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TURNAUSPAIKKA
Team No Control ry järjestää kaukalopalloturnauksen Tuplajäillä Toivalassa (osoite: Tietäjäntie 2, TOIVALA).
Järjestäjän yhteystiedot: Manu Pitkänen, puh. 0400-528051,
www.teamnocontrol.net, tnckuopio@gmail.com, Haapakiitäjä 16, 70900 TOIVALA.
AJANKOHTA
Lauantai-sunnuntai 3.-4.5.2014, turnaus alkaa la:na klo 9 ja päättyy su:na klo 18 mennessä.
TURNAUSMAKSU
Turnausmaksu on 300 euroa. Turnausmaksu suoritetaan järjestäjän tilille: Pohjois-Savon Osuuspankki
FI7756000520461644 3.4.2014 mennessä, laita maksun viestiosioon joukkueen nimi.
Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, katsotaan ilmoittautuminen peruuntuneeksi.
TURNAUSSÄÄNNÖT
Turnaukseen osallistuu ilmoittautumisjärjestyksessä 12–28 joukkuetta.
Jos ilmoittautuneita joukkueita ei ole 12 kpl 28.2.2014 mennessä, turnaus peruuntuu.
Kaikille joukkueille taataan turnauksessa vähintään 4 ottelua.
Turnauksessa noudatetaan SKRL:n kaukalopallon pelisääntöjä 2013–14.
Joukkueiden kokoonpanot tulee lähettää järjestäjälle viimeistään 27.4.2014. Kokoonpanoon voi tehdä muutoksia
ennen ensimmäistä ottelua.
Pelaaja voi pelata vain yhdessä joukkueessa turnauksen aikana.
Pelaajilla on oltava väriltään yhdenmukainen numeroitu pelipaita. Mikäli kahdella joukkueella on samanväriset
pelipaidat, niin ohjelmaan vierasjoukkueeksi merkitty joukkue on velvollinen vaihtamaan pelipaitaa.
PELITAPA
Peliaika on 25 min juoksevaa aikaa, 2 viimeistä minuuttia tehokasta peliaikaa.
Voitosta saa 2 pistettä ja tasapelistä molemmat joukkueet yhden pisteen.
Kahden tai useamman joukkueen ollessa tasapisteissä, joukkueiden keskinäisen sijoituksen määrää:
1. keskinäiset ottelut
2. keskinäisten otteluiden maaliero
3. keskinäisten otteluiden tehdyt maalit
4. kaikkien otteluiden maaliero
5. kaikkien otteluiden tehdyt maalit
6. Arpa
Aikalisän käyttö otteluissa ei ole mahdollista tiukan aikataulun vuoksi.
Mikäli pudotuspeleissä tilanne on tasan peliajan jälkeen, niin suoritetaan voittomaalikilpailu, ensin kolme laukojaa
molemmista joukkueista ja tarvittaessa pareittain aina ratkaisuun saakka.
TILASTOINTI
Kaikki ottelut tilastoidaan ja pistepörssi toimitetaan joukkueille turnauksen jälkeen.
OTTELUOHJELMA
Otteluohjelma lähetetään joukkueille viimeistään 26.4.2014 mennessä.
Ilmoittautuneet joukkueet ja otteluohjelma julkaistaan myös netissä: www.teamnocontrol.net
VAKUUTUKSET
Jokainen joukkue vastaa vakuutuksista omalta osaltaan. Järjestäjien osalta pelaajia ei ole vakuutettu.
Suosittelemme kaukalopalloliiton vakuutusta.
PALKINNOT
Jokaisessa ottelussa palkitaan molemmista joukkueista parhaat pelaajat.
Turnauksen kolme parasta joukkuetta saavat palkinnoksi pokaalit.
Turnauksen parhaat pelaajat pelipaikoittain (mv, p, h) palkitaan erikoispalkinnoilla viimeisen ottelun jälkeen.
TERVETULOA TOIVALAAN PELAAMAAN KAUKISTA!
TEAM NO CONTROL RY

