SKRL/RINGETTE
Länsi-Suomen alue

1.

D-sarja

3.5.2019

Kilpailut, kilpailunjärjestäjä ja sarjavastaava

Ringeten Länsi-Suomen alue järjestää D-sarjan kaudella 2019-2020. Tässä kuvauksessa on ohjeita sarjaan
osallistuville joukkueille. Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin tarvittaessa.
Kilpailunjärjestäjänä on ringeten Länsi-Suomen
tuomi123@gmail.com, p. 0500830835.

2.

alue

ja

sarjavastaavana

toimii

Virve

Tuomi

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

Sarjaan ilmoittaudutaan netissä. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet julkaistaan erikseen. Ilmoittautumisen
viimeinen päivä on 31.5. 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 2006 ja 2007 syntyneet. Yli- ja aliikäisten osalta noudatetaan ringeten kilpailusääntöjä.
Sarjaan osallistuvien joukkueiden pelaajilla ja toimihenkilöillä pitää olla Ice Card.

4.

Peliaika, tilastot ja palkinnot

Peliajan, taukojen, tilastojen ja tulosten julkaisemisen osalta noudatetaan Kilpailusääntöjä (kohdat C2.2,
C2.12 ja C4). Ottelulle varattava jääaika ilman jäänhoitoaikaa pitää olla vähintään 75 min, suositus vähintään
90 min.
Kolme parhaiten sijoittunutta joukkuetta palkitaan mitaleilla (korkeintaan 25 kpl/joukkue). Jos jatkolohkoja
muodostuu kaksi, niin myös alemman jatkolohkon ensimmäiseksi sijoittunut joukkue palkitaan mitaleilla
(korkeintaan 25 kpl/joukkue).

5.

Kilpailumuoto

Pelataan yksilohkoinen nelinkertainen sarja, jos joukkueita on 7 tai vähemmän.
Pelataan yksilohkoinen kaksinkertainen alkusarja, jos joukkueita on 8-9. Alkulohkossa parhaiten sijoittuneet
joukkueet menevät ylimpään jatkolohkoon, muut alempaan jatkolohkoon. Jatkolohkoissa pelataan
kaksinkertainen sarja.
Kun joukkueita on 10-13, pelataan yksilohkoinen kaksinkertainen sarja.
Jos joukkueita 14 tai enemmän, niin pelataan yksilohkoinen yksinkertainen sarja. Alkulohkon parhaiten
sijoittuneet joukkueet menevät ylimpään jatkolohkoon, muut joukkueet yhteen tai kahteen alempaan
jatkolohkoon. Jatkolohkoissa pelataan kaksin- tai kolminkertainen sarja.
Joukkueiden päätyessä sarjassa tai alku- tai jatkolohkossa tasapisteisiin, ei sijoituksesta tai jatkoon menosta
pelata uusintaottelua vaan noudatetaan ringeten kilpailusääntöjen kohtaa C2.3.3 ja mikäli tällä tavoin ei
saada eroa, on viimeisenä vaihtoehtona arpa.

6.

Vastalauseet ja kurinpito

Vastalauseet, erotuomariraportit ja muut kurinpitoasiat asiat käsittelee ringeten kurinpitoryhmä.

7.

Poikkeusluvat

Poikkeuslupa-anomukset lähetetään sarjavastaavalle ja ne käsitellään aluetyöryhmän ilmoittaman aikataulun
mukaisesti.

8.

Ottelusiirrot

Ottelusiirtoja ei tehdä kuin pakottavista syistä. Mahdollisista ottelusiirroista sovitaan vastustajan kanssa ja
ilmoitetaan sarjavastaavalle sekä otteluun nimetyille erotuomareille. Jos uusi ajankohta ei sovi
erotuomareille, on kotijoukkueen vastuulla hankkia otteluun erotuomarit.

9.

Tulosten ilmoittaminen ja pöytäkirjat

Kotijoukkueen joukkueenjohtaja (tai hänen valtuuttamansa henkilö) ilmoittaa ottelutuloksen mahdollisimman
pian ottelun jälkeen sarjavastaavan antamien ohjeiden mukaan.
Ottelupöytäkirjat lähetetään
arkipäivänä ottelun jälkeen.
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