INDOOR-SARJAT 2019-2020

PELATTAVAT SARJAT
1. Naisten SM
2. Miesten SM
3. I divisioona
4. U16 SM
5. U14 Liiga
6. U12 turnaukset
7. ikämiesten turnaus

Naisten SM-sarja
• Pelataan 5+1 pelaajalla FIH:n sääntöjen mukaan.
• Runkosarjassa osallistujien määrän mukaan neljä-viisi
turnausta / kaksinkertainen sarja.
• Runkosarjan jälkeen kaksi parasta pelaavat mestaruudesta
yhden finaaliottelu, joka pelataan finaalipäivänä
Hämeenlinnassa Jukolassa 8.2.2020. Runkosarjan 3. ja 4.
pelaavat pronssiottelun niin ikään la 8.2.2020 Jukolassa
• peliaika otteluissa FIH:n sääntöjen mukainen 4x10min (ei
aikalisiä), turnauksessa 2 ottelua/joukkue
• osallistumismaksu 350 euroa sisältäen erotuomarimaksut
• joukkue vastaa itse kotiturnauksensa kenttämaksuista sekä
toimitsijatehtävistä.
• osallistumismaksu laskutetaan marraskuussa 2019.

Naisten SM-sarja, jatkuu
• mikäli alun perin I divisioonaan rekisteröity pelaaja osallistuu
kolmeen (3) SM-sarja-otteluun, muuttuu hänen statuksensa
SM- pelaajaksi kolmannessa ottelussa ja lisenssi on päivitettävä
(=lisämaksu) SM-lisenssiksi.
• joukkueella on oltava jokaisessa turnauksessa missä se itse
pelaa, omista joukoistaan nimetty yksi erotuomari
tuomaroimassa vähintään yhtä ottelua per turnaus. Tälle
joukkueen erotuomarille ei makseta palkkiota, ns. liiton
erotuomarille palkkio on 15 euroa per ottelu

Miesten SM-sarja
• Pelataan 5+1 pelaajalla FIH:n sääntöjen mukaan.
• Runkosarjassa osallistujien määrän mukaan neljä turnausta/
kaksinkertainen sarja.
• Runkosarjan jälkeen kaksi parasta pelaavat mestaruudesta
yhden finaaliottelun, joka pelataan finaalipäivänä la 8.2.2020
Jukolan koululla Hämeenlinnassa. Runkosarjan 3. ja 4.
pelaavat pronssiottelun niin ikään Jukolassa la 8.2.2020.
• peliaika otteluissa FIH:n sääntöjen mukainen 4x10min (ei
aikalisiä), turnauksessa 2 ottelua/joukkue
• osallistumismaksu 600 euroa sisältäen erotuomarimaksut.
• osallistumismaksu laskutetaan marraskuussa 2019.

Miesten SM-sarja, jatkuu
• joukkue vastaa itse kotiturnauksensa kenttämaksuista sekä
toimitsijatehtävistä.
• mikäli alun perin I divisioonaan rekisteröity pelaaja osallistuu
kolmeen (3) SM-sarja-otteluun, muuttuu hänen statuksensa
SM- pelaajaksi kolmannessa ottelussa ja lisenssi on päivitettävä
(=lisämaksu) SM-lisenssiksi.
• joukkueella on oltava jokaisessa turnauksessa missä se itse
pelaa, omista joukoistaan nimetty yksi erotuomari
tuomaroimassa vähintään yhtä ottelua per turnaus. Tälle
joukkueen erotuomarille ei makseta palkkiota, ns. liiton
erotuomarille palkkio on 25 euroa per ottelu
• pelaajien alaikäraja 2004 tai aikaisemmin syntyneet (voi anoa
tapauskohtaisesti poikkeuslupaa)

I divisioona
• pelataan 5+1 (mv) pelaajalla, peliaika 2*15 min
• turnausten määrä määräytyy osallistuvien joukkueiden
lukumäärän mukaan, alustavasti 4 turnausta per joukkue.
• 2 ottelua per joukkue per turnaus (riippuu joukkuemäärästä)
• Jokaisella seuralla on vastuullaan yhden turnauksen
kotijoukkueen tehtävät kilpailusääntöjen mukaan.
• osallistumismaksu 300 euroa, joka sisältää erotuomarikulut
ja salivuokrat
• sarjassa voivat pelata saman seuran naisten SM-sarjaan
rekisteröidyt pelaajat. Miesten SM-pelaajien osalta sarjassa
saavat pelata alle 21-vuotiaat (synt. 1998 tai myöhemmin)
sekä yli 40-vuotiaat (synt. 1978 tai aikaisemmin) sekä
ensimmäistä kauttaan pelaavia.

