
Pipa saa olla päässä tai rotvallir reunalla, 
muttei kummasaka liian kireellä.

Likkojen kiakkoturnee lavvantaina 25.8.2018 Tampereella

Kaikkiham me tiäretään, että jääkiakko o hiano laji. Mutta ohan se kausi vähä lyhyt ja alkaaki tosi myähään. 
Sonny ratkastu silleen, että piretääj jo enne sarjapelejä sellane kunno harrasteturnee täälä Tampereella. 
Jätetäär ruttuset ottat, entiset liikakiakkoilijat ja ihan natiaiset kotio. Niijja ne kekkä on just vähä aika sitte 
jotaim muita jäälajeja (rinkettee, jääpalloo, kaukalopalloo) pääsarjatasolla asti höntsänny – sen sijaaj josse 
on tapahtunu joskus siinä soraj jälkee nisse käy. Kylä om meinaan kaikkien etu ku saaraan tasaset väännöt.

Mukaam mahtuu 6 joukkuetta, tainno oikeestaan 5, koska kylähäm me Ikuril Likat ny ollaan itte yks niistä. 
Pannaan kaks kolmel lohkoo alkuuj ja sitte lekentaariset pleiohvit, sillai lohkoykköset vastaan -kakkoset ja 
niistä mitalipeleihi, kylä te tiätte. Viimetteet ratkoo tiätenki keskenään kans kekkä jää iha hännille. Eli 
neljälle parhaalle tulee neljä peliä ja kahelle melkein yhtä hyvälle kolme. Peliajaks on aateltu kolme varttia 
suaraa aikaa, eikä mitää päittev vaihtoo tai erätaukoo, kerta nehänny vaan om pois siitä olennaisimmasta. 
Jua sitte vaihrossa ne kellon jano. Ja luistelee takaperin ne kekkä haluu mennä välillä eri suuntaan.

Mikäähän eijjoo nykypäivänä ilmasta, mutta kustannukset on koitettu pitää asiallisena: 350 €/joukkue. 
Ilmottauru sähköpostilla ikurinlikat@gmail.com nimme laitetaan paluuviästiin tilitiarot ja eräpäivä. 
Onnysi nopee kerta kesä oli jo toukokuussa ni tääki ojjo ovella.

Aika:
Ihajjust, eli paa toimeks samantiän!
(la 25.8., koko päivä)

Ikäraja:
Kakaroitten tarttee jäärä kotio tai saa ne tiätty tulla kannustaa.
(20 v.)

Paikka:
No ei me ny Hakamettää varattu, mutta Tessu kumminki. 
(Tesoman jäähalli 2: Tuomarinkatu 7, 33310 Tampere)

Muut säännöt + karenssit:
Johan ne kerrottiin tua yläpualella, mutta altaki saa luntata.
(Jääkiekkoliiton harrastesarjan säännöt sekä Likkojen kiakkoturneen säännöt. Ei entisiä pääsarjatason 
jääkiekkoilijoita. Jääkiekon Mestiksestä/1. divarista 7 vuoden karenssi. Ringeten, jääpallon ja 
kaukalopallon pääsarjatason peleistä samoin 7 vuoden karenssi.)

Järjestävä taho:
Ihan itte
(Ikurin Vireen naisten harrastekiekkojoukkue Ikurin Likat)

Yhteystiedot:
Jos sää oot sitä miältä, että jotain tiatoo puuttuu tai muutej jäi epäselväks, ni paa viästi.
(ikurinlikat@gmail.com)


