AJAX CUP, SARKKIRANNAN KENTILLÄ 29.-30.6.2019
Tervetuloa Ajax Cuppiin, Kempeleeseen, Sarkkirannan luonnonnurmi ja tekonurmi kentille!

Tässä ohjeita turnaukseen liittyen:
Kentän osoite: Sarkkirannantie 20, 90440 KEMPELE (Luonnonnurmi). Urheilutie, 90440 KEMPELE
(Tekonurmi). Kentät ovat vierekkäin, välissä valli.
Pysäköinti: Pysäköintialueet löytyvät liitteenä lähetetystä karttakuvasta. Huomioittehan, että tekonurmen
vieressä olevaan skeittiparkkiin ei saa pysäköidä (rajaamme pysäköintikieltoalueen puomilla/ nauhalla).
Opastus: Turnaukseen ei ole järjestetty liikenteen ohjausta. Turnausalueella sinisiin Ajax-liiveihin puettu
turnaushenkilöstö auttaa ja opastaa tarpeidenne mukaan.
Ilmoittautuminen: Luonnonnurmikentän katsomoiden yläpuolella on kuuluttamokoppi (katso liitteenä
oleva karttakuva), joka toimii turnaustoimistona. Turnaustoimistossa joukkue ilmoittautuu saapuneeksi.
Koko joukkueen ei tarvitse tulla turnaustoimistolle vaan esim joukkueenjohtaja riittää. Ilmoittautumisen
yhteydessä turnaushenkilöstö antaa joukkueelle vauhtipuiston etukupongit. Tarvittaessa saat nämä
aikaisemminkin ennakkoon ottamalla yhteyden turnauspäällikkö Arttu Kauppiseen p.050 307 3969. Lisäksi
turnaushenkilöstö kirjaa pelaajamäärän ylös, jotta voimme niputtaa mitalit valmiiksi.
Ruokailut: Joukkueille ei ole varattu erillistä turnausruokailua. Turnauskioskista löytyy toki pientä
ostettavaa. Maksutapana kortti tai käteinen. Ennen ja/tai jälkeen turnausta toteutettavaan ruokailuun
suosittelemme lämpimästi kauppakeskus Zeppeliinin Rossoa heidän aukioloaikojensa puitteissa!
Rossosta saatte maittavan sporttimenun turnaushintaan, niin lapsille kuin aikuisillekin. Lisätiedot ja
mahdolliset varaukset suoraan Rossosta, 044 - 788 4880
Pukukopit ja WC-tilat sekä vesipisteet: Pukukopit ovat yhteiskäytössä (niitä ei saa laittaa lukkoon). Koppeja
löytyy tekonurmen vieressä olevasta pukukoppikontista ja lunnonnurmikentän vieressä olevasta
huoltorakennuksesta (yu-stadionin ja pesäpallostadionin välissä. Alueen wc-tilat ja vesipisteet löytyvät
huoltorakennuksesta. Ajax-Sarkkiranta ei vastaa pukukoppiin jätetyistä tavaroista. Eli ainakin arvotavarat
on viisainta pitää mukana.
Löytötavarat: Löytötavarat tulee toimittaa turnaustoimistoon, josta niitä voi tiedustella turnauksen ajan.
Tämän jälkeen löytötavarat siirretään urheilukeskuksen huoltorakennukseen, josta niitä voi tiedustella sen
aukioloaikojen puitteissa käymällä paikan päällä tai soittamalla Kempeleen kunnan liikuntapaikan hoitajille
p.050 316 9542
Tulospalvelu: Tulospalvelu päivittyy turnaussivustolle ajaxcup.net Voit lisäksi käydä tiedustelemassa
tuloksia turnaustoimistolta.
Pelit:
-

Lämmittelyalueita löytyy molemmilta kentiltä kenttien päätyihin jääviltä alueilta.
Joukkueen tulee olla kentän läheisyydessä valmiina viimeistään 5 minuuttia ennen oman ottelun
alkamisaikaa.
Kentille ja vaihtopenkeille saavat tulla vain joukkueet toimihenkilöineen. Lasten vanhemmat ja
muut seuraajat voivat seurata otteluita katsomotiloista/ kentän laidalta (vaihtopenkkien
vastakkainen puoli).

