Zäbäturnaus 2020
PELIPAIKKA JA SIJAINTI

PALKINNOT

Ottelut pelataan Zemppi Areenalla Kempeleessä, osoite Pekurintie 2, 90450 Kempele, www.zemppiareena.fi

Voittajajoukkueet palkitaan Zäbäturnaus -pokaalilla
Jokainen joukkue palkitaan joukkueen viimeisen pelin jälkeen OP Hippo -mitalein (20 mitalia per joukkue)

Isot kentät: 20 x 40 m (F-ikäiset)
Pienet kentät: Hieman pienennetty iso kenttä (G-ikäiset)
Pelialusta: Matto, Taraflex® Sport M Performance 9 mm

TUOMARIT

SARJAT, JOUKKEET JA OTTELUOHJELMA

PUKUHUONEET

Turnauksessa pelataan otteluita kolmessa sarjassa seuraavin ikäjaoin ja ottelumäärin:
Lauantai 4.1.2020
F-10-11 KILPA, kaikille 4 peliä
F-10-11 HAASTAJA, kaikille 4 peliä
G-12, kaikille vähintään 4 peliä

Jokaiselle joukkueelle on varattu lukitsematon pukuhuone turnauksen ajaksi.
Pukuhuoneita on useita, mutta yhteen pukuhuoneeseen saattaa olla sijoitettuna useampia joukkueita. Pukukopit merkitään seurojen logoilla
Turnauksen järjestäjä ei vastaa pukuhuoneeseen jätetyistä tavaroista, joten joukkueet huolehtivat itse omista varusteistaan.
HUOM! Joukkueet huolehtikaa oma pukukoppi lähtiessänne siistiin kuntoon, kiitos!

Pelit vihelletään yhdellä tuomarilla.

ENSIAPU

Joukkueet, otteluohjelmat ja ottelumäärät alasivuilla. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa ottelumääriä tarvittaessa

Joukkueet varautuvat tuomaan paikalle omat ensiaputarpeet.

OSALLISTUMISMAKSU

VAKUUTUKSET

Turnauksen osallistumismaksu on 120€/joukkue. Laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin
Eräpäivä 18.12.2020. OFBC:n joukkueet: Lasku tulee normaalisti sähköiseen järjestelmään

Joukkueet, pelaajat ja toimihenkilöt vastaavat itse vakuutuksistaan. Järjestäjä ei vastaa joukkueille, pelaajille tai toimihenkilöille aiheutuneista vahingoista tai tapaturmista.
RUOKAILU

SÄÄNNÖT

F-ikäiset: käytössä SSBL:n säännöt. Pelit 5 vs 5.
G-ikäiset: käytössä SSBL:n pelimaailman säännöt pienin muunnoksin. Pelit 5 vs 5.

Paikalla on Turnauskahvio, josta voi ostaa turnauksen aikana suolaista ja makeaa syötävää sekä juotavaa. Kahviossa maksutapana käteinen.
Turnauskahvion tuotto menee lyhentämättömänä kahviota pitävän joukkueen toiminnan tukemiseen, suosittelemme käyttämään Turnauskahviota!
Zemppi Areenan vieressä n. 200m päässä on kauppakeskus Zeppelin, josta löytyy useita ravintoloita ja kauppoja

F-ikäiset: otteluaika on 2 x 15 minuuttia. Erien välissä on noin 1 minuutin mittainen erätauko.
G-ikäiset: otteluaika on 1 x 20 minuuttia.

TURNAUSPÄÄLLIKKÖ

Ottelut voidaan aloittaa ennen otteluohjelmaan merkittyä aloitusaikaa jos toimitsijat, tuomari sekä molemmat joukkueet ovat valmiina.
Alkusarjojen jälkeiset sijoitusottelut pyritään aloittamaan välittömästi edellisen ottelun päättymisen jälkeen.

MUUTA

Henri Dufva 044-5252522, paikalla koko turnauksen ajan

Turnaus järjestetään yhteistyössä OP Oulun kanssa

G-ikäiset: sarjoissa on käytössä vaihtovihellykset. Vaihtojen pituus on noin 1,5 minuuttia
Ottelu jatkuu vaihtovihellyksen jälkeen joko keskipisteeltä, kulmapisteeltä tai vapaalyönnillä
Aloituspaikka riippuu onko peli ollut vihellyksen aikana missä päin kenttää ja onko vaihto tapahtunut rikkeen jälkeen.
Maaleissa ei ole maalinpienennyselementit käytössä.
Kaikissa sarjoissa juokseva aika. Ajanotto pysähtyy vain tuomarin merkistä. Maaleista tai rangaistuksista ajanotto ei pysähdy.
Otteluiden viimeinen minuutti on tehokasta peliaikaa.
Aikalisä ei ole käytössä.
Sarjapisteet: voitosta 2 pistettä, tasapelistä 1 piste ja tappiosta 0 pistettä.
Jos joukkueet ovat tasapisteissä määritellään sijoitus seuraavasti:
1. Keskinäisen ottelun tulos
2. Koko sarjan maaliero
3. Koko sarjassa tehdyt maalit
4. Arpa
Joukkueessa saa olla enintään kaksi yli-ikäistä pelaajaa. Yli-ikäiset pelaajat voivat olla enintään yhden vuoden vanhempia.
Sijoitusotteluiden ratkaiseminen:
Varsinaisen peliajan päättyessä tasan pelataan 5 minuutin jatkoaika ns. äkkikuolema periaatteella (ensimmäinen maali ratkaisee ottelun voittajan)
Mikäli ottelu on tasan jatkoajan päätyttyä, ratkaistaan ottelu voittolaukauskilpailulla paras yhdestä periaattella (ensimmäinen laukojapari jossa ratkaisu syntyy ratkaisee ottelun voittajan)

