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INTER CUP 2021 – TÄRKEIMMÄT TIEDOT
Turnauspaikka: Veritas Stadion, Blomberginaukio 4,               
20720 Turku

Majoitus: Original Sokos Hotel Kupittaa, Joukahaisenkatu 6, 
20520 Turku

https://www.sokoshotels.fi/fi/turku/original-sokos-hotel-kupittaa

Lounaat: La-Su: Veritas Stadion. La klo 11.15 – 14.30, su klo 
11.15 - 14. Hinta, à 9,-/ hlö (sis. lämmin ruoka, juoma, leipä, 
salaatti). Maksetaan paikan päällä/ laskutus jälkikäteen. 
Ravintolatilaan EI saa mennä nappiksilla!

Aamiainen ja illallinen: buffet-mahdollisuus hotellilla

Turnausinfo ja ilmoittautuminen: Veritas Stadionin vieressä 
(Marli hallin  ja Kup1 kentän välissä) olevan Junior Cafe buffetin 
yhteydessä.

Pukuhuoneet ja WC: Tartuntojen välttämiseksi pukuhuoneet 
ovat ainoastaan vaatteiden vaihto- sekä suihku- käytössä tarpeen 
mukaan. Varusteita ei saa jättää pukukoppeihin. Kopit ja WC-tilat 
sijaitsevat Veritas Stadionin alakerrassa sekä KUP5 kentän 
läheisyydessä. 

WC-tilat myös Junior Cafe buffetin takana päätykatsomon 
alakerrassa sekä Veritaksen 2. kerroksessa. 2.krssa myös kioskeja, 
joista voi ostaa hodareita, pizzaa, juotavia  ym.

Kentät: Kup1 Turku Energia Areena (keinonurmi), Kup2 (keinonurmi), 
Kup5 (keinonurmi)

Aikataulut & online-tulospalvelu: 
https://gameresultsonline.com/fc-inter-turku/inter-cup-
2021/6093/games

Ensiaputeltta: Alueelta, kenttien läheisyydestä (Kup3) löytyy Pohjola 
Sairaalan miehitetty ensiaputeltta. Ensiavun päivystävä 
puhelinnumero on: 040 620 2350

Valokuvaus, media ja sosiaalinen media: 

Turnaustapahtumia voidaan video- ja valokuvata ja kuvia sekä videoita 
voidaan julkaista some-kanavissa ja muualla mediassa. Jos joukkueeseen 
kuuluu henkilöitä, jotka eivät halua esiintyä videolla tai valokuvissa 
turnauksen yhteydessä, ilmoitattehan siitä turnausinfoon ilmoittautumisen 
yhteydessä.

FC Interin Veikkausliigaottelu pelataan mahdollisesti Veritas 
Stadionilla la 2.10. klo 17 alkaen. Asia selviää valitettavasti vasta ihan 
syyskuun lopulla. Mikäli peli pelataan, varaamme turnaukseen osallistujille 
lippukiintiön edullisemmille ottelulipuille.

https://www.sokoshotels.fi/fi/turku/original-sokos-hotel-kupittaa
https://gameresultsonline.com/fc-inter-turku/inter-cup-2021/6093/games


INTER CUP 2021 – Yleiset turnaussäännöt

Ikäluokat

Turnauksessa pelaa U11 kilpa & haaste, U10 kilpa & haaste sekä U9 
kilpa & haaste. Joukkueita on 9 per sarja, U9 kilpasarjassa joukkueita 
on 7. Turnaus pelataan yksinkertaisena sarjana, jossa kaikki pelaa 
kaikkia vastaan kerran. 

Säännöt

Turnauksessa noudatetaan Suomen Palloliiton turnaussääntöjä

Sarjasijoitus määräytyy yhteispistemäärän mukaisesti 
ja tasapisteissä seuraavasti:

1. Pisteet
2. Keskinäisten otteluiden pisteet
3. Keskinäisten otteluiden maaliero
4. Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit
5. Lohkon otteluiden maaliero
6. Lohkon otteluiden tehdyt maalit
7. Arpa

Palkintojen jako:

U11 kilpa:  3.10.2021, klo. 17.30 Junior Cafe

U11 haaste: 3.10.2021, klo. 18.00 Junior Cafe

U10 kilpa: 3.10.2021, klo. 15.30 Junior Cafe

U10 haaste: 3.10.2021, klo. 17.00 Junior Cafe

U9 kilpa: 3.10.2021, klo. 16.30 Junior Cafe

U9 haaste: 3.10.2021, klo. 17.30 Junior Cafe

Joukkueenjohtajat toimivat palkintojen jakajina 
omalle joukkueelleen.



INTER CUP 2021 – OHJEET COVID-19 -TARTUNTOJEN 
ESTÄMISEKSI

Henkilö, jolla on pieniäkään hengitystieinfektion oireita, 
vatsaoireita tai kuumetta, ei saa saapua turnauspaikalle tai 
turnausmajoitukseen.

