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SEURAN YHDYSHENKILÖ 2003-04
Seuran yhdyshenkilölle lähetetään jokaisen kuukauden viimeisellä viikolla sähköinen seuraposti
Ringetteliiton toimistosta. Seuraposti sisältää ajankohtaisia ja tärkeitä asioita tapahtumista,
koulutuksista, sääntöasioista, lisenssi- ja vakuutusasioista jne. jne.
Seuran yhdyshenkilön tehtävänä on toimittaa seuraposti eteenpäin oman seuran sisällä seuran
johtokunnalle, joukkueiden johtajille, valmentajille ja muille tahoille, joiden on tärkeää tietää
ajankohtaisista asioista.
Jokaisesta seurasta tarvitsemme YHDEN yhdyshenkilön, jolla on TOIMIVA sähköpostiosoite!
Jotta tieto tulevalla kaudella kulkisi entistä paremmin ja tehokkaammin Ringetteliiton toimiston ja
seurojen välillä, tarvitsemme seuran yhdyshenkilön yhteystiedot kaudella 2003-04 mahdollisimman
pian, kuitenkin viimeistään 30.6 mennessä, jotta saamme päivitettyä postituslistamme ajan tasalle.
Lähettäkää:
seuran nimi, yhdyshenkilön nimi, katuosoite, YKSI puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
osoitteeseen satu.himberg@ringette.slu.fi
KIITOS!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ringettekauden upea huipennus 12.-13.4.2003 Vantaalla

Pelissä Elämä –tapahtuma tavoitti tuhansia ihmisiä!
”Muksusta mummoon,
erilaisten ihmisten kohtaamisia, arvokkaiden tekemisten kautta,
mukana olevilla mahdollisuus heittäytyä
Elämänsä Peliin.”
Ringetteliiton nyt toista kertaa järjestämän Pelissä Elämä –tapahtuman
taustalla on unelma hyvästä ihmisestä ja hyvästä urheilusta. Pelissä Elämä –tapahtumassa kaikilla
on mahdollisuus löytää kadoksissa oleva sisäinen lapsi ja edes pieneksi hetkeksi vapautua maailman
raskaasta taakasta ja palata leikin kautta avautuvaan tapaan olla kokonaisia, luovia ja leikkiviä
ihmisiä.
Tapahtuman toteutuksessa olivat tänä vuonna mukana myös Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri,
Tikkurilan Palloseura ja Vantaan Jalkapalloseura ja kaikki kahden päivän aikana toteutetut
tapahtumat olivat Tikkurilan Urheilupuiston alueella. Viikonlopun kaikissa tapahtumissa tärkeänä
tavoitteena oli yhteisöllisyyden, päihteettömyyden ja ympäristöstä huolehtimisen huomioiminen ja
tukeminen.
Kaunis kiitos kaikille mukana olleille!
”Useimmat tekemisen arvoiset asiat tässä maailmassa on julistettu mahdottomiksi, kunnes ne sitten
on tehty.” Louis D. Brandeis
Lauantai 12.04.2003
 Pelissä Elämä Lady-turnauksessa 120 ladya
 Pelissä Elämä SM-finaalipeleissä 2000 katsojaa
 Pelissä Elämä iltajuhlassa 400 päihteetöntä juhlijaa
Sunnuntai 13.04.2003
 Pelissä Elämä F-junioriturnauksessa 350 innokasta kiitäjää
 Pelissä Elämä F-junioriturnauksessa 200 kannustajaa, ohjaajaa, vanhempaa
joukkueenjohtajaa – aikuista!




Pelissä Elämä seikkailuradalla 600 seikkailijaa
Pelissä Elämä seikkailuradalla 500 aikuista kokemassa ja näkemässä lasten
liikunnan riemun

