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RINGETEN NAISTEN SM-SARJAN TOIMINTAOHJEET JA MÄÄRÄYKSET 2020-2021
Ringeten lajiryhmän vahvistama 04/2020 (päivitetty joukkueiden määrä ja sarjajärjestelmä osallistuvien
joukkueiden määrän mukaiseksi 08/2020)
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Sarjaohjeet
Ringeten naisten SM-sarjassa pelaaville seuroille toimitetaan ottelun aikataulutus (liite1), jonka perusteella
järjestetään ringeten naisten SM-sarjan ottelut. Seurat ovat sarjapaikkahakemuksella sitoutuneet
noudattamaan sarjan toimintaohjeita ja määräyksiä sekä niissä kerrotuista laiminlyönnistä määrättyjä
sanktioita.

1. Joukkueiden määrä kaudella 2020-2021
Ringeten naisten SM-runkosarjassa pelaa kaudella 2020-2021 kahdeksan (8) joukkuetta.
SM-jatkosarjassa pelaa kuusi (6) joukkuetta ja SM-karsintasarjassa viisi (5) joukkuetta.

2. Sarjajärjestelmä
2.1 Runkosarja kaudella 2020-2021
Syyskuun ja marraskuun 2020 välisenä aikana pelataan 8 joukkueen kaksinkertainen SM-runkosarja
(14 ottelua/joukkue).
Sarjassa sijoille 1-6 sijoittuneet joukkueet jatkavat SM-jatkosarjaan. Sarjassa sijoille 7 ja 8
sijoittuneet joukkueet jatkavat SM-karsintasarjaan.

2.2 SM-jatkosarja
Joulukuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana pelataan 6 joukkueen kolminkertainen sarja (15
ottelua/joukkue). Lähtöpisteet SM-runkosarjan sijoitusten mukaisesti: 1. 6p, 2. 4p. 3. 3p. 4. 2p., 5.
1p. 6. 0p. Sarjan neljä parasta joukkuetta jatkaa SM Play off -otteluihin.

2.3 SM-karsintasarja
Joulukuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana pelataan 5 joukkueen nelinkertainen (16
ottelua/joukkue) SM-karsintasarja. Sarjan neljä parasta jatkaa SM Nousu Play off -otteluihin.

2.4 SM Play off
Yleistä
Pudotuspeleihin jatkavat SM ylemmässä jatkosarjassa sijoille 1-4 sijoittuneet joukkueet.
Pudotuspelit sisältävät välierät, pronssiottelun ja finaalit.
Välierät
Välierät pelataan paras viidestä systeemillä sarjan sijoitusten mukaan muodostettavilla
ottelupareilla 1. – 4. ja 2. – 3. Kotietu on sarjan 1. ja 2. sijoittuneilla. Pelipäivät ovat 13.3., 14.3.,
20.3., 21.3. ja 24.3.2021. Otteluparien voittajat menevät Finaalisarjaan ja häviäjät Pronssiotteluun.
Finaali
Finaalisarja pelataan paras viidestä systeemillä. Kotietu on sarjassa paremmin sijoittuneella
joukkueella. Pelipäivät ovat 27.3., 28.3., 2.4., 3.4. ja 4.4.2021.
Pronssiottelu
Pronssiottelu pelataan paras yhdestä systeemillä sarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä.
Pelipäivä on 27.3.2021.

2.5 SM Nousu Play off
Yleistä
Nousu Play off:eihin jatkavat SM alemmassa jatkosarjassa sijoille 1-4 sijoittuneet joukkueet.
Otteluparien voittajat nousevat SM-runkosarjaan kaudelle 2021-2022.
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Nousu Play off
Nousu Play off:it pelataan paras viidestä systeemillä sarjan sijoitusten mukaan muodostettavilla
ottelupareilla 1. – 4. ja 2. – 3. Kotietu on sarjan 1. ja 2. sijoittuneilla. Pelipäivät ovat 13.3., 14.3.,
20.3., 21.3. ja 27.3.2021.

