SUOMEN HOCKEYLIITTO PÄIVITYS 11.11.2018

EDUSTUSMÄÄRÄYKSET Voimassa 11.11.2018 alkaen
Pelaaja- ja edustusmääräykset
1§ Uusi pelaaja. Uudella pelaajalla tarkoitetaan pelaajaa, jolla ei ole edellisellä kaudella
ollut voimassa olevaa liiton pelaajalisenssiä. Pelaajaa, jolla on kuluvalla tai edellisellä
kaudella ollut edustusoikeus jossain EHF:n jäsenmaassa tai liiton jäsensarjassa, ei pidetä
uutena pelaajana, mikäli jäsenseura osallistuu ko. pelaajaa koskevaan maahockey- tai
indoor –hockeysarjaan.
2§ Edustusoikeus. Edustusoikeudella tarkoitetaan pelaajan oikeutta edustaa tiettyä
joukkuetta virallisessa ottelussa. Jokainen seura vastaa siitä, että sen pelaajilla on
edustusoikeus. Pelaajalla ei ole automaattisesti edustusoikeutta indoor-hockeyssa samaan
seuraan kuin maahockeyssa. Edustusoikeus määräytyy sen mukaan, missä seurassa
indoor-hockeyta on edellisellä kaudella pelattu. Pelaajalla on edustusoikeus, kun:
1) hänellä on voimassa oleva pelaajalisenssi 2) hän ei ole kilpailukiellossa
3) hänen siirryttyään joukkueesta/seurasta toiseen ja siirto on tapahtunut sääntöjen
mukaisesti Uusi pelaaja saa edustusoikeuden missä vaiheessa kautta tahansa
lunastamalla pelaajalisenssin. Pelaajalisenssi tulee voimaan sen maksuhetkellä.
3§ Edustusoikeuden vuokraus. Sellaisen pelaajan, joka on virallisessa kilpailussa
edustanut kuluvalla kaudella jotain seuraa, edustusoikeus voidaan vuokrata. Pelaaja ja
kaksi seuraa (pelaajan edustusoikeuden omaava seura ja vuokraava seura) voivat tehdä
keskenään sopimuksen pelaajan edustusoikeuden vuokraamisesta määräajaksi.
Edustusoikeuden vuokrauksen voi tehdä yhdestä ja samasta pelaajasta useamminkin kuin
kerran saman kilpailukauden aikana. Edustusoikeuden vuokrannut seura ei voi vuokrata
ko. pelaajaa edelleen kolmanteen seuraan. Pelaaja saa edustusoikeuden uudessa seurassa
heti sen jälkeen kun liitto on hyväksynyt vuokrauksen edellyttäen, että vuokrauksen
kirjaamismaksu kahdeksan (8) euroa on maksettu. Vuokrausta ei kuitenkaan voi tehdä
samalle kilpailukaudelle maahockey- eikä indoor-hockeysarjassa runkosarjan jälkeen.
4§ Edustusoikeuden selvittäminen. Epäselvissä tapauksissa pelaajan tai kirjallisesti
esittämästä pyynnöstä liitto voi osapuolia sitovalla tavalla määritellä ja ratkaista, missä
seurassa tai joukkueessa pelaajan kilpailusääntöjen mukainen edustusoikeus on. Sen,
joka väittää tietyn oikeussuhteen kuten sopimuksen, vai tai muun sellaisen olemassaolon
edustusoikeuden tai sen epäämisen perusteena, on näytettävä väitteensä toteen, jonka
jälkeen liitto tekee ratkaisunsa sille annettujen selvitysten perusteella. Liitto ratkaisee
osapuolia sitovasti ainoastaan edustusoikeutta koskevan kysymyksen. Liiton antamasta
ratkaisusta peritään osapuolina olevilta seuroilta 50 euroa ja pelaajalta 20 euroa, mikäli
osapuolet eivät ole ennen ratkaisun tekemistä päässeet sovintoon ja toimittaneet sitä
kirjallisesti liittoon. Liitto voi määrätä pelaajan pelikieltoon kunnes asia on ratkaistu.
Pelaajalla ei voi olla yhtä aikaa edustusoikeutta liiton alaisessa seurassa ja jonkin muun
EHF:n jäsenmaan alaisessa seurassa.
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5§ Edustusoikeuden muutos. Pelaajan, joka haluaa muuttaa edustusoikeutensa, on
pyydettävä edustusoikeutta siltä seuralta, jossa hänellä on edustusoikeus.