1-2 metrin turvaväleistä tulee huolehtia sekä 
turnauspaikalla liikkuessa että katsomoalueilla.

Hotelli ja Kupittaan kentät sijaitsevat kävelymatkan päässä 
toisistaan. Suosittelemme, että joukkueet liikkuvat näihin 
jalkaisin. 

Julkisessa liikenteessä on voimassa suositus käyttää kasvomaskeja.

Ravintolatiloissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja 
turvaväleistä niin ruokajonoissa kuin ruokaillessa.

Käsidesiä on saatavilla kenttien sisääntuloissa, 
turnausbuffeteissa, ravintolatiloissa ja turnausinfossa. Sekä 
joukkueiden, että katsojien on huolehdittava hyvästä 
käsihygieniasta.

Joukkueet eivät kättele toisiaan tai erotuomareita 
otteluiden yhteydessä. Joukkueet vastaavat itse käsien 
pesusta ennen otteluita. 

Palkintojenjaossa mitalit luovutetaan joukkueenjohtajalle/ 
valmentajalle,  joka jakaa mitalit joukkueille.

Jos osallistujalla todetaan turnauksen aikana 
koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee joukkueen 
huoltajan ohjata hänet turnausinfoon odottamaan, että 
poistuminen turnauksesta on mahdollista.

Joukkueenjohtaja, tai muu oman ryhmänsä vetäjä, ilmoittaa 
joukkueensa turnausinfossa saapumisensa yhteydessä ja antaa 
samalla infossa oman puhelinnumeronsa. 



ALUEEN KARTTALINKIT:

Kupittaa 1, Turku Energia Areena:
https://www.google.com/maps/place/Kupittaa+1+(nurmikentt%C3%A4)/@60.4434905,22.2881997,15z/data
=!4m5!3m4!1s0x0:0x296d30287f31740!8m2!3d60.4434905!4d22.2881997

Kupittaa 2: 
https://www.google.com/maps/place/Kupittaa+2+(tekonurmikentt%C3%A4)/@60.4436497,22.2897869,15z/d
ata=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f4b6ba5a3937f50!8m2!3d60.4436497!4d22.2897869

Kupittaa 5:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010lBkJrzyLMxrnsVHxMl5GpLRQ9w:1601034109978&q=Kupitta
an+tekonurmikentt%C3%A4+5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=60443976,22293833,224&tbm=lcl&ved=2ahUK
Ewj4yZfrnITsAhXqxIsKHbpkDgcQtgN6BAgLEAc&rldoc=1

Hotelli & Kupittaan alue:
https://www.google.com/maps/place/Kupittaa,+20520+Turku/@60.449418,22.2745824,14z/data=!3m1!4b1!
4m5!3m4!1s0x468c76e637bad25b:0x2600b5523c18c951!8m2!3d60.4494196!4d22.2920919

https://www.google.com/maps/place/Kupittaa+2+(tekonurmikentt%C3%A4)/@60.4436497,22.2897869,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f4b6ba5a3937f50!8m2!3d60.4436497!4d22.2897869
https://www.google.com/maps/place/Kupittaa+2+(tekonurmikentt%C3%A4)/@60.4436497,22.2897869,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f4b6ba5a3937f50!8m2!3d60.4436497!4d22.2897869
https://www.google.com/maps/place/Kupittaa+2+(tekonurmikentt%C3%A4)/@60.4436497,22.2897869,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f4b6ba5a3937f50!8m2!3d60.4436497!4d22.2897869
https://www.google.com/maps/place/Kupittaa+2+(tekonurmikentt%C3%A4)/@60.4436497,22.2897869,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f4b6ba5a3937f50!8m2!3d60.4436497!4d22.2897869
https://www.google.com/maps/place/Kupittaa+2+(tekonurmikentt%C3%A4)/@60.4436497,22.2897869,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f4b6ba5a3937f50!8m2!3d60.4436497!4d22.2897869
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010lBkJrzyLMxrnsVHxMl5GpLRQ9w:1601034109978&q=Kupittaan+tekonurmikentt%C3%A4+5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=60443976,22293833,224&tbm=lcl&ved=2ahUKEwj4yZfrnITsAhXqxIsKHbpkDgcQtgN6BAgLEAc&rldoc=1
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010lBkJrzyLMxrnsVHxMl5GpLRQ9w:1601034109978&q=Kupittaan+tekonurmikentt%C3%A4+5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=60443976,22293833,224&tbm=lcl&ved=2ahUKEwj4yZfrnITsAhXqxIsKHbpkDgcQtgN6BAgLEAc&rldoc=1
https://www.google.com/maps/place/Kupittaa,+20520+Turku/@60.449418,22.2745824,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468c76e637bad25b:0x2600b5523c18c951!8m2!3d60.4494196!4d22.2920919

