Ilves Ringette – turnaussäännöt /10 joukkuetta
Turnauksessa noudatetaan Ringeten peli- ja kilpailusääntöjä alla mainituin poikkeuksin ja tarkennuksin.
Ottelujärjestys
Joukkueet pelaavat kahdessa alkulohkossa yksinkertaisen sarjan. Voitosta saa 2 pistettä, tasapelistä 1 pisteen ja
häviöstä 0 pistettä. Joukkueiden päätyessä alkulohkossa tasapisteisiin, ratkaisee joukkueiden järjestyksen:
1.
2.
3.
4.
5.

Keskinäisten otteluiden pisteet
Pelattujen otteluiden maaliero
Tehdyt maalit (enemmän)
Jäähyminuutit (vähemmän)
Arpa

Sijoitusotteluissa lohkojen ykköset pelaavat sijoista 1-2, kakkoset sijoista 3-4, kolmoset sijoista 5-6, jne.
Otteluiden sijoista 1-2 ja 3-4 päättyessä tasapeliin, suoritetaan voittomaalikilpailu. Kilpailua varten joukkueen on
nimettävä kirjallisesti kolme pelaajaa ja näiden suoritusjärjestys välittömästi ottelun päätyttyä. Kaikki kolme
pelaajaa suorittavat rangaistuslaukauksen ilmoitetussa järjestyksessä. Aloittaja arvotaan. Jos ottelu on edelleen
tasan kun kummankin joukkueen kolme pelaaja ovat laukaisseet, jatketaan pelaajapari kerrallaan, kuitenkin eri
pelaajilla kuin ensimmäiset kolme. Se joukkue, jolla tasavuoron jälkeen on johtomaali, on ottelun voittaja.
Peliaika
Peliaika on 1 x 20 min tehokasta peliaikaa. Sijoista 1-2 ja 3-4 pelattavia otteluita lukuun ottamatta otteluiden
kokonaiskestoaika on 35 min. Aloittava joukkue arvotaan. Aikalisää ei ole käytössä.
Joukkueiden on oltava valmiina 3 min ennen ilmoitettua ottelun alkua. Ellei joukkue ole ilmoitetun aikataulun
mukaisesti valmis aloittamaan ottelua, tuomitaan joukkue hävinneeksi 5 – 0.
Turnauksen järjestäjällä on oikeus muuttaa otteluiden alkamisaikoja, mikäli pakottavat syyt niin vaativat.
Pelaajaluettelot ja peluuttaminen
Joukkueenjohtajan tulee 30 min ennen jokaista peliä vahvistaa joukkueen kokoonpano esitäytettyihin
pöytäkirjoihin.
Aluesarjaan mahdollisesti myönnetyt poikkeusluvat ovat voimassa myös tässä turnauksessa, jos niistä on
etukäteen ilmoitettu turnauksen järjestäjälle.
Rangaistukset
Pieni rangaistus on 1 min ja iso 2 min tehokasta peliaikaa. Pelaaja suljetaan pois seuraavasta ottelusta, kun hän
on saanut kaksi isoa rangaistusta.
Vastalauseet
Mahdolliset kiistat ratkaisee turnauksen jury. Ottelutapahtumista ei voi tehdä vastalausetta vaan
erotuomarin pelin aikana tekemät ratkaisut ovat lopullisia. Vastalause on tehtävä turnauksen jurylle 15
min kuluessa ottelun päättymisestä. Myöhemmin tehtyjä vastalauseita ei käsitellä. Vastalausemaksu 50€,
suoritetaan vastalauseen jättämisen yhteydessä. Maksu palautetaan, mikäli vastalause osoittautuu aiheelliseksi.
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