Kotijoukkueen muistio! 2018_2019
Turnauksissa
vastuujoukkue
ja
yksittäisissä
otteluissa
kotijoukkue
vastaa
ottelujärjestelyistä. Liiton turnauksissa liitto nimeää järjestävän vastuujoukkueen. Järjestävällä
joukkueella on oltava nimetty vastuuhenkilö, joka on liiton tiedossa. Järjestävän joukkueen on:
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vahvistettava sali- tai kenttävaraus ja -aika liitolle kirjallisesti, jollei liitto ole tehnyt sali- tai
kenttävarausta
toimitettava osallistuville joukkueille ajoissa tiedot pelipaikasta, sen sijainnista ja
kulkuyhteyksistä sinne ellei näitä ole kerrottu liiton toimesta otteluohjelmassa
järjestettävä maalit sekä indoor-hockeyssa myös laidat pelipaikalle ja sieltä pois
merkittävä selvästi maaliringit, maaliviivat, keskipiste sekä keskiviiva ellei näitä ole kiinteästi
kentässä. Mikäli rajat ulkokentällä ovat hiekan peitossa, on ne harjattava näkyviksi
osoitettava joukkueiden ja erotuomareiden pukeutumis- ja peseytymistilat
osoitettava selvästi yleisölle katsomotilat
järjestettävä vaihtoaitioihin ja jäähyaitioihin penkit sekä toimitsijoille pöytä ja tuolit
varattava toimitsijoiden käyttöön välineistö Torneopal-tulosjärjestelmän käyttöön
(suositus tietokone) sekuntikello, kirjoitusvälineet ja sääntökirja sekä indoor-hockeyssa
tulostaulu ja pelikello.
varattava otteluun riittävästi (vähintään kolme) pelipalloa sekä huolehdittava siitä, että
pelipalloja on jatkuvasti pelattavissa eikä pelipallon poistuminen pelikentältä aiheuta
tarpeettoman pitkää pelikatkoa. Erityisen toivottavaa on maahockeyssa järjestää otteluun
pallopoikia/tyttöjä varmistamaan pelin sujuvuus.
huolehdittava yleisen järjestyksen säilymisestä pelipaikalla
ilmoitettava miesten maahockeyn SM-sarjassa ottelutulos välittömästi ottelun jälkeen
(viimeistään klo 22 ottelupäivänä) sähköpostilla: tekstitv.urheilu@yle.fi, sport@sttlehtikuva.fi, toimitus@stt.fi sekä paikalliselle pääsanomalehdelle. Ilmoituksen tulee sisältää
ottelun joukkueet, lopputulos, puoliaikatulos, maalin syntyaika, maalintekijät ja syöttäjät
(sukunimi, etunimi), rangaistukset, erotuomarit. Indoor-hockeyn SM-sarjassa ilmoitetaan
turnauspäivän tulokset edellä mainitulla sähköpostijakelulla.
järjestettävä otteluihin toimitsijat, jotka huolehtivat pöytäkirjoista, pelikellosta, tulostaulusta
ja pelipalloista
Toimitsijat; Järjestävä joukkue huolehtii toimitsijat otteluihin ja turnauksiin. Mitaliotteluihin
sekä loppuotteluihin järjestävällä joukkueella on mahdollista pyytää liitolta apua, joka
määritellään tilanteen mukaan. Järjestävä joukkue huolehtii mahdollisista toimitsijakuluista.
Pelaajaluettelo
/
joukkueen
kokoonpano.
Joukkueiden
johtajien
on
tarkistettava ja vahvistettava Torneopal:sta viimeistään 15 minuuttia ennen jokaisen
ottelun alkamisaikaa että oman joukkueen kokoonpano on merkitty oikein pöytäkirjaan.
Ottelupöytäkirja. Virallisissa otteluissa käytettään liiton hyväksymää Torneopal ohjelmaa.
Torneopalin käyttöön suositellaan tietokonetta tai tablettia (kännykälle ohjelmaa ei ole tehty
ja kännykän näkymä saattaa aiheuttaa turhia virheitä otteluseurannassa).
varmistettava, että ottelun erotuomarit ja molempien joukkueiden johtajat tarkistavat ottelun
päätyttyä Torneopal:sta, että pöytäkirja on oikein ja sen jälkeen päätetään ottelu kun
tuomarit antavat siihen luvan. Tulos ja maalintekijät ym ovat tällöin vahvistettu eikä sitä
tarvitse jälkikäteen muuttaa!
Indoorottelussa pöytäkirjaan voi merkitä 4-12 pelaajaa/joukkue. Heistä
enintään 6 voi osallistua yhtä aikaa peliin kentällä. Indoor-ottelu voidaan aloittaa vähintään 4
pelaajalla.
Seurasi ja lajin etu on jos myös mainostaisimme pelejä etukäteen esim. paikallisessa mediassa tai
vaikka vain kutsumalla tuttuja ja muita uteliaita katsomaan pelejämme. Toivottavasti järjestämme
paljon hienoja ottelutapahtumia, joissa viihtyvät sekä osallistujat että yleisö.
Torneopal ei toimi kentällä soita tukeen +358 44 0402250 (testaus kun mennään live tilaan
voidaan tarkistaa toimiiko Torneopal. Laita pelikello päälle pysäytä se ja testaa laittaa maali toiselle
joukkueelle jos syöttö toimii ohjelma toimii, kun olet testannut peruuta toiminto. Ei haittaa vaikka
ottelusta olisi ohjelmassa kulunut 5-6 sekunttia mutta näin on ohjelmantoimivuus testattu etukäteen.
Jos sattuu niin että toiminnot maalin laitto /rangaistusten laitto ei toimi soitto tukeen heti he korjaavat
tilanteen.
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