Edustustodistuksessa, joka on laadittava liiton vahvistamalle lomakkeelle, on mainittava
henkilötietojen lisäksi päivämäärä, jolloin pelaaja on täyttänyt jäsenvelvollisuutensa eli
seuran sääntöjen mukaisesti erääntyneiden jäsenmaksujen ja muiden velvoitteiden
suorittaminen ja seuran pelaajan käyttöön luovuttamien peli- ja harjoitusvälineiden
palautaminen. Pelaajan on saatava pyytämänsä edustustodistus viiden arkipäivän
kuluessa siitä kun hän on täyttänyt jäsenvelvollisuutensa. Uuden seuran on toimitettava
edustustodistus välittömästi liiton kilpailuvaliokunnalle. Pelaajakohtainen seurasiirron
kirjaamismaksu ja edustusoikeuden vuokrauksen kirjaamismaksu on kahdeksan (8) euroa.
Maksu on suoritettava Suomen Hockeyliiton pankkitilille samassa yhteydessä. Pelaajan
uuden seuran toimitettua määräaikaan mennessä liiton toimistoon seuraedustuksen
muuttamista koskevan anomuksen (entisen seuran, uuden seuran ja pelaajan
allekirjoituksin varustettuna) katsotaan siirto pelaajaa ja seuroja sitovaksi. Väärien
tietojen antamisesta pelaajasiirtohakemuksessa voidaan määrätä rangaistus ja
pelaajasiirtohakemus voidaan hylätä. Pelaajasiirtohakemus, joka on muuten oleellisesti
puutteellinen, voidaan jättää käsittelemättä. Liitolla on oikeus evätä pelaajasiirto, jos
pelaajalla tai uudella seuralla on kiistattomasti velvoitteita hoitamatta joko liitolle tai
aiempiin pelaajasiirtoihin liittyen taikka pelaajasiirrolle on muu kilpailusääntöjen mukainen
este. Liitto voi hyväksyä pelaajasiirron ehdollisena. Kun siirto hyväksytään, liitto ilmoittaa
siitä uudelle seuralle. Hyväksytyssä pelaajasiirrossa pelaajan edustusoikeus siirtyy uuteen
seuraan/joukkueeseen seitsemän vuorokauden, kuitenkin enintään kahden
sarjakierroksen kuluttua hakemuksen toimittamisesta liittoon. Pelaaja ei hakemuksen
jättämisen jälkeen saa edustaa vanhaa seuraa/joukkuetta. Mikäli pelaajasiirtohakemus
hylätään tai jätetään käsittelemättä tai siirto evätään tai siihen liitetään ehtoja, on siitä
ilmoitettava viipymättä hakemuksen tehneelle seuralle. Liitto käsittelee edustusoikeuden
muutoksen vasta kun muutostodistuksessa on kaikkien osapuolten (entinen seura, uusi
seura ja pelaaja) kirjallinen varmennus allekirjoituksineen.
6§ Siirtoajat. Edustustodistus on toimitettava kilpailuvaliokunnalle maahockeysarjoja
koskevissa siirroissa 30.4. mennessä ja indoor-hockeysarjoissa 31.10. mennessä.
Siirtoajoista voidaan poiketa ennen sarjakauden alkua mikäli kaikki osapuolet (vanha
seura, uusi seura ja pelaaja) hyväksyvät siirron yksimielisesti. Siirtoja ei kuitenkaan voi
tehdä samalle kilpailukaudelle runkosarjan päättymisen jälkeen. Mikäli liitto on pykälän 11
mukaisesti ennen sarjailmoittautumista hyväksynyt saman seuran mahdollisuudesta
osallistua sarjaan useammalla kuin yhdellä joukkueella, määrittää liitto siirto-oikeudet
saman seuran joukkueiden välillä erikseen ennen sarjakauden alkua.
7§ Edustusoikeus seuran toiminnan muuttuessa. Mikäli seura lopettaa toiminnastaan
maahockeyn, luopuu sarjapaikastaan tai osallistuu vain joko maahockey- tai indoorhockeysarjaan, pelaajat, jotka ovat pelanneet seuran joukkueessa, rinnastetaan uuteen
pelaajaan. Tällöin heidän edustusoikeutensa on vapaasti käytettävissä. Pelaajan
edustusoikeus siirtyy uuden seuran tekemällä ja pelaajan allekirjoituksellaan hyväksymällä
edustusoikeuden muutoshakemuksella. Edustusoikeuden siirtyminen edellyttää, että
pelaaja on suorittanut velvollisuutensa vanhaa seuraa kohtaan tai suorittaa ne uuden ja
vanhan seuran sopimalla aikataululla. Mikäli vanha seura lopettaa toimintansa kokonaan
tai toiminnasta vastaavat eivät kohtuullisen ajan kuluessa hoida tehtäviään siirtoa
haluavien pelaajien edustusoikeuden muutokseen liittyvissä asioissa, liitto voi hyväksyä
seurasiirron ilman vanhan seuran suostumusta. Tällaisessa tapauksessa liitto tiedottaa
tehdystä ratkaisusta vanhalle seuralle, jolla on mahdollisuus hakea muutosta 39§
mukaisesti
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