JUNNUOPAS 2019-2020
Nuorten kilpailumääräykset

11. MARRASKUUTA 2019
SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO RY
Maapadontie 3LT2, 00640 Helsinki

NUORTEN KILPAILUTOIMINTA KAUDELLA 2019-2020

Nämä kilpailumääräykset ovat SJPL:n (liitto) nuorisovaliokunnan (valiokunta) hyväksymät.
YLEISET OHJEET
Nuorten kilpailutoiminnassa noudatetaan vuosittain liittokokouksessa vahvistettavia kilpailumääräyksiä. Turnauksissa Nuorisovaliokunta tai turnauksen jury päättää kiistatilanteissa. Nuorten SMsarjojen kilpailumääräykset on määritelty tässä oppaassa.
IKÄLUOKAT JA PELIOIKEUDET NUORTEN SARJOIHIN
P21 nuoret:
21-vuotta
1999-02 syntyneet pojat sekä naiset (ei rinnasteta Y-ikäisiin poikapelaajiin)
P17 nuoret:
17-vuotta
2003-04 syntyneet pojat sekä naiset (ei rinnasteta Y-ikäisiin poikapelaajiin)
P15 nuoret:
15-vuotta
2005-06 syntyneet pojat sekä tytöt 2003 syntyneet ja nuoremmat (2 tyttöä)
P13 nuoret:
13-vuotta
2007-08 syntyneet pojat sekä tytöt 2006 syntyneet ja nuoremmat
P11 nuoret:
11-vuotta
2009
P10 nuoret:
10-vuotta
2010 >

syntyneet pojat sekä tytöt 2008 syntyneet ja nuoremmat

syntyneet pojat ja tytöt 2009 syntyneet ja nuoremmat

Kaikilla edellä mainituilla on oikeus osallistua myös ikäluokan runkosarjaan ja lopputurnauksiin.
Nuoremmilla pelaajilla on aina oikeus edustaa oman seuransa vanhempaa joukkuetta, mikäli pelaajalle ei ole haettu Y-ikäislupaa.
OTTELU- JA JÄÄHYAJAT SM-SARJASSA, -OSA- JA VÄLITURNAUKSISSA

P21 ja P17
P15
P13
P11

Otteluaika
2 x 45 min
2 x 40 min
2 x 35 min
2 x 15 min
2 x 20 min

Jäähyt
10 min ja 05 min
10 min ja 05 min **
06 min ja 03 min ***
03 min *
03 min *

