C-nuorten SM-turnauksen hakeminen
C-nuorten SM-turnaus järjestetään 7.-10.4.2023. Turnaus järjestetään kolme- tai
nelipäiväisenä riippuen ilmoittautuvien joukkueiden määrästä. Liiton jäsenseurat voivat hakea
turnauksen järjestelyoikeuksia. Turnauksen hakuaika päättyy 15.8.2022.

Hakuohjeistus
Suorituspaikat
Turnausta varten hakijalla tulee olla käytössään jäähalli jossa on kaksi pelikenttää tai
vastaavasti kaksi kohtuullisen välimatkan päässä toisistaan olevaa jäähallia. Käytössä olevista
pelikentistä vähintään toisen ohessa tulee olla katsomotilat minimissään 150 henkilölle. Yhtä
pelikenttää kohden tulee olla vähintään neljä pukuhuonetta.
Turnauksen joukkuemäärä riippuu ilmoittautumisaktiivisuudesta. Otteluita turnauksessa
pelataan joukkuemäärästä riippuen arviolta n. 60 - 65 kpl. Turnauksen lohkojaon ja
otteluohjelman tekee liitto. Turnausjärjestäjä sitoutuu noudattamaan annettua
otteluohjelmaa. Turnauksen kokonaisjääaikaa pohdittaessa, ohjesääntönä voi pitää 65
min/ottelu ajatusta. Ottelun peliaika on minimissään 2 x 15 minuuttia tehokasta peliaikaa.
Turnauksissa noudatetaan Suomen Ringetteliiton ringeten sääntöjä. Mahdolliset poikkeukset
liiton sääntöihin tehdään liitossa ja kirjataan turnaussääntöihin. Mahdolliset poikkeuslupaanomukset osallistuvilta joukkueilta osoitetaan liittoon.
Järjestäjän tarjoamat palvelut
Turnauksen aikana paikalla tulee olla järjestettynä
• turnaustoimisto
• turnausjulkaisu
• ensiapu otteluissa
• tulospalvelu (paikan päällä järjestettynä ja liiton internetin tulospalvelu)
• viestintävastaava (päivitykset FB, Instagram, juttu Ringette-lehteen, uutiset liiton
sivuille, paikallinen viestintä)
• järjestysmiespalvelut (tarvittaessa)
• luistimienteroituspalvelut tai vähintäänkin teroitustilat joukkueiden huolloille
• kahvio tms.
Jos tarjolla on muitakin palveluja, ne on hyvä liittää hakemukseen.
Majoitus- ja ruokailuvaihtoehdot
Turnaukseen osallistuville joukkueille on hyvä tarjota eritasoista majoitusta kuten
koulumajoitusta, retkeilymajatasoista majoitusta, hotellimajoitusta tms. Samoin osallistuville
joukkueille on hyvä kartoittaa ja tarjota eri ruokailumahdollisuuksia.
Erotuomarit ja jury turnauksissa
SM-turnauksien tuomaritehtävät organisoi liiton erotuomarityöryhmä. Turnausjärjestäjien on
toimitettava otteluohjelma em. taholle viimeistään kuukautta ennen turnausta.
Turnausjury muodostuu liiton nimeämästä edustajasta, turnausjärjestäjän edustajasta sekä
erotuomareiden edustajasta.

