
Koronarajoitukset eivät estä meitä pelaamasta 
jalkapalloa. Koska sitä ei saa pelata kentällä, niin 

pelataan e-versiona. 



 Osallistumiseen tarvitset PS4 pelikoneen, PS+ tilin ja 
FiFa21 pelin. 

Turnauksen säännöt:
 Pelimoodi: Huuhkajat, 90 rated modessa , 1vs1 peleinä
 Erän pituus: 6 min
 Joukkueet: voit osallistua yksin tai 2 hengen tiiminä, jolloin  Joukkueet: voit osallistua yksin tai 2 hengen tiiminä, jolloin 

pelaatte tiiminne pelejä yksi pelaaja kerrallaan/vuorollaan 
(riittää, että toisella on pelikone, ps+ tili ja FiFa21 peli)

 Turnaustapa:
◦ Kierros 1: Alkulohkot (lohkojen määrä selviää osallistujien määrän 

mukaan) pelataan 3 päivän sisällä, jossa jokainen joukkue kohtaa 
lohkonsa kaikki joukkueet. Joukkueet pelaavat toisiaan vastaan 
kaksi peliä ja niiden yhteismaalit ratkaisee kumpi voittaa. Jos 
yhteismaalit menee tasan, tulee tasapeli. Voitosta 3 pistettä 
tasurista 1 piste.



 Turnaustapa:
◦ Kierros 2: Alkulohkojen sijoitusten mukaan arvotaan uudet lohkot, 

joissa sama pelitapa kuin kierroksella 1. Kierrokselle 3 etenee 
ilmoittautuneiden määrästä riippuen 8 tai 16 joukkuetta. Lohkojen 
1-2 parasta menee suoraan jatkoon ja loput jatkoon menijät 
menee pudotuspelien kautta. 

◦ Kierros 3: Jatkoon päässeiden osalta turnaus kaavio. Pelit pelataan 
paras kolmesta systeemillä. Jos peli päättyy tasan pelataan Golden 
goal säännöllä ”jatkoaika” aloittamalla uusi peli. Voittaja siirtyy goal säännöllä ”jatkoaika” aloittamalla uusi peli. Voittaja siirtyy 
aina jatkoon ja hävinnyt putoaa pois.

◦ Kun ilmoittautuneiden määrä on tiedossa julkaistaan peliajat, 
joilla pelit tulee pelata (vastustajan kanssa voi sopia pelin siirrosta 
annetun aikarajan puitteissa). Kierros 1 alustavat pelipäivät 7.-
10.3., Kierros 2 12.3.-16.3., Kierros 3 17.3.-28.3..

 Tulokset ilmoitetaan turnauksen WA chattiin kummankin 
joukkueen toimesta ottamalla kuva näytöstä, jossa näkyy 
joukkueiden tiedot ja kummankin osa-ottelun lopputulos, 
sekä kirjoitettuna joukkueiden nimet ja yhteistulos.



 Turnaukseen osallistuminen tapahtuu liittymällä 
turnauksen WA chattiin ja laittamalla sinne viesti 
5.3. kello 21.00 mennessä, jossa seuraavat 
tiedot:
◦ Joukkueen nimi
◦ Pelaajan/pelaajien nimet ja PS+ tilin käyttäjänimi/nimet

 Chattiin voit liittyä tällä linkillä: 
https://chat.whatsapp.com/Hwc7fYtXOW9ItBsJXI
XeEc

 HUOM! Myös vanhemmat saa osallistua ja heillä 
oma alkulohko kierroksella 1


