
 
 

 

13.–14.8.2022 HELSINKI 
 

 

TERVETULOA 

PINGVIINI 

CUPIIN 2022! 
 

 

Pingviini Cup kokoaa tänä vuonna 

yhteen ennätysmäärän osallistujia 

– yli 685 joukkuetta on 

päättämässä kesälomansa tähän 

iloiseen turnaukseen! 

 

Suuret kiitokset kaikille mukana 

oleville joukkueille, taustoille ja 

katsojille mukana olosta sekä 

reilusta että rehdistä pelistä ja 

innostavasta kannustuksesta. 

 

Pingviini Cup on ehdottomasti koko 

perheen tapahtuma – luvassa 

jännittäviä otteluita ja yhdessäolon 

riemua! Tervetuloa mukaan 

isommallakin porukalla! 

 

 

 

 
 

 

  OTTELUOHJELMA ON 

JULKAISTU! 
 

Tarkista aina ajantasainen 

otteluohjelma suoraan 

tulospalvelusivustolta. 

 

www.pingviinicup.torneopal.fi 

 

Mahdollisista muutoksista 

tiedotamme sähköpostitse tai 

tekstiviestitse asianosaisia 

joukkueita. 

 

Jos löydätte ohjelmasta 

huomautettavaa, niin pyydämme 

pikaisesti ottamaan yhteyttä 

sähköpostitse: info@kapylanpallo.fi 

 

  

 
 

 

OTTELUOHJELMA- JA 

TULOSPALVELU: 

Emma Felin 

info@kapylanpallo.fi 

 

TAPAHTUMATIEDUSTELUT: 

Ilkka Rantanen 

050 592 3927 

ile@kapylanpallo.fi  

    

KISATOIMISTO JA JOJO-OHJEET 

 

Jokaisella kenttäalueella toimii 

kisatoimisto, johon joukkueen 

edustaja ilmoittautuu hyvissä ajoin 

ennen ensimmäisen ottelun alkua. 

  

Joukkueen edustaja saa joukkueen 

jojo-kassin tai -kirjeen, joka sisältää 

muun muassa Pingviinijäätelö-

tsempparilipukkeet (1kpl/ottelu) 

sekä mitalit 5v5-sarjojen joukkueille. 

Näissä sarjoissa joukkueet hoitavat 

itsenäisesti mitalien jaon.  

 

Jos lisämitaleille (3 €/kpl) on 

tarvetta, niin toimittakaa 

yhteystietonne kisatoimistoon tai 

osoitteeseen info@kapylanpallo.fi. 

  Kaikki joukkueet päivittävät 

pelaajaluettelonsa sähköisesti 

ennen turnaukseen 

osallistumista. Pelaajaluettelot 

täytetään Taso:ssa, joko 

kopioimalla kaikki joukkueen 

pelaajatiedot kerralla tai 

lisäämällä pelaajat yksitellen 

PalloID:n avulla.  

 

Joukkuekoodi on toimitettu 

joukkueen yhteyshenkilölle 

ilmoittautumiskirjeen yhteydessä. 

 

Unohtuneen joukkuekoodin 

pystyy tilaamaan uudelleen 

täältä. 

 

https://pingviinicup.torneopal.fi/
https://pingviinicup.torneopal.fi/
mailto:info@kapylanpallo.fi
mailto:info@kapylanpallo.fi
mailto:ile@kapylanpallo.fi
https://pingviinicup.torneopal.fi/taso/unohtunut.php?joukkuekoodi=1
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 Peliaika:  

• 8v8 (25min) 

• 5v5 (18 min). 

 

 

Pingviini Cupissa pelataan Kaikki 

Pelaa -säännöillä (mm. yli-ikäisyys, 

vetäytymis- ja heittosäännöt, 

sivurajaheitto, -potku tai -kuljetus). 

 

 

Joukkueen valmentajat pitävät 

huolen, että ottelut pääsevät 

alkamaan otteluohjelman 

mukaisessa aikataulussa. Jos 

joukkue myöhästyy ottelusta, niin 

ottelu pelataan lyhyempänä. 

 Jatkosarjojen tasapisteissä: 

1. keskinäisten otteluiden pisteet 

2. keskinäisten otteluiden maaliero 

3. maaliero 

4. tehdyt maalit 

5. arpa. 

 

Lohkojen väliset sijoitukset:  

1. pisteitä/ottelu 

2. maalisuhde 

3. tehtyjä maaleja/ottelu. 

 

8v8 ja 7v7 -sarjoissa III parasta 

joukkuetta palkitaan kulta-, hopea- 

ja pronssimitaleilla (max 14 kpl). 

5v5-otteluissa palkitaan kaikki 

mitaleilla (max 10 kpl). SÄÄNNÖT 
 

 

 

 
EROTUOMARIT JA 

PELINOHJAAJAT 
 

 

Pelinohjaajina toimivat Käpylän 

Pallo ry:n ja lähiseurojen pelaajat. 

