9.5.2022
TOIMINTAOHJE TILANTEISIIN, JOISSA JOUKKUE EI PÄÄSE PAIKALLE OHJELMAN MUKAISEEN
OTTELUUN
Joukkue, joka ei pääse ohjelman mukaiseen otteluun on velvollinen aktiivisesti toimimaan niin,
että asianosaiset tahot (vastustaja ja erotuomarit) saavat tiedon asiasta viipymättä. Sillä ei ole
merkitystä, onko kyseessä koti- vai vierasjoukkue.
A) Arkena ”virka-ajalla”
1. Ilmoitetaan vastustajajoukkueen yhteyshenkilölle sähköpostilla/puhelimella.
2. Ilmoitetaan liittoon kilpailutoiminnasta vastaavalle (taneli.tiilikainen@finnhandball.net)
sähköpostilla.
B) Arkena ”virka-ajan” ulkopuolella, mikäli ottelu on samana päivänä tai aina kun kyse on
viikonlopusta
1. Ilmoitetaan vastustajajoukkueen yhteyshenkilölle puhelimitse.
2. Ilmoitetaan ottelun erotuomareille puhelimitse. Erotuomareiden yhteystiedot ovat
näkyvillä, kun on kirjauduttu tulospalveluun joukkuetunnuksella ja klikataan kyseistä
ottelua ottelunumerosta. Yhteystiedot tarvittaessa numerotiedustelusta.
3. Ilmoitetaan tekstiviestillä liittoon kilpailutoiminnasta vastaavalle (Taneli Tiilikainen 040
3545 810). Aikuisten SM-sarjojen osalta sekä muuten harkinnan mukaan myös
soittamalla.
Alla kilpailukutsusta poimitut ohjeet, jonka mukaan määritetään, tuleeko yllä mainitussa
tapauksessa ottelusiirto vai luovutus
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.
Nopeissa tilanteissa, joukkue, joka ei pääse ohjelman mukaiseen otteluun, on velvollinen
aktiivisesti toimimaan niin, että asianosaiset tahot (vastustaja ja erotuomarit) saavat tiedon
asiasta viipymättä. Sillä ei ole merkitystä, onko kyseessä koti- vai vierasjoukkue.
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. Tätä
tulkitaan siten, että kun A-junioreiden ottelu asetetaan ensimmäisen kerran, on vältettävä
päällekkäisyys. Tämän jälkeen tehtäviin ottelusiirtoihin tarvitaan molempien joukkueiden
suostumus. Kauden aikana järjestetään kolme päivää, jolloin ei pelata SM-, eikä 1.
divisioonaotteluita lainkaan, vaan päivä on valjastettu A-junioriotteluille.
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 uusi aika. Liitto vahvistaa kaikki aikahaarukan
ulkopuolelle sovittavat ottelut.
Kaikki ottelut tulee asetella liiton sarjakohtaisesti antamaan päivämäärään mennessä.
Päivämäärän ylityksestä peritään 50 € ylitysmaksu ottelua kohden. Ellei ottelua tämänkään
jälkeen liiton kehotuksesta huolimatta viipymättä asetella, maksu voidaan tuplata.
Sarjan kaikkien otteluiden tulee olla pelattuna sarjalle määriteltyyn viimeiseen
päivämäärään mennessä. Takarajan ylittämisestä peritään 200 € ylitysmaksu.
LUOVUTUKSET
Mikäli joukkue ei saavu otteluun ilman hyväksyttävää syytä tai ilmoittaa, ettei se tule
paikalle, myönnetään vastustajalle voitto luovutuksen perusteella, mikäli vastustaja niin
haluaa (kilpailusäännöt 23 §). Luovutusta ei myönnetä, mikäli joukkue, joka olisi ollut
valmis pelaamaan ottelun aikataulun mukaisesti, haluaa siirtää ottelun ja ottelulle saadaan
sovittua uusi ajankohta sarjaohjelman puitteissa. Liitto aina vahvistaa ottelusiirron tai
luovutuksen.
Luovuttaneelle joukkueelle määrätään aina 50 euron luovutusmaksu (miesten 1.
divisioonassa 200 €) ja sen lisäksi luovutus on kurinpitosääntöjen 14 §:ssä tarkoitettu
laiminlyönti, josta seuraa voidaan rangaista ja se voi johtaa sekä kilpailusta sulkemiseen
että kurinpitosääntöjen 15 §:n mukaisesti korvausvastuuseen.
Luovuttava seura vastaa luovutuksesta aiheutuneista ottelun järjestämiskustannuksista.
Miesten SM-liigassa, naisten SM-sarjassa 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.

