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Ilmoittautumisaika 6.-17.10.2021 (paitsi IKIS)
Ilmoittautuminen sarjoihin Torneopalin kautta.
Ilmoittautuminen yksittäisiin turnauksiin Suomisportin kautta joko joukkue tai yksittäinen pelaaja
Kilpailukalenteri julkaistaan viimeistään 30.10.2021

NAISTEN SM
• Pelataan 5+1 pelaajalla FIH:n sääntöjen mukaan.
• Peliaika otteluissa FIH:n sääntöjen mukainen 4x10min (ei aikalisiä).
• Runkosarjassa osallistujien määrästä riippuen neljästä viiteen turnausta, 2 ottelua per joukkue per turnaus.
• Runkosarjan jälkeen kaksi parasta pelaavat mestaruudesta finaaliottelussa ja 3. ja 4. pronssiottelussa. Finaalipäivä 19.3.2022.
• Mikäli alun perin divariin rekisteröity pelaaja osallistuu kolmeen (3) SM-sarja-otteluun, muuttuu hänen statuksensa SM- pelaajaksi
kolmannessa ottelussa ja hänen on päivitettävä lisenssinsä SM-lisenssiksi (lisämaksusta).
• Sarjamäärityksissä tullaan myöhemmin määrittelemään päivämäärä, jonka jälkeen pelaajasiirrot eivät ole enää mahdollisia
• Jos samalta seuralta on kaksi joukkuetta sarjassa, on joukkueen mahdollista täydentää vajaata joukkuetta lainaamalla pelaaja myös
oman seuran joukkueesta voimassaolevien vuokrausehtojen mukaisesti. ¹
• Pelaajien alaikäraja on 15 vuotta (s.2006 tai aikaisemmin), voi anoa poikkeuslupaa kilpailuvaliokunnalta.
• Jokainen joukkue järjestää kotiturnauksen, jonka kenttäkuluista se vastaa. Jokainen joukkue toimii yhdessä turnauksessa
kotijoukkueena eli vastaa kilpailusääntöjen mukaisesti vastuujoukkueen tehtävistä. (§25 & §26)
• Osallistumismaksu 375 euroa per joukkue, mikä sisältää erotuomarimaksut. Mahdollisten pelisiirroista johtuvien yksittäisten
otteluiden kenttämaksuista ja tuomarikuluista vastaa ottelusiirtoa anova joukkue. Liitto laskuttaa pelisiirron tuomarikulut
jälkikäteen.
• Toteutuu, jos vähintään kolme (3) joukkuetta ilmoittautuu sarjaan.

MIESTEN SM
• Pelataan 5+1 pelaajalla FIH:n sääntöjen mukaan.
• Peliaika otteluissa FIH:n sääntöjen mukainen 4x10min (ei aikalisiä).
• Runkosarjassa osallistujien määrästä riippuen neljästä viiteen turnausta, 2 ottelua per joukkue per turnaus.
• Runkosarjan jälkeen kaksi parasta pelaavat mestaruudesta finaaliottelussa ja 3. ja 4. pronssiottelussa. Finaalipäivä 19.3.2022
• Mikäli alun perin divariin rekisteröity pelaaja osallistuu kolmeen (3) SM-sarja-otteluun, muuttuu hänen statuksensa SM- pelaajaksi
kolmannessa ottelussa ja hänen on päivitettävä lisenssinsä SM-lisenssiksi (lisämaksusta).
• Sarjamäärityksissä tullaan myöhemmin määrittelemään päivämäärä, jonka jälkeen pelaajasiirrot eivät ole enää mahdollisia.
• Jos samalta seuralta on kaksi joukkuetta sarjassa, on joukkueen mahdollista täydentää vajaata joukkuetta lainaamalla pelaaja myös
oman seuran joukkueesta voimassaolevien vuokrausehtojen mukaisesti. ¹
• Pelaajien alaikäraja on 15 vuotta (s.2006 tai aikaisemmin), voi anoa poikkeuslupaa kilpailuvaliokunnalta.
• Jokainen joukkue järjestää kotiturnauksen, jonka kenttäkuluista se vastaa. Jokainen joukkue toimii yhdessä turnauksessa
kotijoukkueena eli vastaa kilpailusääntöjen mukaisesti vastuujoukkueen tehtävistä. (§25 & §26)
• Osallistumismaksu 375 euroa per joukkue, mikä sisältää erotuomarimaksut. Mahdollisten pelisiirroista johtuvien yksittäisten
otteluiden kenttämaksuista ja tuomarikuluista vastaa ottelusiirtoa anova joukkue. Liitto laskuttaa pelisiirron tuomarikulut
jälkikäteen.
• Toteutuu, jos vähintään kolme (3) joukkuetta ilmoittautuu sarjaan.

