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Etelä-Suomen D-aluesarjan sarjakuvaus 2018-2019
1. Kilpailut, kilpailunjärjestäjä ja sarjavastaava
Ringeten Etelä-Suomen alue järjestää D-sarjan kaudella 2018-2019. Tässä kuvauksessa on ohjeita sarjaan
osallistuville joukkueille. Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin tarvittaessa. Kurinpitoryhmä
toimii Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton Kurinpitosääntöjen mukaisesti.
Kilpailunjärjestäjänä: Ringeten Etelä-Suomen alue
Sarjavastaava: Sanja Hovilainen, sanja.hovilainen@gmail.com Puh. 040-754 8107
2. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
Seura voi ilmoittaa useampia joukkueita D-sarjaan. Sarjaan ilmoittaudutaan Ringeten Tulospalvelun kautta
netissä. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet julkaistaan erikseen. Ilmoittautumisen viimeinen päivä on
31.5.2018. Sarjamaksu on 300 € / joukkue ja siitä lähetetään seuralle lasku.
3. Osallistumisoikeus ja kilpailulupa
D-sarja on ikäluokalle alle 14 vuotta, joita ko. kaudella ovat vuosina 2005 ja 2006 syntyneet. Yli- ja aliikäisten osalta noudatetaan Ringeten Kilpailusääntöjä. Sarjaan osallistuvien joukkueiden pelaajilla ja
toimihenkilöillä pitää olla voimassa oleva Ice Card.
4. Peliaika, tilastot ja palkinnot
Etelä-Suomen alueella D-junioreiden sarjassa noudatetaan Ringeten Kilpailusääntöjen 2018-2019 kohtaa
C. JUNIORISÄÄNNÖT. Tarkemmat peliajat ja peluutussäännöt löytyvät Kilpailusääntöjen kohdasta C4.
JUNIORIPELISÄÄNNÖT.
Otteluista pidetään pöytäkirjaa, tulokset ilmoitetaan ringeten Tulospalveluun välittömästi ottelun loputtua.
Otteluiden pöytäkirjat voidaan täyttää Tulospalvelussa. Tulokset ja sarjataulukko julkaistaan mutta ei
pistepörssejä. Kolme parasta joukkuetta ylemmässä jatkosarjassa palkitaan mitaleilla ja pokaalilla, lisäksi
alemman jatkosarjan voittaja palkitaan pokaalilla. Kotipelien jäävuorot ilmoitetaan sarjavastaavalle
31.8.2018 mennessä.
•
•

Peliaika: 4 x 12 min. (minimi jääaika 90 min).
1. ja 2. erän sekä 3. ja 4. erän välissä 1 min erätauko, 2. ja 3. erän välissä 2 min puoliaika.

5. Kilpailumuoto
Pelataan 15 joukkueen yksinkertainen alkusarja, 14 ottelua / joukkue, sarja päättyy tammikuussa 2019.
Alkusarjan jälkeen joukkueet jaetaan sijoitusten mukaan kahteen jatkosarjaan; ylempään runkosarjassa
sijoille 1-8 sijoittuneet joukkueet ja alempaan jatkosarjaan runkosarjan sijoille 9-15 sijoittuneet.
Yksinkertaiset jatkosarjat, ylemmässä 7 ottelua / joukkue ja alemmassa 6 ottelua / joukkue.
6. Poikkeusluvat
Poikkeuslupa-anomukset lähetetään sarjavastaavalle ja ne käsitellään aluetyöryhmän ilmoittaman
aikataulun mukaisesti.
7. Ottelusiirrot
Mahdollisista ottelusiirroista sovitaan joukkueiden kesken ja ilmoitetaan siirrosta sarjavastaavalle sekä
otteluun nimetyille erotuomareille. Jos uusi aika ei sovi erotuomareille, on kotijoukkueen vastuulla hankkia
otteluun erotuomarit.
8. Järjestäväjoukkue
Kotijoukkue vastaa ottelutoimitsijoiden hankkimisesta otteluun. Alueen erotuomarikerho nimeää ottelun
erotuomarit.
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