Eliittisarjojen pudotuspeleissä 

käytetään osittain SPL:n 

erotuomareita. 

 

Tuomari- ja pelinohjaajavastaava: 

tuomari@kapylanpallo.fi  

  

PINGVIINI 

CUPISSA 

MUKANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSIAPU & HUOLTO  

 

Joukkue vastaa pelaajiensa 

ensiavusta ja huollosta. Kisatoimisto 

auttaa isommissa vahingoissa. 

 

 

Turvallinen toimintaympäristö | SPL 

 

Epidemiatilanne, rajoitukset ja 

suositukset | HUS 

https://www.datocms-assets.com/62562/1654782961-kaikki_pelaa_ohjelma.pdf
https://www.datocms-assets.com/62562/1654782961-kaikki_pelaa_ohjelma.pdf
mailto:tuomari@kapylanpallo.fi
https://www.palloliitto.fi/harrastaminen/turvallinen-harrastaminen
https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirusepidemiatilanne-rajoitukset-ja-suositukset
https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirusepidemiatilanne-rajoitukset-ja-suositukset
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Yhteistyökumppanimme 

VALO Hotel & Work 

tarjoaa majoitus- sekä 

ruokailuvaihtoehtoja. 

 

Yhteydenotot: 

 

010 340 4004 

reservation.helsinki@valohotel.fi 

 Kenttäalueilla on 

tapahtumakioskimyyntiä. 

Kioskeissa on tarjolla 

lämmintä & kuumaa juomaa 

sekä suolaista että makeaa 

syötävää pieneen ja vähän 

isompaankin nälkään. 

 

Lisäksi ohessa on muutamia 

suosituksiamme lähialueiden 

ravintoloista. Varaattehan 

ruokailut joukkueellenne 

etukäteen suoraan 

ravintolasta. 

 

Lisää joukkueellenne sopivia 

vaihtoehtoja löydät helposti 

esimerkiksi karttapalvelusta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       RUOKA JA JUOMA 
 

PELIPAIKAT 
 

Campus Vallilanlaakso 

• Elisabeth Kochin tie 3,  

00550 Helsinki. 

• Kentän välittömään 

läheisyyteen on ajokielto. 

• Mäkelänrinteen uimahallin ja 

Velodromin maksullinen 

pysäköinti sekä Helsingin 

kaupungin paikoitukset 

kenttien läheisyydessä. 

 

Käpylän liikuntapuisto 

• Mäkelänkatu 70–72,  

00520 Helsinki. 

• Maksullinen pysäköinti  

7 €/viikonloppu. 

 

Latokartanon liikuntapuisto 

• Agronominkatu 24,  

00790 Helsinki. 

• Helsingin kaupungin 

paikoitukset alueen 

läheisyydessä. 

 
Kenttäkartat julkaistaan  

tulospalvelusivustolla viikolla 32. 

 

  

 

 

Oulunkylän liikuntapuisto 

• Käskynhaltijantie 11, 

00640 Helsinki. 

• Alueen välittömässä 

läheisyydessä on 

kaupungin 

paikoitusalue. 

 

Talin liikuntapuisto 

• Purotie 8,  

00380 Helsinki. 

• Alueella on 

kaupungin 

maksullinen 

paikoitusalue. 

 

Tapulikaupungin 

liikuntapuisto 

• Parmaajantie 3, 

00730 Helsinki. 

• Maksuton 

urheilupuiston 

paikoitus. 

  
UPPOPULLA 

09 3488 6591 

uppopulla@uppopulla.com   

 

OLD SOPHIE 

09 757 2954 

oldsophie@oldsophie.fi  

 

GROOVY BISTRO 

010 319 6880 

info@groovyfood.fi 

 

TENNIS-BISTRO 

010 274 5288 

tennisbistro@gmail.com  

 

RISTORANTE UNO 

010 326 9444 

 

 
 

Käpylän Pallo ry 

@kapylanpallo 

 

Y-tunnus 0523761–3 

Tietosuojaseloste 

https://valo.fi/hotel/
mailto:reservation.helsinki@valohotel.fi
https://vallilanlaakso.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-yhteystietoja/toimipistekuvaus?id=45634
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-yhteystietoja/toimipistekuvaus?id=45650
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-yhteystietoja/toimipistekuvaus?id=45651
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-yhteystietoja/toimipistekuvaus?id=45658
https://hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-yhteystietoja/toimipistekuvaus?id=45653
https://hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-yhteystietoja/toimipistekuvaus?id=45653
https://www.uppopulla.com/
mailto:uppopulla@uppopulla.com
https://oldsophie.fi/
mailto:oldsophie@oldsophie.fi
https://www.groovyfood.fi/
mailto:info@groovyfood.fi
https://tennisbistro.fi/index.html
mailto:tennisbistro@gmail.com
http://www.ristoranteuno.fi/
https://kapylanpallo.fi/
https://kapylanpallo.fi/tietosuojaseloste

