Kutsu C - nuorten SM-turnaukseen
22. – 25.3.2012 Vierumälle
Ringetteliiton C-nuorten SM-turnaus järjestetään v. 2012 Vierumäellä. Järjestelyistä vastaavat
yhteistyössä Lahti Ringette ja Heinola Ringette.
Samana viikonloppuna ratkaistaan ringeten naisten SM-sarjan finaalit Lahden ISKU-Areenalla
paras kolmesta periaatteella. Tavoitteena on, että koko Suomen ringetteväki lähtee liikkeelle
kauden huipputapahtumaan ja viettämään viikonloppua yhteisen harrastuksen merkeissä.
C-SM turnausohjelma tullaan suunnittelemaan siten, että joukkueille tarjoutuu mahdollisuus seurata
naisten SM-finaalit paikan päältä. Turnaukseen osallistuville joukkueille tullaan räätälöimään oma
lippupaketti, josta informoidaan ilmoittautuneita joukkueita tammikuussa.
Täten meillä on ilo kutsua kaikki C-ikäluokan pelaajat, toimihenkilöt sekä kannustusjoukot Cikäisten vauhdikkaaseen ringettetapahtumaan. Turnaus pelataan Suomen Urheiluopistolla,
Vierumäellä, jossa käytössämme on kaksi hyvätasoista jäähallia. Turnauksen pelit alkavat torstaina
22.3. puolen päivän aikaan ja viimeiset pelit pelataan hyvissä ajoin sunnuntaina 25.3.
Ilmoittautumiset

Jukka Liukkoselle tiistaina 31.1.2012 mennessä sähköpostilla
jukka.liukkonen@luukku.com
Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme teitä ilmoittamaan:
 pelaajaluettelon syntymäaikoineen (miel. excel)
 joukkueen toimihenkilöt
 pelipaitojen värit
 joukkueenjohtajan yhteystiedot (puh. ja sähköposti)
 seuran logon erillisenä jpg-tiedostona

Turnausmaksu

800,00 €, joka tulee maksaa kokonaisuudessaan viimeiseen
ilmoittautumispäivään mennessä. Maksettu turnausmaksu on samalla
sitova ilmoittautuminen turnaukseen, joka palautetaan ainoastaan
turnauksen peruuntuessa. Järjestäjä maksaa liitolle 150 €/joukkue.

Maksuyhteys

Heinola Ringette ry, Nordea / FI91100735500167452
Maksun viestiksi: joukkueen nimi, C SM-turnaus 22.-25.03.2012.

Ruokailu

Turnauksessa ei ole erikseen omaa ruokailua, vaan jokainen joukkue voi
sen sopia majoituspaikkansa kanssa ks. kohta majoitus. Urheiluopiston
ruoka on kuuluisa monipuolisuudesta ja maistuvuudesta.

Turnausmajoitus

Olemme saaneet tarjoukset kahteen kohteeseen, joita suosittelemme.
Kummatkin majoitukset sijaitsevat Vierumäellä, jäähallien
läheisyydessä. Jokainen joukkue tekee varaukset suoraan valitsemansa
majoitustarjoajan kanssa. Majoituksiin voi sisällyttää herkulliset
urheiluopiston ruokailut, iltapalat jne.

Urheiluopiston majoitus (rajoitetusti) (www.vierumaki.fi) ;
Majoitusta ringeten joukkueille, pelaajat ja toimihenkilöt 68 euroa/hlö/vrk.
sis: aamupala, lounas ja päivällinen noutopöydästä Kaskelassa. Varaukset
joukkueittain. Majoitus 2-8 hengen huoneissa/huoneistoissa Suomen Urheiluopistolla.
Kysy myös väli- / iltapalamahdollisuutta.
Varaukset 22.2.2012 mennessä p. 03 84241031 tai s-posti
paula.ojapalo@vierumaki.fi, varausnumero 529414.

Scandic Vierumäki (www.scandic.fi) ;
Jokainen joukkue varaa majoituksen itse suoraan hotellista, varaustunnusta
RIN220312 käyttämällä. Varaukset 22.2.2012 mennessä. p. 03 374190.
Ruokailut omien halujen ja tason mukaisesti erikseen. Hinnat (sis. aamiaisen);
Standard twin huone, hinta/huone/yö 95,00 €
Standard twin huone lisävuoteella, hinta/huone/yö 105,00 €

Liiton turnaussäännöt ja otteluohjelma:
Ringetteliitto tekee turnaussäännöt ja otteluohjelman ilmoittautumisien pohjalta helmikuun aikana
2012.
HUOM! Turnauksen ottelut pelataan Suomen Ringetteliiton Kilpailusääntöjen 2011-2012
mukaisesti. Seuraavat sääntökohtaotteet tulee erityisesti ottaa huomioon ilmoittauduttaessa
turnaukseen:
2.1 Sarjamuoto
”Seura voi osallistua liiton järjestämiin valtakunnallisiin kilpailuihin ja valtakunnallisiin Suomen
Mestaruus turnauksiin vain yhdellä joukkueella.”
5.3 Ikärajat kilpailuissa
”B -nuorten ja nuorempien kilpailuissa saa ottelukohtaisessa kokoonpanossa käyttää korkeintaan
kahta (2) enintään yhden (1) vuoden yli-ikäistä pelaajaa. Ko. pelaajat on ilmoitettava
kilpailunjärjestäjälle (sarjapäällikkö) ennen pelaajan kauden ensimmäistä virallista aluesarjan
ottelua. Yli-ikäisiä pelaajia voi nimetä joukkueeseen kuinka monta tahansa, mutta vain kaksi heistä
voi pelata samassa ottelussa. Yli-ikäinen pelaaja voi kauden aikana siirtyä omaan ikäluokkaansa
menettäen yli-ikäisyysoikeutensa. Yli-ikäisten pelaajien syntymävuodet on merkittävä aina
ottelupöytäkirjaan nimen jälkeen.”
”Jos otteluun osallistuvan nuorten- tai juniorijoukkueen kokoonpano sisältää ali-ikäisiä pelaajia
(esim. B-nuorten SM-sarjan ottelussa joukkueessa on mukana C-ikäisiä pelaajia), saa
ottelukohtaisessa kokoonpanossa olla näitä pelaajia maksimissaan puolet (50 %).”
Tervetuloa kaikki C-joukkueet kevään huipputapahtumaan!
Lahti Ringette Ry

Heinola Ringette Ry

Jarkko Hellsten pj.
p .0403485246

Kati Ylisiurua pj.
p. 0504631780,

Turnauspäällikkö:

Jukka Liukkonen, Heinola Ringette
p. 0400-982540
s- posti: jukka.liukkonen@luukku.com

