2.5.2017
KILPAILUKUTSU KAUDELLE 2017–18
Suomen Käsipalloliiton järjestämissä kilpailuissa noudatetaan seuraavia sääntöjä:
1. Seuran oikeus osallistua Käsipalloliiton järjestämiin kilpailuihin
Vain Käsipalloliiton jäsenseurat ovat oikeutettuja osallistumaan kilpailuihin, ellei erikseen muuta mainita.
2. Pelisäännöt
Käsipalloilun pelisäännöt 1.7.2016
Otteluissa, jotka on pelattava ratkaisuun saakka, edetään pelisääntöjen 2:2 mukaan. Mikäli peli on kahden
jatkoaikajakson jälkeen vielä tasan, ratkaistaan ottelu 7 metrin heitoilla.
3. Kilpailusäännöt
Kilpailusäännöt 1.7..2017 alkaen.
Kilpailuvaliokunta nimeää juryn kaikkiin Final Four -tapahtumiin.
4. Pelaajat ja toimitsijat
Vain liiton lisenssin lunastanut pelaaja ja toimitsija saa edustaa seuraa julkisissa kilpailuissa.
Kilpailusääntöjen § 48 mukaan pelaajan tulee olla vähintään A-juniori-ikäinen aikuisten sarjoissa. Tästä
poiketen 2001 -syntynyt voi kuitenkin pelata aikuisten sarjoissa kaudella 2017-18.
Pöytäkirjaan nimetyn pelaajan katsotaan osallistuneen otteluun. Edustusoikeutta vailla olevien pelaajien
käytöstä on säädetty kilpailusääntöjen 53 §:ssa.
Pelaajat osallistuvat kilpailuihin omalla vastuullaan. Seurat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että jokaisella
pelaajalla on voimassa oleva urheiluvakuutus, joka kattaa kaiken käsipallotoiminnan mukaan lukien
mahdollisen maajoukkuetoiminnan. Urheiluvakuutus on pakollinen vain juniori-ikäisillä pelaajilla sekä
miesten SM-liigassa ja naisten SM-sarjassa.
Pelaaja voi osallistua kauden aikana vain yhden joukkueen Cup-otteluihin.
Seuran tulee kirjata joukkueiden pelaajaluettelot tulospalveluun liiton ilmoittamaan päivämäärään
mennessä ja päivittää niitä tarpeen mukaan kauden aikana.
5. Ottelut
Seurat osallistuvat liiton kilpailuihin omalla taloudellisella vastuullaan (Kilpailusäännöt 30 §).
Kaikissa otteluissa vastaa ohjelmassa ensin mainittu seura ottelun järjestämisestä (Kilpailusäännöt 32 §).
Järjestävä seura on vastuussa järjestyksenpidosta otteluissa. Järjestyksenpitoon kuuluu kulloisenkin
pelipaikan sääntöjen ja määräysten noudattaminen sekä huolehtiminen pelikentän ja pukusuojien
siisteydestä.
Järjestämisvelvollisuuksien laiminlyönnistä voidaan rangaista kurinpitosääntöjen 10 §:n mukaisesti.

6. Ottelusiirrot
Ottelusiirtoa anotaan liiton sähköisellä ottelusiirtokaavakkeella (finnhandball.net-> Säännöt ja ohjeet->
Ottelusiirtokaavake). Seuran pyynnöstä tehdystä ottelusiirrosta peritään 50 euron suuruinen siirtomaksu.
Ottelusiirtoon tarvitaan vastustajan hyväksyntä, ellei kyse ole hallin omistajan perumasta vuorosta tai
päällekkäisestä sarjan ikäluokkaa koskevasta maajoukkuetapahtumasta, ja siirtoa pyytävä joukkue on
viipymättä edellä mainitun syyn tietoon saatuaan tiedottanut siirtotarpeesta liittoa ja vastustajaa. Tällöin
myös siirtomaksu voidaan jättää perimättä.
Uusi otteluajankohta tulee aina sopia yhteistyössä molempien joukkueiden kanssa. Liitto vahvistaa tai hylkää
kaikki ottelusiirrot ja voi myös poikkeustilanteessa määrätä ottelun siirrettäväksi.
Otteluohjelmia laadittaessa pyritään välttämään naisten SM-sarjan ja A-tyttöjen otteluiden päällekkäisyyttä
sekä miesten SM-liigan ja A-poikien otteluiden päällekkäisyyttä.
Otteluille annetaan ennen sarjojen alkua aikahaarukat, joihin ottelut tulee sijoittaa. Mikäli ottelua ei kyetä
pelaamaan annetun aikahaarukan sisällä, kotijoukkueen tulee olla yhteydessä vastustajaan ja pyrkiä
sopimaan uusia aika. Liitto vahvistaa kaikki aikahaarukan ulkopuolelle sovittavat ottelut.
Sarjan kaikkien otteluiden tulee olla pelattuna sarjalle määriteltyyn viimeiseen päivämäärään mennessä.
Takarajan ylittämisestä peritään 200 € ylitysmaksu.
7. Luovutukset
Mikäli joukkue ei saavu otteluun ilman hyväksyttävää syytä tai ilmoittaa, ettei se tule paikalle, myönnetään
vastustajalle voitto luovutuksen perusteella (kilpailusäännöt 23 §).
Luovuttaneelle joukkueelle määrätään aina 50 euron luovutusmaksu ja sen lisäksi luovutus on
kurinpitosääntöjen 10 §:ssä tarkoitettu laiminlyönti, josta seuraa voidaan rangaista ja se voi johtaa sekä
kilpailusta sulkemiseen että kurinpitosääntöjen 11 §:n mukaisesti korvausvastuuseen.
Luovuttava seura vastaa luovutuksesta aiheutuneista ottelun järjestämiskustannuksista.
Miesten SM-liigassa, naisten SM-sarjassa ja miesten I-divisioonassa luovutukset eivät ole mahdollisia. Mikäli
asetettu 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.
8. Ottelutulosten ilmoittaminen
Erotuomarit ilmoittavat ottelutulokset tulospalveluun tekstiviestillä.
Miesten SM-liigassa ja naisten SM-sarjassa on käytössä Live Score, jota kautta tulos saadaan tulospalveluun.
SM-lisenssimääräyksissä on määritelty muut tahot, joille tulos näissä sarjoissa ilmoitetaan.
9. Ilmoittautuminen sarjaan ja sarjasta luopuminen
Seura ilmoittaa kaikki joukkueet sarjaan suoraan tulospalveluun. Yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet
toimitetaan erillisellä liitteellä.
Miesten I-divisioonaan paikkansa lunastaneet seurat vahvistavat osallistumisensa sarjaan 2.6.2017