** 2 x 35 min, kun joukkue pelaa samana päivänä useamman ko. ikäluokan ottelun.
KV-peliaika on 2 x 35.
*** 2 x 30 min, kun joukkue pelaa samana päivänä useamman ko. ikäluokan ottelun.
Kenttäolosuhteet voivat myös joskus aiheuttaa sen, että peliaikaa joudutaan lyhentämään, ottelun
erotuomari ilmoittaa silloin peliajan.
Liiton tulospalveluun sarjoihin on aina päivitetty ns. virallinen peliaika, Live-seuranta on pakollinen
sarjoissa P21-, P17- ja P15-ikäluokat. Mikäli ottelussa on poikkeava peliaika (ei virallinen) on syytä
varmistaa etukäteen, että ottelun peliaika on ottelulla oikea kristina.koskela@finbandy.fi, poikkeava
peliaikatieto on lisättävä ottelukohtaisesti.
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P11 * valinnainen määritellään turnaussäännöissä
P11 ikäluokassa yksittäinen ottelu voidaan pelata 2 x 25 minuuttia.
Ison kentän peleissä (P13 alkaen) maalivahti saa heittää pallon ilmassa yli puolenkentän.
MUIDEN KUIN SUOMALAISTEN JOUKKUEIDEN (jatkossa Ei Suomalainen Joukkue) OSALLISTUMINEN SUOMEN NUORTEN SARJOIHIN
Ei Suomalainen Joukkue voi osallistua P11-, P13-, P15-, P17 -sarjoihin sekä Nuorten Bandyliigaan,
muttei lopputurnauksiin tai mitalipeleihin. Lopputurnaukseen voi osallistua, jos seura on Suomen
Jääpalloliiton jäsenseura.
Ei Suomalainen Joukkue lisensioi pelaajat myös Suomen sarjoihin. Ei Suomalainen Joukkuetta koskevat tähän oppaaseen kirjatut toimintatavat.
AIKALISÄT
Aikalisä on käytössä kaikissa liiton nuorten sarjoissa. Molemmilla joukkueilla on oikeus yhden minuutin aikalisään ottelun aikana. Joukkueen kapteeni/valmentaja pyytää aikalisän pelikatkon aikana ottelun erotuomarilta. Aikalisä annetaan seuraavan pelikatkon aikana. Aikalisät eivät ole sallittuja lopputurnauksien alkusarjojen otteluissa, mikäli ei toisin mainita.
OTTELUN TULOS JA OTTELUPÖYTÄKIRJA
Suotavaa on, että P13- ja P11-otteluissa käytetään tulospalveluohjelmasta saatavaa esitäytettyä
ottelupöytäkirjaa. Jokainen joukkue päivittää pelaajatietonsa tulospalveluohjelmaan.
P13 SM -otteluista päivitetään tulospalveluohjelman ns. kevyeen versioon (kokoonpanotiedot, maalit,
syötöt ja jäähyt) välittömästi ottelun jälkeen. Kotijoukkue huolehtii tuloksen ilmoittamisesta tulospalveluohjelmaan. Erillinen ohje.
P11 otteluissa ilmoitetaan ottelutulos välittömästi ottelun jälkeen kännykällä, ainoastaan lopputulos ja
puoliaika ilmoitetaan, ei muita tilastomerkintöjä. Mikäli ottelussa ei käytetä sähköistä pöytäkirjaa, on
täytetystä ottelupöytäkirjasta otettava valokuva sekä liitettävä se tulosilmoitukseen. Erilliset ohjeet
tuloksen ilmoittamiseen ja pöytäkirjan kuvaamiseen liitteenä.
Ottelutulokset ja sarjaohjelmat ovat nähtävissä liiton Internet-sivuilla www.finbandy.fi kohdassa
tulospalvelu.
P21-, P17- ja P15- ikäluokissa käytetään sähköistä pöytäkirjaa ja joukkueet päivittävät 3 tuntia ennen
ottelun alkamisaikaa oman joukkueensa kokoonpanon sähköiseen pöytäkirjaan. Ottelut ovat Liveseurannassa.
Ottelupäivänä kotijoukkueella näkyy molempien joukkueiden kokoonpanotiedot. Mikäli Liveseurannan päivitystä laiminlyödään, poistetaan palvelu nopealla aikataululla.
Kotijoukkue tulostaa ottelupöytäkirjakopioita ottelupaikalle 3-4 kappaletta. Yksi kopio on toimitettava
tuomaristolle ja vastustajalle.
Ottelusihteeri/tulospalvelunhoitaja varmistaa vielä joukkueilta, että kokoonpanot ovat oikein. Muutokset kokoonpanoihin pitää aina ilmoittaa tuomaristolle sekä ottelusihteerille, jonka velvollisuus on huolehtia siitä, että sähköisen pöytäkirjan pitäjä saa myös tiedon.
Nuorten SM-sarjan otteluissa erotuomari ei vahvista pöytäkirjaa omalla tunnuksellaan vaan Liveseurannan tekijä merkitsee ottelupöytäkirjan tarkistetuksi ja tallentaa sen, kun erotuomari on ennen
sitä tarkistanut sen yhdessä ottelusihteerin kanssa.
P13-P11 sarjat
Esitäytetyn ottelupöytäkirjan voi tulostaa tulospalveluohjelmasta, mikäli pelaajatiedot on tallennettu
sinne. Molempien joukkueiden joukkueenjohtajat tarkistavat oman joukkueensa kokoonpanon ennen
ottelun alkua ja allekirjoituksella hyväksyvät sen, kun käytetään paperista pöytäkirjaa.
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Pelaajat jotka eivät ole pelaavassa kokoonpanossa vedetään yli, mahdolliset puuttuvat nimet lisätään
käsin esitäytettyyn pöytäkirjaan. Joukkueenjohtajalla on mahdollisuus päivittää joukkueen kokoonpano tulospalveluohjelmassa viimeistään kolme tuntia ennen ottelun alkua.
Liiton paperiseen ottelupöytäkirjaan sekä sähköiseen pöytäkirjaan mahtuu enintään 20 pelaajaa, jos
joukkueella on kokoonpanossa enemmän pelaajia, on ne aina lisättävä käsin.
Merkitsemällä esim. loukkaantuneita pelaajia tai muusta syystä poissa olijoita ”ei aktiiviseksi” tulospalveluohjelmassa, pelaajat eivät näy silloin kokoonpanotiedoissa eli eivät tulostu ottelupöytäkirjaan.

