- KILPAILUMÄÄRÄYKSET -

Tervetuloa P15 SM-lopputurnaukseen!
Yleistä
Mikkelin Kampparit järjestää P15 SM-lopputurnauksen Mikkelissä 2.-4.3.2018.
Turnauksen toteutuksesta vastaavat Kampparit P15 musta ja Kampparit P15 valkoinen joukkueet.
Turnausisäntänä toimii Carlson (www.carlson.fi)
Lopputurnaukseen osallistuu kymmenen (10) joukkuetta, jotka on jaettu kahteen viiden joukkueen lohkoon.
Joukkueet maksavat itse kaikki kustannuksensa. Järjestäjä on tiedottanut joukkueita majoitus ja
ruokailumahdollisuuksista. Kampparit vastaa jäämaksuista, pelipalloista ja erotuomaripalkkioista.
Turnausmaksun (300€) eräpäivä oli 26.2.2018.
Turnauksessa noudatetaan SJPL:n nuorisovaliokunnan hyväksymiä kilpailumääräyksiä (Nuorten kilpailutoiminta
kaudella 2017-2018). Kiistatilanteissa asian ratkaisee turnauksen jury.
Turnauksen verkkosivusto löytyy osoitteesta www.kampparit.fi/juniorit/p15-sm-lopputurnaus-2018.
Turnauksen Instagram tili @p15_lopputurnaus www.instagram.com/p15_lopputurnaus
Joukkueita pyydetään käyttämään julkisissa some-julkaisuissa #p15_lopputurnaus hashtagia.
Paikka ja pysäköinti
Turnaus pelataan Hänskin tekojääradalla. Osoite: Kyllikinkatu 1A, 50100 Mikkeli.
Lopputurnauksen aikana linja-autolla ei saa ajaa alas Hänskiin. Linja-autoja voi pysäköidä mm. Linnakadulle,
Nuijamiestenkadulle ja Anni Swaninkadulle.
Lähin yleinen parkkipaikka henkilöautoille sijaitsee osoitteessa Annikinkatu 1.
https://fi.parkopedia.com/parking/carpark/annikinkatu_1/50100/mikkeli/
Kilpailutoimisto
Kentän laidalla katsomon takana olevassa harmaassa parakissa.
Turnausjohtajana toimii Kati Attenberg (p. 044 581 3708).
Turnaustoimistosta vastaavat Sari Järvinen (p. 050 326 1155) ja Mari Ukkonen
Turnauksen viestintävastaava Mari Ukkonen (p. 050 352 7177)
Sähköposti: P15.lopputurnaus.2018@gmail.com
Lohkojako ja otteluohjelma
Jääpalloliiton nuorisovaliokunta on laatinut turnauksen lohkojaon ja otteluohjelman sekä päättänyt peliajat.
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Erotuomarit
Turnauksen erotuomarit ovat liiton hyväksymiä Mikkelin erotuomarikerhon tuomareita. Erotuomariasettelusta
vastaa Mikkelin erotuomarikerho / Jorma Halme.
Jury
Kristina Koskela, puheenjohtaja, p. 0400 815 926
Tero Tuhkanen, p. 040 729 4909
Kimmo Huotelin p. 044 017 6333
Kristina Koskela on Jääpalloliiton kilpailupäällikkö, Tero Tuhkanen Mikkelin erotuomarikerhon jäsen ja Kimmo
Huotelin järjestävän seuran edustaja.
Ottelupöytäkirjat
Otteluissa käytetään Jääpalloliiton liveseurantaa www.finbandy.fi ja liiton virallisia ottelupöytäkirjoja. Käytössä
on liiton sähköinen pöytäkirjajärjestelmä, jonne pelaajalistat on syötetty ennen turnauksen alkua.
Jokaisen joukkueenjohtajan tulee 15 min ennen ottelun alkua käydä allekirjoittamassa tulevan pelin pöytäkirja
kuuluttamossa (kentän toisella laidalla)..
Vastalauseet
Vastalausemaksu 300 euroa ja se on maksettava samassa yhteydessä, kun vastalause jätetään. Vastalause
toimitetaan kilpailun jurylle, mikäli vastalause hyväksytään, maksu palautetaan.
Pukuhuoneet ja huoltotilat
Joukkueille osoitetaan pelien ajaksi pukuhuoneet Hänskistä tai viereisestä Urheilupuistosta, jonne on kulku Anni
Swanin kadun puolelta. Pukuhuoneet luovutetaan seuraavien joukkueiden käyttöön heti pelien jälkeen.
Pukuhuoneiden avaimet noudetaan ja palautetaan kilpailutoimistosta.
Luistinten huoltotila löytyy kentän vierestä. Turnausjärjestäjä ei tarjoa välineitä luistinten tai muiden varusteiden
huoltoa varten.
Ensiapu