1. DIVISIOONA (HARRASTE) NAISET²
• Toteutuu, jos vähintään kolme (3) joukkuetta ilmoittautuu Torneopalin kautta sitoutuen kaikkiin turnauksiin.
• Pelataan 4+1 pelaajalla
• Peliaika 2x15 min tai 4x10 min riippuen turnaukseen osallistuvien joukkueiden määrästä.
• 3-4 turnausta riippuen Torneopalin kautta ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä.
• Yksittäisiin turnauksiin ilmoittaudutaan Suomisportin kautta kaksi viikkoa ennen turnausta. Ilmoittautua voi joko omalla joukkueella
tai yksittäisenä pelaajana, joista kootaan joukkueita. Ottelu-ohjelma ilmoitetaan viikkoa ennen turnausta.
• Jokainen Torneopalin kautta ilmoittautunut seura järjestää kotiturnauksen. Jokaisella joukkueella on vastuullaan yhden turnauksen
kotijoukkueen tehtävät kilpailusääntöjen mukaan.
• Osallistumismaksut (sisältää erotuomarimaksut)
• 240 euroa Torneopalin kautta koko sarja
• 90 euroa yksittäinen pelaaja/turnaus
• 20 euroa joukkue/turnaus
• Pelaajalla pitää olla turnauksessa voimassa oleva lisenssi.
• SM-pelaajien osalta sarjassa saavat pelata alle 18-vuotiaat (synt. 2003 tai myöhemmin) sekä yli 40-vuotiaat (synt. 1981 tai
aikaisemmin) sekä ensimmäistä kauttaan pelaavat.
• Joukkueella on oltava jokaisessa turnauksessa, missä se itse pelaa, omista joukoistaan nimetty yksi erotuomari tuomaroimassa
vähintään kahta ottelua per turnaus. Tälle joukkueen erotuomarille ei makseta palkkiota.

1. DIVISIOONA (HARRASTE) MIEHET²
• Pelataan 4+1 pelaajalla

• Peliaika 2x15 min tai 4x10 min riippuen turnaukseen osallistuvien joukkueiden määrästä.
• 3-4 turnausta riippuen Torneopalin kautta ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä.
• Yksittäiset turnaukset, jotka palkitaan aina turnauskohtaisesti.
• Yksittäisiin turnauksiin ilmoittaudutaan Suomisportin kautta kaksi viikkoa ennen turnausta. Ilmoittautua voi joko omalla joukkueella
tai yksittäisenä pelaajana, joista kootaan joukkueita. Ottelu-ohjelma ilmoitetaan viikkoa ennen turnausta.
• Jokainen Torneopalin kautta ilmoittautunut seura järjestää kotiturnauksen. Jokaisella joukkueella on vastuullaan yhden turnauksen
kotijoukkueen tehtävät kilpailusääntöjen mukaan.
• Osallistumismaksut (sisältää erotuomarimaksut)
• 240 euroa Torneopalin kautta koko sarja
• 90 euroa yksittäinen pelaaja/turnaus
• 20 euroa joukkue/turnaus
• Pelaajalla pitää olla turnauksessa voimassa oleva lisenssi.
• SM-pelaajien osalta sarjassa saavat pelata alle 18-vuotiaat (synt. 2003 tai myöhemmin) sekä yli 40-vuotiaat (synt. 1981 tai
aikaisemmin) sekä ensimmäistä kauttaan pelaavat.
• Joukkueella on oltava jokaisessa turnauksessa missä se itse pelaa, omista joukoistaan nimetty yksi erotuomari tuomaroimassa
vähintään kahta ottelua per turnaus. Tälle joukkueen erotuomarille ei makseta palkkiota.
• Toteutuu, jos vähintään kolme (3) joukkuetta ilmoittautuu Torneopalin kautta sitoutuen kaikkiin turnauksiin.

