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Etelä-Suomen F-aluesarjan sarjakuvaus 2018-2019
1. Kilpailut, kilpailunjärjestäjä ja sarjavastaava
Ringeten Etelä-Suomen alue järjestää F-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: Tytti Järvinen, tytti.jarvinen@juniorihaukat.net
2. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
Seura voi ilmoittaa joukkueita F1 enemmän tai F2 vähemmän pelanneiden sarjoihin. Sarjaan
ilmoittaudutaan Ringeten Tulospalvelun kautta netissä. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet julkaistaan
erikseen. Ilmoittautumisen viimeinen päivä on 31.5.2018. Sarjamaksu on 150 € / joukkue ja siitä lähetetään
seuralle lasku.
3. Osallistumisoikeus ja kilpailulupa
F-sarja on ikäluokalle alle 10 vuotta, joita ko. kaudella ovat vuosina 2009 ja 2010 syntyneet. Yli- ja aliikäisten osalta noudatetaan Kilpailusääntöjä. Sarjaan osallistuvien joukkueiden pelaajilla ja toimihenkilöillä
pitää olla voimassa oleva Ice Card.
4. Peliaika, tilastot ja palkinnot
Etelä-Suomen alueella F-junioreiden sarjoissa pelataan pitkittäin (Ringeten Kilpailusäännöt 2018-2019
kohta C4.4.). Kentän maalaamisohjeet löytyvät kilpailusäännöistä, C4. Junioripelisäännöt kohta C4.4.3.
Peliaika on 1x 25min suoraa peliaikaa. Vaihtojen pituus 90 sekuntia suoraa peliaikaa.
Tuloksia ei julkaista ja sarjataulukkoa ei pidetä. Kaikki pelaajat palkitaan mitaleilla kauden päätteeksi.
Etelä-Suomen aluesarjoissa F-junioreiden peleissä käytettävät maalit ja maalivahdinalueet:
• F1 enemmän pelanneet: Normaali iso maali ja normaali iso maalivahdin alue (ringette MV alue)
• F2 vähemmän pelanneet: Pieni maali ja pienempi maalivahdin alue (jääkiekon MV alue)
5. Kilpailumuoto
F-sarjat toteutetaan turnausmuotoisina, joihin osallistuu aina 4 joukkuetta. Kaikki joukkueet eivät
välttämättä pelaa toisiaan vastaan yhtä monta kertaa kauden aikana. Sarjavastaavalle ilmoitetaan 31.8.
mennessä joko oma vakiovuoro, johon kotiturnaus voi mahtua sekä toive mille kuulle (syys-huhtikuu )
haluaisitte sen tai sitten erillinen turnausaika. HUOM! Jäätä tarvitaan 2h.
6. Poikkeusluvat
Poikkeuslupa-anomukset lähetetään sarjavastaavalle ja ne käsitellään aluetyöryhmän ilmoittaman
aikataulun mukaisesti.
7. Ottelusiirrot
Mahdollisista ottelusiirroista sovitaan osallistuvien joukkueiden kanssa ja ilmoitetaan sarjavastaavalle sekä
otteluun nimetyille pelinohjaajalle.
8. Järjestäväjoukkue
F-turnauksen järjestäväjoukkue hankkii pelinohjaajat sekä muut toimitsijat järjestämäänsä F-turnaukseen ja
tiedottaa osallistuvia joukkueita aikatauluista vähintään viikkoa ennen turnausta.
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