Liitto päivittää tulospalveluohjelmaan K- ja Y-merkinnät, jolloin ne myös näkyvät sähköisessä pöytäkirjassa automaattisesti. Mikäli merkintöjä ei jostain syystä näy, on ne merkittävä käsin. Puuttuvista
merkinnöistä ilmoitus kristina.koskela@finbandy.fi.
Joukkueenjohtajan tehtävä on viimeistään 30 minuuttia ennen ottelun alkua käydä vahvistamassa
toimitsijakopissa (sähköisen pöytäkirjan pitäjä), että joukkueen kokoonpanotiedot ovat oikein.
Erotuomarilla on oikeus tarkistaa joukkueiden pelaajien lisenssit. Joukkueiden velvollisuus on pitää mukanaan lisenssilista. Seurojen Suomisport käyttäjällä on tunnukset lisenssijärjestelmään ja seurat voivat sieltä tulostaa oman seuransa lisenssitiedot. Seuran pääkäyttäjällä on
mahdollisuus antaa käyttöoikeuksia seuran sisällä.
Jokainen joukkueenjohtaja käy päivittämässä joukkueensa tiedot liiton tulospalveluohjelmassa https://finbandy.torneopal.fi/taso/sarjaryhma.php?sryhma=5
(kirjaudu > ja mikäli olet unohtanut salasanasi tilaa uusi)
Kokoonpanoista pitää poistaa ne pelaajat, jotka eivät ole lainkaan joukkueessa ja ”Liitä pelaajia seurasta” toiminnon kautta hakea uusia pelaajia joukkueeseen. Tarkemmat ohjeet pelaajien liittämisestä
on annettu erikseen. K- ja Y-pelaajat voidaan yhdistää joukkueeseen pelaajan Suomisportin idnumerolla.
P11 sarjassa käytetään tulospalveluohjelman esitäytettyä tai sitten Excel-pohjaista pöytäkirjaa.
Liitto toimittaa Excel-pohjaisen pöytäkirjan P11 joukkueenjohtajille sähköpostilla.
Tulosten ilmoittamisen yhteydessä otetaan myös kuva ottelupöytäkirjasta, pöytäkirja näkyy pdftiedostona tuloksen vieressä tulospalveluohjelmassa.
Liitto suosittaa, että P13-P11 otteluissa päivitetään pelaajatiedot tulospalveluohjelmaan ja otteluissa
käytetään esitäytettyjä ottelupöytäkirjoja.
Y-PELAAJASÄÄNNÖT IKÄLUOKITTAIN
http://www.finbandy.fi/fi/asiointi-lomakkeet/lomakkeet/y-hakemus/
Hakuaika 4.11.2019 mennessä.
P21- nuorissa kaudella Nuorisovaliokunnalla on oikeus harkita ja myöntää yli-ikäisyyslupa vuoden
yli-ikäiselle (1998 syntyneelle). Yli-ikäisiä pelaajia voi olla kokoonpanossa samanaikaisesti enintään
kaksi (2). P21- sarjan Y-pelaajilla on osallistumisoikeus myös välierä- ja mitaliotteluissa.
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Mikäli yli-ikäiseksi hyväksytty pelaaja kuitenkin pelaa yhdeksän (9) Bandyliigan jääpallo-ottelua, menettää hän oikeutensa pelata yli-ikäisenä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta pelaajan oikeuteen edustaa
oman ikäluokkansa joukkuetta.
Naispelaajien määrää ei rinnasteta Y-ikäisiin poikapelaajiin, ottelun kokoonpanoon voidaan nimetä
rajaton määrä naispelaajia, näillä pelaajilla on oikeus osallistua välierä- ja mitaliotteluihin.
P17 – ikäluokassa sallitaan kolme (3) vuoden yli-ikäistä pelaajaa. Kokoonpanossa voi olla kerrallaan kaikki kolme pelaajaa. P17 sarjan Y-ikäiset pelaajat saavat pelata välierä- ja mitaliotteluissa.
Yli-ikäisen pelaajan ei tule taidoiltaan selkeästi erottua joukkueesta muuta joukkuetta parempina ja
pelejä ratkaisevina pelaajina. Y-lupaa ei voida hakea pelaajalle, joka kuuluu kuluvalla kaudella maajoukkueleiritykseen tai tulee nimetyksi sinne.
