
 

 

 

 

LOPPIAISTURNAUS 2023, Turnaussäännöt G- ja F-joukkueet 

 

1. Pelaaminen 
 
Pelaamisessa noudatamme Suomen Ringetteliiton peli- ja kilpailusääntöjä alla mainituin 
lisäyksin ja tarkennuksin. 
 

2. Ottelut ja peliaika 
 
Turnauksessa jokainen joukkue pelaa turnausaikataulun mukaisesti useamman pelin. 
Sijoituksista ei pelata. Joukkueiden on oltava valmiina viisi minuuttia ennen pelin alkua. 
Turnauksen järjestäjällä on oikeus muuttaa otteluiden alkamisaikoja, jos tähän on 
pakottava tarve / syy. 
 
Loppiaisturnaus pelataan sarjaturnausmuotoisesti ikäryhmä kerrallaan, alkaen  G-ikäisistä 
jonka jälkeen jäälle pääsevät F vähemmän pelanneet ja päivä päättyy F enemmän 
pelanneiden turnaukseen. 
 
i) G-ikäiset 
 
Ottelu pelataan Etelä-Suomen alueen poikittaispelaamisen säännöin. Otteluaika on 20 
minuuttia suoraa peliaikaa, 90 sekunnin vaihdoin. Maaleina käytetään pieniä maaleja. 
Ottelut alkavat samanaikaisesti molemmilla kentillä. 
 
Kotijoukkue pelaa kaukalon päädyssä ja vierasjoukkue keskikentän puolella. 
 
ii) F vähemmän pelanneet  
 
Ottelu pelataan Etelä-Suomen alueen pitkittäispelaamisen säännöin. Otteluaika on 26 
minuuttia suoraa peliaikaa, 120 sekunnin vaihdoin. Maaleina käytetään isoja maaleja. 
Ottelut alkavat samanaikaisesti molemmilla kentillä. 
Kotijoukkue pelaa kaukalon päädyssä ja vierasjoukkue keskikentän puolella. 

  



 
iii) F enemmän pelanneet  
 
Ottelu pelataan Etelä-Suomen alueen pitkittäispelaamisen säännöin. Otteluaika on 26 
minuuttia suoraa peliaikaa, 120 sekunnin vaihdoin. Maaleina käytetään isoja maaleja. 
Ottelut alkavat samanaikaisesti molemmilla kentillä. 
Kotijoukkue pelaa kaukalon päädyssä ja vierasjoukkue keskikentän puolella. 
 

3. Pelaajaluettelot 
 
Joukkueenjohtajan tulee vahvistaa joukkueensa kokoonpano (peluuttamisjärjestys) 
esitäytettyihin pöytäkirjoihin viimeistään 30 minuuttia ennen joukkueen ensimmäisen pelin 
alkamista turnaustoimistoon. Turnaustoimisto sijaitsee jäähallin juoksusuoralla katsojien 
sisäänkäynnin vieressä. 
 
Pelaajat ovat G-turnauksessa G-ikäisiä, 2015 tai myöhemmin syntyneitä, joilla on 
voimassaoleva Ringetteliiton lisenssi. Yli-ikäisten pelaajien osalta noudatamme Suomen 
Ringetteliiton sääntöjä. 
 
F-turnauksessa pelaajien tulee olla F-ikäisiä, 2013 tai myöhemmin syntyneitä, joilla on 
voimassaoleva Ringetteliiton lisenssi. Yli-ikäisten pelaajien osalta noudatamme Suomen 
Ringetteliiton sääntöjä. 
 
Turnauksessa noudatetaan Ringetteliiton sääntöjen mukaista numerojärjestyksessä 
peluuttamista. 
 

4. Palkinnot 
 
Turnauksessa jokainen osallistuja palkitaan osallistujamitalein. Lisäksi jokaisesta 
joukkueesta yksi pelaaja palkitaan tsempparipalkinnolla.  
 
Joukkueen valitsema tsempparipelaaja tulee ilmoittaa toimitsija-aitioon ennen joukkueen 
viimeisen pelin alkua. Tsempparipalkinto jaetaan jäällä heti pelin päätyttyä 
lopetushuutojen jälkeen. Viirejä ei tällä kertaa vaihdeta joukkueiden kesken. 
 
Osallistujamitalit luovutetaan joukkueille pelien päätyttyä. Joukkueenjohtajan tulee noutaa 
osallistujamitalit turnaustoimistosta joukkueen viimeisen pelin jälkeen. 
 

5. Ensiapu 
 
Turnauksessa on ensiavun ammattilaisia. 

  



 
6. Muuta 

 
Turnaukseen liittyviä muita toimintaohjeita löydätte erillisestä dokumentista 
turnaussivustolla. Sieltä löytyvät myös turnausohjelma aikatauluineen sekä ohjeisohjelma.  