3. Otteluiden järjestäminen
Kaikkien kentän osien ja teknisten varusteiden tulee täyttää Ringeten peli- ja Kilpailusääntöjen
määräykset. Kilpailusäännöistä poiketen runko-, jatko- ja karsintasarjan otteluiden alkamisaika ja
pelipaikka on tiedotettava sarjapäällikölle ja ottelun vastustajalle viimeistään 10 vuorokautta
ennen ottelua. Määräyksen rikkomisesta voidaan tapauskohtaisesti määrätä ottelukohtainen
200€ sakko.
Ottelujärjestelyistä vastaavan seuran tulee varmistaa, että ottelupaikalta löytyy erilliset tilat ADT:n
testauksia varten.
Ottelun aikana pelikentän yllä on pelivalaistus. Mahdollisista valaistuksen lisäkustannuksista vastaa
ottelujärjestelyistä vastaava seura.
Ottelupaikalla on oltava varasuunnitelma mahdollista pelikellon tai 30s hyökkäysaikakellon
rikkoontumista varten.
Ottelujärjestelyistä vastaava seura tilastoi jokaisen kotiottelunsa liiton LIVE-tulospalvelussa
kausittain annetun erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Käytössä on oltava nettiyhteys tilastoinnin
tekemiseksi.
Katsojia varten on oltava asialliset tilat. Ottelujärjestelyistä vastaava seura on vastuussa siitä, että
yleinen järjestys katsomossa ja ottelupaikalla säilyy pelin aikana ja sen jälkeen.
Ottelujärjestelyistä vastaavalla seuralla on oltava ottelutapahtumaa varten turvallisuus- ja
pelastussuunnitelma.
Ottelujärjestelyistä vastaava seura vastaa kotiottelunsa järjestelykuluista. Vierasjoukkue huolehtii
omista matka- ja majoituskuluistaan. Kaikissa pudotuspeleissä ottelujärjestelyistä vastaava seura
vastaa kotiottelunsa järjestelykuluista ja vierasjoukkue omista matka-, majoitus-, ruokailu- ym.
kuluistaan.
Ottelut alkavat arkisin kello 18.30-19.30* ja viikonloppuisin tai arkipyhinä kello 12.00-18.00. Seurat
voivat keskenään sopia näistä kellonajoista poikkeavan alkamisajan. Ottelut alkavat tasa- tai
puolitunnein.
* Kilpailusäännöistä poikkeava alkamisaika on sovittu sarjaan osallistuvien seurojen kesken
sarjaseminaarissa keväällä 2015 ja vahvistettu sen jälkeen vuosittain.

4. Erotuomarit ja otteluvalvojat
Erotuomari- ja toimitsijatyöryhmä (ETT) nimeää erotuomarit kaikkiin naisten SM-sarjan otteluihin
(SM-runkosarja, SM-jatkosarja, SM-karsintasarja, SM Play off ja SM Nousu Play off).
Otteluvalvojaa käytetään naisten SM-jatkosarjan kaikissa välierissä ja finaaleissa sekä
pronssiottelussa. ETT:n päätöksellä otteluvalvojia voidaan määrätä myös muihin otteluihin. ETT
päättää ottelut, joihin otteluvalvoja määrätään.
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Naisten SM-runkosarjan, SM-jatkosarjan ja SM-karsintasarjan otteluun voidaan määrätä ns. backup tuomari. Back-up tuomari määrätään naisten SM-jatkosarjan kaikkiin välieriin ja finaaleihin sekä
pronssiotteluun.
Naisten SM-sarjassa (SM-runkosarja, SM-jatkosarja, SM-karsintasarja, SM Play off ja SM Nousu Play
off) seurat maksavat kotiotteluidensa erotuomarikulut. Liitto lähettää erotuomarilaskut kauden
alussa päätetyn maksujärjestelmän ja maksuaikataulun mukaisesti. Mahdollisten otteluvalvojien ja
back-up tuomareiden palkkiot ja korvaukset sisältyvät laskutettuihin erotuomarikuluihin.

5. Sarjaseminaarit
Liitto järjestää keväällä kauden päättyessä ja syksyllä kauden alkaessa sarjaseminaarin. Jokainen
naisten SM-runkosarjaan osallistuva seura on velvollinen osallistumaan seminaariin vähintään
yhdellä edustajalla.

6. Viestintä
Otteluja ennen tehdään viikoittain ennakko viestintävastaajan valitsemasta näkökulmasta ja
kommentit tulee toimittaa viestintävastaajalle sovittuun aikaan mennessä.
Päivän otteluiden jälkeen viestintävastaava tekee uutisen ottelukierroksesta. Puolen tunnin sisällä
ottelun jälkeen valitusta ottelusta toimitetaan kommentit viestintävastaavalle.

