
 

 

Suomen Käsipalloliitto ry  Voimassa 1.7.2016 lähtien 

SIIRTYMISOIKEUS SAMAN SEURAN ERI JOUKKUEIDEN VÄLILLÄ 

1.1 Aikuisten ja A-junioreiden sarjat 

Pelaaja rekisteröityy seuransa siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa pelikauden ensimmäisen ottelunsa liiton 

kilpailuissa. 

Pelaajan siirtyessä toiseen saman seuran joukkueeseen 1.9. ja SKPL:n liittohallituksen kullekin kaudelle ennen 

kauden alkua erikseen määrittämän siirtojen takarajan päivämäärän välisenä aikana, seuran on ilmoitettava siirrosta 

liittoon kirjallisesti.  

Siirtyessään alemmalta sarjatasolta ylemmälle, pelaaja saa edustusoikeuden välittömästi. Siirtyessään ylemmältä 

sarjatasolta alemmalle, pelaaja saa edustusoikeuden 5 päivän kuluttua siirtoilmoituksen saapumisesta liittoon. 

Siirrosta ei peritä maksua. 5 päivän karenssin aikana pelaaja ei ole edustuskelpoinen seuransa kummassakaan 

joukkueessa. Pelaaja säilyttää tällöin kuitenkin mahdollisen edustuskelpoisuuden ikärajaisten joukkueiden 

kilpailuissa. 

Pelaajalla ei ole siirto-oikeutta kuluvaksi pelikaudeksi SKPL:n liittohallituksen takarajaksi määrittämän päivämäärän 

jälkeen. Jollei siirtoilmoitusta ole toimitettu SKPL:n toimistoon kyseiseen päivään mennessä, pelaajan edustusoikeus 

liitoin kilpailuissa jatkuu edelleen samassa joukkueessa, jossa hän on viimeksi ollut edustuskelpoinen. 

Asianmukaisesti rekisteröidyllä kehityspelaajalla on 1.1 kohdan määräyksistä riippumatta oikeus pelata seuransa 

ylemmän sarjatason joukkueessa ilman, että tämä vaikuttaisi hänen edustusoikeuteensa alemman sarjatason 

joukkueessa. 

Mikäli joukkueet joutuvat kauden aikana samalle sarjatasolle, on seuran toimitettava liiton toimistoon kirjallinen 

ilmoitus kummankin joukkueen pelaajista. Pelaajilla on joukkueissa 1.1 kohdan määräyksistä riippumatta 

edustusoikeus välittömästi, kun kirjallinen ilmoitus on toimitettu SKPL:n toimistoon. 

1.2 B-F -junioreiden sarjat 

Mikäli seuralla on kaksi joukkuetta samassa ikäluokassa ja samassa nuorten sarjassa (B-F), tulee seuran kullekin 

kaudelle kiinnittää kumpaankin joukkueeseen 7 pelaajaa SKPL:n toimiston tarkemmin antamien ohjeiden mukaisesti. 

Kiinnitettyjen pelaajien siirtyessä samassa sarjassa saman seuran sisällä, noudatetaan edellä mainittua 1.1 kohdan 

mukaista siirto- ja 5 päivän karenssisääntöä. Kyseisten joukkueiden muut pelaajat voivat siirtyä vapaasti ilman 

karenssiaikaa ja ennakkoilmoitusta liittoon seuran saman ikäluokan joukkueesta toiseen. 

Final Fourissa/pudotuspeleissä pelaaja voi edustaa vain yhtä joukkuetta. 

Mikäli seuralla on samassa ikäryhmässä kaksi eri tasolla pelaavaa tasojoukkuetta, on kilpajoukkueeseen kiinnitettävä 

4 ryhmän parasta pelaajaa SKPL:n toimiston tarkemmin antamien ohjeiden mukaisesti. Seuran juniorivastaava 

tarkistaa, että oikeat pelaajat on kiinnitetty. Tasojoukkueiden muut pelaajat voivat siirtyä vapaasti ilman 

karenssiaikaa ja ennakkoilmoitusta liittoon saman ikäluokan tasojoukkueesta toiseen. Kilpasarjaan kiinnitetty pelaaja 

ei voi pelata myöskään ylemmän ikäluokan haastajasarjassa. 