Turnauksen talousarvio
Hakemuksessa tulee olla talousarviokohta turnauksen nimetyistä tuloista ja menoista.
Turnausmaksu
Liitto vahvistaa liiton alaisten turnausten turnausmaksun tapauskohtaisesti talousarvion
perusteella. Järjestävä seura kerää turnausmaksun osallistujilta kattaakseen vain
välittömät kulut esim. jäävuoromaksut ja erotuomarikorvaukset. Turnausmaksusta liiton
osuus on 150 euroa/osallistuva joukkue (ei järjestävä seura), jonka liitto laskuttaa
turnausjärjestäjältä.
Tuomaripalkkiot
Kauden 2021-22 hinnat budjetoinnin pohjaksi:
Tuomaripalkkiot nuorten SM-turnauksissa:
Palkkio: 15,00 € / ottelu/tuomari sekä 50 € / otteluvalvoja / pvä
Km-korvaus: 0,44€/km (tuomarit ja otteluvalvojat)
Päivärahat: otteluvalvojille verohallinnon mukaiset päivärahat
Lisäksi turnausjärjestäjä sitoutuu järjestämään ateriat ja majoituksen viheltäville tuomareille
sekä otteluvalvojille. Turnauksen järjestäjä maksaa erotuomarikorvaukset suoraan kyseisille
henkilöille laskua vastaan.
Mainonta ja tukijat
Turnausjärjestäjällä on oikeus tehdä yhteistyösopimuksia tukijoiden kanssa sekä myydä
mainostilaa koskien turnausta, sillä ehdolla että tehdyt sopimukset eivät ole ristiriidassa liiton
voimassaolevien sopimusten kanssa (tarvittaessa tarkistettava liitosta). Tämän toiminnan
tuotto jää kokonaisuudessaan järjestävälle seuralle. Liitolle ja sen yhteistyökumppaneille on
varattava mainostilaa tapahtuman julkaisuissa ym. materiaaleissa erikseen sovittavalla tavalla.
Liiton yhteistyökumppaneille tulee varata tilaa myyntipisteille. Liiton alaisissa turnauksissa ei
saa mainostaa alkoholi- tai tupakkatuotteita.
Palkinnot
Turnauksessa jaettavat liiton määräämät palkinnot (kulta-, hopea- ja pronssimitalit 30kpl/väri,
sijoituspalkinnot kolmelle parhaalle sekä All Stars -kentällisen palkinnot) hankkii Suomen
Ringetteliitto.
Muut mahdolliset palkinnot hankkii turnausjärjestäjä.
Turnauksen jälkiraportointi
Turnauksen jälkeen seuraavan kuukauden aikana turnauspäällikkö kokoaa turnausraportin
joka sisältää lyhyen kuvauksen järjestetystä turnauksesta sekä dokumentoinnin (palautteet,
joukkuetiedot, tulokset ja tilastot ym.). Alkuperäiset ottelupöytäkirjat tulee myös lähettää liiton
toimistoon. Lisäksi järjestäjä kirjoittaa lyhyen lehtijutun (+kuvat) turnauksesta Ringettelehteen.

HAKEMUS
C-nuorten SM-turnaus 7. – 10.4.2023
Hakijaseura:
Turnauspäällikkö:
Osoite, puh, s-postiosoite
Viestintävastaava:
nimi, puh, s-postiosoite
Talousarvio
Menot
- jään hinta (kokonaishinta + tuntihinta)
- tuomarikulut
- toimistokulut (posti, kopiointi yms.)
Tulot
- turnausmaksu (sis. osuuden liitolle, 150 €/joukkue)
Suorituspaikat ja palvelut (missä, miten, jne.)
- käytettävissä olevat jäähallit/kaukalot (sijainti, lukumäärä, pukuhuoneiden lukumäärä, hallien
välimatka, katsomoiden kapasiteetti jne.)
- muut joukkueiden käytössä olevat tilat
- tulospalvelun ja turnausjulkaisun järjestelyt
- kahviopalvelut
- miten ensiapu järjestetään
- miten ja missä tapauksessa järjestysmiespalvelu järjestetään
- huoltopalveluiden järjestelyt
Majoitus- ja ruokailuvaihtoehdot:
- Mitä majoitusvaihtoehtoja pystytte tarjoamaan
- Mitä ruokailuvaihtoehtoja pystytte tarjoamaan
Hakemuksen palautus 15.8.2022 mennessä. Hakemuksen jättäminen sekä lisätiedot:
Suomen Ringetteliitto ry
Päivi Reiman
Valimotie 10, 00380 Helsinki
paivi.reiman@ringette.fi
040-708 3088