7. Ringette-TV
Seurat voivat omalla kustannuksellaan kuvauttaa otteluitaan Ringette-TV:lle. Yhteyshenkilö on Toni
Riekkinen, toni.riekkinen@swissport.com.
Liitto määrää kausittain mitkä ottelut kuvataan Ringette-TV:lle. Liitto vastaa näistä kuvauskuluista.
Ottelujärjestelyistä vastaavan seuran on huolehdittava otteluun selostajat sekä kuvaajalle ja
selostajille riittävä tila katsomosta.

8. Naisten SM-sarjan täydentäminen
Jos naisten SM-runkosarjaan oikeutettu seura jättää vahvistamatta sarjapaikkansa tai luopuu
sarjasta sarjapaikan vahvistamisen jälkeen, Kilpailunjärjestäjä käsittelee luopumisen vaikutukset
sarjaan.
Jos sarjaa täydennetään luopumisen vuoksi, tarjotaan avointa sarjapaikkaa ensin kaudella 20192020 SM alemmassa jatkosarjassa pelanneille joukkueille sarjan sijoitusten mukaisessa
järjestyksessä. Seuraavaksi paikkaa tarjotaan naisten Ykkössarjan joukkueille sarjakauden 20192020 paremmuusjärjestyksessä.

9. Rike- ja sakkomaksut
Sarjaseminaariin osallistumattomalle seuralle määrätään 200€ sakko.
Sarjapaikkahakemuksessa ja sen liitteissä, sarjoihin liittyvien ohjeiden ja määräysten laiminlyönnistä
liitto voi antaa rikkoneelle seuralle huomautuksen tai määrätä rikemaksun. Laiminlyönneistä
seuraavat rikemaksut voidaan määrätä enintään sarjapaikkahakemuksessa sekä niihin liittyvissä
ohjeissa ja määräyksissä mainittujen summien suuruisina.
Sarjapaikkahakemuksen ja sekä niihin liittyvien ohjeiden ja määräysten mukaisista rangaistuksista
päättää Kilpailutyöryhmä, Ringeten lajiryhmä tai liittohallitus. Näitä ovat esim. seuralle tai sen
jäsenille määrättävät rikemaksut.

6
Kurinpitosääntöjen mukaisista rangaistuksista päättää liiton kurinpitäjä, liiton kurinpitoryhmä tai
liittohallitus. Näitä ovat esim. seuralle tai sen jäsenille määrättävät sakkomaksut.

10. Sarjapaikan vahvistaminen ja sarjasta luopuminen
Naisten SM-sarjaan oikeutetun seuran on haettava sarjapaikkaa sarjapaikkahakemuksella, joka on
täytettävä huolellisesti. Hakemuksen voi tehdä vain henkilö/-t, jolla/ joilla on seuran
nimenkirjoitusoikeus. Hakemuksen lähettämisellä seura sitoutuu sarjan ohjeisiin ja määräyksiin.
Ensimmäinen osa sarjamaksusta on oltava maksettuna eräpäivään mennessä, jotta sarjaan voi
osallistua.
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Ottelun aikataulutus

LIITE1.

Jotta kaikki pelit alkavat ajallaan ja ottelutapahtuma on samanlainen kaikkialla, noudatetaan otteluissa
seuraavaa aikataulutusta.

Aika ottelun alkamiseen
min

pelikello

90 min

Pukuhuoneet joukkueiden käytössä

60min

Erotuomarit saapuvat paikalle
Molemmat joukkueet kuittaavat kokoonpanonsa tulospalvelussa

45min

Kotijoukkueen edustaja käy tapaamassa tuomareita tuomarikopissa

30min

30:00

Joukkueiden lämmittely alkaa, pelikello käynnistetään
Ottelupöytäkirja valmis molempien joukkueiden osalta

7min

07:00

Mahdolliset muita kuin joukkueita koskevat huomioimiset

7min

07:00

Pelaajaesittelyt
- vierasjoukkue, pelaajat numerojärjestyksessä
- vierasjoukkue, valmentajat ja muu joukkueen johto
- kotijoukkue, pelaajat numerojärjestyksessä
- kotijoukkue, valmentajat ja muu joukkueen johto
- ottelun tuomarit

5min

05:00

Tuomarit jäälle

5min

05:00

Pelaajat jäälle
- mahdolliset joukkueiden jäseniä koskevat huomioimiset
- mahdolliset Maamme laulun esitykset (pudotuspelit)