U21 SM
• Vuonna 2001- tai myöhemmin syntyneet (voi anoa tapauskohtaisesti poikkeusta). Maalivahti saa olla maksimissaan yhden (1)
vuoden yli-ikäinen.
• Pelataan 5+1 pelaajalla FIH:n sääntöjen mukaan. Peliaika otteluissa FIH:n sääntöjen mukainen 4x10min (ei aikalisiä)
• Runkosarjassa osallistujien määrästä riippuen 3-4 turnausta, 2 ottelua per/joukkue/turnaus
• Runkosarjan jälkeen kaksi parasta pelaavat mestaruudesta finaaliottelussa ja 3. ja 4. pronssiottelussa. Finaalipäivä 12.3.2022
Seinäjoella.
• Jokainen joukkue järjestää kotiturnauksen, jonka kenttäkuluista se vastaa. Jokainen joukkue toimii yhdessä turnauksessa
kotijoukkueena eli vastaa kilpailusääntöjen mukaisesti vastuujoukkueen tehtävistä.
• Osallistumismaksu 325 euroa per joukkue, mikä sisältää erotuomarimaksut. Mahdollisten pelisiirroista johtuvien yksittäisten
otteluiden kenttämaksuista ja tuomarikuluista vastaa ottelusiirtoa anova joukkue. Liitto laskuttaa pelisiirron tuomarikulut
jälkikäteen.
• Toteutuu, jos vähintään kolme (3) joukkuetta ilmoittautuu sarjaan.

U16 SM
• Vuonna 2005- tai myöhemmin syntyneet (voi anoa tapauskohtaisesti poikkeusta). Maalivahti saa olla maksimissaan yhden (1)
vuoden yli-ikäinen.
• Pelataan 4+1 pelaajalla FIH:n sääntöjen mukaan. Peliaika otteluissa FIH:n sääntöjen mukainen 4x10min (ei aikalisiä)
• Runkosarjassa osallistujien määrästä riippuen 3-4 turnausta, 2 ottelua per/joukkue/turnaus
• Runkosarjan jälkeen kaksi parasta pelaavat mestaruudesta finaaliottelussa ja 3. ja 4. pronssiottelussa. Finaalipäivä 12.3.2022
Seinäjoella.
• Jokainen joukkue järjestää kotiturnauksen, jonka kenttäkuluista se vastaa. Jokainen joukkue toimii yhdessä turnauksessa
kotijoukkueena eli vastaa kilpailusääntöjen mukaisesti vastuujoukkueen tehtävistä.
• Osallistumismaksu 250 euroa per joukkue, mikä sisältää erotuomarimaksut. Mahdollisten pelisiirroista johtuvien yksittäisten
otteluiden kenttämaksuista ja tuomarikuluista vastaa ottelusiirtoa anova joukkue. Liitto laskuttaa pelisiirron tuomarikulut
jälkikäteen.
• Toteutuu, jos vähintään kolme (3) joukkuetta ilmoittautuu sarjaan.