Yli-ikäisyyssäännön tarkoituksena on pitää lajin parissa sellaisia, jotka eivät omien taitojen ja fyysisten ominaisuuksien takia voi pelata omassa ikäluokassaan, vaan heidän tulee kehittyä tasoistensa
kanssa.
Luvan anomisessa on tärkeä muistaa, että ei haeta etua joukkueelle, vaan pelimahdollisuus nuorelle
pelaajalle. Yksittäistapauksissa on ymmärrettävää, että joukkue voi tarvita useamman yli-ikäisen pelaajan pystyäkseen jatkamaan toimintaansa – nämä ovat poikkeustapauksia ja Nuorisovaliokunta
käsittelee tällaiset anomukset ja heillä on myös oikeus myöntää luvat.
Naispelaajien määrää ei rinnasteta Y-ikäisiin poikapelaajiin, ottelun kokoonpanoon voidaan nimetä
rajaton määrä naispelaajia, näillä pelaajilla on oikeus osallistua välierä- ja mitaliotteluihin.
P15-, P13- ja P11 ikäluokissa ei sallita Yli-ikäisiä pelaajia, mutta nuorisovaliokunnalla on kuitenkin
oikeus harkita ja myöntää vuoden yli-ikäiselle pelaajalle yli-ikäisyyslupa tapauskohtaisesti.
Yli-ikäisyyssäännön tarkoituksena on pitää lajin parissa sellaisia, jotka eivät omien taitojen ja fyysisten ominaisuuksien takia voi pelata omassa ikäluokassaan, vaan heidän tulee kehittyä tasoistensa
kanssa.
Yli-ikäisen pelaajan ei tule taidoiltaan selkeästi erottua joukkueesta muuta joukkuetta parempina ja
pelejä ratkaisevina pelaajina. Y-lupaa ei voida hakea pelaajalle, joka on kuulunut kuluvalla kaudella
maajoukkueleiritykseen tai tulee nimetyksi sinne.
Luvan anomisessa on tärkeä muistaa, että ei haeta etua joukkueelle, vaan pelimahdollisuus nuorelle
pelaajalle. Yksittäistapauksissa on ymmärrettävää, että joukkue voi tarvita useamman yli-ikäisen pelaajan pystyäkseen jatkamaan toimintaansa – nämä ovat poikkeustapauksia ja Nuorisovaliokunta
käsittelee tällaiset anomukset ja heillä on myös oikeus myöntää luvat. Y-luvat ovat voimassa SMsarjassa.
Yli-ikäisyysoikeuden saanut pelaaja ei voi pelata syntymäaikansa mukaan oman ikäluokkansa joukkueissa nuorten SM-sarjaa eikä ikäluokkaansa vanhempien nuorten peleissä. Y-pelaaja (P15-P11
sarja) ei kuitenkaan voi osallistua ikäluokan lopputurnaukseen. Yli-ikäiselle pelaajalle annetaan kuitenkin osallistumisoikeus oman ikäluokkansa mitaliotteluihin ja lopputurnaukseen. Nuorisovaliokunnalla on oikeus harkita Y-pelaajan pelaamista myös P15- ja P11 lopputurnauksessa tai P13 Ylemmässä lopputurnauksessa. Nämä anomukset on jätettävä lopputurnausilmoittautumisen kanssa samanaikaisesti 29.1.2020.
Hyväksytyt yli-ikäiset pelaajat merkitään Y-kirjaimella. Yli-ikäiset pelaajat on ehdottomasti merkittävä
ottelupöytäkirjassa Y-kirjaimella. Seurat valvovat itse, että pelaajat on merkitty ottelupöytäkirjaan.
Edellä mainittuihin Y-määräyksiin poikkeuksen voi muodostaa maalivahdit Y-pelaajina.
K-PELAAJASÄÄNNÖT
http://www.finbandy.fi/fi/asiointi-lomakkeet/lomakkeet/k-lupahakemus/
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Hakuaika 4.11.2019 mennessä
Kaksoisedustus eri seurojen välillä
Nuorisovaliokunta voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää pelaajalle oikeuden edustaa eri seuroja eri
ikäluokissa. Hakemukset on tehtävä 4.11.2019 mennessä, tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei
enää käsitellä.
Kaksoisedustus eri seurojen kesken on mahdollista nuorten ikäluokissa, huomioiden kuitenkin Klupiin liittyvät määräykset ja rajoitteet.
