KENTTÄVARAUSTEN PELISÄÄNNÖT
Seuralla on käytössään Halikon asemalla oma talkoilla rakennettu tekonurmi, eli Hippo-areena ja kaupungin
hallinnoima nurmikenttä. Seura jakaa harjoitusvuorot kaupungilta saatavien vuorojen, joukkuekokojen,
peliohjelmien, kotiturnausten ja muiden olennaisten tekijöiden perusteella.
Harjoitusvuorot netissä
Säännölliset harjoitusvuorot jaetaan vuosittain maaliskuussa ja jojot merkitsevät ne kunkin joukkueen
oman nettisivun kalenteriin. Harjoitusvuoroja joudutaan muokkaamaan kauden aikana, sillä yläkenttä tulee
käyttöön tekonurmea myöhemmin.
Yksittäiset, säännöllisiin harjoitusvuoroihin vaikuttavat tapahtumat, kuten pelit tai kotiturnaukset
merkitään seuran pääkalenteriin. (jos oikeudet riittävät, jojot merkitsevät ne itse, tai sitten informoidaan
ajoissa Merjaa, jolloin hän hoitaa merkitsemisen). Tapahtumaa merkitessä ilmoitetaan mahdollisuuksien
mukaan kellonajat ja se, mitkä osat kentästä on varattuina (kts. kenttien lohkot alla)
Jokainen jojo on velvollinen huolehtimaan siitä, että oman joukkueen kalenteri on ajan tasalla, ja että
muihinkin vaikuttavat tapahtumat tulevat merkityksi pääseuran kalenteriin.
Kenttien lohkot
Vuorojen jakamisen helpottamiseksi kentät on jaettu “lohkoihin”. Tällöin jokainen joukkue tietää mikä osa
kentästä on omassa käytössä. Näin vältymme siltä, että lämmittelemme tietämättämme toisten
harjoituksiin varatulla alueella, emme tiedä etukäteen vaikuttaako kentälle sijoiteltu peli omaan
harjoitusvuoroomme jne. Keskustelu ja jousto kentän laidalla on silti edelleen sallittu 
Alakenttä on jaettu puolikkaisiin A ja B (piiri käyttää pelien merkitsemisessä puolikkaita) sekä
neljänneksiin A1, A2, B1 ja B2, nurmikenttä puolikkaisiin A ja B
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Harjoitusvuoron käyttö
Pidäthän huolta, että joukkue käyttää harjoitusvuoronsa. Mikäli esim. pelitapahtuman takia vuoro jää
tyhjäksi, ilmoitathan siitä ensi tilassa muille joukkueenjohtajille sähköpostilla.
Joukkueen toimihenkilöt ovat itse velvollisia seuraamaan seuran kalenteria mahdollisten
pelitapahtumien tai poikkeusten varalta, vaikka niistä pyritään asianosaisia myös informoimaan.
Voit halutessasi pidentää joukkueellesi myönnettyä harjoitusvuoroa lisäämällä siihen esim. 15 minuutin
lämmittelyn tai jäähdyttelyn kentän ulkopuolella. Huolehdithan tällöin, että pelaajat eivät häiritse
harjoitusvuorossa olevia joukkueita.
Jokainen joukkue harjoittelee ensisijaisesti sille varatulla kenttälohkolla/lohkoilla. Harjoitusten aikana
voidaan toki järjestelyjä muuttaa esim. osallistujamäärien mukaan, kunhan se sovitaan yhteisesti muiden
kentän käyttäjien kanssa.
Harjoitusvuoron jälkeen kenttä jätetään siistiin kuntoon, opetetaan tämä myös pelaajille. Maalit siirretään
yhteistyössä seuraavan joukkueen kanssa sopivaan paikkaan. Päivän viimeisenä treenaava joukkue nostaa
aina maalit kentän rajojen ulkopuolelle.

Harjoituspaikkojen huolto
Kauden alussa järjestetään kenttätalkoot, johon jokaisen joukkueen oletetaan osallistuvan. Työt jaetaan
eri joukkueiden kesken, jolloin ne voivat itselleen parhaana ajankohtana hoitaa oman osuutensa.
Lisäksi kaikki joukkueet ovat velvollisia huolehtimaan tekonurmen huollosta. Kenttä tulisi mm. harjata
säännöllisesti, samoin roskia ja risuja on hyvä poistaa aika ajoin. Kentän huoltovuorot merkitään seuran
kalenteriin, huoltovuoroja tulee joka joukkueelle vain pari kertaa kesässä. Jojot huolehtivat, että joukkue
hoitaa oman vuoronsa, tai sopii itse vuoron vaihdosta toisen joukkueen kanssa, mikäli oma aika ei sovi.
Ohjeet kentän huoltoon on jojomateriaaleissa.
Jokainen huolehtii osaltaan, että yhteiset tilat, kuten pukukopit, toimisto, kenttä ja sen välitön ympäristö
ovat siistissä kunnossa niin harjoitusten kuin turnaustenkin jälkeen.

