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ETELÄ-SUOMEN ALUEEN YHTEYSTIEDOT

Aluehallituksen puheenjohtaja:
Mika Passila, Kelotie 4, 04260 Kerava
mika.passila@lining.fi, Puh. 050 410 4779
Pankkiyhteys:
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry

Pankki: Nordea, BIC-koodi: NDEAFIHH, IBAN: FI1514163000131433
Alueen rahastonhoitaja: Kirsi Niinioja, kirsi.niinioja@kolumbus.fi
Laskutusosoite:
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry / Etelä-Suomen alue
Ostolaskut 7171A
PL 10
57090 Visma Scan
Sarjapäällikkö:
Jarmo Heinonen, sarjapäällikkö; G-, F-, E-, D-juniorit sekä N-joukkueet
jappe.h@saunalahti.fi Puh. 040 557 4501, Aromikuja 7 C 15, 04320 Tuusula
Sarjavastaavat:
Vesa-Matti Vehkaperä, sarjavastaava CSarja
vesa-matti.vehkapera@skrl.fi Puh. 044 060 5609
Pia Juusela, sarjavastaava; D-sarja
pia.juusela@diak.fi Puh. 050 572 7753
Elisa Kohtala, sarjavastaava; E-sarja
elisa.kohtala@gmail.com Puh. 044 567 3625
Saara Kauremaa, sarjavastaava; F- ja G-juniorit
saara.kauremaa@kotiposti.net Puh. 0400 880 008
Jarmo Heinonen, sarjavastaava; N-harrastesarja ja Lady-joukkueet
jappe.h@saunalahti.fi Puh. 040 557 4501
Etelä-Suomen alueen kotisivut: http://www.etelasuomi-ringette.fi
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KURINPITORYHMÄ

Otteluista tehtävät vastalauseet, erotuomariraportit ja muut kurinpitoasiat käsittelee kurinpitoryhmä.
Kurinpitoryhmän puheenjohtajana toimii sarjapäällikkö sekä jäseninä yksi erotuomareiden nimeämä
edustaja ja yksi aluehallituksen nimeämä edustaja. Aluehallituksen puheenjohtaja nimeää tarvittaessa
varajäsenet (esim. jääviystilanteet). Kurinpitoryhmän käsittelyyn halutut asiat toimitetaan sähköpostilla
sarjapäällikölle. Aluehallituksella tai sen valtuuttamalla kurinpitoryhmällä on oikeus rangaista, jos
kilpailusääntöjä tai alueellisia määräyksiä rikotaan tai alueen järjestämissä kilpailuissa tapahtuu
pelisääntöjen rikkomuksia.
Puheenjohtaja: Jarmo Heinonen, varalla Mika Passila
Aluehallituksen nimeämä edustaja: Saara Kauremaa, varalla Kirsi Tuomi.
Erotuomarikerhon edustaja: Jukka Kohtala, varalla erotuomarikerhon jäsen
7.6.2015
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SARJOIHIN ILMOITTAUTUMINEN