Pelissä Elämä – tapahtumassa viikonlopun aikana 4170 kohtaamista ringeten
myötävaikutuksella. Kohtaamisia, iloa, naurua, surua, suuria tunteita – pelissä elämää.
Yhteistyössä: Suomen Ringetteliitto, Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri, Tikkurilan Palloseura ja
Vantaan Jalkapalloseura
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEVÄTKOKOUS 27.4.
Ringetteliiton kevätkokous pidettiin 27.4. Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin liiton
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2002.
Kokouspöytäkirja liitteineen postitetaan seuroille myöhemmin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2003-2004
Ringetteliiton alaisten valtakunnallisten turnausten päivämäärät on lyöty lukkoon. Turnausten
ajankohdat ohessa.
Ringetteliiton hallitus päätti kokouksessaan, että E- ja D-ikäluokkien valtakunnallisia Nuori Suomi –
turnauksia ei toistaiseksi järjestetä. Turnausten tarpeellisuus, toteuttamistapa- ja muoto ovat asioita,
joita pohditaan vakavasti ja syvällisesti jatkossa. Päätös ”siirtää turnaukset toistaiseksi hyllylle” liittyy
kiinteästi Ringetteliiton käynnissä olevaan strategiatyöhön ja kilpailujärjestelmän kehittämiseen ja
uudistamiseen: jos ja kun E- ja D-ikäluokkien valtakunnallisia tapahtumia tulevaisuudessa
järjestetään, pitää niiden olla linjassa sekä Ringetteliiton strategian että muutospaineiden kohteena
olevan ringeten kilpailujärjestelmän kanssa.
Jos seuranne on kiinnostunut jonkin turnauksen järjestämisestä ensi kaudella ottakaa yhteyttä
Ringetteliittoon ja tilatkaa hakupaperit ja tapahtumakuvaukset kyseisestä turnauksesta, Matti Virtanen
09-5490 3620 matti.virtanen@ringette.slu.fi

SM-avausturnaus

19. – 21.9.2003 Järjestäjä avoin

Pohjolaturnaus

6. – 7.12.2003 Järjestäjä avoin

Aluejoukkueturnaus

3. – 4.1.2004 Järjestäjänä Itä/Pohjois-Suomen alueet

F-jun. NS-turnaus

4.4.2004 Pelissä Elämä -tapahtumassa

B-jun. SM-turnaus

5. – 7.3.2004 Järjestäjä avoin

C-jun. SM-turnaus

12. – 14.3.2004 Järjestäjä avoin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGETTELIITON ALAINEN SARJATOIMINTA KAUDELLA 2003 – 04
Kauden 2003-04 liiton alaisiin sarjajärjestelmiin tulee muutoksia. Jo useampana kautena on pohdittu I
– divisioona sarjan tulevaisuutta ja koko järjestelmän uudistustarvetta. Perusidea ja lähtökohta
uuden järjestelmän suunnittelussa on ollut tarjota B-jun.- ja naisjoukkueille joukkueen tasoon sopivia
lajin harrastamismahdollisuuksia ja pelaajille kehittymismahdollisuuksia. SM ja I-div. joukkueet ovat

