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37.Turkuturnaus 2021

TURNAUSKUTSU
Euroopan suurin
juniorijääkiekkoturnaus

09-11.04.2021: E09, E10, F11
16-18.04.2021: C06AAA, D07, D08
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37.Turkuturnaus turnauskutsu 09. – 18.4.2021
Turun nuorisokiekko ry kutsuu kaikkia kansainvälisen jääkiekkoliiton alaisten
seurojen joukkueita osallistumaan kansainväliseen Turkuturnaukseen, joka
järjestetään Turun seudun jäähalleissa.
Turnauksessa noudatetaan jääkiekon kansainvälisiä ja kansallisia sääntöjä sekä
turnaussäännöissä erikseen mainittuja lisämääräyksiä.
Turnaussäännöt julkaistaan turnauksen virallisilla kotisivuilla www.turkuturnaus.fi .
JÄRJESTÄVÄT SEURAT
Kiekko-67 juniorikiekko ry, TPS juniorijääkiekko ry, Turun Kisa-Veikot ry,
TuTo ry Juniorijääkiekko, Turun Jääkiekkotuomarit ry

1. OTTELUPAIKAT
Turun seudun jäähallit, Turku, Kaarina, Parainen ja Raisio.

2. AIKATAULU
2020
Virallinen turnauskutsu julkaistaan kesäkuussa ja jo alkanut ilmoittautuminen
turnaukseen jatkuu.
31.12. Ilmoittautumisaika päättyy, osanottomaksu 800,00 EUR.
Jälki-ilmoittautumisaika alkaa, osanottomaksu 850,00 EUR.
2021
28.2 Lohkojaot ja alustava peliohjelma julkaistaan nettisivuilla.
09-11.4. E09- E10- ja F11 -juniorien Turkuturnaus
16-18.4. C06-, D07- ja D08 -juniorien Turkuturnaus
15.5. Viralliset tulokset julkaistaan netissä, sivuilla www.turkuturnaus.fi

3. JOUKKUEMÄÄRÄT
Turnaukseen hyväksytään sellainen määrä joukkueita, joka mahdollistaa sarjojen
pelaamisen 8 joukkueen sarjana.
Kaikilla joukkueilla on 5 ottelua, joiden tehollinen peliaika on 2x15 min ja
kokonaisaika max 50 min.
Poikkeuksena C06- turnaus pelataan 8 joukkueen kutsuturnauksena, peliaika 2x20
min ja kokonaisaika max 80 min
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E-junioreissa noudatetaan niitä SJL:n kilpailusääntöjä, jotka ovat mahdollisia kauden
jälkeisissä kansainvälisissä turnauksissa.
F10 turnaus pelataan pitkällä kentällä E-2 säännöin.

4. MAHDOLLINEN KARSINTA
Turnauksen järjestäjällä on oikeus suorittaa karsintaa, mikäli turnausjoukkueiden
määrä nousee olosuhteisiin nähden liian suureksi. Karsinta suoritetaan niiden
joukkueiden kesken, jotka ovat ilmoittautuneet 31.12.2020 mennessä ja maksaneet
ilmoittautumismaksun 200,00 euroa.
Jos joudutaan suorittamaan karsinta, hyväksytään mukaan joukkueet seuraavassa
järjestyksessä:
1. Ulkomaalaiset joukkueet
2. Järjestävän seuran joukkueet. Edellyttäen, että osallistuvat toimitsijatehtäviin
turnauksen aikana.
3. Muut suomalaiset joukkueet, kuitenkin korkeintaan 1 joukkue/seura/tasoturnaus.
4. Ilmoittautumisjärjestys
Valintapäätöksestä ei voi valittaa.

5. TURNAUKSEN SÄÄNNÖT
Turnauksessa noudatetaan SJL:n hyväksymiä juniorisääntöjä 2020-2021 sekä
turnauksen kotisivuilla www.turkuturnaus.fi lueteltuja lisämääräyksiä.

6. ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tulee tehdä www.gameresultsonline.com -sivuston
kautta viimeistään 31.12.2020 klo 16.00 mennessä, jolloin turnausmaksu on 800,00 € /
joukkue.
Tämän päivämäärän jälkeen tapahtunut ilmoittautuminen tulkitaan jälkiilmoittautumiseksi, jolloin osanottomaksu on 850,00 € / joukkue.
Ilmoittautumisen jälkeen joukkueelle lähetetään lasku sähköpostilla
ilmoittautumismaksusta (200,00 EUR), syyskuun alusta lähtien muutaman päivän
kuluttua ilmoittautumisesta.
Lasku on maksettava eräpäivään menneessä, jotta ilmoittautuminen hyväksytään.
Viitenumeroa on käytettävä, jotta maksu kohdistuisi oikealle joukkueelle!
Järjestäjä lähettää myöhemmin laskun turnausmaksusta (600€) ja se on maksettava
eräpäivään menneessä.
Osanottomaksu palautetaan, mikäli joukkuetta ei hyväksytä mukaan turnaukseen.
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Mikäli joukkue peruuttaa osanottonsa tai turnaus peruuntuu force majeure-syystä
järjestelytoimikunta palauttaa turnausmaksun kokonaan tai osan siitä. Mikäli peruutus
tapahtuu 15.02.2021 jälkeen, ei ilmoittautumismaskua palauteta.
Joukkueen sähköpostiosoite on tärkeä, sillä kaikki informaatio ja
lisämääräykset toimitetaan ainoastaan sähköpostilla.
Turnaustoimisto:
Turun Nuorisokiekko ry
c/o Heikki Asikainen
Itäinen Pitkäkatu 9 D 58,
FIN-20520 TURKU
Sähköposti:
toimisto(at)turkuturnaus.fi

7. MUUTA
Järjestäjä varaa itselleen oikeuden sijoittaa joukkueet siihen tasoturnaukseen, johon se
katsoo joukkueen kuuluvan. Tasojen tarkistus tehdään alkuvuonna 2021.
Järjestäjällä on oikeus muuttaa tilanteen niin vaatiessa turnaussääntöjä. Muutoksista
ilmoitetaan mukanaoleville joukkueille.

8. JOUKKUEIDEN MAJOITUS
Järjestäjä on sopinut Scandic hotelliketjun kanssa joukkueystävälliset hinnat. Ottakaa
yhteys suoraan hotelliin ja tehkää varaukset hyvissä ajoin.

9. LISÄTIETOJA
- Heikki Asikainen, sihteeri +358 50 0779297
heikki.asikainen(at)turkuturnaus.fi
- Tom Rajalin, puheenjohtaja +358 40 7708522
tom.rajalin(at)turkuturnaus.fi

www.turkuturnaus.fi
TERVETULOA KEVÄISEEN TURKUUN JA EUROOPAN SUURIMPAAN
JUNIORITURNAUKSEEN
TurunNuorisokiekkory/Järjestelytoimikunta
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