Alueellisiin ja ylialueellisiin kilpailuihin voi samasta seurasta osallistua useampia joukkueita.
C-nuorten ja sitä nuorempien kilpailuissa, jos kahdella tai useammalla seuralla ei ole tarpeeksi pelaajia
kilpailuun osallistumiseksi, nämä seurat voivat yhdessä anoa aluehallitukselta lupaa osallistua
yhdistelmäjoukkueella kilpailuun. Anomus on tehtävä aluehallitukselle ennen ilmoittautumisajan
päättymistä ja siihen on liitettävä selvitys seurojen pelaajamääristä eri ikäluokissa.
Aluesarjoihin seurasta voi osallistua vain ko. ikäluokan joukkueita. Aluesarjaan ilmoittautuminen edellyttää,
että:
- joukkueessa on oltava vähintään 11 nimettyä pelaajaa. Sääntö ei koske F-ikäluokkaa ja nuorempia.
- joukkueen pelaajista vähintään neljän (4) tulee olla ko. ikäluokan pelaajia tai yhden vuoden yli-ikäisiä.
Sääntö ei koske F-ikäluokkaa ja nuorempia.
Aluehallituksella on oikeus hylätä kilpailuun ilmoittautuminen tai siirtää joukkue ennen kilpailuja tai
kilpailun aikana kokonaan toiseen ikäluokkaan, jos em. pelaajamäärät eivät toteudu tai seura on
todistettavasti antanut virheellistä informaatiota joukkueesta.
Aluesarjoihin ilmoittaudutaan lähettämällä Ilmoittautumislomake sarjapäällikölle, sen allekirjoittaa seuran
nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö, ohjeiden mukaisiin päivämääriin mennessä.
E- ja D-sarjoihin sekä CSarjaan ilmoittaudutaan täyttämällä kilpailunjärjestäjän ilmoittautumislomake,
ilmoittautumisen viimeinen päivä on sunnuntai 31.5.2015.
F-, N- ja Lady-sarjaan ilmoittaudutaan täyttämällä kilpailunjärjestäjän ilmoittautumislomake,
ilmoittautumisen viimeinen päivä on maanantai 31.8.2015.
G-sarjoihin ilmoittaudutaan täyttämällä kilpailunjärjestäjän ilmoittautumislomake, ilmoittautumisen
viimeinen päivä on torstai 15.10.2015.
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ALUESARJASSA PELAAMINEN

Etelä-Suomen aluesarjoissa noudatetaan Ringeten kilpailusääntöjä 2015–2016 sekä voimassa olevia
pelisääntöjä sekä Etelä-Suomen alueen alueellisia määräyksiä 2015–2016. Toimitsija-aitiossa pitää ottelun
aikana olla käytettävissä Ringeten pelisäännöt, kilpailusäännöt, sääntöjen tulkinnat sekä Etelä-Suomen
alueen alueelliset määräykset.
G-, F-, E- ja D-juniori sarjoissa pelaavien joukkueiden tulee tehdä Urheilun Pelisäännöt ennen ensimmäistä
sarjaottelua. Lasten ja aikuisten pelisäännöt palautetaan samalla nettilomakkeella. CSarjassa tehdään vain
nuorten pelisäännöt. http://www.sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/apua-arkeen/urheilun-pelisaannot
Otteluun osallistuvalla joukkueella pitää olla vähintään seitsemän pelaajaa, joista yhden tulee olla
maalivahti. Maksimi pelaajamäärä on 20.
Sijoitus ja pisteet sarjoissa määräytyy Ringeten kilpailusääntöjen 2015–2016 mukaan (kohta 2.5).
Jos joukkue luovuttaa ottelun katsotaan se sarjasta luopumiseksi, luovutus tapauksissa noudatetaan
Ringeten kilpailusääntöjä 2015–2016 (kohta 2.6).

7.6.2015
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SARJAMAKSUT
G – juniorit

50 € / joukkue

F – juniorit

125 € / joukkue

E – juniorit

250 € / joukkue

D – juniorit

250 € / joukkue

CSarja

300 € / joukkue

N – joukkueet

250 € / joukkue

Lady – joukkueet

125 € / joukkue

Eräpäivät:
 E-, D- ja C-sarjat
 F-, N- ja Ladyillä
 G-junioreilla

01.09.2015
15.09.2015
31.10.2015

Sarjamaksut maksetaan Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n pankkitilille (kts. kohta 1)
Maksuista ei lähetetä laskuja seuroille/joukkueille vaan joukkueet/seurat hoitavat maksut omatoimisesti.
Tulostamalla nettisivun saat tositteen kirjanpitoa varten. Viitenumerot löytyvät alueen nettisivuilta.
Jos joukkue maksaa itse sarjamaksun, maksussa on oltava joukkueen oma viitenumero.
Jos seura maksaa kerralla kaikkien joukkueiden sarjamaksut, maksussa on oltava seuran oma viitenumero.
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ALUESARJAT

Etelä-Suomen alueen järjestämissä sarjoissa noudatetaan kilpailukaudella 2015–2016 seuraavia ikäluokkia:
G – juniorit