I divisioona, jatkuu
• joukkueella on oltava jokaisessa turnauksessa missä se itse
pelaa, omista joukoistaan nimetty yksi erotuomari
tuomaroimassa vähintään kahta ottelua per turnaus. Tälle
joukkueen erotuomarille ei makseta palkkiota, ns. liiton
erotuomarille palkkio on 15 euroa per ottelu
• pelaajien alaikäraja 05 tai aikaisemmin syntyneet (voi anoa
tapauskohtaisesti poikkeusta)

U16 SM
• vuonna 2003 - 2007 syntyneet (voi anoa tapauskohtaisesti
poikkeusta). Maalivahti saa olla maksimissaan yhden (1) vuoden yliikäinen.
• 4+1 (mv) pelaajalla, peliaika 2*15 min.
• Runkosarjan 1. ja 2. pelaavat finaaliottelun su 8.3.2020 Myyrmäessä
Vantaalla ja runkosarjan 3. ja 4. sijoittuneet pronssiottelun
• Osallistumismaksu 225 euroa per joukkue, joka sisältää
erotuomarimaksut ja turnausten kenttävuokrat
• Jokainen joukkue toimii yhdessä turnauksessa kotijoukkueena eli
vastaa kilpailusääntöjen mukaisesti vastuujoukkueen tehtävistä
• joukkueella on oltava jokaisessa turnauksessa omista joukoistaan
nimetty yksi erotuomari tuomaroimassa vähintään kahta ottelua per
turnaus. Tälle joukkueen erotuomarille ei makseta palkkiota, ns.
liiton tuomarille palkkio on 15 € / ottelu

U14 Hokkiliiga
• vuonna 2005 tai myöhemmin syntyneet (voi anoa tapauskohtaisesti
poikkeusta). Maalivahti saa olla maksimissaan yhden (1) vuoden yliikäinen.
• 4+1 (mv) pelaajalla, peliaika 2*15 min.
• Runkosarjan 1. ja 2. pelaavat finaaliottelun su 8.3.2020 Myyrmäessä
Vantaalla ja runkosarjan 3. ja 4. sijoittuneet pronssiottelun
• Osallistumismaksu 200 euroa per joukkue, joka sisältää
erotuomarimaksut ja turnausten kenttävuokrat
• Jokainen joukkue toimii yhdessä turnauksessa kotijoukkueena eli
vastaa kilpailusääntöjen mukaisesti vastuujoukkueen tehtävistä
• joukkueella on oltava jokaisessa turnauksessa omista joukoistaan
nimetty yksi erotuomari tuomaroimassa vähintään kahta ottelua per
turnaus. Tälle joukkueen erotuomarille ei makseta palkkiota, ns. liiton
tuomarille palkkio on 15 €/ ottelu

U12 junnuturnaukset
• vuonna 2007 tai myöhemmin syntyneet.
• yli-ikäisyyssääntö: kentällä saa ottelussa olla kerrallaan
maksimissaan yksi (1) maksimissaan yhden (1) vuoden yliikäinen pelaaja. Maalivahtia ei lasketa yli-ikäisyyssääntöön.
Maalivahti saa olla maksimissaan yhden (1) vuoden yliikäinen.
• yksittäiset turnaukset (3 kpl): palkitaan aina
turnauskohtaisesti. Saa tulla omalla joukkueella tai yksittäiset
pelaajat, joista kootaan joukkueita
• Pelataan 4+1 (mv) pelaajalla, peliaika 2*15 min per ottelu
• Osallistumismaksu 5 €/yksittäinen pelaaja/turnaus tai 30
€/joukkue/turnaus euroa per joukkue, joka sisältää
erotuomarimaksut ja turnausten kenttävuokrat

U12 junnuturnaukset, jatkuu
• Lisäksi pelaajilla pitää olla voimassa oleva lisenssi
• 3 turnausta, yksittäinen pelaaja voi ilmoittautua Suomisportiin
erikseen tehtäviin tapahtumiin erikseen ilmoitettavaan
määräaikaan mennessä tai vaihtoehtoisesti seura ilmoittautuu
Torneopaliin.
• Yksittäisistä pelaajista kootaan paikan päällä joukkueet, jotka
pelaavat 2-3 ottelua päivän aikana. pelataan 4+1 (mv)
pelaajalla, vanhimmat pelaajat 2007 –syntyneitä. Maalivahti
saa olla 2006 –syntynyt.

Ikämiesten turnaus
• 1 turnaus maaliskuussa 2020 johon kutsutaan seurojen lisäksi
yksittäisiä pelaajia. Saa tulla omalla joukkueella tai yksittäiset
pelaajat, joista kootaan joukkueita. 1979 ja aikaisemmin
syntyneet >40 pelataan 1+5 pelaajalla
• Osallistumismaksu 5 €/yksittäinen pelaaja/turnaus tai 30
€/joukkue/turnaus euroa per joukkue, joka sisältää
erotuomarimaksut ja turnausten kenttävuokrat.
• Lisäksi pelaajilla pitää olla voimassa oleva lisenssi
• yksittäinen pelaaja voi ilmoittautua Suomisportiin erikseen
tehtäviin tapahtumiin erikseen ilmoitettavaan määräaikaan
mennessä tai vaihtoehtoisesti seura ilmoittautuu Torneopaliin.

Ikämiesten turnaus, jatkuu
• peliaika, otteluohjelmat, sarjamuoto ym sovitaan erikseen
ilmoittautumisten perusteella 2*15 min
• Jokaisesta joukkueesta vähintään kaksi henkilöä toimii
vähintään yhdessä ottelussa (jossa oma joukkue EI pelaa)
toimitsijana (pelikello ja pöytäkirja/Torneopal)