Seurat voivat hakea kaksoisedustusta enintään 5 pelaajalle, ottelukohtaisesti voidaan kuitenkin käyttää vain kahta pelaajaa. Pelaajilla on edustusoikeus myös lopputurnauksessa.
K-edustuksessa poikkeuksen muodostavat maalivahdit, joita voi tilapäisesti erityistilanteissa peluuttaa kumpaakin suuntaan.
Seuran sisäiset K-luvat
P17—P15 ikäluokassa seuran joukkueet voivat hakea kaksoisedustusta enintään 5 pelaajalle, ottelukohtaisesti voidaan kuitenkin käyttää vain kolmea pelaajaa. K-luvat eivät ole voimassa P17 puolivälierä-, välierä- ja mitaliotteluissa eikä myöskään P15 lopputurnauksessa.
Mikäli seuralla on nuorten sarjassa mukana useampi joukkue samassa ikäluokassa, seura voi vapaasti täydentää joukkueita nuoremmista pelaajista ja näille pelaajille ei tarvitse hakea maksullisia Klupia. Pelaajat pitää nimetä joukkueisiin, ja heidät tulee merkitä kaikkien niiden joukkueiden kokoonpanoihin missä heitä peluutetaan K-pelaajana. K-pelaajia voidaan peluuttaa P17 runkosarjassa ja
P15 karsinta- sekä alemmassa ja ylemmässä sarjassa. Pelaaja pelaa ikäluokan lopputurnauksessa
perusjoukkueessaan.
Seuran joukkueet eivät saa hyötyä lopputurnauksen lohkojaossa siitä, että ovat kierrättämällä voineet
hankkia seuran joukkueille alkusarjan kärkisijoitukset.
Lopputurnauksessa (P17 jatko-ottelut, P15, P13 ylempi/että alempi ja P11) pelaavien joukkueiden
kokoonpanot nimetään ilmoittautumisen kanssa samanaikaisesti maanantaihin 29.1.2020 mennessä.
Lopullinen pelaajalista vahvistetaan turnausjärjestäjälle viimeistään 3 vrk ennen turnauksen alkua.
Joukkueiden pelaajamäärää ei ole rajoitettu lopputurnauksessa. Lopullisessa nimilistassa voi olla
pelaajia alkuperäisen (29.1.) tehdyn listan ulkopuolelta, mikäli Nuorisovaliokunnalta on tähän saatu
lupa.
P13- ikäluokassa pelaaja voi pelata oman seuransa sisällä rajoituksetta seuran omassa tai vanhemman ikäluokan joukkueessa runkosarjassa, ylemmässä ja alemmassa sarjassa ja P11 osaturnauksissa. Seuran joukkueet voivat vapaasti kierrättää pelaajiaan oman seuran eri joukkueissa edellä
mainituissa sarjoissa myös samassa ikäluokassa ja osaturnauksissa (P13- ja P11-ikäluokkia).
Kaksoisedustus- sekä yli-ikäishakemukset ovat maksullisia (taloudelliset määräykset).
Määräaikainen pelaajasiirto seurasta toiseen
Pelaajat voivat siirtyä seurasta toiseen määräaikaisella edustustodistuksella, eli pelaaja voi määräaikaisella edustustodistuksella edustaa toista seuraa oman ikäluokkansa joukkueessa ja edelleen
edustaa kasvattajaseuraansa ylemmissä ikäluokissa. Määräaikaisella siirrolla siirtyneiden pelaajien
määrää ei ole rajoitettu ottelussa ja heitä voi olla kokoonpanossa useita. Määräaikaisessa siirrossa
täytetään kansallinen edustustodistus sekä maksetaan kansallinen kirjaamismaksu Suomen Jääpalloliitolle.
K- ja Y-määräysten rikkominen voi johtaa luvan peruuttamiseen ja rikkoneen joukkueen seuralle voidaan määrätä maksu kilpailumääräysten rikkomisesta ja/tai joukkue voidaan tuomita ottelu hävinneeksi 5-0.
Hyväksytyt kaksoisedustuspelaajat merkitään K-kirjaimella. K- pelaajat on ehdottomasti merkittävä
ottelupöytäkirjassa K-kirjaimella. Seurat valvovat itse, että pelaajat on merkitty ottelupöytäkirjaan.