2008 ja sen jälkeen syntyneet

F – juniorit

2006–2007 syntyneet

E – juniorit

2004–2005 syntyneet

D – juniorit

2002–2003 syntyneet

C – nuoret

2000–2001 syntyneet

N - joukkue

2001 ja aiemmin syntyneet

Lady - joukkue

1997 ja aiemmin syntyneet

6.1






G -SARJA
Pelataan turnausmuotoisena 4 joukkuetta / turnaus. Pelataan poikkikentällä molemmissa
päädyissä, Ringetteliiton poikittain pelaamisen sääntöjä noudattaen.
G-sarjassa ei sallita yli-ikäisiä pelaajia.
Sarjaturnaukset pelataan joulu-maaliskuun välillä, 3-4 turnausta / joukkue.
Peliaika: 1 x 20 minuuttia, vaihdon pituus on 90 sekuntia suoraa peliaikaa. Tuloksia ja
sarjataulukkoa ei julkaista.
Kaikki pelaajat palkitaan aluesarjamitalilla

7.6.2015
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F-SARJA
Pelataan turnausmuotoisena 4 joukkuetta / turnaus. Pelataan poikkikentällä molemmissa
päädyissä, Ringetteliiton poikittain pelaamisen sääntöjä noudattaen.
Sarjaturnaukset pelataan loka-maaliskuun välillä, 4-5 turnausta / joukkue
Peliaika: 1 x 25 minuuttia, vaihdon pituus on 90 sekuntia suoraa peliaikaa. Otteluista pidetään
pöytäkirjaa, tuloksia ja sarjataulukkoa ei julkaista.
Kaikki pelaajat palkitaan aluesarjamitalilla.
Pelataan kahdessa eri tasoryhmässä, enemmän ja vähemmän pelanneet.

E-SARJA
Ensin pelataan 15 joukkueen yksinkertainen alkusarja, sarja päättyy 28.1.2016
Tämän jälkeen joukkueet jaetaan kahteen eri tasoryhmään E1 ja E2.
E1-sarjassa pelaa 7 joukkuetta ja E2 sarjassa 8 joukkuetta, yksinkertaiset jatkosarjat.
Otteluista pidetään pöytäkirjaa. Tulokset julkaistaan, mutta ei sarjataulukkoa.
Kaikki palkitaan aluesarjamitalilla.
Peliaika: 2 x 20 min tai jääajan päättyessä (minimi jääaika 75 min).
1. ja 2. erän välissä 60 s puoliaika.
Pienen rangaistuksen kestoaika on yksi (1) minuutti, muut rangaistukset sääntökirjan mukaan.

D-SARJA
Ensin pelataan 15 joukkueen yksinkertainen alkusarja, sarja päättyy 28.1.2016
Tämän jälkeen joukkueet jaetaan kahteen sarjaan; ylempi ja alempijatkosarja.
Ylemmässä jatkosarjassa pelaa 8 joukkuetta ja alemmassa 7 joukkuetta, yksinkertaiset jatkosarjat.
Otteluista pidetään pöytäkirjaa. Tulokset ja sarjataulukko julkaistaan. Ei pistepörssiä.
Kolme parasta joukkuetta ylemmässä jatkosarjasta palkitaan.
Peliaika: 4 x 12 min. (minimi jääaika 90 min).
1. ja 2. erän sekä 3. ja 4. erän välissä 30 s tauko, 2. ja 3. erän välissä 60 s puoliaika.

CSarja
CSarja pelataan alueiden yhteisesti järjestämänä ylialueellisena sarjana.
CSarjasta julkaistaan oma erillinen sarjakirja
CSarjaan ilmoittautuminen sarjapäällikkö Vesa-Matti Vehkaperälle 31.5. mennessä
CSarjan sarjamaksuista lähetetään joukkueille lasku

N-SARJA
Sarjapäällikkö määrittelee sarjamuodon ilmoittautumisten perusteella.
Otteluista pidetään pöytäkirjaa. Tulokset ja sarjataulukko julkaistaan. Ei pistepörssiä.
Kolme parasta joukkuetta palkitaan.
Peliaika 2 x 20min tehokasta peliaikaa tai jääajan päättyessä (minimi jääaika 60 min), erien välissä 2
min puoliaika. Pienen rangaistuksen kestoaika on kaksi (2) minuuttia.
Otteluiden erotuomari suositus on kaksi tuomaria.

