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Turnaussäännöt!Turnaussäännöt!Turnaussäännöt!

1. PelaaminenPelaaminen
Pelaamisessa	  noudatetaan	  SKRL	  ry	  Ringeten	  sääntöjä	  sekä	  liiton	  Lounais-‐SuomenPelaamisessa	  noudatetaan	  SKRL	  ry	  Ringeten	  sääntöjä	  sekä	  liiton	  Lounais-‐SuomenPelaamisessa	  noudatetaan	  SKRL	  ry	  Ringeten	  sääntöjä	  sekä	  liiton	  Lounais-‐SuomenPelaamisessa	  noudatetaan	  SKRL	  ry	  Ringeten	  sääntöjä	  sekä	  liiton	  Lounais-‐SuomenPelaamisessa	  noudatetaan	  SKRL	  ry	  Ringeten	  sääntöjä	  sekä	  liiton	  Lounais-‐SuomenPelaamisessa	  noudatetaan	  SKRL	  ry	  Ringeten	  sääntöjä	  sekä	  liiton	  Lounais-‐Suomen

alueen	  määräyksiä	  E-‐junioreiden	  turnauspelaamisessa	  jäljempänä	  mainituin	  poikkeuksin.alueen	  määräyksiä	  E-‐junioreiden	  turnauspelaamisessa	  jäljempänä	  mainituin	  poikkeuksin.alueen	  määräyksiä	  E-‐junioreiden	  turnauspelaamisessa	  jäljempänä	  mainituin	  poikkeuksin.alueen	  määräyksiä	  E-‐junioreiden	  turnauspelaamisessa	  jäljempänä	  mainituin	  poikkeuksin.alueen	  määräyksiä	  E-‐junioreiden	  turnauspelaamisessa	  jäljempänä	  mainituin	  poikkeuksin.alueen	  määräyksiä	  E-‐junioreiden	  turnauspelaamisessa	  jäljempänä	  mainituin	  poikkeuksin.

Turnauksesa	  pelataan	  Nuori	  Suomi	  hengessä.	  Peleissä	  pelataan	  reilusti	  kunnioittenTurnauksesa	  pelataan	  Nuori	  Suomi	  hengessä.	  Peleissä	  pelataan	  reilusti	  kunnioittenTurnauksesa	  pelataan	  Nuori	  Suomi	  hengessä.	  Peleissä	  pelataan	  reilusti	  kunnioittenTurnauksesa	  pelataan	  Nuori	  Suomi	  hengessä.	  Peleissä	  pelataan	  reilusti	  kunnioittenTurnauksesa	  pelataan	  Nuori	  Suomi	  hengessä.	  Peleissä	  pelataan	  reilusti	  kunnioittenTurnauksesa	  pelataan	  Nuori	  Suomi	  hengessä.	  Peleissä	  pelataan	  reilusti	  kunnioitten

vastustajaa	  ja	  pidetään	  hauskaa	  ringeten	  parissa.vastustajaa	  ja	  pidetään	  hauskaa	  ringeten	  parissa.vastustajaa	  ja	  pidetään	  hauskaa	  ringeten	  parissa.vastustajaa	  ja	  pidetään	  hauskaa	  ringeten	  parissa.

2. OtteluohjelmaOtteluohjelma
Pelipäivän	  aikana	  pelataan	  kuusi	  ottelua,	  jokaiselle	  joukkueella	  kolme	  ottelua	  pävänPelipäivän	  aikana	  pelataan	  kuusi	  ottelua,	  jokaiselle	  joukkueella	  kolme	  ottelua	  pävänPelipäivän	  aikana	  pelataan	  kuusi	  ottelua,	  jokaiselle	  joukkueella	  kolme	  ottelua	  pävänPelipäivän	  aikana	  pelataan	  kuusi	  ottelua,	  jokaiselle	  joukkueella	  kolme	  ottelua	  pävänPelipäivän	  aikana	  pelataan	  kuusi	  ottelua,	  jokaiselle	  joukkueella	  kolme	  ottelua	  pävänPelipäivän	  aikana	  pelataan	  kuusi	  ottelua,	  jokaiselle	  joukkueella	  kolme	  ottelua	  pävän

aikana.	  Pelipäivä	  ei	  sisällä	  mitaliotteluita	  vaan	  jokainen	  joukkue	  on	  voittaja	  tuloksistaaikana.	  Pelipäivä	  ei	  sisällä	  mitaliotteluita	  vaan	  jokainen	  joukkue	  on	  voittaja	  tuloksistaaikana.	  Pelipäivä	  ei	  sisällä	  mitaliotteluita	  vaan	  jokainen	  joukkue	  on	  voittaja	  tuloksistaaikana.	  Pelipäivä	  ei	  sisällä	  mitaliotteluita	  vaan	  jokainen	  joukkue	  on	  voittaja	  tuloksistaaikana.	  Pelipäivä	  ei	  sisällä	  mitaliotteluita	  vaan	  jokainen	  joukkue	  on	  voittaja	  tuloksistaaikana.	  Pelipäivä	  ei	  sisällä	  mitaliotteluita	  vaan	  jokainen	  joukkue	  on	  voittaja	  tuloksista

