
Tossufutiksen säännöt 

 

Yleissäännöt 

 

- Aloitus: Pelin aloittava joukkue ratkeaa kruuna tai klaava menetelmällä. 

Oikein arvannut joukkue aloittaa. 
- Peliaika: 15min 

- Finaalin peliaika: 2 X 15min, mikä sisältää 5 minuutin erätauon. 

- Jokaisen pelin jälkeen (paitsi finaalin) välissä on 5 minuutin siirtymistauko 
- Sisäpelikengät ovat tarpeelliset. 

- Maalin koko on 160 cm X 120 cm 

- Kenttä, jolla pelit pelataan, on kooltaan 20 m X 11,50 m 

- Pelipallon halkaisijan pituus on 21 cm. 

- Pistejako: 

o voitto= 3p 

o tasapeli= 1p 

o tappio= 0p 

- Mikäli joukkueita päätyy samaan yhteispistetulokseen, katsotaan sitten 

maalieroista. Ja mikäli nekin ovat samat, on jouduttava arpomaan kruuna tai 

klaava tyylillä jatkoon pääsevät. 

- Mikäli finaali päättyy tasapeliin, tulee jatkoaika 5 minuuttia tai kunnes 

jompikumpi joukkue saa maalin. Mikäli maalia ei synny, tulee 

rangaistuslaukauskilpailu. 

 

 

 

 

 

 



 

Pelin kulun säännöt 

 

-Pelit pelataan 4 vs 4-menetelmällä. Yksi henkilökunnan jäsen kustakin joukkueesta saa olla 

kentällä. Tällöin kentällä pelaa 3 opiskelijaa ja 1 henkilökunnan jäsen. Vaihtopelaajia saa olla 

rajaton määrä. 

 

- Sivurajapotku sivuviivalta, kun pallo osuu seinään seinässä olevan rajan yläpuolella tai 

kattoon. Vastajoukkueen pelaajien tulee pitää etäisyyttä kolme metriä pallosta. 

- Maali hylätään, mikäli: 
• Pallo menee maaliin käden kosketuksen kautta. 

• Jos potku on lähtenyt hyökkäävän joukkueen kenttäpuoliskolta. 

• Maali syntyy rikkomuksen seurauksena. 

 

- Kulmapotku  
   Pelataan samalla tavalla kuin sivurajapotku sivurajaviivalta pelialueen kulmasta. 

Vastajoukkueen pelaajan tulee olla vähintään kolmen metrin päässä pallosta, kunnes pallo 

on pelissä. 

 

   Tuomarin ohjeita tulee noudattaa. Mikäli tuomaria ei kuunnella, siitä voi 

seurata: 

- Vapaapotku 
•  tuomitaan, jos pelaaja syyllistyy johonkin seuraavista rikkomuksista 

 
• Käsivirhe 
•  Estää vastapelaajan etenemisen kontaktilla 
•  Pelaa maalivahdin alueella ennen kuin pallo on siellä 

• Taklaa vastapelaajan 

        Jos kolmesti pelin aikana rikkoo rikkomuksia, niin siitä seuraa 2 minuutin jäähy. 

- Maalivahdin alueella pelaaminen johtaa puolustavan joukkueen vapaapotkuun. 

- Ulos kentältä, jos on väkivaltainen käytös tai ei noudata sääntöjä ollenkaan. 

- Rangaistuspotku annetaan räikeästä rikkomuksesta, joita ovat: 

• Kädellä torjuminen 

• Vastustajan vahingoittaminen 