LADYT
Sarjapäällikkö määrittelee sarjamuodon ilmoittautumisten perusteella.
Tulokset ja sarjataulukko julkaistaan. Ei pistepörssiä.
Peliaika 2 x 20min suoraa aikaa tai jääajan päättyessä (minimi jääaika 60min), erien välissä 2min
puoliaika, jäähyt 1 min tehokasta aikaa, 30s kelloa ei käytetä.
Otteluissa riittää yksi kokenut erotuomari.
7.6.2015
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YLI- JA ALI-IKÄISYYSSÄÄNNÖT
7.1

YLI-IKÄISYYS SÄÄNNÖT

Yli-ikäisten pelaajien osalta noudatetaan Ringeten kilpailusääntöjä 2015–2016. Poikkeavat yli-ikäisyys
anomukset kirjallisesti sarjapäällikölle, perustelut tulee liittää mukaan ja ne käsitellään aluehallituksen
kokouksissa. Aluehallitus voi myöntää poikkeusluvan seuralle koskien ikärajoja vain erityisistä ja erittäin
painavista syistä.
B -nuorten ja nuorempien kilpailuissa saa ottelukohtaisessa kokoonpanossa käyttää
korkeintaan kahta (2) enintään yhden (1) vuoden yli-ikäistä pelaajaa.
Seuran on ilmoitettava ko. pelaajat kilpailunjärjestäjälle (sarjapäällikkö) kirjallisesti liiton yliikäisyysilmoituslomaketta käyttäen viisi (5) vuorokautta ennen pelaajan kauden ensimmäistä virallista
ottelua.
Mikäli yli-ikäinen pelaaja pelaa kauden aikana oman ikäluokkansa virallisen ottelun, menettää hän yliikäisyysoikeutensa. Yli-ikäisiä pelaajia voi nimetä joukkueeseen kuinka monta tahansa, mutta vain kaksi
heistä voi pelata samassa ottelussa.
Yli-ikäisten pelaajien syntymävuodet on merkittävä aina ottelupöytäkirjaan nimen jälkeen.

7.2

ALI-IKÄYSYYS SÄÄNNÖT

Jos otteluun osallistuvan nuorten- tai juniorijoukkueen kokoonpano sisältää ali-ikäisiä pelaajia, pitää
ottelukohtaisessa kokoonpanossa olla vähintään kaksi (2) oikean ikäistä tai enintään yhden (1) vuoden yliikäistä pelaajaa.
Ali-ikäisten pelaajien syntymävuodet on merkittävä aina ottelupöytäkirjaan nimen jälkeen.

8 SIIRTO-OIKEUS SEURAN SISÄLLÄ
Ikäluokasta riippumatta juniori tai nuorten ikäluokan pelaaja saa pelata vain omassa ikäluokassaan
(pelaajan fyysinen ikä) ja yhtä sitä vanhemmassa ikäluokassa ali-ikäisenä.
Jos seuralla on C-nuorten tai D-junioreiden ikäluokissa useampia joukkueita samassa sarjassa, pelaajan on
pelattava siinä joukkueessa, jossa hän pelaa kauden ensimmäisen virallisen ottelunsa ko. sarjassa.
Kuitenkin:
C-nuorten ikäluokassa enintään kuusi (6) pelaajaa voi kauden aikana siirtyä kerran oman seuran sisällä
samassa sarjassa edestakaisin joukkueesta toiseen 28.2. mennessä. Huom. Pelaajamäärä on seura- eikä
joukkuekohtainen.
D-junioreissa pelaaja voi kauden aikana siirtyä kerran oman seuran sisällä samassa sarjassa edestakaisin
omasta joukkueesta toiseen. Siirtyminen voi tapahtua vain kahden joukkueen välillä. Runko- ja jatkosarjat
ovat samaa sarjaa.
Jos seuralla on E-, F- tai G -junioreiden ikäluokissa useampia joukkueita samassa sarjassa, pelaaja voi siirtyä
vapaasti seuransa sisällä samassa sarjassa joukkueesta toiseen.