rippumatta.	  Jokaisesta	  ottelusta	  laaditaan	  normaali	  pöytäkirja	  joka	  toimitetaan	  jokaisellerippumatta.	  Jokaisesta	  ottelusta	  laaditaan	  normaali	  pöytäkirja	  joka	  toimitetaan	  jokaisellerippumatta.	  Jokaisesta	  ottelusta	  laaditaan	  normaali	  pöytäkirja	  joka	  toimitetaan	  jokaisellerippumatta.	  Jokaisesta	  ottelusta	  laaditaan	  normaali	  pöytäkirja	  joka	  toimitetaan	  jokaisellerippumatta.	  Jokaisesta	  ottelusta	  laaditaan	  normaali	  pöytäkirja	  joka	  toimitetaan	  jokaisellerippumatta.	  Jokaisesta	  ottelusta	  laaditaan	  normaali	  pöytäkirja	  joka	  toimitetaan	  jokaiselle

joukkueelle.

3. PelaajatPelaajat
Pelipäivään	  voivat	  osallistua	  pelaajat	  jotka	  ovat	  vuonna	  2005	  tai	  myöhemmin	  syntyneitä.Pelipäivään	  voivat	  osallistua	  pelaajat	  jotka	  ovat	  vuonna	  2005	  tai	  myöhemmin	  syntyneitä.Pelipäivään	  voivat	  osallistua	  pelaajat	  jotka	  ovat	  vuonna	  2005	  tai	  myöhemmin	  syntyneitä.Pelipäivään	  voivat	  osallistua	  pelaajat	  jotka	  ovat	  vuonna	  2005	  tai	  myöhemmin	  syntyneitä.Pelipäivään	  voivat	  osallistua	  pelaajat	  jotka	  ovat	  vuonna	  2005	  tai	  myöhemmin	  syntyneitä.Pelipäivään	  voivat	  osallistua	  pelaajat	  jotka	  ovat	  vuonna	  2005	  tai	  myöhemmin	  syntyneitä.

Joukkueissa	  voi	  pelata	  lisäksi	  korkeintaan	  kaksi	  yhden	  vuoden	  yli-‐ikäistä	  pelaajaa.Joukkueissa	  voi	  pelata	  lisäksi	  korkeintaan	  kaksi	  yhden	  vuoden	  yli-‐ikäistä	  pelaajaa.Joukkueissa	  voi	  pelata	  lisäksi	  korkeintaan	  kaksi	  yhden	  vuoden	  yli-‐ikäistä	  pelaajaa.Joukkueissa	  voi	  pelata	  lisäksi	  korkeintaan	  kaksi	  yhden	  vuoden	  yli-‐ikäistä	  pelaajaa.Joukkueissa	  voi	  pelata	  lisäksi	  korkeintaan	  kaksi	  yhden	  vuoden	  yli-‐ikäistä	  pelaajaa.Joukkueissa	  voi	  pelata	  lisäksi	  korkeintaan	  kaksi	  yhden	  vuoden	  yli-‐ikäistä	  pelaajaa.

Poikkeuksena	  ne	  joukkueet,	  joille	  on	  myönnetty	  oman	  alueensa	  poikkeava,	  useammanPoikkeuksena	  ne	  joukkueet,	  joille	  on	  myönnetty	  oman	  alueensa	  poikkeava,	  useammanPoikkeuksena	  ne	  joukkueet,	  joille	  on	  myönnetty	  oman	  alueensa	  poikkeava,	  useammanPoikkeuksena	  ne	  joukkueet,	  joille	  on	  myönnetty	  oman	  alueensa	  poikkeava,	  useammanPoikkeuksena	  ne	  joukkueet,	  joille	  on	  myönnetty	  oman	  alueensa	  poikkeava,	  useammanPoikkeuksena	  ne	  joukkueet,	  joille	  on	  myönnetty	  oman	  alueensa	  poikkeava,	  useamman

