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Tervetuloa Junior Basket Tournamentiin!
Ilmoittautuminen
Kaikki joukkueet ilmoittautuvat saapuessaan kisakansliassa, josta heidät
ohjataan majoituskouluille ja pelipaikoille. Ilmoittautuminen on myös
mahdollista ensimmäisen ottelun jälkeen.

Kisakanslia
JBT:n kisakanslia on Puropellon koululla, osoitteessa Sepänkatu 11, Turku
(punainen piste kartalla).
Kanslian puhelinnumero:
046 920 4268
Kanslia on avoinna:
perjantaina 12.5.
klo 15.00 – 22.00
lauantaina 13.5.
klo 7.00 – 21.00
sunnuntaina 14.5.
klo 7.00 – 17.00

Ottelutulokset ja kilpailuinfo netissä jbt.torneopal.fi

Ruokailut
Turnauksen ruokailut järjestetään Puropellon koululla.
perjantai 12.5.
päivällinen 16.30–20.30
lauantai 13.5.
aamupala 6.00–9.00
lounas 10.30–15.00
päivällinen 16.00–20.00
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sunnuntai 14.5.
aamupala 6.00–9.00
lounas 10.30–14.30
Lauantaina 13.5. ja sunnuntaina 14.5. aamupala 6.00-8.00 Kaarinassa majoittuville.
Ruokailuajat eivät jousta, joten ole ajoissa paikalla. Ruokalippuja erikseen myynnissä kisatoimistossa.
Ennen turnausta ilmoitettujen ruokavalioiden mukaiset ateriat pyydetään keittiöstä.
Kerro nimesi ja joukkueesi.
Ruokalista:
Perjantai
Päivällinen: Jauhelihalasagnette, salaatti
Lauantai
Lounas: lihapullat, salaatti
Päivällinen: kanapasta, salaatti
Sunnuntai
Lounas: kinkkukiusaus

Majoitus
Majoituskouluina toimivat:
◆ Luostarivuoren koulu (Luostarinkatu 13)
◆ Puropellon koulu (Sepänkatu 11)
◆ Rieskalähteen koulu (Jöllintie 3)
◆ St.Olofskolan (Luostarinkatu 11)
◆ Kupittaan koulu (Syreenikuja 1)
◆ Piispanlähteen koulu (Otsonkatu 2)
Majoituspantti (50 euroa/joukkue) peritään koulumajoittautumisen yhteydessä
majoituskoululla. Kukin joukkue vastaa majoitustilojen kunnosta ja siisteydestä.
Majoituspaikan vastaava tarkastaa luokan ennen joukkueen lähtöä sunnuntaina
ja palauttaa majoituspantin joukkueelle, mikäli joukkue on huolehtinut
majoitustilojensa kunnosta ja siisteydestä asianmukaisella tavalla.
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Majoitustiloihin ei tule jättää mitään arvoesineitä ja tila tulee lukita sekä ikkunat
sulkea sieltä poistuttaessa. Tavaroiden säilyttäminen majoitustiloissa on joukkueen omalla vastuulla.
Kaikissa majoitustiloissa on turnauksen aikana hiljaisuus klo 23.00–07.00.
Majoitustilat ovat käytettävissä perjantaina klo 18.00 alkaen ja ne on tyhjennettävä ja siistittävä sunnuntaina klo 12.00 mennessä. Tavarat voi tuoda säilytykseen Puropellon kouluun erikseen sovittavaan paikkaan tai ottaa mukaan
pelipaikoille.

Ottelupaikat
Jokaiselle ottelupaikalle on nimetty salivastaava, jonka tunnistaa turnauspaidasta. Salivastaavat huolehtivat otteluiden kulusta, alkamisajoista, pöytäkirjoista ja toimitsijoista sekä toimivat yhteyshenkilöinä osallistuvien joukkueiden
ja turnausjohdon välillä. He myös vastaavat järjestyksestä ottelupaikoilla.
Joukkueen vastuuhenkilö ilmoittautuu salivastaavalle joukkueen saapuessa
ottelupaikalle. Hän myös vastaa pöytäkirjan täyttämisestä joukkueensa osalta.
Joukkueen vastuuhenkilö huolehtii myös joukkueen käyttäytymisestä sekä pukuhuoneiden kunnosta ja siisteydestä käytön jälkeen.
Pelipaikkoina ovat:
◆ Hepokullan koulu (Varkkavuorenkatu 42)
◆ Ilpoisten palloiluhalli (Lauklähteenkatu 13)
◆ Aurajoen koulu (Papinkatu 4)
◆ Luolavuoren koulu (Luolavuorentie 36)
◆ Nummen koulu (Kirkkotie 31)
◆ Nunnavuoren palloiluhalli (Piiparinpolku 22) 2 kenttää
◆ Peltolan ammatti-instituutti (Hamppukatu 2)
◆ Rieskalähteen koulu (Jöllintie 3)
◆ Samppalinnan palloiluhalli (Itäinen Pitkäkatu 45) (2 kenttää)
◆ St.Olofskolan (Luostarinkatu 11)
◆ Piispanlähteen yläkoulu (Marsukatu 1, Kaarina)
◆ Piispanlähteen alakoulu (Otsonkatu 2, Kaarina)
◆ Littoisten monitoimitalo (Tallakatu 2, Kaarina)
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Disko
JBT-kisadisko järjestetään lauantai-iltana St.Olofskolanin salissa klo 20.00 22.00.
Mikäli tarvitsette kuljetuksen diskosta Kaarinaan, on siitä sovittava kisakansliassa kuljetusvastaavan kanssa lauantaihin kello 16.00 mennessä.