U12 JA U10 TURNAUKSET

• U10 (syntyneet 2011-2013) ja U12 (syntyneet 2009-10). Voi anoa tapauskohtaisesti poikkeusta. Maalivahti saa olla maksimissaan
yhden (1) vuoden yli-ikäinen.
• yli-ikäisyyssääntö: kentällä saa ottelussa olla kerrallaan maksimissaan yksi (1) maksimissaan yhden (1) vuoden yli-ikäinen pelaaja.
Maalivahtia ei lasketa yli-ikäisyyssääntöön. Maalivahti saa olla maksimissaan yhden (1) vuoden yli-ikäinen.
• Pelataan 4+1 pelaajalla, peliaika 2x 15 min.
• Osallistujien määrästä riippuen kolme yksittäistä turnausta. Palkitaan turnauskohtaisesti.
• Kaikkiin turnauksiin ilmoittautuminen Torneopalin kautta. Yksittäisiin turnauksiin ilmoittaudutaan Suomisportin kautta kaksi viikkoa
ennen turnausta. Ilmoittautua voi joko omalla joukkueella tai yksittäisenä pelaajana, joista kootaan joukkueita. Ottelu-ohjelma
ilmoitetaan paikan päällä.
• Osallistumismaksut (sisältää erotuomarimaksut)
• 300 euroa Torneopalin kautta koko sarja
• 100 euroa yksittäinen pelaaja/turnaus
• 20 euroa joukkue/turnaus
• Pelaajalla pitää olla turnauksessa voimassa oleva lisenssi ja vakuutus.
• Jokainen joukkue järjestää kotiturnauksen, jonka kenttäkuluista se vastaa. Jokainen joukkue toimii yhdessä turnauksessa
kotijoukkueena eli vastaa kilpailusääntöjen mukaisesti vastuujoukkueen tehtävistä.
• Joukkueella on oltava jokaisessa turnauksessa missä se itse pelaa, omista joukoistaan nimetty yksi erotuomari tuomaroimassa
vähintään kahta ottelua per turnaus. Tälle joukkueen erotuomarille ei makseta palkkiota.
• Toteutuu, jos vähintään kolme (3) joukkuetta ilmoittautuu sarjaan.

IKIS SM
• 1981 ja aikaisemmin syntyneet > 40.
• Yksittäinen turnaus, joka järjestetään Hämeenlinnassa 26.3.2022
• Pelataan 4+1 pelaajalla, peliaika 2x15 min.
• Turnaukseen ilmoittaudutaan Suomisportin kautta viimeistään 28.2.2022. Ilmoittautua voi joko omalla joukkueella tai yksittäisenä
pelaajana, joista kootaan joukkueita. Ottelu-ohjelma ilmoitetaan viimeistään paikan päällä.
• Osallistumismaksut (sisältää erotuomarimaksut ja kenttävuokran)
• ? euroa yksittäinen pelaaja
• ? euroa joukkue
• Pelaajalla pitää olla turnauksessa voimassa oleva lisenssi ja vakuutus.
• Kiertävä järjestämisvastuu seurojen kesken vuosittain. Vuoden 2022 Indoorin turnauksen järjestämisestä ja sen jälkeisestä
ohjelmasta vastaa HT-85 ja Seinäjoki United. (yhteyshenkilöt: Anssi Ojala ja Markku Heino)

¹ Jos samalta seuralta on kaksi joukkuetta sarjassa, on joukkueen mahdollista täydentää vajaata joukkuetta lainaamalla pelaaja myös
oman seuran joukkueesta voimassaolevien vuokrausehtojen mukaisesti.

- Tarkennus kilpailusääntöjen pykälään 64: Jos seuralla on samassa sarjassa useampi joukkue, voi pelaaja edustaa vain yhtä joukkuetta
kyseisessä sarjassa.
- Tämän tarkennuksen myötä pelaaja voi edustaa molempia/kaikkia seuran sarjaan ilmoittamia joukkueita, mutta edustuksen siirto
joukkueesta toiseen tapahtuu voimassaolevien vuokrausehtojen mukaisesti, toisin sanoen vuokrasopimus tulee pelaajasta tehdä ja
maksaa jokaisen erillisen lainauksen yhteydessä. Sallittua vain vajaan joukkueen täydentämiseen.

² 1. DIVISIOONA (HARRASTE) MIEHET & NAISET
− 1.Divisioonan idea on se, että vähintään kolme (3) joukkuetta ilmoittautuu ja sitoutuu sarjan kaikkiin otteluihin. Torneopalilmoittautumisen päätyttyä muut joukkueet, jotka eivät pysty sitoutumaan sarjan kaikkiin turnauspäiviin, voivat ilmoittautua
yksittäisiin turnauksiin. Tarjolla myös mahdollisuus yksittäisille pelaajille ilmoittautua yksittäisiin turnauksiin. Yksittäisistä pelaajista
rakennetaan mahdolliset lisäjoukkueet turnauksiin. Tulee huomioida SM-pelaajia koskevat rajoitukset.

