Alueiden seuraseminaarit 2014
17.8.2014
31.8.2014
6.9.2014
7.9.2014

Lounais-Suomi, Naantali
Etelä-Suomi, Järvenpää
Häme-Pohjanmaa, Tampere
Itä-Suomi, Suonenjoki

WRC2015 HELSINKI
Kisahuivit myyntiin syksyllä 2014

Tapahtumat 2014 - 2015
• I-tason valmentajakoulutus Kisakalliossa (3 viikonloppua)
-> Ilmoittautumiset 31.8. mennessä

• Seuraseminaari ja syyskokous 29. – 30.11.2014
• Ringette Festival Ruotsissa 29.12.2014 – 3.1.2015
•
(U12, U16 sekä 17v ja vanhemmat)
• Aluejoukkueturnaus 31.1. – 1.2.2015
• Show your skills –taitokisat

•
•
•
•
•

Ringetteviikko 24.1. – 1.2.2015
B-nuorten Final Four 14.-15.3.2015
C-SM turnaus 2.-5.4.2015
Ringetteripari 12.2014 ja 13.-19.7.2015
Ringeten kesäleirit kesäkuussa ja elokuussa

Ringetteviikko 24.1. – 1.2.2015
Tavoitteet:
• Markkinoida ringetteä paikallisesti (seurat)
• Markkinoida ringetteä valtakunnallisesti (liitto)
• Järjestää ringeten kokeilutapahtumia
• Saada seuraan lisää harrastajia
• Saada paikallislehtinäkyvyyttä
• Valtakunnallinen pelipaitapäivä ti 27.1.
• Järjestää omalle väelle tapahtumia
- Edustusjoukkueen pelaajat junnu- /taitojäälle
- Junnut ja vanhemmat katsomaan edustuksen peliä

Tehtävät: alueet, liiton toimisto
•

Kilpailupäällikkö / liitto (Päivi Reiman)
•
•
•

•

Sarjapäällikkö / alue (alue nimeää)
•

•

Ilta- ja viikonloppukoulutukset sekä lajitutkinnot
Alue- ja maajoukkueet

Nuorisopäällikkö ja seuratoiminnan kehittäjä (Merja Markkanen)
•

•

G-C sekä harrastetoiminta

Koulutus- ja valmennuspäällikkö (Matti Virtanen)
•
•

•

C-SM -turnaus, BSM, naisten Ykkönen ja SM
Sporttirekisteri, Ice Card:it
sääntöasiat

Lajinlevitys, luistelukoulut, seuratoiminnan kehittäminen, seuratuet, sinettiseurat, lasten
ja nuorten kilpailusuositukset ja Ringettelehti

Toiminnanjohtaja (Salla Mäkelä)
•
•

Yleinen viestintä kaukalopallo ja ringette pois lukien kilpailutoiminta
Seurojen ja alueiden puheenjohtajien yhteyshenkilö (talous, henkilöstöhallinto ja muut
hallinnolliset kysymykset)

Ice Cardit
• Uusi Ice Card –kausi on alkanut 1.7.2014. Uuden Ice Cardin on voinut hankkia
9.6. alkaen.
• Vaihtoehdot:
- OP Pohjolan Sporttiturvan vakuutukselliset (kilpailulupa ja
tapaturmavakuutus) Ice Cardit
- Vakuutuksettomat (pelkkä kilpailulupa oman
tapaturmavakuutuksen omaaville henkilöille) Ice Cardit
• Ice Cardin lisäksi on hyvä muistuttaa erillisestä sairaskuluvakuutuksesta
(muut kuin tapaturmat, esim. rasitusmurtumat, flunssat)
• Ice Cardin hankinta tapahtuu Ringetteliiton sivujen kautta osoitteessa:
http://ringette.skrl.fi/fi/Ice+card.html
• Lähes jokaisessa seurassa on nimetty sporttirekisterivastaava, joka ajaa
vakuutuslistan jojoille

