
  

  
1. Kilpailut, kilpailunjärjestäjä ja sarjavastaava  
Ringeten Länsi-Suomen alue järjestää N-harrastesarjan kaudella 2022–2023. Tässä kuvauksessa on ohjeita 

sarjaan osallistuville joukkueille. Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin tarvittaessa.  
Kilpailunjärjestäjänä on ringeten Länsi-Suomen alue ja sarjavastaavana toimii Mari Sami, 

mari.sami@outlook.com, 0405629286. 
  

2. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu  
Sarjaan ilmoittaudutaan netissä. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet julkaistaan erikseen. Ilmoittautumisen 
viimeinen päivä on 21.08.2021. Sarjamaksu on 300 €/joukkue ja siitä lähetetään seuralle lasku.  

  

3. Osallistumisoikeus ja kilpailulupa  
Sarjassa noudatetaan Kilpailusääntöjä (A. Yleiset säännöt) sekä Harrastesääntöjä. Sarjaan osallistuvien 

joukkueiden pelaajilla ja toimihenkilöillä pitää olla voimassa oleva Ice Card.  
  

4. Peliaika, tilastot ja palkinnot  
Peli- ja rangaistusaikojen sekä taukojen osalta noudatetaan Harrastesääntöjen kohdan 2.11 Naisten ja 
Nuorten harraste vaihtoehtoa 2. Ottelulle varattava jääaika ilman jäänhoito aikaa pitää olla vähintään 75 

min, suositus vähintään 90 min.  
Kolme parhaiten sijoittunutta joukkuetta palkitaan mitaleilla (korkeintaan 25 kpl/joukkue).  

  

5. Kilpailumuoto  
Pelataan kaksinkertainen sarja, paitsi jos joukkueita on ilmoittautunut vähemmän kuin kuusi, niin pelataan 

seuraavasti:  
3. joukkuetta, 6x sarja, 12 ottelua/joukkue  

4. joukkuetta, 4x sarja, 12 ottelua/joukkue  

5. joukkuetta, 3x sarja, 12 ottelua/joukkue  
Sarjassa sijoille 1–4 sijoittuneet joukkueet jatkavat Playoff otteluihin. Välierät pelataan paras yhdestä 

systeemillä sarjan sijoitusten mukaan muodostettavilla ottelupareilla 1.–4. ja 2.–3. Kotietu on sarjan 1. ja 2. 
sijoittuneilla. Otteluparien voittajat menevät finaaliotteluun ja häviäjät pronssiotteluun. Finaali- ja 

pronssiottelu pelataan paras yhdestä systeemillä sarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä.  
  Joukkueet vahvistavat em. sarjamuodon tai päättävät toisenlaisesta syksyn seuraseminaarissa.  

  

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. Anomukset pitää tulla seuran nimenkirjoitusoikeuden omaavalta henkilöltä, vain 
viralliset anomukset käsitellään.  

  

8. Ottelusiirrot  
Ottelusiirtoja tehdään vain pakottavista syistä. Mahdollisista ottelusiirroista sovitaan vastustajan kanssa ja 

ilmoitetaan sarjavastaavalle sekä otteluun nimetyille erotuomareille ja erotuomariasettelijalle. 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 sähköisesti sarjavastaavalle viimeistään ensimmäisenä arkipäivänä ottelun 

jälkeen.  
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