Kesän sarjat 2020
Päivitetty 3.6.2020

PELATTAVAT SARJAT
1. Naisten SM
2. Miesten SM
3. Divari MIX

4. U18 SM
5. U16 SM
6. U13
7. Ikämiesten SM
8. Naisten ja miesten Hockey5 SM

NAISTEN SM
•

Pelimuoto Hockey11 (10+1) täysikokoisella kentällä. Mikäli joukkueella ei ole täyttä joukkuetta voidaan
ottelu pelata 1+9 tai 1+8 pelaajalla kun se on sovittu ETUKÄTEEN vastustajan kanssa (ilmoitettava
vähintään viikkoa ennen vastustajalle)

•

Peliaika turnauksissa 2*20 min (mikäli jokin ottelu pelataan yksittäisenä otteluna on peliaika 4*15 min).
Kaksinkertainen runkosarja

•

Runkosarjan jälkeen 1. ja 2. pelaavat 1-osaisen finaalin ja 3. ja 4. yhden ottelun pronssimitaleista. Finaalit
pelataan Helsingissä Velodromilla 26.9. liiton Finaalipäivänä

•

Osallistumismaksu 400 euroa per joukkue, mikä sisältää erotuomarimaksut sekä turnausten
kenttävuokrat. Mahdollisten yksittäisten otteluiden kenttämaksuista vastaa ottelun kotijoukkue

DIVARI MIX
•

Pelimuotona Hockey11 (10+1) isolla kentällä. Joukkueiden yhteisesti sopiessa voidaan pelata 9+1 tai 8+1.

•

Peliaika yksittäisissä otteluissa 4*15 min ja turnauksissa 2*25 min

•

Joukkueiden lukumäärästä riippuen kaksin- tai kolminkertainen sarja turnauksina ja/tai yksittäisinä
otteluina

•

PELAAJARAJOITUKSET: sarjaa EIVÄT saa pelata miesten maajoukkue- ym huippupelaajat (21-35 v).
Pelaajarajoituksen käsittelee kilpailuvaliokunta. Tavoitteena on, että ottelussa pelaa aina vähintään kaksi
naispelaajaa. Mikäli seuralla ei ole naispelaajia voi asiasta sopia erikseen joukkueiden kesken ja

naispelaajia voi lainata muista seuroista

•

Sarja on lähtökohtaisesti tarkoitettu nuorille, aloittelijoille sekä yli 35-vuotiaille pelaajille

•

Osallistumismaksu 300 euroa per joukkue, mikä sisältää erotuomarimaksut ja turnausten kenttämaksut.
Yksittäisissä otteluissa kotijoukkue vastaa kenttämaksuista.

IKÄMIESTEN SM
•

Pelimuotona Minihockey: 4+1 (mv) pelaajaa 1/3 kentällä, ns. suomalaisilla Hockey5 –säännöillä eli maalin
saa tehdä vain 11 metrin ”ringin” sisäpuolelta.

•

Peliaika 3*10 min

•

yksi turnaus la 22.8. Pullerilla Hämeenlinnassa

•

Ikäraja 40 v eli 1980 ja aikaisemmin syntyneet

•

Osallistumismaksu 125 euroa per joukkue, joka sisältää erotuomarimaksut ja turnausten kenttävuokrat.

HOCKEY5 SM NAISET
•

Joukkueet valitaan sarjaan hakemusten perusteella

•

Hockey5 SM-turnaus pelataan Velodromilla la 4.7.2020

•

yksinkertainen runkosarja, ei finaaleja

•

pelataan FIH:n Hockey5 –säännöillä

•

Peliaika 3*10 min

•

Osallistumismaksu 100 euroa per joukkue, joka sisältää erotuomarimaksut ja kenttävuokrat

HOCKEY5 SM MIEHET
•

Joukkueet valitaan sarjaan hakemusten perusteella

•

Hockey5 SM-turnaus pelataan Velodromilla la 4.7.2020

•

Joukkueen määrästä riippuen joko alkulohkot ja sijoitusottelut tai yksinkertainen runkosarja, ei
finaaleja

•

pelataan FIH:n Hockey5 –säännöillä

•

Peliaika 3*10 min

•

Osallistumismaksu 100 euroa per joukkue, joka sisältää erotuomarimaksut ja kenttävuokrat

