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KILPAILUKUTSU KAUDELLE 2014-2015 

 

Suomen Käsipalloliiton ja sen alueen järjestämissä kilpailuissa noudatetaan seuraavia sääntöjä: 

 

1. Pelisäännöt  

 

Käsipalloilun pelisäännöt 1.7.2010 SKPL:n selityksin. 

 

2. Kilpailusäännöt 

 

Kilpailusäännöt 28.11.2009 alkaen sis.  § 22 muutos Keskinäisen järjestyksen ratkaiseminen tasapistetilanteissa sekä § 

31 Varaerotuomarien käyttö. 

3. Pelaajat ja toimitsijat 

 

Vain liiton lisenssin lunastanut pelaaja ja toimitsija saa edustaa seuraa julkisissa kilpailuissa. (Kilpailusäännöt 45 §)  

 

Pelaajat osallistuvat kilpailuihin omalla vastuullaan. Seurat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että jokaisella pelaajalla 

on voimassaoleva asianmukainen urheiluvakuutus.  

 

Edustusoikeutta vailla olevien pelaajien käyttämisestä on säädetty kilpailusääntöjen 59 §:ssä. 

Seurojen yhteistyösopimukset: Kauden aikana pelaaja voi osallistua ainoastaan yhden seuran Cup-otteluihin. (SKPL:n 

sääntö Seurojen yhteistyösopimukset, 1.7.2008, kohta 4) 

4.  Ottelut 

 

Seurat osallistuvat liiton kilpailuihin omalla taloudellisella vastuullaan. (Kilpailusäännöt 30 §) 

 

Kaikissa otteluissa vastaa ohjelmassa ensiksi mainittu seura ottelun järjestämisestä.  

(Kilpailusäännöt 32 §) 

Kaikissa otteluissa on järjestyksenpitovastuu ohjelmassa ensiksi mainitulla seuralla. Tämä koskee kaikkia pelipaikkoja. 

Järjestyksenpitoon kuuluu kulloisenkin pelipaikan sääntöjen ja määräysten noudattaminen sekä huolehtiminen 

pelikentän ja pukusuojien siisteydestä!  

Järjestämisvelvollisuuksien laiminlyönnistä voidaan rangaista kuripitosääntöjen 10 §:n mukaisesti. 

 

 

 

 



 

 

5. Ottelusiirrot 

 

Ottelusiirtoa voidaan pyytää kirjallisesti hyväksyttävästä syystä. Ottelusiirtoa anotaan aina  ottelusiirtokaavakkeella. 

Seuran pyynnöstä tehdystä ottelusiirrosta peritään aina 50 euron suuruinen siirtomaksu.  

 

Hyväksyttävä syy pyytää ottelusiirtoa voi olla esimerkiksi: 

- hallin yllättävä muu käyttö 

- joukkueen huomattavan osan ylivoimainen este,  kuten sairausepidemia, josta tarvittaessa esitettävä 

lääkärintodistukset (muutaman runkopelaajan puuttuminen ei riitä). 

 

Hyväksyttävä syy pyytää ottelusiirtoa ei ole esimerkiksi: 

- saman seuran toisen ikäluokan tai ns. farmijoukkueen samanaikainen peli (otteluohjelmia laadittaessa pyritään 

välttämään Naisten SM-sarjan ja miesten SM-liiga otteluiden sekä AP- ja AT -luokkien otteluiden päällekkäisyyttä) 

- joukkueen jäsenten matkat, työesteet tai vastaavat syyt, jotka ovat joukkueen/ henkilön omia valintoja; tällaisen 

esteen ollessa tiedossa voidaan pelit pelata etukäteen; jos peli merkitään alun perin etukäteen pelattavaksi, ei 

siirtomaksua peritä. 

 

Kilpailuvaliokunta antaa ennen sarjojen alkua otteluille päivämäärät, jolloin pelit pitää viimeistään olla pelattuna. 

Mikäli ottelua ei kyetä pelaamaan annetun aikahaarukan sisällä, tulee ottelu pelata seuraavan kalenteriviikon 

kuluessa. 

Kaikkien sarjojen osalta otteluille määrätyn takarajan ylittämisestä peritään 200 € sanktio. Kilpailuvaliokunta 

päättää näistä maksuista. Pelien siirroista ei voida sopia pelkästään joukkueiden kesken. 

6. Luovutukset 

 

Jos joukkue ei saavu otteluun ilman hyväksyttävää syytä, myönnetään paikalla olevalle joukkueelle voitto luovutuksen 

perusteella. (Kilpailusäännöt 23 §) 

 

Luovutus on kurinpitosääntöjen 10 §:ssä tarkoitettu laiminlyönti, josta seuraa voidaan rangaista ja se voi johtaa sekä 

kilpailusta sulkemiseen että kurinpitosääntöjen 11 §:n mukaiseen korvausvastuuseen.  