3min

03:00

Tuomarit viheltävät pilliin ja pelaajat kokoontuvat hengennostatukseen

2 min

02:00

Pelaajat siirtyvät kentältä aitioon

2 min

02:00

Aloituskentälliset
- ensin vierasjoukkue
- sitten kotijoukkue

0min

00:00

OTTELU ALKAA

Tauko
min

pelikello

2min

00:00

Erätauko alkaa

0:30min

01:30

Tuomarit viheltävät pilliin

0min

02:00

OTTELU JATKUU
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Puoliaika
min

pelikello

15min

00:00

Erätauko alkaa

5min

10:00

Ilmoitus joukkueille ja tuomareille

4min

11:00

Tuomarit jäälle

3min

12:00

Pelaajat jäälle

1min

14:00

Tuomarit viheltävät pilliin

0min

15:00

OTTELU JATKUU

Joukkueelle, joka ei ole valmis aloittamaan tai jatkamaan ottelua aikataulun mukaisesti, tuomitaan
joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä.
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Ottelun jälkeen
1. Pelaajapalkitsemiset
Heti ottelun jälkeen joukkueet järjestyvät siniviivoille, jonka jälkeen palkitaan:
o kummankin joukkueen paras pelaaja
o muut mahdolliset palkinnot.

2. Lehdistötilaisuus
Vapaaehtoinen, mutta suositeltava:
N. 10 min. ottelun jälkeen pidetään lehdistötilaisuus, jossa on oltava paikalla
o joukkueiden päävalmentajat sekä molemmista joukkueista pelaaja, joka palkittiin paras
pelaaja -palkinnolla
Puolen tunnin sisällä ottelun jälkeen valitusta ottelusta toimitetaan kommentit viestintävastaavalle.

3. Ottelun jälkeinen keskustelutilaisuus joukkueiden ja erotuomareiden välillä
Erotuomari- ja toimitsijatyöryhmä määrittelee ottelut, joissa keskustelutilaisuus järjestetään.

Tilaisuuden tarkoitus
Kehittää ja yhdenmukaistaa sääntöjen noudattamista ja tulkintaa pitkällä aikavälillä. Tuoda esiin yleisiä
epäkohtia sekä sääntöjen / toimintatapojen muutostarpeita. Tarjota joukkueille mahdollisuus kysyä
epäselviä sääntöasioita.
Tilaisuuden tarkoituksena ei ole väitellä ottelun yksittäisistä tilanteista tai annetuista tuomioista.
Tuomareiden tilaisuudessa antamat vastaukset kysymyksiin, joihin sääntökirjat tai toimintatavat eivät
anna yksiselitteistä vastausta, eivät ole yleispäteviä tulkintoja pelitilanteisiin vaan koskettavat aina vain
ko. tilannetta ko. erotuomarin näkökulmasta.
Tilaisuus keskeytetään, jos keskustelu ei pysy asiallisena. Tämä koskee kaikkia osapuolia. Tapaus
informoidaan pääkouluttajalle erotuomareiden toimesta.
Erotuomarit allekirjoittavat ottelun pöytäkirjan vasta tilaisuuden jälkeen.

Osallistumisoikeus
Seuraavat ottelun pöytäkirjasta löytyvät ja otteluun osallistuneet henkilöt: erotuomarit, otteluvalvoja,
molemmista joukkueista yksi toimihenkilö ja yksi kapteeni. Ottelusta poistettu henkilö ei voi osallistua
tilaisuuteen, mutta hänen tilalleen voidaan valita korvaava otteluun osallistunut henkilö.

Paikka ja ajankohta
N. 15 min ottelun päättymisen jälkeen yleisöltä rauhoitetussa tilassa. Keskustelua ei tule käydä
koppikäytävällä tai muussa julkisessa tilassa. Kotijoukkue ilmoittaa paikan ennen ottelua erotuomareille
ja joukkueille.
Tilaisuus pyritään pitämään lyhyenä, ytimekkäänä ja vapaamuotoisena. Ohjeellinen kesto n. 5-15min.
Erotuomareiden tehtävänä on kirjata ylös isoimmat keskusteluaiheet, väitteet sekä
kysymykset/vastaukset ja toimittaa nämä pääkouluttajalle. Joukkueet voivat pyytää jonkin aiheen
kirjaamista ylös.
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Lisäohjeet Play off -otteluihin
Palkinnot / SM ylempi jatkosarja
-