yli-‐ikäisen	  pelaajan	  yli-‐ikäisyyslupa	  E-‐juniorien	  aluesarjaan,	  joissa	  saa	  pelata	  kaikkiyli-‐ikäisen	  pelaajan	  yli-‐ikäisyyslupa	  E-‐juniorien	  aluesarjaan,	  joissa	  saa	  pelata	  kaikkiyli-‐ikäisen	  pelaajan	  yli-‐ikäisyyslupa	  E-‐juniorien	  aluesarjaan,	  joissa	  saa	  pelata	  kaikkiyli-‐ikäisen	  pelaajan	  yli-‐ikäisyyslupa	  E-‐juniorien	  aluesarjaan,	  joissa	  saa	  pelata	  kaikkiyli-‐ikäisen	  pelaajan	  yli-‐ikäisyyslupa	  E-‐juniorien	  aluesarjaan,	  joissa	  saa	  pelata	  kaikkiyli-‐ikäisen	  pelaajan	  yli-‐ikäisyyslupa	  E-‐juniorien	  aluesarjaan,	  joissa	  saa	  pelata	  kaikki

yli-‐ikäsyysluvassa	  hyväksytyt	  pelaajat.	  Kaikilla	  pelaajilla	  on	  oltava	  voimassa	  olevayli-‐ikäsyysluvassa	  hyväksytyt	  pelaajat.	  Kaikilla	  pelaajilla	  on	  oltava	  voimassa	  olevayli-‐ikäsyysluvassa	  hyväksytyt	  pelaajat.	  Kaikilla	  pelaajilla	  on	  oltava	  voimassa	  olevayli-‐ikäsyysluvassa	  hyväksytyt	  pelaajat.	  Kaikilla	  pelaajilla	  on	  oltava	  voimassa	  olevayli-‐ikäsyysluvassa	  hyväksytyt	  pelaajat.	  Kaikilla	  pelaajilla	  on	  oltava	  voimassa	  olevayli-‐ikäsyysluvassa	  hyväksytyt	  pelaajat.	  Kaikilla	  pelaajilla	  on	  oltava	  voimassa	  oleva

Suomen	  Ringetteliiton	  IceCard-‐lisenssi.	  (DEFG)Suomen	  Ringetteliiton	  IceCard-‐lisenssi.	  (DEFG)Suomen	  Ringetteliiton	  IceCard-‐lisenssi.	  (DEFG)Suomen	  Ringetteliiton	  IceCard-‐lisenssi.	  (DEFG)

4. PeliaikaPeliaika
Peliaika	  jokaisessa	  ottelussa	  on	  2x15min,	  otteluiden	  kaksi	  viimeistä	  minuuttia	  kuulutetaan.Peliaika	  jokaisessa	  ottelussa	  on	  2x15min,	  otteluiden	  kaksi	  viimeistä	  minuuttia	  kuulutetaan.Peliaika	  jokaisessa	  ottelussa	  on	  2x15min,	  otteluiden	  kaksi	  viimeistä	  minuuttia	  kuulutetaan.Peliaika	  jokaisessa	  ottelussa	  on	  2x15min,	  otteluiden	  kaksi	  viimeistä	  minuuttia	  kuulutetaan.Peliaika	  jokaisessa	  ottelussa	  on	  2x15min,	  otteluiden	  kaksi	  viimeistä	  minuuttia	  kuulutetaan.Peliaika	  jokaisessa	  ottelussa	  on	  2x15min,	  otteluiden	  kaksi	  viimeistä	  minuuttia	  kuulutetaan.

Otteluissa	  noudatetaan	  vaihtovihellyksissä	  50-‐70	  sekunnin	  sääntöä.	  Aikalisiä	  ei	  ole	  Otteluissa	  noudatetaan	  vaihtovihellyksissä	  50-‐70	  sekunnin	  sääntöä.	  Aikalisiä	  ei	  ole	  Otteluissa	  noudatetaan	  vaihtovihellyksissä	  50-‐70	  sekunnin	  sääntöä.	  Aikalisiä	  ei	  ole	  Otteluissa	  noudatetaan	  vaihtovihellyksissä	  50-‐70	  sekunnin	  sääntöä.	  Aikalisiä	  ei	  ole	  Otteluissa	  noudatetaan	  vaihtovihellyksissä	  50-‐70	  sekunnin	  sääntöä.	  Aikalisiä	  ei	  ole	  Otteluissa	  noudatetaan	  vaihtovihellyksissä	  50-‐70	  sekunnin	  sääntöä.	  Aikalisiä	  ei	  ole	  

käytössä.

5. PelaajaluetteloPelaajaluettelo
Joukueet	  toimittavat	  pelaajaluettelot	  ennen	  pelipäivää	  järjestävän	  seuran	  edustajalle,	  taiJoukueet	  toimittavat	  pelaajaluettelot	  ennen	  pelipäivää	  järjestävän	  seuran	  edustajalle,	  taiJoukueet	  toimittavat	  pelaajaluettelot	  ennen	  pelipäivää	  järjestävän	  seuran	  edustajalle,	  taiJoukueet	  toimittavat	  pelaajaluettelot	  ennen	  pelipäivää	  järjestävän	  seuran	  edustajalle,	  taiJoukueet	  toimittavat	  pelaajaluettelot	  ennen	  pelipäivää	  järjestävän	  seuran	  edustajalle,	  taiJoukueet	  toimittavat	  pelaajaluettelot	  ennen	  pelipäivää	  järjestävän	  seuran	  edustajalle,	  tai