Ensiavun yhteyshenkilö löytyy kilpailutoimistosta.
Ensiapuvastaava: Kaisa Tuhkanen, p. 045 672 2383
Yleinen hätänumero 112
ESSOTE PÄIVYSTYS 24/7, puh: 015 3512 300
Toimipaikka: Mikkelin keskussairaala, Porrassalmenkatu 35-37 MIKKELI

Kenttä

Ottelut pelataan yhdellä kentällä. Kättelyt tapahtuvat aina kentän laidalla.
Kentän kunnostus on alkusarjassa kahden ottelun jälkeen. Kunnostusaika noin 20-25 minuuttia. Aikataulu on
todella tiukka, joten joukkueiden tulee viipymättä ottelun päättymisen jälkeen poistua kenttäalueelta,
jotta seuraavat joukkueet pääsevät kentälle tai kentän kunnostus voi alkaa. Turvallisuussyistä sekä
pelaajien että toimijoiden on siirryttävä pois kenttäalueelta (ml. lämmittelyalue) kunnostuksen ajaksi.
Lämmittelyalue on tekojääradan päädyssä verkon takana (kulku vierasjoukkueen vaihtopenkin ja katsomon
välistä, ei kulkua vaihtopenkkien edestä).

Pelaajien lukumäärä
Pelaajien lukumäärä ei ole rajoitettu otteluissa. Pelit pelataan normaalimittaisella kentällä, pelaajamäärä 10+1.
Ottelun saa aloittaa kahdeksalla (8) pelaajalla, joista yhden on oltava maalivahti.
Peliasut

Mikäli molemmilla joukkueilla on samanväriset pelipaidat tai paidat ovat muuten sellaiset, että niitä on vaikea
erottaa toisistaan, on jälkimmäisenä mainitun joukkueen vaihdettava pelipaitaa.
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Peliaika, jäähyt, ulosajo
Joukkueiden tulee olla valmiit aloittamaan pelit aikataulun mukaisesti. Ottelut alkavat niille määriteltyinä
aikoina. Mikäli joukkue myöhästyy yli 5 min aloituksesta, tuomitaan ottelu luovutetuksi.
Peliaika alkusarjan otteluissa on 2 x 25 minuuttia, jäähyt 3 ja 6 minuuttia.
Sijat 7-10 peliaika 2 x 25 min, jäähyt 3 ja 6 minuuttia.
Puolivälierät, välierät, sijat 5-6, pronssi- ja finaaliotteluissa peliaika 2 x 30 minuuttia, jäähyt 3 ja 6 minuuttia.
Mikäli korvaava otteluohjelma tulee käyttöön, silloin alkusarjan peliaika on 2 x 20 min., jäähyt 3 ja 6 minuuttia.
Jos pelaaja ajetaan punaisella kortilla kentältä, on pelaaja pelikiellossa automaattisesti joukkueen seuraavan
ottelun. Törkeät rikkomukset käsittelee kilpailun jury.
Aikalisä

Molemmilla joukkueilla on oikeus yhteen yhden minuutin aikalisään ottelun aikana.
Joukkueen valmentaja pyytää aikalisän pelikatkon aikana ottelun erotuomarilta.