 

Miesten SM-liiga, NSM- ja M1D -sarjoissa luovutukset eivät koskaan ole mahdollisia. Mikäli määrätty ottelu jää 

pelaamatta sen vuoksi, että jompikumpi joukkue ei saavu paikalle, tai muusta syystä, määrätään ottelulle uusi peliaika 

ja paikka. Tämän lisäksi seuraa voidaan rangaista kurinpitosääntöjen mukaisesti.  

 

Luovuttava seura vastaa luovutuksesta aiheutuneista ottelun järjestämiskustannuksista. 

 

 

 

 



 

 

7. Ottelutulosten ilmoittaminen 

 

Erotuomarit ilmoittavat ottelutulokset tulospalveluun tekstiviestillä. 

Miesten SM-liiga ja naisten SM- sarjoissa ilmoittaa järjestävä seura tulokset tiedotusvälineille (mm. Teksti-TV, STT). 

Joukkueille ilmoitetaan ennen sarjojen alkua, miten tulosten ilmoittaminen tapahtuu. 

Ottelutulosten ilmoittamisen laiminlyönnistä peritään 20 euron suuruinen maksu. 

Ottelusiirto-ja laiminlyöntimaksut laskutetaan seurakohtaisesti kuukausittain.  

 

8. Ilmoittautuminen sarjaan ja sarjasta luopuminen 

 

M1D -seurat vahvistavat osallistumisensa ao. sarjaan suoraan tulospalvelussa viimeistään 6.6.2014 liiton toimiston 

antamien ohjeiden mukaisesti. Puolet sarjamaksusta suoritetaan laskun mukaisesti 6.6.2014  ja toinen erä laskun 

mukaisesti 29.8.2014. Vahvistamisen jälkeen sarjamaksun ensimmäistä erää ei palauteta, vaikka seura luopuisi 

sarjasta. Mikäli seura luopuu sarjasta ennen 29.8.2014, sen ei tarvitse maksaa sarjamaksun toista erää.  

Sarjaan ei voi osallistua, ellei sarjamaksua ole maksettu. Sarjamaksua ei palauteta, mikäli sarjasta luovutaan 29.8.2014  

jälkeen. Kaikkiin muihinkin sarjoihin ilmoittaudutaan suoraan liiton Tulospalvelussa, ilmoittautumisajat ovat:  

- Suomen Cup  pe 13.6.2014 

- A, B, C ja D –juniorisarjat pe 13.6.2014 

- N1D, ISM,  N2D, M2D ja M3D  pe 29.8.2014 

- E ja F-juniorisarjat    pe  29.8.2014 

 

 

Kotipelipäiväehdotukset pe 29.8.2014 sähköpostitse katariina.ronnberg@finnhandball.net 

 

  

Ohjeet ja salasanat Tulospalvelun ilmoittautumisiin lähetetään seuroille toukokuun aikana.  

 

Kaikki miesten SM-liiga, M1D- ja Naisten SM-seurat ovat velvollisia osallistumaan Suomen Cupiin. Alempien 

sarjatasojen osallistumismaksu Suomen Cupiin on puolet osallistumismaksuista. Liittohallituksen päätöksellä Suomen 

Cup aloitetaan jo syksyllä ennen varsinaisia sarjaotteluita. Semifinaalit ja finaalit pelataan FINAL FOUR tyyppisesti, 

päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Kilpailun järjestäjä voi harkinnan mukaan hyväksyä ilmoittautumisen kilpailuun 

myös ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Sarjamaksu peritään tällöin kaksinkertaisena. Mikäli sarjasta luovutaan 

sarjan alkamisen jälkeen tai joukkue suljetaan sarjasta, rangaistaan seuraa sarjamaksun suuruisella sakolla. 

(Kurinpitosäännöt 10 §) 

 

 

9. Naisten SM-sarja ja miesten SM-liigalisenssin hakemisaikataulu: 

 

- perjantaina 16.5.  Hakemukset SM-liiga ja SM-sarja seuroille 

- maanantaina 26.5.  Hakemukset palautettu allekirjoitettuna toiminnanjohtajalle ja 50% sarjamaksusta 

maksettu (sekä aiemmat velvoitteet SKPL:lle suoritettu täysimääräisesti) 

- perjantaina 13.6.  Lisenssitoimikunnan päätökset  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Vastalauseet 

 

Vastalauseista on säädetty kilpailusääntöjen 16—21 §§:ssä. 

 

Vastalausemaksu on miesten SM-liigassa, naisten SM-sarjassa ja M1D-sarjoissa 170 euroa ja muissa sarjoissa 85 euroa. 

 

11.  A- ja B, C- JA D-junioreiden ikäluokkien otteluiden yhteensovittaminen 

  

A-junioreiden pelit yhteensovitetaan miesten ja naisten aikuisten sarjojen kalenterikokouksessa ti 27.5.    . 

B, C ja D- junioreiden kalenterikokous pidetään ma 16.6.  VALO-talolla, merkatkaa päivä jo kalenteriin.  

Kalenterikokouksissa päätetään miten sarjat pelataan ja ketkä järjestävät FINAL FOUR-tapahtumia keväällä 2015.  

 

Suomen Käsipalloliitto 

  

 


