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SM-sarja ja kilpailuvaliokunta
Kesän SM-sarjojen aloitus viivästyi koronavirus tilanteen takia. Miesten ja naisten sarjat päästään
kuitenkin vihdoin ja viimein aloittamaan kesäkuussa. Naisten ensimmäinen sarjapeli pelataan Helsingissä
14.6 ja miesten 13.6 Lahdessa. Miesten hybridisarjaan voi vielä pelaajia ilmoittautua mukaan.
SM-sarjan pelit pelataan jokaisen kaupungin asettamien erityisehtojen mukaan. Isännöivä seura on
vastuussa ehtojen tiedottamisesta vieraileville seuroille ja seurat vastaavat myös ehtojen
noudattamisesta.
Sarjavastaavat tavoitat osoitteesta smsarjat@lacrosse.fi
Lahdessa pelataan kesällä myös ensimmäistä kertaa naisten Chicago Lacrosse League (CLL), joka on Lahti
Lacrosse:n ideoima SM-sarjasta erillään oleva hupiliiga.

Kilpailuvaliokunta on käynyt läpi ehdotetut naisten sääntömuutokset ja hyväksyneet ne. Naisten sarjaa
tullaan tänä vuonna pelaamaan muokatuilla säännöillä (mm. lyhyempi kenttä ja 7v7 peli). Tämä siksi, että
sarjaan voisi osallistua useampi sellainen joukkue, joilla ei ole mahdollisuutta pelata 9+1 pelaajalla.
Kilpailusäännöt löytyvät kokonaisuudessaan liiton nettisivuilta
www.lacrosse.fi/lacrosseliitto/materiaalipankki

Kauden 2020 lisenssi- ja vakuutusmaksut
Kauden 2020 lisenssit ja vakuutukset löytyvät Suomisportin nettisivuilta. Vuonna 2020 pelaajien
lisenssimaksu on 40 €.
SM-sarjaan osallistuville pelaajille, lisenssi on pakollinen.
1.4.2008 tai myöhemmin syntyneille lisenssin hinta on 15€. Liitto edellyttää vakuutusta kaikilta alle 18vuotiailta pelaajilta ja suosittelee vakuutusta kaikille. Vakuutuksen voi ostaa lisenssin yhteydessä
Suomisportin kautta.
Lisätietoja löytyy Liiton nettisivuilta https://www.lacrosse.fi/lacrosseliitto/lisenssi.

Maajoukkueiden varainhankinta
Sekä naisten- että miesten maajoukkueet ovat käynnistäneet varainhankintakampanjan
www.varainhankinkkija.fi sivuston kautta. Käykää tukemassa maajoukkueitamme, esim. tilaamalla
Storytelin kuukauden kuuntelujakson ILMAISEKSI. Jokaisesta kokeilujakson tilauksesta maajoukkue saa
5€ itselleen.
Naisia voi tukea täältä: https://www.varainhankkija.fi/kampanja/nlacrosse
Miehiä voi tukea täältä: https://www.varainhankkija.fi/kampanja/mlacrosse

Naisten tuomarointikoulutus pidettiin toukokuussa
Kovasti toivottu naisten Level 1 tuomarointikoulutusta ei voitu koronan takia järjestää alkuperäisten
suunnitelmien mukaisesti vaan koulutus siirrettiin Teams:iin. Teamsin välityksellä käytiin läpi koulutuksen
teoria osuus ja käytäntö osuus tullaan mahdollisuuksien mukaan arvioimaan videomateriaalin perusteella
kesän aikana. Koulutukseen osallistui 13 henkilöä neljästä eri joukkueesta. Toivomme, että näistä
henkilöistä on apua, kun joukkueet käyvät sääntöjä läpi ennen kauden alkua.
Ensi vuoden toukokuussa on tavoitteena järjestää uusi naisten Level 1 tuomarointikoulutus.

Hyvää Lax-kesää kaikille!