5

KILPAILUMÄÄRÄYKSET
Nuorten Bandyliiga P21
P21 (1999-2002)
Nuorten Bandyliiga pelataan valtakunnallisena sarjana, viiden joukkueen kolminkertainen sarja,
Sarjaan osallistuvat joukkueet: Akilles, Botnia, Kampparit, Narukerä ja WP35/JPS YJ
Yksi kierros pelataan turnaustapahtumana kahtena päivänä sunnuntai 8.12. ja 29.12. Turnausjärjestelyt on myönnetty seuraavasti:
Jyväskylä 8.12.
WP/JPS YJ – Kampparit 10:00-11:30
Narukerä – Botnia 12:00-13:30
Akilles – Kampparit 14:00-15:30
Botnia – WP/JPS YJ 16:00-17:30
Akilles – Narukerä 18:00-19:30
Porvoo 29.12.
Botnia – Akilles 10:00-11:30
Kampparit – Narukerä 12:00-13:30
WP/JPS YJ – Akilles 14:00-15:30
Kampparit – Botnia 16:00-17:30
Narukerä – WP/JPS YJ 18:00-19:30
Lopulliset alkamisajat voivat poiketa edellä olevista ja ne on nähtävissä liiton tulospalveluohjelmassa.
Turnausotteluiden peliaika on 2 x 35 min, jäähyt 3 ja 6 minuuttia.
Turnausmaksu on 200,-/joukkue, järjestävä joukkue vastaa erotuomari-, sihteeri- ja kenttämaksuista
sekä ottelupalloista. Järjestävä joukkue laskuttaa turnausmaksun ennen turnausta.
Runkosarjan jälkeen pelataan välierät sarjan 1-4 ja 2-3, otteluiden voittajat selviytyvät loppuotteluun
ja häviäjät pronssiotteluun
Välierät: maanantai 24.2.
Mitalipelit: sunnuntai 1.3.2020
Loppu- ja pronssiottelut pelataan runkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä. P21 mitaliotteluiden järjestäjä sekä välierien kotijoukkue vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista.
P21 mitaliotteluiden järjestäjä sekä välierien kotijoukkue vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista.
Arki-otteluiden alkamisaika 17:00-20:00, seurat voivat keskenään sopia muista ajoista.
P17- nuoret
P17 (2003-2004)
P17 sarja pelataan valtakunnallisena sarjana, kahdeksan joukkueen kaksinkertainen sarja.
Sarjaan osallistuvat joukkueet Akilles, Botnia, JPS, Kampparit/musta, Kampparit/valkoinen, Narukerä, OLS/LRK YJ ja WP 35.
Runkosarjan ykkönen ja kakkonen selviytyvät suoraan välieriin. Sarjan 3-6 ja sarjan 4-5 pelaavat
puolivälieräottelut, otteluiden voittajat selviytyvät välieriin.
Puolivälierät pelataan paras kolmesta, ottelut aloitetaan paremmin sijoittuneen kotikentällä. Mikäli
ottelu on tasan varsinaisen peliajan jälkeen, pelataan jatkoaika ja mahdollinen rangaistuslyöntikilpailu
liiton kilpailumääräysten mukaan. Puolivälieräotteluissa kotijoukkue vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista.
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Sarjan ykkönen saa vastaansa puolivälieräotteluista runkosarjassa huonoiten sijoittuneen joukkueen
ja kakkonen jäljelle jääneen joukkueen. Välierät ja mitaliottelut pelataan sarjan voittajan kotikentällä.
Välierät pelataan lauantaina ja mitaliottelut sunnuntaina. Turnauksen järjestäjä vastaa erotuomari- ja
kenttäkuluista
Mitaliotteluista (välierät) voidaan periä 200 euron kustannus osallistuvilta joukkueilta, maksu sisältää
erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut.
Puolivälieräpäivät: lauantai 22.2., perjantai 28.2. ja mahdollinen kolmas maanantai 2.3.
Lopputurnaus: 7.-8.3.2020
Välierät ja mitaliottelut pelataan sarjan voittajan kotikentällä. Välierät pelataan lauantaina ja mitaliottelut sunnuntaina. Turnauksen järjestäjä vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista.
Mitaliotteluista (välierät) voidaan periä 200 euron kustannus osallistuvilta joukkueilta, maksu sisältää
erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut.
Nuorisovaliokunta päättää P17 välierien- ja mitaliotteluiden pelaamisjärjestyksen sekä alkamisajat
kuultuaan järjestäjää.
Arki-otteluiden alkamisaika 17:00-20:00, seurat voivat keskenään sopia muista ajoista.
P21- ja P17 välierä- ja mitaliotteluissa on oltava kolme virallista erotuomaria ja päätuomarin on oltava
liigatason tuomari.
P15-nuoret (2005-2006)
Sarjaan osallistuvat joukkueet: Akilles, Botnia/sininen, HIFK, JPS, Kampparit/musta, Kampparit/valkoinen, Narukerä, PaSa Bandy, Veiterä ja Vesta.
Kampparit/musta on ilmoittautunut suoraan Ylempään sarjaan ja Kampparit/valkoinen Alempaan sarjaan.
Kevään liittokokous päätti, että sarja pelataan tasonmukaisissa lohkoissa, koska lohkojako ei toteutunut suoraan ilmoittautumisessa joudutaan joukkueiden kesken suorittamaan tasonmittaus ennen
kuin Ylemmän ja Alemman sarjan joukkueet on selvillä. Syysliittokokous 6.10.2020 vahvisti tämän
sarjajärjestelmän.
Alemmassa valmiina: Kampparit valkoinen
Ylemmässä valmiina: Kampparit musta
Karsintaturnaukseen osallistuu kahdeksan joukkuetta, joukkueet jaetaan kahteen neljän joukkueen
lohkoon. Karsintaturnauksesta voidaan periä enintään 200,-/joukkue osallistumismaksu, järjestävä
joukkue vastaa erotuomari-, sihteeri- ja kenttämaksuista sekä ottelupalloista.
Lohko A/ Helsinki 24.11.2019, järjestäjä Botnia
Botnia/sin
HIFK
Narukerä
Veiterä
Lohko B/ Jyväskylä 11.11, järjestäjä JPS- juniorit
JPS
Vesta
Akilles
PaSa
Karsintaturnauksessa pelataan yksinkertainen sarja:
-peliaika 2 x 30 minuuttia, jäähyt 3 ja 6 minuuttia.
-lohkovoittajat ja kakkoset suoraan ylempään sarjaan, kolmonen ja nelonen alempaan sarjaan
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Ylempisarja ja Alempisarja pelataan viiden (5) joukkueen kolminkertaisena sarjana.
Lopputurnaus järjestetään Helsingissä kahdella kentällä 29.2.-1.3.2020, lopputurnausjärjestelyistä
vastaa Botnia.
Mikäli ylempään lopputurnaukseen osallistuu kaikki 10 joukkuetta, joukkueet jaetaan kolmeen eri
lohkoon.
Lopputurnauslohkot muodostetaan seuraavasti:
Lopputurnaus: 29.2.-1.3.2020 Helsinki/Botnia, lopputurnauksessa on oltava käytettävissä kaksi kenttää.
Mikäli ylempään lopputurnaukseen osallistuu kaikki 10 joukkuetta, joukkueet jaetaan kolmeen eri
lohkoon.
Lopputurnauksen lohkojako on seuraavanlainen:
Lohko A
Y1
Y4
A1

