39. Turkuturnaus
TURNAUSKUTSU
1. - 2.4.2023: U11 ja U12
15. - 16.4.2023: U13 ja U14
Turnauksen järjestää Turun Nuorisokiekko ry:

Tervetuloa 39. Turkuturnaukseen!
Hyvät joukkueenjohtajat, valmentajat, pelaajat ja muut kannustajat tervetuloa keväiseen
Turkuun perinteiseen jääkiekon junioriturnaukseemme. Turnausta pelataan Turun
jäähalleissa.
Ilmoittautuminen turnaukseen on nyt käynnisssä. Tuo seurasi mukaan perinteiseen kevään
turnaukseen Turkuun.
Ilmoittautumisaika päättyy 31.1.2023, osanottomaksu 840,00 EUR. Jälki-ilmoittautumisaika
on 1.-28.2.2023 ja osanottomaksu 900,00 EUR.
Alustavat lohkojaot ja peliohjelmat julkaistaan 1.3.2023.
TURNAUS INFO:
JOUKKUEMÄÄRÄ
Turnaukseen hyväksytään sellainen määrä joukkueita, joka mahdollistaa sarjojen
pelaamisen 8 joukkueen sarjana. Kaikilla joukkueilla on 5 ottelua, joiden peliaika on 2x15
min ja kuitenkin kokonaisaika max 50 min. Kaikissa ikäluokissa noudatetaan niitä SJL:n
kilpailusääntöjä, jotka niihin on erikseen määrätty.
MAHDOLLINEN KARSINTA
Turnauksen järjestäjällä on oikeus suorittaa karsintaa, mikäli turnausjoukkueiden määrä
nousee olosuhteisiin nähden liian suureksi. Karsinta suoritetaan niiden joukkueiden kesken,
jotka ovat ilmoittautuneet ja maksaneet ilmoittautumismaksun 31.1.2022 mennessä.
Mikäli karsinta suoritetaan, hyväksytään mukaan joukkueet seuraavassa järjestyksessä:
1. Ulkomaalaiset joukkueet
2. Järjestävän seuran joukkueet.
3. Muut suomalaiset joukkueet, kuitenkin korkeintaan 1 joukkue/seura/tasoturnaus.
4. Ilmoittautumisjärjestys
Valintapäätös on lopullinen.

TURNAUKSEN SÄÄNNÖT
Turnauksessa noudatetaan SJL:n hyväksymiä juniorisääntöjä sekä turnauksen verkkosivulla
www.turkuturnaus.fi olevia turnaussääntöjä.
Järjestäjällä on oikeus muuttaa tilanteen niin vaatiessa turnauksen aikataulua. Muutoksista
ilmoitetaan mukanaoleville joukkueille.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tulee tehdä www.gameresultsonline.com -sivuston kautta viimeistään
31.1.2023, jolloin turnausmaksu on 840,00 € / joukkue. Tämän päivämäärän jälkeen
tapahtunut ilmoittautuminen tulkitaan jälki-ilmoittautumiseksi, jolloin osanottomaksu on
900,00 € / joukkue.
Ilmoittautumisen jälkeen joukkueelle lähetetään ilmoittautumismaksu sähköpostilla tai
e-laskuna (200,00 EUR), muutaman päivän kuluttua ilmoittautumisesta. Muistakaa ilmoittaa
e-laskun tiedot! Lasku on maksettava eräpäivään menneessä, jotta ilmoittautuminen
hyväksytään ja joukkue tulee näkyviin Gameresultonlineen. Viitenumeroa on käytettävä,
jotta maksu kohdistuisi oikealle joukkueelle!
Järjestäjä lähettää myöhemmin laskun turnausmaksusta (640 €) ja se on maksettava
eräpäivään mennessä. Osanottomaksu palautetaan, mikäli joukkuetta ei hyväksytä mukaan
turnaukseen. Mikäli joukkue peruuttaa osanottonsa tai turnaus peruuntuu force majeuresyystä järjestelytoimikunta palauttaa turnausmaksun kokonaan tai osan siitä. Mikäli
peruutus tapahtuu 1.2.2023 jälkeen, ei maksua palauteta.
Joukkueen sähköpostiosoite on tärkeä, sillä yhteydenpito tapahtuu ainoastaan
sähköpostilla.
JOUKKUEIDEN MAJOITUS
Joukkueet järjestävät majoituksensa itse. Järjestäjä on sopinut Scandic hotelliketjun kanssa
joukkueystävälliset hinnat. Ottakaa yhteys hotelliin ja tehkää varaukset ajoissa.
LISÄTIETOJA
Tom Rajalin, puheenjohtaja +358 40 7708522
tom.rajalin(at)turkuturnaus.fi

Heikki Asikainen, sihteeri +358 500 779297
heikki.asikainen(at)turkuturnaus.fi

Tervetuloa keväiseen Turkuun!

