RINGETEN ETELÄ-SUOMEN ALUEEN E-SARJAKUVAUS
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Etelä-Suomen E-aluesarjan sarjakuvaus 2020-2021
1. Kilpailut, kilpailunjärjestäjä ja sarjavastaava
Ringeten Etelä-Suomen alue järjestää E-sarjat kaudella 2019-2020. Tässä kuvauksessa on ohjeita sarjoihin
osallistuville joukkueille. Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin tarvittaessa. Kurinpitoryhmä
toimii Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton Kurinpitosääntöjen mukaisesti.
Kilpailunjärjestäjänä: Ringeten Etelä-Suomen alue
Sarjavastaava: Tuomo Lukkari 0407039521 tuomoasl@gmail.com
2. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
Seura voi ilmoittaa joukkueita E1 enemmän tai E2 vähemmän pelanneiden sarjoihin. Sarjaan
ilmoittaudutaan Ringeten Tulospalvelun kautta netissä. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet julkaistaan
erikseen. Ilmoittautumisen viimeinen päivä on 31.5.2021. Sarjamaksu on 300 € / joukkue ja siitä lähetetään
seuralle lasku.
3. Osallistumisoikeus ja kilpailulupa
E-sarja on ikäluokalle alle 12 vuotta, joita ko. kaudella ovat vuosina 2010 ja 2011 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 E-junioreiden sarjoissa noudatetaan Ringeten Kilpailusääntöjen 2021-2022 kohtaa
C. JUNIORISÄÄNNÖT. Tarkemmat peliajat ja peluutussäännöt löytyvät Kilpailusääntöjen kohdasta C4.
JUNIORIPELISÄÄNNÖT.
Otteluista pidetään pöytäkirjaa, tulokset ilmoitetaan ringeten tulospalveluun välittömästi ottelun loputtua.
Tulokset julkaistaan, mutta ei sarjataulukkoa.
•
•
•
•

Peliaika: 2 x 20 min tai jääajan päättyessä (minimi jääaika 75 min).
1. ja 2. erän välissä 60 s puoliaika.
Rangaistukset Ringeten kilpailusääntöjen mukaan, pieni rangaistus yksi (1) minuutti.
Kaikki pelaajat palkitaan aluesarjamitalilla.

Kotipelien jäävuorot ilmoitetaan sarjavastaavalle 31.8.2021 mennessä.
5. Kilpailumuoto
• Sarjaan on ilmoittautunut 6 joukkuetta enemmän pelanneiden sarjaan ja 9 joukkuetta vähemmän
pelanneiden sarjaan.
• Enemmän pelanneiden sarja pelataan nelinkertaisena.
• Vähemmän pelanneiden sarja pelataan kolminkertaisena kuitenkin niin, että alueen ulkopuoletta
mukana oleva Kapa-51 joukkue pelaa ainoastaan kaksinkertaisen sarjan.
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 nimetylle pelinohjaajalle ja erotuomarille. Jos uusi aika ei sovi erotuomarille, on siirtoa pyytäneen
joukkueen hankkia otteluun erotuomari.
8. Järjestäväjoukkue
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E-sarjan kotijoukkue hankkii otteluun pelinohjaajan sekä muut ottelutoimitsijat. Alueen erotuomarikerho
nimeää ottelun erotuomarin.
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