Kiitos ilmoittautumisestanne TuPS Talviliigaan!
Infokirjeestä löydät osallistumiseen tarvittavat tiedot, ja tarvittaessa voit kysyä lisätietoja anu@tups.fi tai 040 840 1510.

Ajankohdat
T10-sarjan pelipäivät ovat 8.11., 6.12., 31.1. ja 21.3. Olette ilmoittautuneet yhteen tai useampaan tapahtumaan, kaikki pelipäivät
pelataan klo 9-15 välisenä aikana. Halliin pääsee sisään viimeistään 30 min ennen ensimmäisen pelin alkua ja seuraavat
harkkavuorot alkavat heti klo 15, joten toivomme viimeisten otteluiden joukkueita siirtymään pikaisesti kenttäalueelta.

Pelipaikka
Tuusulan kuplahalli, osoite Kilpailutie 11 Tuusula. Halli on lämmitetty mutta talvipakkasilla viileä. Hallissa ei ole pukuhuonetiloja,
WC löytyy hallin ulkopuolella olevasta huoltorakennuksesta. Halliin jää tilaa lämmittelyille.

COVID-19 ohjeistus
Älä tule tapahtumaan, jos sinulla on pieniäkään sairauden oireita. Pyydämme, että koronatilanteesta johtuen halliin tulisivat
mukaan vain pelaajat ja joukkueen taustahenkilöt. Mikäli vanhempia halliin kuitenkin tulee, on heidän käytettävä kasvomaskeja ja
pidettävä 1-2 metrin turvavälit. Vaihtoalueille vain pelaajat, valmentajat ja muut toimihenkilöt, joiden on myös pidettävä 1-2
metrin turvavälit. Pese kädet saippualla ja desinfioi kädet ennen ja jälkeen tapahtuman ja mahdollisuuksien mukaan myös sen
aikana. Jos sinun on pakko yskiä tai aivastaa, tee se hihaan.

Palvelut
Mikäli ajankohtainen koronatilanne sallii, joukkueita palvelee tilassa buffet, jonka järjestää emäntäjoukkue. Maksuvälineenä käy
käteinen ja pankkikortti, mahdollisesti myös mobilePay. Suosittelemme muun kuin käteisen käyttöä.

Sarjat ja pelimuoto
Pelimuoto on 8v8. Jokaiselle joukkueelle tulee tapahtumassa 2 ottelua, yhden ottelun kesto on 2x15 minuuttia. Otteluohjelma on
tiivis, joten joukkueiden toivotaan olevan valmiina kentällä ennen ottelun alkua, jotta ottelun peliaikaa ei jouduta lyhentämään.
Sarja on suunnattu 2011 syntyneille tytöille ja sarjassa pelataan tasot 1 ja 2.

Säännöt
Turnauksessa noudatetaan Kaikki Pelaa -sääntöjä. Sarjassa on käytössä maalialueen paitsio. Tapahtumassa ei lasketa pisteitä eikä
sijoituksia, mutta pelien tulokset kerätään sarjan nettisivuille.

Ilmoittautuminen pelipaikalla
Joukkueiden on ilmoittauduttava buffetin yhteydessä olevaan turnaustoimistoon 30 min ennen
ensimmäisen pelin alkua.

Otteluohjelmat
Otteluohjelmat löytyvät ajantasaisina seuraavista osoitteista sitä mukaan kun ne valmistuvat. Käythän
tarkistamassa viimeisimmän aikataulun vielä juuri ennen tapahtumaa!
8.11.
6.12.
31.1.
21.3.

https://www.tups.fi/tapahtumat/talviliiga/t10/8-11/
https://www.tups.fi/tapahtumat/talviliiga/t10/6-12/
https://www.tups.fi/tapahtumat/talviliiga/t10/31-1/
https://www.tups.fi/tapahtumat/talviliiga/t10/21-3/

Tervetuloa!
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