-

-

-

-

Yksittäisen ottelun läpiviemiseen on varattu aika ei saa ylittyä, mikäli tämä aika uhkaa ylittyä (esim
ottelu on alkanut myöhässä) katkaisee toimitsija ottelun tarvittaessa ennen täyttä otteluaikaa.
Kaikilta paikalla olijoilta edellytetään hyvää ja toista kunnioittavaa käytöstä turvallisen ja
miellyttävän otteluympäristön takaamiseksi. Otteluiden pelinohjaajat(tuomarit) ovat nuoria
pelinohjaajia ja talkoolaisia. He tekevät parhaansa sinunkin lapsesi eteen!
Ottelun jälkeen toteutetaan loppuhuudot ja kättelyt. Joukkueiden valmentajat valvovat että
kättelyt sujuvat hyvin. Mikäli seuraava peli on alkamassa ”loppuseremoniat” siirrytään tekemään
kentän laidalle.
Joukkueenne viimeisen ottelun jälkeen tulee joukkueen siirtyä turnaustoimiston läheisyyteen
mitalien jakoa varten. Kaikkien joukkueiden kaikki pelaajat saavat mitalin!
P10 (Pojat 2010) syntyneiden sarjoissa jaetaan lisäksi pokaalit kolmelle parhaiten sijoittuneelle
joukkueelle.
P10 EP sarjassa pelataan kuuden joukkueen yksinkertainen sarja, jonka jälkeen joukkueiden
järjestyksen ratkaisevat 1. Pisteet (voitosta 3, tasapelistä 1) 2. Tasapisteissä olevien joukkueiden
keskinäisen ottelun tulos / keskinäisten otteluiden tulokset. 3. Keskinäisten otteluiden maaliero 4.
Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit. 5. Maaliero kaikissa otteluissa. 6. Tehdyt maalit kaikissa
otteluissa. 7a. Rankkarikisa viidellä laukojalla* (kaksi joukkuetta, joiden paremmuus ei ratkea
kohtien 1-6 perusteella). 7b. Arpa (kolme tai useampi joukkue, joiden paremmuus ei ratkea kohtien
1-6 perusteella).
P10 VP sarjassa alkulohkoissa pelataan viiden joukkueen yksikertainen sarja, jonka jälkeen
joukkueiden järjestys ratkaistaan kuten P10 EP sarjassa. Tämän jälkeen pelataan sijoituspelit (esim
A1 (A-lohkon ensimmäinen)- B1 (B-lohkon ensimmäinen) jne. Sijoituspelin päättyessä peliajan
jälkeen tasan, ratkaistaan voittaja rankkarikisassa viidellä laukojalla, *jos peli on viiden laukaisija
parin jälkeen edelleen tasan jatketaan pari kerrallaan kunnes ratkaisu syntyy. Maalivahdin joukkue
voi halutessaan vaihtaa rankkarikisaan varsinaisen peliajan jälkeen.

Muu turnausohjelma ja -palvelut:
-

-

Tekonurmikentän ja luonnonnurmikentän välissä olevan kioskin vierestä löytyy onnenpyörä!
Onnenpyörä on toiminnassa niin kauan kuin palkintoja riittää.
Tekonurmikentän ja luonnonnurmikentän väliin tehdään minikenttä, jossa voi pelailla esim pelien
välissä tai turnausvieraiden kanssa.
Turnausvieraaksi on pyydetty AC Oulun ja ONSsin edustuksen pelaajia sekä Ajax-Sarkkirannan
miesten- ja Naisten joukkueen pelaajia. Emme valitettavasti saaneet tämän ohjeen lähettämiseen
mennessä vahvistusta vierailevista pelaajista ja vierailuajasta. AC Oulu ja ONS ovat kuitenkin
luvanneet, että pelaajia tulee vierailulle.
Vauhtipuiston maskotti Vipsu vierailee turnauksessa lauantaina iltapäivällä noin klo 13.00-14.00.
Turnausvieraiden kanssa voi ottaa kuvia, pelailla ja pyytää nimmareita.

Kysymyksiä?
Otathan yhteyttä turnauspäällikkö Arttu Kauppiseen arttu.kauppinen@ajaxsarkkiranta.fi p.050 307 3969

MUKAVAA TURNAUSTA KAIKILLE!