REO
• Edustuskelpoiselle B-D –ikäiselle pelaajalle voidaan molempien seurojen
luvalla lunastaa yksi REO toisen seuran joukkueeseen, joka pelaa
vanhemmassa ikä- luokassa kuin sen seuran joukkueet, missä pelaajan
ensisijainen edustusoikeus on.
• Edustuskelpoiselle N –ikäiselle pelaajalle voidaan molempien seurojen
luvalla lunastaa yksi REO toisen seuran joukkueeseen, joka pelaa eri
sarjatasolla kuin sen seuran joukkueet, missä pelaajan ensisijainen
edustusoikeus on.
• Rinnakkaisedustusoikeuden edellytyksenä on, että ensisijaisen
edustusoikeuden seurassa ei ole vastaavan sarjatason tai ikäluokan
joukkuetta.
• N-harrasteen pelaaja ei voi olla REO-pelaaja.
• REO -merkintä laitetaan pöytäkirjaan silloin kuin pelaa jonkin muun seuran
joukkueessa, kuin missä pelaajan edustusoikeus on. REO -merkintä tehdään
samalla tavalla kuin kapteeni/varakapteeni tai yli-ikäisyysmerkintä on tehty.
Eli kirjaimet REO pelaajan nimen perään samalle riville nimen kanssa.

D-junioreiden peluutussääntö

Historiaa:
• 80 – 90 luvulla ei peluutussääntöä
• 90-luvulla hihanauha -sääntö
• 2006 -2014 numerojärjestys -sääntö
• 2014 -> tasapuolisen peluuttamisen lupaus

D-junioreiden peluutussääntö
Mitä uutta:
• Siirrytään säännöstä lupaukseen ja vastuu siirtyy valmentajalle
• Edelleen pitää peluuttaa tasapuolisesti
• Ennen peliä täytettävä peluutusjärjestyslomake, minkä mukaan
tasapuolinen peluutus pelissä toteutetaan
• Tuomarit eivät tarkkaile eivätkä tarkista, ei voi tulla sääntöjen
mukaista rangaistusta
• Luotetaan, että vanhemmat ja seuran johto valvovat
valmentajan toimintaa
• Vapaat vaihdot
• Kokonaisaika lyhenee, jäänkäyttö tehostuu
• Tarvitaan yksi toimitsija vähemmän (D:ssä 30s kello)
• Sujuvoittaa C:hen siirtymistä

D-junioreiden peluutussääntö
• D-junioreita peluutetaan vapaassa, mutta ennalta
määrätyssä järjestyksessä.
• Joukkueen valmentaja täyttää ennen peliä paperin, jossa
kertoo, miten tulee pelaajia peluuttamaan:
http://ringette.skrl.fi/File/ottelupoytakirja/peluutusjarjesty
s_lomake_esimerkkeineen.pdf?rnd=1401954971.
• Paperi kulkee pöytäkirjan liitteenä ja mikäli peluutustapaa
vaihdetaan puoliajalla, pitää siitä tehdä uusi paperi ja
toimittaa se toimitsijoille ennen kolmannen erän alkua.
Mikäli joku haluaa tuota paperi pelin aikana nähdä, se
näytetään.

Poikittain pelaaminen (G-F)
• Peli pelataan poikittaiskentällä kaukalon päädyssä
(puolustus- ja hyökkäysalueilla) ja mahdollisuuksien
mukaan kummassakin päässä kenttää. Pelialue
rajataan esteillä, jotka asetetaan siniviivojen
suuntaisesti, 2 metriä siniviivasta (siniviivasta
kaukalon päätyä kohden mitattuna).
• HUOM! Mikäli hallissa on vielä kauden 2013-2014
mukaiset siniviivat, asetetaan pelialuetta rajaava este
suoraan siniviivan päälle.

Urheilun pelisäännöt
• Palautetteva 1.10. mennessä sähköisesti sovitut
pelisäännöt (aikuisten ja lasten)
• G-D -juniorijoukkueissa on pakollista sopia pelisäännöt
erikseen lasten kesken (lasten pelisäännöt) ja aikuisten
kesken (aikuisten pelisäännöt).
• C-juniorijoukkueissa on pakollista sopia pelisäännöt
nuorten kesken (nuorten pelisäännöt).
• B-junioreissa on suositeltavaa sopia pelisäännöt nuorten
kesken.
• Materiaalia ja ohjeita saatavissa VALOsta www.sport.fi
• Ringeten Reilun Pelin -periaatteet

Lajinlevitys / tuet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuetaan erityisesti aloittavia paikkakuntia (Nastola)
Kaveripäivämateriaalit
Koulutapahtumat / välinepaketti ja opettajan opas kouluille
Ringettekoulun mainos A3, A4 ja A5
Ringettekoulun yleisesite
Lehti-ilmoittelu (aluekohtainen tuki)
Educa-messut
Lätkä - Säbä -messut
Luokanopettajapäivät

SKRL 2014
•
•
•
•
•

Hyväksytään uudet jäsenet 1.1.2014 lähtien
SKRL:n strategian valmistelu alkaa lokakuussa 2014
SRiL ry ja SKPL ry eroavat SKRL ry:stä 2014 aikana
SRiL ry ja SKPL ry puretaan 2014 aikana
SKRL:n syyskokouksessa valitaan yksi ringetteä edustava
jäsen, Marja Salenius jatkaa liittohallituksessa ja
puheenjohtajaksi pyritään löytämään asiantuntijajäsen.

