AUTO-KEHÄ CUP
LAUANTAINA 22.8.2020
Tervetuloa lauantaina 22.8 Karkkilaan Auto-kehä cup -turnaukseen.
Ohessa on joukkueille sekä peliä seuraamaan tuleville läheisille
tarkentavaa tietoa päivästä.
Pelipaikka:
Harjun tekonurmi, osoite Huhdintie 13, 03600 Karkkila (Nyhkälän koulun
vieressä)
Paikoitus:
Tekonurmen läheisyydessä oleva tori os. Harjukatu 2. Paikoitukselta on
n. 300 m pelipaikalle. Paikalla on liikenteenohjaaja sekä opasteet.
Peleihin liittyvät tiedot:
Ilmoittautuminen: Tapahtuu KJS P11-12 joukkueenjohtajalle Lea
Ullgrenille WhatsApp (+358 40 7376041) viestinä edeltävä päivänä tai
pelipäivän aamuna.
Joukkueiden lämmittelyalueina toimii tekonurmen välittömässä
läheisyydessä oleva tekonurmipohjainen jääkiekkokaukalo (L 1) sekä
tekonurmella pelikenttien vieressä oleva tyhjä pelikenttä (L2). Tämä
kenttä on merkattu värillisillä tötteröillä. Peliohjelmaan on merkattu
kummassa paikassa joukkue voi suorittaa alkulämmön. Toivomme, että
valmentajat huomioivat asian.
Sarjat: 2011 Harraste sekä Haaste ja 2012 Harraste sekä Haaste
Peliaika: 1 x 20 min, pelit alkavat ja loppuvat samasta merkistä.
Pelikentät: numeroidut 3 kpl
Säännöt:
2011 Harraste; sivurajaheitto ja vetäytymissääntö
2011 Haaste; sivurajaheitto, ei vetäytymissääntöä
2012 syntyneet; sivurajaheitto tai syöttö/ kuljetus sekä vetäytymissääntö
Muuten pelataan Kaikki pelaa- säännöillä

Pelin loputtua huuto ilma kättelyä ja sen jälkeen kiitämme vastustajaa
taputuksella.
Peliohjelma julkaistaan lähempänä turnausta. Peliohjelmaan on
merkattu alkulämpöpaikka (L1=jääkiekkokaukalo tai L2= tekonurmen
tyhjä pelikenttä)
Pelinohjaajina toimii nuoret lajin harrastajat, he ovat myös oppimassa.
Jos teillä on palautetta heille, toivomme teidän antavan palautteen
pelinohjaajien vastuuhenkilölle (huomioliivi päällä). Hän on joko
tekonurmella metsän puoleisessa päädyssä tai info- pisteessä.
Kentälle kulku tapahtuu koulun päädyistä olevista sisäänmenoista (kts.
kuva) Kentältä poistutaan metsän puoleisista poistumispaikoista.
Tekonurmelle ei saa viedä syötävää
Palkitseminen: Joukkueen edustaja käy hakemassa info- pisteestä
ennen tai jälkeen pelien joukkueen palkintokassin, josta löytyy mitalit
sekä tsemppari pokaali. Valmentajat jakavat joukkueelleen palkinnot
sponsoriseinän edustalla, josta löytyy myös maskottimme. Sponsoriseinä
on tekonurmikentän edessä olevan valkoisen rakennuksen seinustalla.
Katsojat:
Tekonurmelle saa mennä vain pelaajat, valmentajat sekä joukkueen
huoltajat. Katsojat voivat katsoa tekonurmikentän ulkopuolelta (kts
kuva). Toivottavaa on, että jokainen huolehtii riittävästä turvavälistä.
WC: Alueelta löytyy wc
Info-piste: kahvion vieressä on info- piste, mistä joukkueen edustajat
voivat hakea palkintokassin joukkueelleen ennen tai jälkeen pelien.
Ea-piste: Toimii samassa pisteessä kuin info- piste, paikalla on
ensiaputaitoinen henkilö. Toivomme, että joukkueet kuitenkin
varautuvat ottamalla mukaan omat hoitotarvikkeet pienille ruhjeille. Eataitoisella henkilöllä on nimikoitu huomioliivi päällä.
Jos paikalle tarvitsee kutsua ensivasteyksikkö, osoite on Huhdintie 13
tekonurmi.
Hoitava sairaala on Lohjan sairaala os. Sairaalatie 8 08200 Lohja.
Sairaalassa toimii normaali päivystys pelipäivänä.
OHEISTOIMINNOT:
Tekonurmen läheisyydessä toimii kahvio, jossa maksuvälineenä käy
käteinen sekä kortti.
Kahvion vierellä on arvontakoju, jossa joka toinen arpa voittaa. Samalla
on mahdollista osallistua erikseen pääpalkinnon arvontaan.
Pääpalkintona on ralliautokyyditys rallin 10-kertaisen suomenmestarin
kyydissä. Voittajalle ilmoitetaan erikseen.

KORONAAN LIITTYVÄT HUOMIOT:
Noudatamme palloliiton koronaan liittyviä ohjeistuksia
Seuraamme valtakunnallisia ohjeistuksia ja reagoimme niihin nopeasti.
Tilanteen pahentuessa luonnollisesti perumme tapahtuman. Laitamme
viestin heti, jos sellainen päätös tehdään.
Muistutattehan pelaajia läheisineen, ettei tapahtumaan saa osallistua,
jos tuntee itsensä kipeäksi (kuume, yskä, kurkkukipu, ripuli, päänsärky).
Tervetuloa iloiseen pelitapahtumaan!
Jos teillä on kysyttävää, voitte olla yhteydessä KJS P11-12 joukkueen
johtajaan Lea Ullgren puh +358 40 7376041 tai s.postilla
lea.ullgren@gmail.com
Nähdään elokuussa!
Yt. Joukkueen johtaja Lea Ullgren sekä taustatiimi