7.6.2015
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JUNIORISÄÄNNÖT: NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ PELUUTTAMINEN

Sääntö koskee G-, F- ja E-junioreita.

Kaikkia pöytäkirjaan merkittyjä kenttäpelaajia on peluutettava ottelussa tasapuolisesti. Tasapuolisen
peluuttamisen (peluuttamisjärjestys) tarkkailemiseksi kaikilla kenttäpelaajilla täytyy olla pelipaidan
etupuolella vähintään 10 cm korkeat peräkkäiset numerot 1:stä eteenpäin niin monelle, kuin pöytäkirjaan
on kenttäpelaajia merkitty. Kentälle tulee vaihdossa aina numerojärjestyksessä seuraavat viisi (5) pelaajaa,
ellei joukkueella ole pelaajia jäähyllä. F-junioreissa ja nuoremmissa kolme (3) pelaajaa.
Peluuttamisjärjestystä voi muuttaa puoliajalla, jolloin puoliajan jälkeen aloitetaan peluuttaminen
numerosta 1. Muussa tapauksessa tauon tai puoliajan jälkeen peliä jatkaa numerojärjestyksessä seuraavat
pelaajat, vaikka edelliset pelaajat olisivat olleet kentällä vain sekunnin. Esimerkki: kentällä on ollut erän
päättyessä pelaajat 2-6, seuraavan erän aloittaa pelaajat 7-11, jollei peluuttamisjärjestystä ole muutettu
puoliajalla.
Jos peluutussääntöä on rikottu, tuomitaan rikkoneelle joukkueelle rangaistus epäurheilijamaisesta
käytöksestä.
Ottelun jälkeen erotuomari kirjoittaa ottelupöytäkirjan huomautuksia -sarakkeeseen ”joukkueen x
peluutussääntörike”. Tällaisissa tapauksissa ottelun tuomari tekee asiasta otteluraportin ja lähettää sen
pöytäkirjan kanssa alueen sarjapäällikölle. Alueen kurinpitoryhmä käsittelee jokaisen esiin tulleen
peluutussääntörikkeen.
PELUUTUSSÄÄNTÖ D-JUNIOREILLE
Kaikkia pöytäkirjaan merkittyjä kenttäpelaajia on peluutettava koko ottelun ajan tasapuolisesti. Joukkueen
valmentaja laatii otteluun peluutusjärjestyksen erilliselle lomakkeelle, jossa kuvataan miten kenttäpelaajia
peluutetaan tasapuolisesti läpi koko ottelun. Lomakkeeseen merkitään jokainen pöytäkirjaan merkitty
kenttäpelaaja käyttäen pelinumeroita.
Peluutusjärjestyslomake toimitetaan vastuuvalmentajan allekirjoituksella vahvistettuna ennen ottelua
pöytäkirjan täytön yhteydessä toimitsijoille. Lomake jää liitteeksi ottelun pöytäkirjaan.
Peluutusjärjestystä voi muuttaa puoliajalla, jolloin peluutus aloitetaan uuden järjestyksen mukaisesti.
Puoliajalla vaihdettu uusi peluutusjärjestys on toimitettava toimitsija-aitioon ennen seuraavan erän
käynnistymistä. Mikäli peluutusjärjestystä ei muuteta puoliajalla, peliä jatkaa peluutusjärjestyksessä
seuraavat pelaajat.
Jos pöytäkirjaan on joukkueelle merkitty useampi maalivahti, on heitä ottelun aikana peluutettava
tasapuolisesti Etelä-Suomen alueen G-, F-, E- ja D-ikäluokkien aluesarjojen otteluissa. Sääntö ei koske
turnauksia.

