peli poikki, kun meneillään oleva tilanne on
pelattu ratkaisuun. Peli käynnistetään uudelleen, kun ylimääräinen pallo on poistunut
pelialueelta
· Sillä kentällä, jolta pallo on lyöty tai heitetty, peli jatkuu normaalisti ilman rajoituksia