kommentoineet uudistusta ja ehdottaneet erilaisia asioita järjestelmän työstövaiheessa. Nyt,
maaliskuun kokouksessaan, hallitus päätti uudesta järjestelmästä ja tästä ohessa järjestelmän
runkokuvaus. Tarkemmat päivämäärillä ja sarjamaksujen hinnoilla varustetut ilmoittautumiset ja
sarjaohjelmat ilmestyvät SM-sarjan osalta toukokuussa ja aluesarjojen osalta elokuussa. Myöskin
pelaajansiirtojen säännöstöihin tulee joitain muutoksia joista informoidaan alkukesästä.
Uudistuksesta herää varmasti kysymyksiä ja tässä vaiheessa parhaiten niihin vastaavat SM-sarjan
osalta Matti Virtanen 09-5490 3620, matti.virtanen@ringette.slu.fi ja aluesarjojen osalta alueiden
sarjapäälliköt.
Vaihe 1
- SM – runkosarja. Pelataan 13 joukkueen yksinkertainen sarja , 1 kierros eli 12
ottelukierrosta. Sijoille 1-9 sijoittuneet SM-jatkosarjaan ja sijoille 10-13 sijoittuneet SMkarsintasarjaan
- B/N Aluesarjat. Neljässä eri sarjassa (Etelä-Suomi, Häme-Pohjanmaa, Lounais-Suomi
ja Itä/Pohjois-Suomi), pelataan alueelliset alkukierrokset, joiden jälkeen kiintiöiden
mukaan sarjoista halukkaat joukkueet Pohjolaturnaukseen. Sarjaan ilmoittautumisen
ohessa joukkue ilmaisee kiinnostuksensa lähteä Pohjolaturnaukseen jos joukkueen
sijoitus sarjassa sen sallii. Alueet määräävät itsenäisesti kunkin kauden sarjamuodon.
Vaihe 2
- Pohjolaturnaus. Turnaukseen osallistuu min. viisi (4 + järjestäjä) joukkuetta
aluesarjoista , määräytyen kiintiöiden mukaisesti. Turnauksessa sijoille 1-4 sijoittuneet
Pohjolasarjaan. Jos turnaukseen on tulossa vain neljä joukkuetta, turnausta ei järjestetä.
- Aluesarjojen joukkuemäärien mukaiset kiintiöt turnaukseen :
Jos sarjassa on 6 joukkuetta tai vähemmän, Pohjolaturnaukseen on 1 paikka,
jos sarjassa on 7 – 9 joukkuetta, Pohjolaturnaukseen on 2 paikkaa,
jos sarjassa on 10 – 12 joukkuetta, Pohjolaturnaukseen on 3 paikkaa,
jos sarjassa on 13 joukkuetta tai enemmän, Pohjolaturnaukseen on 4 paikkaa.
- Turnaus laitetaan hakuun, kuten liiton alaiset turnaukset. Järjestävälle seuralle
annetaan oikeus osallistua turnaukseen ohi kiintiöiden.
Vaihe 3
- SM-jatkosarja. 9 joukkueen kaksinkertainen sarja, 2 kierrosta eli 16 ottelukierrosta.
Runkosarjan pisteet eivät jää voimaan. Sijoille 1-4 sijoittuneet välieriin
- SM-karsintasarja. (13.12 alkaen) 8 joukkueen kaksinkertainen sarja, 2 kierrosta eli 14
ottelukierrosta. Sarjassa sijoille 1-4 sijoittuneet saavat paikan seuraavan kauden SMsarjaan
- B/N Aluesarjojen jatkosarjat, alueet määräävät itsenäisesti jatkosarjojen sarjamuodot
ja mahdolliset aluemestaruudet
Vaihe 4
- SM Välierät ja Finaalit. Välierät pelataan paras viidestä systeemillä. Pronssiottelu
pelataan yhtenä otteluna finaalitapahtumassa. Finaalit pelataan kahden ottelun
systeemillä. Ensimmäisen osaottelun saa kotikentälleen joukkue joka on voittanut SMjatkosarjan. Toinen osaottelu pelataan finaalitapahtumassa.
Osallistumisoikeuksista
Samasta seurasta voi osallistua toinen SM-tasolle pyrkivä joukkue aluesarjaan (esim. b-jun. joukkue)
, vaikka seuralla olisi jo edustusjoukkue SM-sarjassa. Saman seuran joukkueet eivät kuitenkaan
sääntöjen mukaan voi pelata samassa sarjassa kauden aikana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET
Sääntöjenmukaiset sääntömuutosesitykset pyydetään jäsenseuroilta oheisen ohjeistuksen
mukaisesti 31.5.2003 mennessä. kts. liite

SUOMEN RINGETTELIITTTO

SÄÄNTÖMUUTOSESITYS PELI- JA KILPAILUSÄÄNTÖIHIN

Laatija(t) :
(yhteystiedot mukaan)

______________________________________
______________________________________

Esittäjä taho :
(jäsenyhdistys, alue, tms.)

______________________________________

Pvm :

______________________________________

Kyseessä on :


Sääntökohdan ____________________ muutos.



Lisäys sääntökohtaan ____________________ .



Uusi sääntökohta kappaleeseen ____________________ .

Kaavakkeen liitteeksi uuden säännön varsinainen tekstimuoto ja perustelut kyseiselle
sääntömuutokselle
Kaikki sääntömuutosesitykset, jotka koskevat Peli- ja kilpailusääntöjä 2004-06, on esitettävä
ringetteliitolle kirjallisesti sääntömuutosesitys- kaavaketta käyttäen. Sääntömuutoskäytäntö noudattaa
seuraavaa aikataulua :
1. Sääntömuutosesitykset tulee toimittaa Ringetteliiton toimistoon 31.5.2003 mennessä.
2. Ringetteliiton hallituksen määrittelemä sääntötyöryhmä käsittelee esitykset ja valmistelee
sääntömuutokset 31.1.2004 mennessä.
Jos työryhmä katsoo, että sääntömuutos tarvitsee olla kokeellisena mukana jo kauden 200304 peli- ja kilpailutoiminnassa, Ringetteliiton hallitus vahvistaa kokeiltavan muutoksen
30.6.2003 mennessä työryhmän esityksen pohjalta.
3. Sääntötyöryhmä esittää hallitukselle päätettäväksi Sääntömuutokset 29.2.2004 mennessä
4. Ringetteliiton hallitus päättää Sääntömuutoksista 30.4.2004 mennessä
5. Uudet säännöt astuvat voimaan 1.5.2004
6. Ringetteliiton säännöt ja määräykset 2004-06 kirja julkaistaan 31.5.2004 mennessä