10 OTTELUOHJELMAT JA EROTUOMARIASETTELUT
Ottelut pelataan otteluohjelman mukaisesti. Seurat ja joukkueet tarkastavat otteluohjelmat ja vastaavat
niiden oikeellisuudesta.
Etelä-Suomen Ringette-Erotuomarit ry. nimeää yhden erotuomarin E:n otteluihin ja kaksi erotuomaria sitä
ylempien sarjojen otteluihin. E:n otteluissa toisena erotuomarina toimii juniorituomari (C1) jonka
hankinnasta vastaa kotijoukkueen joukkueenjohtaja. Juniorituomari voi toimia ohjaajana G- ja F-junioreiden
ottelussa sekä avustavana erotuomarina E-junioreiden ja Lady-joukkueiden ottelussa.
7.6.2015
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Juniorituomarille maksettava korvaus on vähintään 20 € / E-junioreiden ottelu tai G- ja F-junioreiden
aluesarjaturnaus. Mikäli juniorituomareita joudutaan lainaamaan muista seuroista, myös matkakulut tulee
korvata ja ottelukorvauksesta sopia etukäteen.
C-ikäiset pelaajat tulee syksyllä kouluttaa C1-juniorituomarikurssilla, jonka voi järjestää esim. seurassa
toimiva erotuomari tai erikseen sovittaessa erotuomarikerhon edustaja.

11 JÄÄVUOROT SEKÄ OTTELUIDEN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAJAT
Jäävuorot tulee ilmoittaa sarjavastaaville 22.8.2015 mennessä.
Kotijoukkueenjohtajan on informoitava erotuomaria ja vastustajan joukkueenjohtajaa ennen ottelua, jos
ottelulla on tietty maksimi kestoaika esimerkiksi jääajan päättymisen vuoksi tai jos erien välillä ajetaan jää.
Malliohjeet: Jos tiedetään että jääaika päättyy esim. klo 15:25, klo 15:20 toimitsijat havaitsevat, ettei
jääaika riitä ottelun pelaamiseen loppuun. Tämän jälkeen kuulutetaan välittömästi, että käynnissä on
ottelun kaksi (2) viimeistä peliminuuttia (tehokasta). Yleensä näin kaksi viimeistä minuuttia saadaan
pelattua ja ottelulle saadaan rehti ja tasapuolinen lopetus.

12 PÖYTÄKIRJAT
Pöytäkirja tehdään kolmena kappaleena, joukkueenjohtajat lähettävät pöytäkirjan alkuperäisen kappaleen
skannattuna viimeistään seuraavana arkipäivänä sarjapäällikölle. Jos skannaaminen ei ole mahdollista,
pöytäkirjan voi lähettää postitse.
CSarjan ohjeet löytyvät CSarjan omasta sarjakirjasta 2015–2016.
Jos tuomarit tekevät pelistä otteluraportin, huolehtivat tuomarit pöytäkirjan toimittamisesta alueelle.
G- ja F-junioreiden tuloksia ei tarvitse ilmoittaa, koska tuloksia ei julkaista. G- ja F-junnujen pöytäkirjoja
tehdään kaksi kappaletta, toinen kotijoukkueelle ja toinen vierasjoukkueelle. Pöytäkirjaa ei tarvitse
toimittaa alueelle. Ladyjen pöytäkirjoja ei tarvitse lähettää alueelle, tuloksien ilmoittaminen riittää.

