C-TYTTÖJEN SM-TURNAUS 2019
C-tyttöjen SM-turnaus 2019 pelataan Kuortaneen 15.-16.12.2018. Turnauksen
järjestää Suomen Jääkiekkoliitto yhteistyössä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa.
TURNAUSPAIKKA
Turnaus pelataan Kuortaneen Jäähallissa. Tavoitteena on (riippuu ilmoittautuvien
määrästä) että pelit aloitetaan aikaisintaan la klo 12.00 jotta mahdollisuuksien
mukaan kenenkään ei tarvitsisi matkustaa perjantaina.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen on avattu ja tehdään seuran palvelusivuston kautta normaaliin
tapaan. Turnausmaksu on 450 euroa, joka sisältää jäät, tuomarit, toimitsijat ja
palkinnot.
TURNAUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT, PELAAMISTAPA, PELIAIKA JA
JÄÄNAJO
SM-turnauksessa noudatetaan SJL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018 - 2019.
Pelaamistapa päätetään, kun ilmoittautuneet joukkueet ovat selvillä.
EDUSTUSOIKEUS
Turnaukseen saavat osallistua -03 syntyneet ja nuoremmat, Jääkiekkoliiton
kilpailusääntöjen mukaan seurassa edustuskelpoiset pelaajat. Ottelua kohti saa
peluuttaa myös 2 kpl -02 syntynyttä yli-ikäistä pelaajaa. Kaksoisedustuspelaajat
ovat hyväksyttyjä, mikäli ovat pelanneet seurassa tyttösarjassa/-joukkueessa
ensimmäisen ottelunsa ennen turnausta. Uusia kaksoisedustuspelaajia ei sallita.
Pelaajaliikennesopimuksella pelaavat ovat sallittuja samoin, mikäli ovat pelanneet
seurassa tyttösarjassa/-joukkueessa ensimmäisen ottelunsa ennen turnausta.
Uusia pelaajaliikennesopimusseuran pelaajia ei sallita.
RUOKAILU JA MAJOITUS
SJL:n sopimushinnat täysihoitomajoitukselle majoitus tasoittain:
Hotellissa
- 2 hh - 5 hengen huoneistoissa 83,20 €/hlö/vrk (166,40 €/hlö/2 vrk)
- lisävuodepaikalla 60,00 €/hlö/vrk (120,00 €/hlö/2 vrk)
- 1hh lisä 30,00 €/hlö/vrk
Opiston 1-tasossa
- 2hh 70,00 €/hlö/vrk (140,00 €/hlö/2 vrk)
- lisävuodepaikalla (nojatuolivuode) 47,00 €/hlö/vrk (94,00 €/hlö/2 vrk)
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- 1hh lisä 20,00 €/hlö/vrk
Opiston 2-taso
- 2hh 63,00 €/hlö/vrk (126,00 €/hlö/2 vrk)
- 1 hh lisä 20,00 €/hlö/vrk
Kaikki majoitusrakennukset sijaitsevat kävelymatkan päässä jäähallista.
Paikkoja kussakin majoitustasossa on rajoitetusti ja ne myydään
varausjärjestyksessä.
Vuorokausihinta sisältää majoituksen valitussa majoitustasossa, ruokailut
(aamupala, lounas ja päivällinen) seisovasta pöydästä tai lautasannoksina
normaalien ruoka-aikojen ulkopuolella sekä Opiston luento- ja perusliikuntatilojen
vapaan käytön varaustilanteen mukaan. Kaikki ruokailuvaraukset tehdään
etukäteen otteluohjelman selvittyä.
Lisäruokailut:
- lounas/päivällinen á 10,53 €, alle 15-vuotiaat 6,00 €
- ilta-/välipala á 5,35 €
Eppula Buffetin normaalit ruoka-ajat:
- aamupala klo 07.00 - 10.00
- lounas klo 11.00 - 13.30
- päivällinen klo 16.30 - 19.00 (perjantaisin klo 20.00 saakka)
HUOM! majoitus- ja ruokailuvaraukset on tehtävä 30.11.2018 mennessä. Tämän
jälkeen SJLn majoituskiintiö vapautetaan yleiseen myyntiin.
Varaukset: tiia.uusisalo@kuortane.com
Toivoisimme myös, että mikäli joukkue tietää jo nyt, ettei majoitu Opistolla
turnauksien aikana, he ilmoittaisivat siitä mahdollisimman pian suoraan Opistolle,
jotta Opisto vapauttaa ylimääräisen majoituskapasiteetin muiden käyttöön.

Lisätietoja:
Pirkka Antila
kilpailupäällikkö
010 227 0201
pirkka.antila@finhockey.fi
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