SKRL:n jäsenyys
• Syksyn 2014 aikana SRiL jäsenien tulisi hakea SKRL liiton
jäsenyyttä (jäsenmaksu 10 €) oheisen linkin kautta
http://www.skrl.fi/fi/Hallinto/Jäsenhakemus.html
• TAI allekirjoittaa lomake, jossa seura hyväksyy että SRiL
lakkautumisen myötä seura siirtyy SKRL jäseneksi
30.11.2014 (syyskokouspäivä) lähtien
http://www.skrl.fi/fi/Materiaalit.html (lomake ladattavissa
1.9.2014 lähtien)
• Jäsenen tulee lähettää myös pöytäkirjanote
päätöskokouksesta
• Lomakkeen ja pöytäkirjan voi lähettää sähköisenä
salla.makela()skrl.fi

Yhdistyminen

• Yhteistyö toimii
• Kolminkertaisesta kirjanpidosta yksinkertaiseen
• Kaukalopallo päässyt taloudellisesti jaloilleen,
taloudellinen riski on poistunut
• Kumpikin laji vastaa omasta kilpailutoiminnastaan
• OKM:n avustuksen yhtenä jakoperusteena on riittävä
seurojen määrä – tarvitaan leveämpiä hartioita

Liiton toimintamalli 31.12.2014
mennessä
• Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta
vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014
mennessä SKRL ry:n alle.
• Liittohallitus - strateginen johto
• Toiminnanjohtaja – operatiivinen johto
• Lajiryhmät– lajikohtainen operatiivinen toiminta kansallisella
tasolla
• Alueet – lajikohtainen operatiivinen toiminta alueellisella
tasolla jatkuu entiseen malliin
• Toimihenkilöt – operatiivinen toiminta

Lajikohtainen seurakokous
• SKRL:n sääntöjen mukaisissa kilpailulajeissa, kaukalopallossa ja
ringetessä, on lajikohtainen vähintään joka vuosi järjestettävä
seurakokous.
• Seurakokous valitsee keskuudestaan 5 lajiryhmän edustajaa.
• Äänioikeus (1 ääni) on niillä jäsenillä, joissa on ollut edellisenä
kilpailukautena kilpailulupia.
• Jäsenillä on osallistumisoikeus ilman äänioikeutta niiden
kilpailulajien seurakokouksiin, joita heillä harrastetaan (esim.
uusi seura).

Talous- ja hallintotyöryhmän esitys Ringeten lajiryhmän muodostumisesta
SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO

LAJIRYHMÄ

TOIMISTO

ALUEET

-työryhmien puheenjohtajat
muodostavat lajiryhmän
(ei toimihenkilöitä)
- valitsevat keskuudestaan lajiryhmän
puheenjohtajan
- lajiryhmän tehtävänä on vahvistaa
työryhmien päätökset
- toimikausi alkaa vuosittain 1.5.
(*siirtymäkausi 1.1.2015 – 30.4.2016)
- valinta vuodeksi kerrallaan

- toimihenkilöt

- L-S, E-S, H-P, I-S

TYÖRYHMÄT
-THT = talous- ja hallintotyöryhmä
-JAT = juniorista aikuiseen työryhmä
-KT = kilpailutyöryhmä
-MJT = tie huipulle työryhmä
-ETT = erotuomari-, tarkkailija-,
toimitsijatyöryhmä
- lajiryhmä valitsee sopivat henkilöt eri
työryhmiin

EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA
- lajiryhmä nimeää
- ulkopuolinen taho, 3-5 jäsentä (ei LH tai LR:n jäseniä)
- kartoittavat ehdokkaat ja riittävän asiantuntemuksen
- laatii esityksen soveltuvista henkilöistä työryhmien puheenjohtajiksi

SKRL:n jäsenet seurakokouksessa
- valitsevat ehdollepanotoimikunnan esityksestä ja ehdokkaista työryhmien
puheenjohtajat (= lajiryhmän) vahvistettavaksi SKRL:n liittohallitukselle

KIITOS!
Hyvää ringettekautta!

