Suomen Cup
2016 – 2017
Osallistujat
Osallistumisoikeus on kaikilla kaukalopallojoukkueilla ympäri Suomen.
Pelitapa ja otteluaika
Ensimmäinen kierros pelataan turnausmuodossa alueellisesti, jossa jokaiselle joukkueelle tulee
vähintään kolme ottelua. Turnauksista etenee jatkoon 2-3 parasta joukkuetta/alue.
Otteluaika on 2x20 min suoraa aikaa 1. kierroksella.
16 parasta joukkuetta pelaa neljännesvälierät maantieteellisesti.
Otteluaika on 2x30 min suoraa aikaa 2. kierroksella
Puolivälieristä eteenpäin Suomen Cup pelataan valtakunnallisesti.
Otteluaika on 3x20 min tehokasta peliaikaa puolivälierät, välierät ja finaali.
Jos ottelu on varsinaisen peliajan jälkeen tasan, pelataan 5 minuutin jatkoaika. Jos joukkueet ovat
tasatilanteessa jatkoajankin jälkeen, suoritetaan rangaistuskuljetuskilpailu liiton sääntöjen
mukaisesti.
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 400 € liiton jäsenseuroille. Osallistumismaksu ei jäsenenä olevalle seuralle
on 500€. Osallistumismaksu laskutetaan seuroilta ilmoittautumisten jälkeen.
Kierrokset
1. kierros alueellisesti (15.9 - 30.11.2016) ottelut pelattava marraskuun loppuun mennessä.
Alueturnaukset
2. kierros alueellisesti (1.-31.12.2016) ottelut pelattava joulukuun aikana
Arvotaan kierros sekä kotijoukkue.
3. kierros puolivälierät (1.-22.1.2017) ottelut pelattava 22.1.2017 mennessä.
Arvotaan kierros sekä kotijoukkue.
4. kierros välierät (23.1-12.2.2016) ottelut pelattava 12.2.2016 mennessä
Arvotaan kierros sekä kotijoukkue.
5. kierros finaali (18.2.2017 tai 25.2.2017)
Arvotaan kotijoukkue.

Talous
Ensimmäisen kierroksen alueturnauksen ottelut sisältyvät osallistumismaksuun.
Alueellisesti pelattaessa (kierros 2) otteluiden talous jaetaan tasan joukkueiden kesken.
Otteluiden talous on 50% - 50%. Yhteiseen talouteen kuuluvia menoja ovat jäähallivuokra,
erotuomarikulut, toimitsijakulut, järjestysmieskulut, yhteisesti sovitut mainoskulut.
Kotijoukkue maksaa erotuomareiden palkkiot ja kulukorvaukset paikan päällä suoraan
erotuomareille ellei liitto tai alue toisin määrää. Joukkueet sopivat keskenään miten vierasjoukkue
maksaa osuutensa erotuomari- yms. kuluista (50 %) kotijoukkueelle.
Kierroksilla 3-4 pelattaessa ylialueellisesti kotijoukkue vastaa ottelutapahtuman kuluista;
erotuomari-, toimitsija- ja järjestysmieskuluista sekä jäähallivuokrasta. Vierasjoukkueen kuluja
ovat omat matkakulut.
Finaaliviikonlopun ottelutapahtuman kuluista (erotuomarit, toimitsijat, jäähallivuokra yms.) vastaa
SKRL ja joukkueet omista matka- yms. kuluista.
Muut määräykset
Suomen Cupissa ovat voimassa Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton säännöt ja määräykset sekä
Suomen Cupin erillissäännöt.
Suomen Cupin erillissäännöt
1. kierroksen otteluissa otteluaika on 2x20min suoraa aikaa. Ottelun viimeiset kaksi minuuttia
tehokasta peliaikaa.
2. kierroksen otteluissa otteluaika on 2x30min suoraa aikaa. Ottelun viimeiset kaksi minuuttia
tehokasta peliaikaa.
3-5. kierroksen (puolivälierät, välierät ja finaali) otteluissa otteluaika 3x20 min tehokasta
peliaikaa.
Mikäli joukkue luovuttaa Suomen Cupin, niin joukkue tuomitaan luovutussakkoihin liiton sääntöjen
mukaisesti. Sekä joukkue suljetaan loppukauden ajaksi liiton alaisesta kilpailutoiminnasta.
Ilmoittautumiset
Ilmoittautuminen on avattu ja viimeinen ilmoittautumispäivä on 3 vk ennen turnausajankohtaa
Ilmoittautumiset osoitteeseen janne.borgstrom@skrl.fi
Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot:
- Seuran virallinen nimi
- Joukkueen nimi ja paikkakunta
- Alue (esim. Keski-Suomi)
- Yhteyshenkilö
- Katuosoite
- Postinumero- ja toimipaikka
- Puh. nro
- Email
- Laskutusosoite, jos on eri kuin yhteyshenkilön osoite
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