
17-SM ja Nappulaliiga 2020 
 

MBF ry järjestää SPTL:n luvalla 10-11.10.2020 17-vuotiaiden ja 12-vuotiaiden (Nappulaliigan) SM-
kilpailut. Pelipaikkana on Ruskeasuon palloiluhalli osoitteessa Ratsastie 10, Helsinki. Pelipaikan ovet 
aukeavat molempien päivinä kello 9:00 mennessä ja kilpailut alkavat kello 10:00. 

Koska kilpailut siirrettiin Korona-pandemian takia keväältä 2020 syksylle, noudatetaan kilpailuissa 
poikkeuksellisesti kevään 2020 ikäsääntöjä. 

Luokat ja ilmoittautumismaksut: 

M17 (s. 2002 tai myöhemmin) 15€  M12 (s. 2007 tai myöhemmin) 15€ 
N17 (s. 2002, tai myöhemmin) 15€  N12 (s. 2007 tai myöhemmin) 15€ 
MN17     20€ /pari M12JO    30€ 
NN17     20€ /pari N12JO    30€ 
M17JO    30€  
N17JO    30€  
 
M17JO pelataan sääntökirjan pykälän 4.9.3. (kolme pelaajaa) määrittämällä pelimuodolla. N17JO, 
M12JO ja N12JO pelataan sääntökirjan 4.9.1. (kaksi pelaajaa) mukaisesti. Jos seura ilmoittaa 
joukkuekilpailuun kaksi tai useampia joukkueita niin ilmoittautumisen yhteydessä on nimettävä 
ykkösjoukkuetta lukuunottamatta muiden joukkueiden pelaajat, sääntökirja 4.3.2 – 4.3.2.3. Alustavan 
aikataulun mukaan kaikki joukkuekilpailut pelataan loppuun lauantaina. MN17 ja NN17 karsintapoolit 
pelataan lauantaina. 
 
Kaikki luokat pelataan 3-4 pelaajan/parin/joukkueen karsintapooleissa. Kaikissa luokissa järjestäjä voi 
kilpailuvaliokunnan hyväksynnällä sijoittaa 2-8 parasta pelaajaa/paria/joukkuetta suoraan 
jatkokaavioon. Jokaisesta poolista pääsee jatkoon kaksi parasta pelaajaa/paria/joukkuetta. Kaikissa 
kaksinpeli- ja joukkueluokissa pelataan consolation-luokka, jonka pelimuoto riippuu osallistujien 
määrästä. Kaksinpelien, nelinpelien ja joukkuekilpailujen karsintapooleissa vapaa pelaaja tuomaroi. 
Järjestäjä asettaa tuomarin kaikkiin jatkokaavioiden otteluihin sekä joukkuekilpailuiden 
semifinaaleihin ja finaaleihin. Consolationissa vapaat pelaajat tuomaroivat. Järjestäjä varaa itselleen 
oikeuden muutoksiin. 
 
Kilpailuihin osallistuminen edellyttää voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Ulkomaalainen pelaaja voi 
osallistua kilpailuihin, jos hän on 27.9.2020 mennessä asunut yhtäjaksoisesti Suomessa vuoden. 

 
Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset nettilomakkeella sunnuntaihin 27.9.2020 klo 24.00 mennessä. 
Ilmoittautuneet löytyy täältä. Tiedustelut Måns Holmbergille mieluiten sähköpostitse 
mans.holmberg@gmail.com / +358 44 5181518. 
 
Ilmoittautumismaksut: Tulee maksaa etukäteen MBF tilille FI90 2262 1800 0189 85 maanantaihin 
28.9.2020 mennessä. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZaOwpNr7llT5y1I4-ZIKBWdNA1KDkoyC2h_fpVRGm2dwgew/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dbkL6swsZ0DawRwMMb929hEmQmuafLLShqojK7dPBJE/edit?usp=sharing
mailto:mans.holmberg@gmail.com


Arvonta: Järjestäjä suorittaa alkupoolien sekä consolation-luokkien arvonnan. Kilpailuvaliokunta 
suorittaa jatko-arvonnan. Arvonta suoritetaan 30.9 klo 18 osoitteessa Bulevardi 9, 00120 Helsinki. 
 
Aikataulu: Luokka- ja pöytäkohtainen aikataulu sekä arvonnat julkaistaan SPTL:n sivuilla viimeistään 
maanantaina 5.10.2020. 
 
Leikkuripäivä: Sunnuntai 27.9.2020 

Kilpailupallo: Nittaku Premium *** 40+ valkoinen 
Palkinnot: SM-mitalit neljälle parhaalle. Myös consolation-luokkien voittajat palkitaan. 

Ylituomari ja kilpailun johto: Måns Holmberg ja MBF:n johtoryhmä 

Kahvio ja ruokailu: Ruskeasuon urheiluhallin kahvio palvelee koko kilpailun ajan. 

 

Koronapandemian vuoksi kilpailuissa tulee noudattaa SPTL:n kilpailuhetkellä voimassaolevia 
suosituksia, https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?p=23077. 

 

Tervetuloa! 
 

HUOMIOITAVAA KORONAPANDEMIAN AIKANA 
KILPAILUISSA 

  

Jos tunnet itsesi vähänkin sairaaksi, älä tule kilpailuun! 
• Noudata sovellettavia etäisyys- ja hygieniatoimenpiteitä. Toiminnassa on kiinnitettävä 

erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen kilpailun 
ja mahdollisuuksien mukaan yksittäisten pelien välissä. Pelaajilla tulisi olla omat käsidesit 
mukana. Käsidesiä kannattaa käyttää tauoilla. 

• Vastustajaa ei kätellä. 
• Älä ”höngi” palloon tai mailaan, älä sylje lattialle lisätäksesi tossujen pitoa. 
• Älä pyyhi pöytään käsien hikoilua, käytä omaa pyyhettä. 
• Pelaajan, joka saapuu Suomeen maan rajojen ulkopuolelta, tulee noudattaa Suomen 

vallitsevia viranomaismääräyksiä mm. karanteenien suhteen. 
• Pukuhuoneita ja suihkuja ei käytetä mikäli mahdollista (suihku kotona). 
• Hallissa on noudatettava riittäviä turvavälejä. 
• Maskin käyttö hallilla on suositeltavaa.  Maskia voi käyttää myös pelatessa. 
• Jos julkisen liikenteen käyttöä ei voida välttää, julkisen liikenteen hygieniaa ja 

käyttäytymistä koskevia sääntöjä on noudatettava. 

https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?p=23077
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