Päivitetty 31.10.2019

KOTIJOUKKUEEN/VASTUUJOUKKUEEN VASTUUT
Turnauksissa vastuujoukkue ja yksittäisissä otteluissa kotijoukkue vastaa ottelujärjestelyistä. Liiton
turnauksissa liitto nimeää järjestävän vastuujoukkueen. Järjestävällä joukkueella on oltava nimetty
vastuuhenkilö, joka on liiton tiedossa.

E N N E N T URN A UST A / OTT E L UA
 Vahvistettava sali- tai kenttävaraus ja -aika liitolle kirjallisesti, ellei liitto ole tehnyt sali- tai
kenttävarausta
 Toimitettava osallistuville joukkueille ajoissa tiedot pelipaikasta, sen sijainnista ja kulkuyhteyksistä,
ellei näitä ole kerrottu liiton toimesta otteluohjelmassa













P E L I P ÄI V ÄN Ä T UR N A U K SE SSA / OT TE L U SSA
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
Järjestettävä otteluihin toimitsijat, jotka huolehtivat pöytäkirjoista, pelikellosta, tulostaulusta ja
pelipalloista
Varattava toimitsijoiden käyttöön välineistö Torneopal-tulosjärjestelmän käyttöön (suositus
tietokone) sekuntikello, kirjoitusvälineet ja sääntökirja sekä indoor-hockeyssa tulostaulu ja
pelikello. Myös maahockeyssa mahdollisuuksien mukaan tulostaulu.
Varattava otteluun riittävästi (vähintään kolme) pelipalloa sekä huolehdittava siitä, ettäpelipalloja
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
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P E L IN J Ä L K EE N
 Ilmoitettava SM-sarjan ottelutulos tai ottelu-turnausraportti tuloksineen välittömästi ottelun
jälkeen (viimeistään klo 22 ottelupäivänä) sähköpostilla:
 tekstitv.urheilu@yle.fi
 sport@sttlehtikuva.fi
 toimitus@stt.fi
 paikallinen pääsanomalehti
Tiedotteen tulee sisältää vähintään ottelun joukkueet, lopputulos, puoliaikatulos, maalin
syntyaika, maalintekijät ja syöttäjät (sukunimi, etunimi), rangaistukset, erotuomarit.

T O R N E OP A L
 Jos Torneopal ei toimi kentällä soita tukeen +358 44 0402250
 Voit ennen peliä tarkistaa toimiiko Torneopal. Laita pelikello päälle, pysäytä se ja testaa laittaa
maali toiselle joukkueelle, jos nämä toimii, ohjelmakin toimii. Kun olet testannut, peruuta
toiminnot. Ei haittaa, vaikka ottelusta olisi ohjelmassa kulunut 5- 6 sekuntia. Jos maalin laitto/
rangaistusten laitto eivät toimi, soita tukeen heti, niin he korjaavat tilanteen.
 Muissa Torneopal ongelmissa, kuten seuratunnukset/joukkuetunnukset tai opastus ota yhteyttä
Klaus Saijonkivi p. 0400 481 180 tai sähköpostitse info@hockeyliitto.com
M UI ST A T H A N
Jokainen henkilö, jolla ei ole lisenssiä, mutta on toiminnassa mukana, velvoitetaan ottamaan
Suomisportista toimitsijalisenssi (11,50 €). Toimitsijalisenssi on tarkoitettu erotuomareille,
valmentajille, joukkueenjohtajille ja toimitsijoille, joilla EI OLE pelaajalisenssiä. Lisenssi ei vaadi
vakuutusta. Lisenssin osto: www.suomisport.fi/Maahockey
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