viimeistään	  tuntia	  ennen	  ensimmäisen	  ottelun	  alkua.	  Sääntöjen	  mukaan	  joukkueeseen	  onviimeistään	  tuntia	  ennen	  ensimmäisen	  ottelun	  alkua.	  Sääntöjen	  mukaan	  joukkueeseen	  onviimeistään	  tuntia	  ennen	  ensimmäisen	  ottelun	  alkua.	  Sääntöjen	  mukaan	  joukkueeseen	  onviimeistään	  tuntia	  ennen	  ensimmäisen	  ottelun	  alkua.	  Sääntöjen	  mukaan	  joukkueeseen	  onviimeistään	  tuntia	  ennen	  ensimmäisen	  ottelun	  alkua.	  Sääntöjen	  mukaan	  joukkueeseen	  onviimeistään	  tuntia	  ennen	  ensimmäisen	  ottelun	  alkua.	  Sääntöjen	  mukaan	  joukkueeseen	  on

kuuluttava	  vähintään	  7	  pelaajaa	  (6+1).	  kuuluttava	  vähintään	  7	  pelaajaa	  (6+1).	  kuuluttava	  vähintään	  7	  pelaajaa	  (6+1).	  

6. RangaistuksetRangaistukset
Pelipäivän	  otteluissa	  pieni	  rangaistus	  on	  1	  minuutti	  ja	  iso	  rangaistus	  4	  minuuttia.Pelipäivän	  otteluissa	  pieni	  rangaistus	  on	  1	  minuutti	  ja	  iso	  rangaistus	  4	  minuuttia.Pelipäivän	  otteluissa	  pieni	  rangaistus	  on	  1	  minuutti	  ja	  iso	  rangaistus	  4	  minuuttia.Pelipäivän	  otteluissa	  pieni	  rangaistus	  on	  1	  minuutti	  ja	  iso	  rangaistus	  4	  minuuttia.Pelipäivän	  otteluissa	  pieni	  rangaistus	  on	  1	  minuutti	  ja	  iso	  rangaistus	  4	  minuuttia.Pelipäivän	  otteluissa	  pieni	  rangaistus	  on	  1	  minuutti	  ja	  iso	  rangaistus	  4	  minuuttia.

Rangaistus	  alkaa,	  kun	  tuomari	  viheltää	  pelikatkon	  jälkeen	  pelin	  käyntiin.Rangaistus	  alkaa,	  kun	  tuomari	  viheltää	  pelikatkon	  jälkeen	  pelin	  käyntiin.Rangaistus	  alkaa,	  kun	  tuomari	  viheltää	  pelikatkon	  jälkeen	  pelin	  käyntiin.Rangaistus	  alkaa,	  kun	  tuomari	  viheltää	  pelikatkon	  jälkeen	  pelin	  käyntiin.Rangaistus	  alkaa,	  kun	  tuomari	  viheltää	  pelikatkon	  jälkeen	  pelin	  käyntiin.Rangaistus	  alkaa,	  kun	  tuomari	  viheltää	  pelikatkon	  jälkeen	  pelin	  käyntiin.

7. TuomaritTuomarit
Pelipäivän	  otteluissa	  tuomareina	  käytetään	  Varsinais-‐Suomen	  Ringette-‐ErotuomaritPelipäivän	  otteluissa	  tuomareina	  käytetään	  Varsinais-‐Suomen	  Ringette-‐ErotuomaritPelipäivän	  otteluissa	  tuomareina	  käytetään	  Varsinais-‐Suomen	  Ringette-‐ErotuomaritPelipäivän	  otteluissa	  tuomareina	  käytetään	  Varsinais-‐Suomen	  Ringette-‐ErotuomaritPelipäivän	  otteluissa	  tuomareina	  käytetään	  Varsinais-‐Suomen	  Ringette-‐ErotuomaritPelipäivän	  otteluissa	  tuomareina	  käytetään	  Varsinais-‐Suomen	  Ringette-‐Erotuomarit

nimeämiä	  tuomareita	  sekä	  C	  ja	  B-‐juniorituomareita.nimeämiä	  tuomareita	  sekä	  C	  ja	  B-‐juniorituomareita.nimeämiä	  tuomareita	  sekä	  C	  ja	  B-‐juniorituomareita.nimeämiä	  tuomareita	  sekä	  C	  ja	  B-‐juniorituomareita.

Lisätietoja	  tuomareista	  Markku	  Lainiolta.Lisätietoja	  tuomareista	  Markku	  Lainiolta.Lisätietoja	  tuomareista	  Markku	  Lainiolta.


