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Voimassa 1.7.2019 lähtien

SIIRTYMISOIKEUS SAMAN SEURAN ERI JOUKKUEIDEN VÄLILLÄ SAMASSA IKÄLUOKASSA
1.1 Aikuisten sarjat
Pelaaja rekisteröityy seuransa siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa pelikauden ensimmäisen ottelunsa liiton
kilpailuissa.
Pelaajan siirtyessä toiseen saman seuran joukkueeseen siirtoajat ovat seuraavat:
Siirtyessään alemmalta sarjatasolta ylemmälle, pelaaja saa edustusoikeuden välittömästi. Siirtyessään
ylemmältä sarjatasolta alemmalle, pelaaja saa edustusoikeuden 5 päivänä ylemmällä sarjatasolla viimeksi
pelaamansa ottelun jälkeen. Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, mikäli hänet on nimetty ottelun
pöytäkirjaan. Tässä säännössä poikkeuksena ovat miesten SM-liiga ja naisten SM-sarja, joissa pelaajan
katsotaan osallistuneen otteluun vasta siinä vaiheessa, kun hän on pelissä peliajan käydessä (P-merkintä
pöytäkirjassa).
Esimerkiksi maanantaina ylemmällä sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen, edustuskelpoisuus alemmalla
sarjatasolla tulee voimaan lauantaina. Siirrosta ei peritä maksua, eikä siirrosta tarvitse erikseen ilmoittaa.
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.
Mikäli kaksi joukkuetta samasta seurasta on hyväksytty samalle sarjatasolle kauden alusta lähtien, pelaaja voi
siirtyä kerran kauden aikana joukkueesta toiseen ennen siirtojen takarajaa. Pelaaja saa edustusoikeuden 5
päivän kuluttua siirtoilmoituksen saapumisesta liittoon.
1.2 A-F -junioreiden sarjat
Mikäli seuralla on kaksi joukkuetta samassa ikäluokassa ja samassa nuorten sarjassa (B-F), tulee seuran
kullekin kaudelle kiinnittää kummassakin joukkueessa 5 parasta pelaajaa liiton antamien ohjeiden mukaisesti.
A-junioreissa kiinnitetään ketkä tahansa 5 pelaajaa kummassakin joukkueessa. Kyseisten joukkueiden muut
pelaajat voivat siirtyä vapaasti ilman siirtoaikaa seuran saman ikäluokan joukkueesta toiseen. Haastasarjassa
kiinnityksiä ei tarvitse tehdä, vaikka seuralla on useampi joukkue samassa sarjassa.
Final Fourissa/pudotuspeleissä pelaaja voi edustaa vain yhtä joukkuetta.
Mikäli seuralla on samassa ikäryhmässä kaksi eri tasolla pelaavaa joukkuetta, on kilpajoukkueeseen
kiinnitettävä 3 ryhmän parasta pelaajaa liiton antamien ohjeiden mukaisesti. Eri tasoilla pelaavien joukkueiden
muut pelaajat voivat siirtyä vapaasti ilman siirtoaikaa saman ikäluokan tasojoukkueesta toiseen.
Seuran juniorivastaava tarkistaa, että oikeat pelaajat on kiinnitetty. Kiinnityksiä voi vaihtaa vain kerran
kaudessa pelaajasiirtojen takarajaan mennessä, mikäli siihen on pelaajien kehittymisen myötä syytä.