13 TULOSTEN JA TILASTOJEN ILMOITTAMINEN
Ottelutulokset ilmoitetaan tekstiviestillä HETI ottelun jälkeen kaikissa Etelä-Suomen alueen E-, D-, C- ja Nsarjoissa sekä Lady-sarjassa.
Tulokset lähetetään numeroon 0440 402250. Tulos kirjataan muodossa:
RING ottelun nro lopputulos, 1 erä, 2 erä, 3 erä, 4 erä voittaja (K=koti, V=vieras, T=tasapeli).
esim. RING 6342 3 4, 0 0, 1 1, 2 2, 0 1 V
HUOM! E-junioreissa, Lady- ja N-sarjoissa tekstiviestistä jätetään pois erät 3 ja 4 eli esim.: RING 6342 2 3, 1
2, 1 1 V
Viestiin tulee kuittaus perille menosta tai ilmoitus, että viesti on virheellinen. Tarkista oikeinkirjoitus jne.
Viestin hinta on 10 snt.
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14 OTTELUSIIRTOJEN PERIAATE
Otetaan yhteyttä vastustaja joukkueeseen ja kysytään onko ottelusiirto mahdollista. Uusi otteluaika on
ilmoitettava mahdollisimman pian peruuntuneen ajan jälkeen. Ottelu voidaan myös pelata ohjelmaan
merkittyä aikaa ennen. Kun siirrosta on sovittu, siirtoa halunnut joukkue ilmoittaa asiasta tuomareille,
sarjavastaavalle ja sarjapäällikölle. Jos uusi aika ei käy tuomareille, siirtoa halunnut joukkue järjestää
tuomarit ko. olevaan otteluun.
Jos asia ei ratkea keskinäisissä neuvotteluissa, asian ratkaisee sarjapäällikkö ja/tai muut siihen tehtävään
valitut henkilöt.
Kirjallinen ilmoitus tehdään sarjapäällikölle siirtoilmoituslomakkeella alueen kotisivuilla.
Samassa sarjassa pelaavat samaa seuraa edustavat joukkueet eivät voi siirtää keskinäistä otteluaan ilman
aluehallituksen lupaa.

15 TURNAUSTEN ANOMINEN JA TOIMENPITEET
15.1 Turnausluvat
Kaikille jäsenseurojen järjestämille turnauksille (pois lukien liittotason turnaukset; SM, Ykkössarja ja Bnuoret) on haettava järjestelylupa aluehallitukselta. Turnaukselle tulee hakea alueellisen erotuomarikerhon
puolto ennen turnaushakemuksen toimittamista aluehallitukselle, kaudella 2015–2016 erotuomarikerhon
puheenjohtajalle. Tämän jälkeen hakemus tulee osoittaa kirjallisena aluehallituksen turnausvastaavalle Eija
Bergströmille kaudella 2015–2016.
Turnaushakemuslomakkeen voi pyytää turnausvastaavalta tai ladata alueen sivuilta. Turnaussäännöt ja
alustava otteluohjelma tulee liittää turnaushakemuksen mukaan.

15.2 Turnauslupahakemus
Syksyn ja kevään turnauksista etusijalla ovat turnaukset, jotka on anottu 31.5 mennessä ja lisäksi kevään
turnauksia voi anoa 30.10. mennessä. Näiden hakupäivien jälkeen tulleille hakemuksille myönnetään lupa
vain, jos on vapaita turnausajankohtia. Turnauksia myönnettäessä otetaan huomioon liiton järjestämät
turnaukset ja tapahtumat, muiden alueiden saman ikäluokan turnaukset ja ettei omalla alueella ole saman
ikäluokan turnausta samana ajankohtana.
Aluehallitusten myöntämiin C-nuorten, D- ja E-junioriturnauksiin erotuomarit asettelee alueellinen
erotuomaritoiminnasta vastaava taho. Otteluohjelma tulee toimittaa vähintään kolme (3) viikkoa ennen
turnausta erotuomarikerholle.
E-junioreiden turnauksissa voidaan pelata sijoitusotteluja.

16 JOUKKUEENJOHTAJIEN YHTEYSTIEDOT
Kirjallinen ilmoitus alueelle pitää tehdä aluesarjaan ilmoittautumisen yhteydessä. Muuttuneet tai
puuttuneet yhteystiedot pitää ilmoittaa sähköisellä lomakkeella, joka löytyy alueen sivuilta.
Joukkueenjohtajien yhteystiedot löytyvät Ringetteliiton Tulospalvelusta.

17 SEUROJEN YHTEYSTIETOJEN ILMOITTAMINEN
Ilmoitetaan sähköpostilla Ringetteliittoon ja alueen puheenjohtajalle. Muutoksista tulee ilmoittaa
viipymättä.
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