Turnaussäännöt
Seuraavia poikkeuksia lukuunottamatta ottelut pelataan noudattaen Suomen
Koripalloliiton voimassaolevia sääntöjä ja
määräyksiä:
– Pöytäkirja tulee täyttää viimeistään 15 min. ennen ottelun alkua
– Lämmittely ja muu otteluun valmistautuminen tapahtuu salin ulkopuolella
– Peliaika tehokasta 2*14 min. (B-C-juniorit) ja 2*12 min. (minit ja mikrot)
– Aikalisät 1/jakso
– Jatkoaika 3 min. (1 aikalisä)
· jatkoaika alkaa ylösheitolla
· mahdollinen toinen jatkoaika sudden death -menetel-		
mällä (ensimmäinen piste ratkaisee)
– Joukkuevirheet täyttyvät kuudennesta virheestä, jolloin seitsemännestä virheestä heitetään vapaaheitot.
– Joukkuevirheet ovat voimassa myös mahdollisella jatkoajalla.
– Ei peluutusrajoituksia
– Joukkueessa voi pelata yli-ikäinen, jolla liiton pelilupa joukkueessa ja/tai jolle
haettu pelilupa turnausorganisaatiolta
– Mahdolliset vastalauseet on jätettävä salivastaavalle kirjallisena 15 minuutin
kuluessa ottelun päättymisestä. Samalla on maksettava vastalausemaksu 50 euroa,
joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Vastalauseen käsittelee jury. Uusintaotteluita ei pelata. Juryn päätös on lopullinen.
– Jos joukkue myöhästyy ottelusta yli 15min, katsotaan ottelu luovutetuksi.
– Luovutetut ottelut merkitään päättyneiksi 20–0.
Sijoittuminen lohkossa jos joukkueet päätyvät tasapisteisiin:
◆ Jos tasapisteissä on kaksi joukkuetta keskinäisen ottelun tulos ratkaisee. Voittaja
sijoittuu edelle.
◆ Jos tasapisteissä on useampi joukkue, ratkaisevat
1. keskinäisten otteluiden sarjapisteet
2. keskinäisten otteluiden korisuhteet (tehdyt/päästetyt pisteet)

moc.ukrut-tbj.www

JBT - Ju
nior Basket Tournament 2017
3. kaikkien otteluiden korisuhde
4. Arpa
Korisuhde lasketaan jakamalla tehtyjen koripisteiden määrä päästettyjen pisteiden
määrällä.

Palkinnot
Voittajajoukkueet palkitaan pokaalein.
Kunkin sarjan kolme parasta joukkuetta saavat mitalit (12 kpl).
Kunniakirjat kaikille mikropoikien ja mikrotyttöjen sarjoihin osallistuneille
joukkueille.

Ensiapu
Kiireellisissä tapauksissa hätänumero 112, muissa tapauksissa
◆ Terveyskeskuksen päivystys TYKSin T-sairaala, Savitehtaankatu 1, Turku.
Keskitetty puhelinneuvonta p. 02 313 8800
Yksityisistä lääkäriasemista JBT suosittelee:
◆ Sairaala NEO (Joukahaisenkatu 6), puh. 010 235 3535

Apteekit

Majoituskouluja lähimmät apteekit ovat:
◆ Kupittaan Apteekki (Kunnallissairaalantie 20), on avoinna perjantaina klo
8.30–21.30, lauantaina klo 10–18 ja sunnuntaina klo 12–18, puh. (02) 251 7222.
◆ Kasken Apteekki (Kaskenkatu 10) pe 9.-18.00 puh. (02) 231 1030.
◆ Yliopiston Apteekki (Yliopistonkatu 25, 20100 Turku) avoinna joka päivä klo
7.00-23.00, Neuvonta puhelimitse 24h/vrk puh. 0300 20 200 (0,4eur/min+pvm/
mpm)
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Haluamme edelleen kehittää turnausta ja olemme kiitollisia kaikesta palautteesta. Lähetä
palautteesi osoitteeseen office.jbt@gmail.com tai välitä se turnauksen kotisivujen kautta
(http://www.jbt-turku.com).
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