19. JEKKU -TURNAUS la 13.1.2018

Tervetuloa yksipäiväiseen salibandyturnaukseen Pasilan Urheiluhalliin osoitteessa Radiokatu 22.
Turnauspäivä on lauantai 13.1.2018. Ottelut pelataan klo 08.00–19:15 välisenä aikana.
Joukkueiden käytössä ovat pukuhuoneet, WC:t ja suihkut sekä hallin kahvio (lämmin ateria
sisältyy turnausmaksuun). Turnaussauna on lämpimänä heti ensimmäisten sijoitusotteluiden
jälkeen, hallin yläkerrassa.

TURNAUSSÄÄNNÖT
Turnaukseen osallistuu 11 joukkuetta.
Pelaajamäärä on rajoittamaton. SM- ja 1- 2 divaritason pelaajien käyttö kielletty.
Peliaika on kaikissa peleissä 2 x 15 min

Turnauksessa pelataan ensin pienellä kentällä (n. 15 x 30 m) alkulohkot kahdessa lohkossa
(A ja B). Nämä pelit pelataan 4 + 1 pelaajan kentällisillä. A -lohkossa 6 joukkuetta, B –lohkossa
5 joukkuetta.
Sijoitusottelut pelataan täysimittaisella kentällä (20 x 40 m), ja näissä pelataan 5 + 1 pelaajan
kentällisin.
 A lohkon kahden viimeisen ja B lohkon viimeisen joukkueen sijoitukset ratkaistaan
punnituksella
 Kummankin lohkon 4. pelaavat sijoitusottelut sijoista 7. - 8.
 Kummankin lohkon 3. pelaavat sijoitusottelut sijoista 5. - 6.
 Kummankin lohkon 1. ja 2. pelaavat ensin välieräottelun ja sen jälkeen mitaliottelun
Muilta osin noudatetaan SSBL:n sääntöjä, herrasmiesmäisesti soveltaen, jotta turnauksen
jekkumainen henki säilyy.
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 pisteitä voitosta kaksi (2), tasapelistä yksi (1), häviöstä nolla (0)
 joukkueen on oltava kentällä pelivarusteissaan ilmoitettuna ottelun alkamisajankohtana,
muutoin joukkue tuomitaan hävinneeksi luvuin 5-0
 otteluohjelmaan vierasjoukkueeksi merkitty käyttää liivejä (!) tilanteen niin vaatiessa
 vastalause jätettävä joukkueenjohtajan toimesta 15 min kuluessa ottelun päättymisestä.
Vastalausemaksu on 40,-, joka palautetaan jos vastalause hyväksytään.
 Juryn muodostavat: Jouni Peltola, Jekku Klub (järjestäjien edustaja) Esa Kitunen,
(tuomariston edustaja) ja Mikko von Hertzen (vierailijoiden edustaja)
 Turnauksen järjestäjät eivät vastaa tapaturmista tai muista mahdollisista vahingoista,
kaikki osallistuvat omalla vastuulla.

OTTELUT
Kaksi alkulohkoa, alkulohkon sijoituksen ratkaisee:
Pisteet
Keskinäiset ottelut
Maaliero keskinäisissä otteluissa
Tehdyt maalit keskinäisissä otteluissa
Maaliero
Tehdyt maalit
Arpa
Sijoitusottelut:
Alkulohkojen 1. –2. pelaavat sijoista 1.- 4., ja alkulohkojen kolmoset pelaavat sijoista 5. – 6.,
alkulohkojen neloset sijoista 7. – 8.
Sijoituspeleissä (sijat 1-4) varsinaisen peliajan jälkeen pelin ollessa tasan, suoritetaan
rangaistuslaukauskilpailu, jossa kolme (3) pelaajaa suorittaa rangaistulaukauksen. Mikäli tilanne
on heidän jälkeensä tasan, jatketaan yksi (1) pelaaja kerrallaan, kunnes ratkaisu syntyy.
Sijoituspeleissä (sijat 5-8) varsinaisen peliajan jälkeen pelin ollessa tasan, suoritetaan punnitus.
Puntari puhukoon, lihavampi joukkue voittaa! Punnitukseen osallistuvat pelin päättyessä
kentällä olleet pelaajat (5 + 1).
Järjestäjien yhteyshenkilö Jouni Peltola puh. 040 56 88 444
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Turnauksen lohkojako:
Lohko A

Zeus
Löysät Boys
Puutarhurit
Phantoms
Pepe & Paradais
N-Team

markku.piitulainen@kolumbus.fi
sammy.asplund@kolumbus.fi
johan.siren@gmail.com
jukka.saikkala@finpro.fi
hannu.horttana@iro.fi
fredrik.gotthardt@hotmail.com

Lohko B
Jägermeister Alpenski Team Finland
Sanoma Superstars
Grano
Punakone
Gintonico

jouni.peltola@elisanet.fi
Ville.Vihermaa@sanoma.fi
visa.koskinen@grano.fi
ari@punametsa.fi
mikkovh@hotmail.com

Voittajajoukkue palkitaan ikuisesti kiertävällä massiivisella pokaalilla, jonka jalustaan
voittajajoukkueen nimi ja voittovuosi kaiverretaan. Kiertopalkinto on voittajajoukkueen hallussa
seuraavaan turnaukseen asti.
Jägermeister Alpenski Team Finland toivottaa kaikki vieraansa lämpimästi tervetulleeksi!

JOUKKUEKUVAUKSET
klo
9.00 JEKKU KLUB
9.15 ZEUS
9.30 PUUTARHURIT
9.45 N-TEAM
10.00 PEPE&PARADISE
10.15 PUNAKONE
10.30 LÖYSÄT BOYS
10.45 GRANO
11.00 GINTONICO
11.15 SANOMA
11.30 PHANTOMS
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OTTELUOHJELMA

Palkintojen jako n. 19:15
Sauna lämpimänä klo 22:00 asti ja olutta niin kauan kuin riittää.
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