
 

 
 
KUTSU C-NUORTEN SM-TURNAUKSEEN 26.- 29.8.2021 TUUSULAAN  
 

Ringeten kauden 2020–2021 C-nuorten SM-turnaus järjestetään elokuussa 2021 Tuusulassa 
yhteistyössä Suomen Ringetteliiton kanssa. Turnaus on osallistujamäärästä riippuen kolme- tai 
nelipäiväinen. Järjestävänä seurana Blue Rings ry:llä on ilo kutsua Suomen kaikki C-nuorten 
joukkueet viettämään kanssamme jännittävää C- nuorten SM- turnaustapahtumaa Tuusulaan.  
 
Aika: Kolmipäiväisenä 27.8.2021 - 29.8.2021 tai neljäpäiväisenä 26.8.2021 - 29.8.2021. 
 
Paikka: Hyrylän urheilupuisto, Kilpailukuja 7, 04300 TUUSULA  
 
Turnausmaksu: 900 €/joukkue  
 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen varausmaksuineen tehdään 15.6.2021 mennessä 
sähköpostitse turnauspäällikölle. 
 
Maksut: Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan puolet turnausmaksusta, 450 €.  
Lasku maksetaan järjestäjän lähettämällä laskulla 15.6.2021 mennessä.    
Maksettu turnausmaksu on ilmoittautumisen vahvistus ja takaa pääsyn turnaukseen.  
 
HUOM! Turnauksen peruuntuessa (esim. koronarajoitukset), palautetaan joukkueille 90 % takaisin  
koko turnausmaksusta.       
 
Ruokailut: Kaikki ruokailut järjestetään jäähalli 1 tiloissa tai mahdollisuuksien mukaan jäähallin 
läheisyydessä ulkotiloissa teltoissa. Kolmipäiväisessä turnauksessa ruokailuita on suunniteltu 
olevan perjantaina päivällinen noin klo 17.00-20.00, lauantaina lounas klo 10.30-13.30 ja 
päivällinen 14.00-18.00 sekä sunnuntaina lounas klo 10.30-15.00. Lisää myöhemmin osallistuville 
joukkueille lähetettävässä tiedotteessa. Ruokailut maksetaan myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana. 
 
Majoittuminen: Turnauksen yhteistyökumppani SCANDIC HELSINKI AVIACONGRESS hotelli tarjoaa 
osallistuville joukkueille edullista ja laadukasta majoitusta.  Matka hotellilta Hyrylän jäähallille on 
13 kilometriä.  Turnausjärjestäjä on sopinut SCANDIC HELSINKI AVIACONGRESS kanssa, että 
joukkueet saavat majoituksen hintaan n.40 /hlö/yö, 4 hlö huoneet, sisältäen runsaan 
luomutuotteita sisältävän buffee-aamiaisen.  
Joukkueiden on mahdollista varata kokoustiloja joukkuepalavereihin sekä sauna- ja uima- 
allastiloja perjantai- ja lauantai-iltoina edulliseen hintaan.  
Huonejako suoritetaan saatavuuden mukaan ja joukkuekohtaisesti (ei sekajakoa). Lisätietoja ja 
varaukset: aviacongress@scandichotels.com ja sales.helsinki@scandichotels.com  tai 
+358 300 870 881.   
 
Tiedotus: Turnauksen www-sivut aukeavat kesäkuun 2021 loppuun mennessä.  
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Turnauksessa noudatetaan Suomen Ringetteliiton kauden 2020-2021 Ringeten Kilpailusääntöjä: 

 
- Turnauksen pääikäryhmä ovat kauden 2020-2021 C-nuoret eli 2005-2006 syntyneet 

pelaajat. Sääntöjen sallimia yhden vuoden yli-ikäisiä (mikäli eivät ole omassa ikäluokassaan 
pelanneet kaudella 2020-2021) ovat 2004 syntyneet. Ali-ikäisiä, jotka saavat osallistua, ovat 
2007-2008 syntyneet. 

- Pelaajan edustusoikeus turnauksessa on siinä seurassa, jossa hänen edustusoikeutensa oli 
kauden 2020-2021 kilpailutoiminnan aikana.  

- Kilpailuun ilmoittautuminen edellyttää, että joukkueessa on oltava vähintään 11 nimettyä 
pelaajaa ja pelaajista vähintään neljän tulee olla ko. ikäluokan pelaajia tai yhden vuoden 
yli-ikäisiä. 

- Mikäli joukkueen kokoonpanossa on ali-ikäisiä pelaajia, pitää ottelukohtaisessa 
kokoonpanossa olla vähintään kaksi oikean ikäistä tai enintään yhden vuoden yli-ikäistä 
pelaajaa. Sallittuja ovat yhden  
vuoden yli-ikäiset pelaajat (max 2 / ottelukohtainen kokoonpano), jotka eivät ole pelanneet 
kauden 2020-2021 aikana omassa ikäluokassaan (B tai naiset). 

- CSarjaan myönnetyt poikkeusluvat eivät ole turnauksessa voimassa. 
- Seurat, joilla ei yhdelläkään ole itsenäisesti tarpeeksi Ice Cardin lunastaneita pelaajia 

osallistuakseen kilpailuun, voivat yhdessä anoa kilpailunjärjestäjältä lupaa osallistua 
yhdistelmäjoukkueella kilpailuun. Anomus on tehtävä kilpailun järjestäjälle viimeistään 
kaksi viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja siihen on liitettävä selvitys seurojen 
pelaajamääristä eri ikäluokissa. Anomus lähetetään liittoon kilpailupäällikölle. 

 
 

Ringetteterveisin,    
Petri Veilo   Päivi Reiman 
Turnauspäällikkö    Suomen Ringetteliitto 
petri.veilo@paino.net  paivi.reiman@ringette.fi  
puh. 045 635 7791   puh. 040 537 1213 
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