-

-

Kulta-, hopea- ja pronssimitalit, sijoituslautaset ja SM-sarjan kiertopalkinnon pelipaikalle järjestää
Suomen Ringetteliitto.
o Ottelujärjestelyistä vastaava seura huolehtii siitä, että pelipaikalla on pöytä, johon
palkinnot voidaan laittaa esille ottelun ajaksi.
o Ottelujärjestelyistä vastaava seura huolehtii siitä, että palkinnot asetellaan jäälle tuotavalle
pöydälle ottelun päätyttyä.
o Ottelujärjestelyistä vastaava seura huolehtii siitä, että palkintojenjakajaa varten jäälle
tuodaan matto palkintopöydän läheisyyteen (eteen/viereen).
SM-jatkosarjan finaali- ja pronssiotteluissa palkintoja tulee jakamaan vähintään yksi liiton edustaja.
Palkintojenjakoseremoniassa tarvitaan lisäksi palkintoavustajia pitämään jaettavia mitaleja
ringettemailoissa. Pronssipelissä palkintoavustajia tarvitaan kaksi ja finaalipelissä neljä.
Palkintoavustajilla on seuran pelipaidat päällä.
Mestarit voidaan kukittaa. Kukat mitalisteille tilaa ja toimittaa kustannuksellaan ottelujärjestelyistä
vastuussa oleva seura.
Muut palkinnot jaetaan liiton palkintogaalassa. Gaalasta tiedotetaan erikseen. Palkittaville ja
ansiomerkin saajille lähetetään erillinen kutsu.
Palkitsemiset tai muistamiset sisällytetään pelin käsikirjoitukseen, jotta kuuluttaja, toimitsijat,
tuomarit ja pelaavat joukkueet tietävät aikataulut.

Ohjeet kuulutuksista
-

Ottelujärjestelyistä vastaava seura on vastuussa, että mitalipelien kuuluttaja on tarpeeksi
perehtynyt ja että hänellä on tarpeelliset nimi- ja palkintotiedot (pelaajaluettelot,
palkintojenjakajat).

Pronssiottelu
-

jaetaan ottelun parhaat pelaajat -palkinnot
jaetaan pronssimitalit voittaneelle joukkueelle; mitalit haetaan matolta, yksi jakaja, kaksi
palkintoavustajaa avustaa, samalla kuulutetaan joukkueen pelaajat ja toimihenkilöt
kättelyt kun pronssijoukkue on palannut viivalle; 4. sijoittunut joukkue menee pronssijoukkueen
luo.

Finaaliottelu
-

jaetaan ottelun parhaat pelaajat -palkinnot
jaetaan hopeamitalit. Mitalit haetaan matolta; yksi tai kaksi jakajaa, kaksi tai neljä palkintoavustajaa
avustaa, samalla kuulutetaan joukkueen pelaajat ja toimihenkilöt
hopeajoukkueen edustajat kiertävät takaisin siniviivalle kätellen kultajoukkueen
jaetaan hopeajoukkueelle sarjan sijoituslautanen; kapteeni kuulutetaan hakemaan
jaetaan kultamitalit. Mitalit haetaan matolta; yksi tai kaksi jakajaa, kaksi tai neljä palkintoavustajaa
avustaa, samalla kuulutetaan joukkueen pelaajat ja toimihenkilöt.
jaetaan kultajoukkueelle sarjan sijoituslautanen; kapteeni kuulutetaan hakemaan
Kiertopalkinnon luovuttaminen voittaneen joukkueen kapteenille. Luovutus hetkellä valokuvat.
Hopeajoukkue saa poistua.
We are the Champions soimaan.
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Kutsuvieraat
-

Mitalipeleistä vastuussa olevat seurat voivat itse päättää kutsuvieraistaan. Seura vastaa
kutsuvieraidensa kustannuksista.

Valokuvaus
-

SM-pronssiottelun ja kaikkien finaaliotteluiden järjestävien seurojen vastuulla on toimittaa
julkaisukelpoinen kuva kiertopalkinnon luovuttamisesta ja ottelun voittajajoukkueesta. Kuvat
toimitetaan tunnin sisällä ottelun päättymisestä osoitteeseen viestinta@skrl.fi kuvaajan tietojen
kera. Järjestävä seura vastaa kuvauksen kustannuksista.

