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Etelä-Suomen alueen sarjainfo kaudelle 2019-20
Alla tietoa kauden 2019-20 pelaamisesta ja aikataulutuksesta Etelä-Suomen alueella, huomioikaa ao. asiat
kun ilmoittaudutte mukaan sarjaan.
Ilmoittautumalla sarjaan joukkue sitoutuu hyväksymään nämä raamit.
Tämä info koskee vain Etelä-Suomen alueellisia turnausmuotoisena sarjana pelattavia sarjoja (ei siis koske
M2-divaria ja A-C-junioreiden valtakunnallisia SM-sarjoja/1-divaria sekä niiden karsintoja).

Kauden aikataulutus ja huomioon otettavat asiat sarjojen suunnittelussa:
-kausi käynnistyy turnausmuotoisten sarjojen osalta la 5.10.2019 alkaen (aikuiset ja A-C-junioreiden
alueelliset sarjat), D-F-junioreiden sarjat käynnistyvät aikaisintaan la 12.10.2019
-syyskausi päättyy su 15.12.2019
-kevätkausi alkaa la 11.1.2020 ja sarjakausi päättyy viimeistään su 19.4.2020
-D1, D2, E1 ja E2-poikien etelän aluelopputurnaukset pelataan 18-19.4.2020
-D-tyttöjen aluelopputurnaus pelataan su 19.4.2020 ja E-tyttöjen la 18.4.2020
-kaikki B-E-junioreiden haastajafinaalit pelataan ensisijaisesti su 19.4.2020
-aikuisten sekä junioreiden sarjoissa on normaali joulutauko ja mitään turnausmuotoisia sarjoja ei pelata
pääsiäisenä (10.-13.4.2020), aikuisten sarjoissa ei ole muita taukoja
-juniorisarjoissa otetaan huomioon joulutauon ja pääsiäisen lisäksi vain hiihtoloma (15-23.2.2020),
hiihtolomalla ei pelata junnusarjoja (pl. A-C-junioreissa on pelejä mahdollisesti 22-23.2.2020 viikonloppuna)
-syysloma voidaan ottaa huomioon vain osittain juniorisarjojen suunnittelussa, pelipäiviä
kilpailukaudella on rajallinen määrä. Nuoremmat ikäluokat (D-F-juniorit) eivät pelaa 19-20.10.2019
viikonloppuna. Lisäksi pyritään siihen, että B-C-junioreiden haastajasarjat eivät pelaa 19-20.10, mutta sitä ei
voida varmuudella luvata.
12-13.10.2019 viikonloppuna pelataan kaikkien ikäluokkien sarjoja, D-E-junioreiden sarjat käynnistyvät
varmuudella ko. viikonloppuna ja tämä viikonloppu osuu isolle osalle paikkakunnista syyslomalle
-isänpäivä 10.11.2019 on kaikissa sarjoissa normaali pelipäivä, myös seniorisarjoissa
-itsenäisyyspäivänä ei ole turnauksia, koska se osuu tällä kaudella perjantaille
-A-B-junnuissa otetaan huomioon myös kansainväliset viikonloput nuorten U19 maajoukkueiden osalta
-FBA tapahtumissa sarjatoiminta on tauolla vain siinä ikäluokassa, minkä FBA tapahtumasta on kyse,
kaikissa muissa ikäluokissa pelataan normaaliin tapaan, tämä tulee ottaa huomioon, jos joukkue pelaa
myös vanhemman ikäluokan sarjaa, tällöin päällekkäisyys on mahdollinen eikä ottelusiirtoa tällä
perusteella voi hakea.

Juniorisarjoissa eri ikäluokkien otteluohjelmien porrastaminen:
Seurojen kanssa on junnuinfossa sovittu alueellisten juniorisarjojen porrastamisesta seuraavaa:
-peräkkäisten ikäluokkien turnaukset pyritään porrastamaan eri pelipäiville mahdollisuuksien mukaan,
mutta tätä ei voida luvata 100% varmuudella (pl. F-junioreita ei voida porrastaa keskenään eikä E-ja Gjunioreiden kanssa). D1-, D2-, E1-ja E2-poikien aluelopputurnaukset ovat kaikki samana viikonloppuna.
-peräkkäisten ikäluokkien porrastuksen takia ei saman ikäluokan kilpa-/haastajasarjan turnauksia voida
porrastaa eri päiville, vaan ne osuvat pääsääntöisesti samoille pelipäiville, turnauspäivä kun pelikaudella on
rajallinen määrä.

Mikäli joukkue pelaa samalla joukkueella kahta eri sarjaa, niin mahdollisiin päällekkäisyyksiin tulee varautua
sekä tarvittaessa pitää olla valmis jakamaan joukkue kahtia eri turnauksiin tilanteen niin vaatiessa.

Muuta:
-yhdellä joukkue ID:llä saa ilmoittaa joukkueen ainoastaan yhteen sarjaan eli yksi ilmoittautuminen per
joukkue ID.
Mikäli sama joukkue pelaa toista ikäluokka/sarjaa, tulee se ilmoittaa sarjaan eri joukkue ID:llä.
-tulospalvelu toimii päättyneen kauden tapaan. Seuran ilmoittaessa joukkueen sarjaan, saa joukkue
tulospalvelutunnukset ilmoittautumisen yhteydessä. Viime kauden tunnukset eivät ole voimassa.
-sähköinen ottelupöytäkirja otetaan käyttöön kaudella 2019-20 miesten ja naisten 4-divisioonassa, A-Cjunioreiden ikäluokissa ja E2-pojissa sekä E-tytöissä.
D1-,D2- ja E1-pojissa sekä D-tytöissä asiaa vielä harkitaan ja siitä tiedotetaan myöhemmin.

Juniorijoukkueiden lisänimet:
-B-G-juniorit ja joukkueiden lisänimet, juniorisarjoissa saman seuran joukkueet voi erottaa toisistaan
lisänimin seuraavin ehdoin:
*seuran nimen perään vain yksi lisänimi, enintään 10 merkkiä, joukkueen koko nimen yhteispituus voi
kuitenkin olla yhteensä enintään 18 merkkiä
*lisänimen perässä ei saa olla järjestysnumeroa
*sarjan ikäluokkaa tai syntymävuotta ei saa käyttää lisänimenä
*sponsoria ei saa käyttää lisänimenä
Jos sama joukkue jaetaan kahdeksi eri peliryhmäksi liiton sarjoihin, tulee molemmille joukkueille keksiä
oma erillinen lisänimi
Mikäli lisänimi ei täytä em. kriteereitä muuttaa sarjajärjestäjä automaattisesti lisänimet parhaaksi
katsomaansa muotoon, seuralta sen enempää asiasta kyselemättä.
Alla esimerkkejä hyväksyttävistä lisänimistä:
-Blackbirds Sininen
-Indians Black
-Rangers Ahmat
-Oilers Hunters
-KorsKa Hurricanes
-M-Team II
-PSS Kulta
Alla esimerkkejä kielletyistä lisänimistä:
-Oilers Scorpions White
-Tiikerit Tykit II
-ÅIF 2000
-Pandat D1
-Loiske P01
-HIFK Hesburger
-EräViikingit Valkoinen (liian pitkä joukkueen nimi, 18 merkkiä ylittyy)