Paremmuus lohkoissa
Tasapisteiden sattuessa ratkaistaan paremmuus lohkoissa seuraavasti:
1. keskinäisten otteluiden tulos
2. keskinäisten otteluiden maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien ero
3. keskinäisten otteluiden tehtyjen maalien lukumäärä
4. kaikkien otteluiden maaliero
5. kaikkien otteluiden tehtyjen maalien lukumäärä
6. arpa
Jatko-ottelut
Lohkojen voittajat etenevät suoraan välieriin. Jatko-ottelun päättyessä tasan pelataan 2 x 5 minuutin jatkoaika
”sudden death” menetelmällä eli ottelu päättyy välittömästi siihen, kun jompikumpi joukkueista tekee
ensimmäisen maalin. Jos jatkoajan jälkeen tilanne on tasan, suoritetaan rangaistuslyöntikilpailu.
Rangaistuslyöntikilpailu suoritetaan liiton sääntöjen mukaan.
16.2. Rangaistuslyöntikilpailuun osallistuvat pelaajat:
Rangaistuslyöntikilpailuun osallistuvat vain ne pelaajat ja vaihtopelaajat, jotka olivat ottelun
päätösvihellyshetkellä merkattuna kokoonpanoon. Kokoonpanoluetteloon ei voi enää lisätä pelaajia
päätösvihellyksen jälkeen, vaikka joukkue olisikin vajaalukuinen.
Rangaistuslyöntikilpailuun voi osallistua jäähyllä ollut pelaaja, mutta ei ottelurangaistuksen saanut pelaaja
(punainen kortti). Maalivahdit eivät saa osallistua.
16.3. Rangaistuslyöntikilpailun aloitus
Erotuomari valitsee maalin, johon rangaistuslyönnit suoritetaan. Tämän jälkeen arvotaan lyöntijärjestys
teikkaamalla: voittava joukkue aloittaa.
Molemmat joukkueet suorittavat ensin kilpailun sääntöjen määräämän määrän P15 (5 ) rangaistuslyöntejä
vuorotellen eri pelaajien toimesta. Pelaajalla on oikeus toiseen rangaistuslyöntiin vasta sen jälkeen, kun kaikki
pelaajat ovat suorittaneet lyönnin.
Jos toinen joukkue on tehnyt enemmän maaleja kuin mihin toinen joukkue voi yltää, kilpailu lopetetaan, vaikka
kaikkia rangaistuslyöntejä ei ole vielä suoritettu.
Koska aikaa on käytössä rajallisesti, valmentajia pyydetään tekemään lyöjälistan valmiiksi.
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Palkitseminen
Joukkueista palkitaan turnauksen järjestäjän toimesta tärkein pelaaja (MVP) ja tsemppari. Joukkueiden tulee
käydä ilmoittamassa palkittavien pelaajien nimet kilpailutoimistoon ennen joukkueen (mahdollisesti) viimeisen
pelin alkua.
Mitalit
Liitto jakaa jokaiselle mitalijoukkueelle 23 mitalia sekä voittajajoukkueelle kiertopalkinnon.
Vakuutukset
Suomen Jääpalloliitto ei vastaa otteluissa mahdollisesti sattuneista loukkaantumisista vaan jokainen pelaaja ja
erotuomari ovat itse velvollisia huolehtimaan siitä, että hänellä on voimassa oleva vakuutusturva. Vakuutus ei ole
pakollinen Jääpalloliiton kilpailulisenssissä, vaan pelaajilla on itsellä ollut mahdollisuus valita vakuutuksellinen
tai vakuutukseton vaihtoehto.
Kioskipalvelut
Kampparikioski ja -grilli palvelevat koko turnauksen ajan Hänskissä. Saatavana on mm. kahvia, kuumaa mehua,
virvokkeita, makeaa ja suolaista kahvileipää, makkaraa, täytettyjä lihapiirakoita yms. Maksutapana toimii vain
käteinen raha.
Oheispalvelut
Turnausisäntä Carlsonin pop-up myymälä kilpailutoimiston yhteydessä lauantaina 3.3.2018 klo 10-16 (mainos
infon viimeisellä sivulla).
Yhteyshenkilöt
Turnausjohtaja:

Kati Attenberg, P15.lopputurnaus.2018@gmail.com, p. 044 581 3708

Turnaustoimisto:

Sari Järvinen, P15.lopputurnaus.2018@gmail.com, p. 050 326 1155
Mari Ukkonen, P15.lopputurnaus.2018@gmail.com, p. 050 352 7177 (viestintä)

Ensiapuvastaava:

Kaisa Tuhkanen, p. 045 672 2383

TERVETULOA!
P15 SM-lopputurnauksen yhteistyökumppanit:
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