mennessä ilmoittamalla joukkueen suoraan tulospalveluun. Puolet sarjamaksusta laskutetaan
ilmoittautumisajan jälkeen ja toinen erä 25.8.2017 mennessä. Ilmoittautumisen jälkeen sarjamaksun
ensimmäistä erää ei palauteta, vaikka seura luopuisi sarjasta. Mikäli seura luopuu sarjasta ennen 25.8.2017,
sen ei tarvitse maksaa sarjamaksun toista erää.
Sarjaan ei voi osallistua, ellei sarjamaksua ja mahdollisia velkoja liitolle ole maksettu. Sarjamaksua ei
palauteta, mikäli sarjasta luovutaan.
ILMOITTAUTUMISAJAT
- Suomen Cup
- A-, B-, C03 ja C04 kilpasarjat
- N1D, N2D, M2D ja M3D
- D-F-juniorisarjat sekä kaikki haastajasarjat

pe 9.6.2017
pe 9.6.2017
pe 25.8.2017
pe 25.8.2017

Miesten SM-liigan, ja naisten SM-sarjan seurat ovat velvollisia osallistumaan Suomen Cupiin. Muiden
sarjatasojen osallistumismaksu Suomen Cupiin on puolet osallistumismaksuista. Suomen Cup pyritään
aloittamaan jo ennen ensimmäisiä sarjaotteluita. Puolivälieristä eteenpäin Suomen Cupin otteluissa
sovelletaan SM-otteluiden toimintaohjeita.
Liitto 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 §).
10. Naisten SM-sarja- ja miesten SM-liigalisenssin hakuaikataulu
-

8.5. (viimeistään) hakemukset SM-sarja ja SM-liigaseuroille sekä muille potentiaalisille seuroille.
15.5. hakemukset palautettu allekirjoitettuna toiminnanjohtajalle sähköisesti.
50 % sarjamaksusta laskutetaan hakemusten palautusajan jälkeen ja 50 % syyskuussa ennen
sarjakauden alkua.
Mahdolliset aiemmat velvoitteet Käsipalloliitolle tulee olla suoritettu täysimääräisesti ennen
hakemuksen palautusta.
Liiton päätös lisensseistä tehdään mahdollisimman nopeasti hakemusten palautusajan jälkeen.

11. Vastalauseet
Vastalauseista on säädetty kilpailusääntöjen 16–21 §:ssä.
Vastalausemaksu on 200 euroa.
12. Sarjajärjestelmät juniorisarjoissa
B–F -junioreissa pelataan kilpa- ja haastajasarjoja. Liitto kannustaa seuroja asettamaan joukkueen molempiin
sarjoihin. Ottelut pyritään asettamaan aikahaarukkaan siten, että seuran kilpa- ja haastajasarjan ottelut
voisivat olla samana päivänä. Haastajasarjoissa ei pelata sijoituksista, eikä mitaleista, joten niissä ei pidetä
sarjataulukoita. Yksittäisistä otteluista täytetään kuitenkin pöytäkirja ja otteluiden tulokset merkataan
tulospalveluun. Liitto tiedottaa seuroja kilpa- ja haastajasarjojen muista perusteista ja säädöksistä erillisellä
viestillä.
HUOM. Liitto merkitsee LähiTapiola-tulospalvelun tapahtumakalenteriin kaikki seurojen ilmoittamat
turnaukset ja muut tärkeät tapahtumat. Käyttäkää kalenteria hyödyksi, kun asettelette otteluita.
Tapahtumat näkyvät myös ottelua aseteltaessa kyseisen päivän kohdalla. Seurat voivat myös merkitä esteitä
haluamilleen päiville ja nämä näkyvät otteluita aseteltaessa vastustajalle.