Lohko B
Y2
Y3
Y5

Lohko C
A2
A3
A4
A5

Lohkot pelataan yksinkertaisina, lohko C:n kaksi parasta joukkuetta selviytyvät puolivälieriin ja kohtaavat lohkojen A ja B voittajat muut puolivälieräottelut A2-B3 ja B2-A3. Tämän jälkeen normaalisti
välierät ja muut sijoitusottelut.
Lopputurnauksessa voidaan periä 400 euron kustannus osallistuvilta joukkueilta, maksu sisältää erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut. SM-karsintaturnauksen järjestäjä vastaa erotuomari- ja
kenttäkuluista.
Lopputurnauksessa kaikissa otteluissa on käytettävä kolmea virallista erotuomaria.
Naiset ja Tytöt voivat pelata poikien joukkueissa seuraavasti:
P15 nuorten sarjassa saa pelata kaksi (2) vuotta yli-ikäiset tytöt (-03) syntyneet, näitä pelaajia ei lasketa yli-ikäisyyskiintiöihin ja näillä pelaajilla on edustusoikeus myös lopputurnauksessa.
Naispelaajat 2002 syntyneet ja vanhemmat luokitellaan P15-ikäluokassa yli-ikäisiksi pelaajiksi ja heihin sovelletaan Yli-ikäissääntöä. Yli-ikäisiä pelaajia voi olla kokoonpanossa samanaikaisesti enintään
kaksi (2). Nuorisovaliokunnalla on oikeus harkita Y-pelaajan pelaamista myös lopputurnauksessa.
Naisten joukkue voi osallistua P15 alempaan sarjaan, mutta ei lopputurnaukseen. Naisten joukkueen
pisteitä ei poisteta sarjataulukosta.

P13-nuoret (2007-2008)
Pelataan kahdessa maantieteellisesti jaetussa lohkossa.
Etelä (7): Akilles, Botnia/sininen, Botnia/valkoinen, HIFK/punainen, HIFK/valkoinen, Narukerä ja Vesta. Etelälohko pelataan kaksinkertaisena alkusarja. Otteluita yhteensä 42, 12 ottelua/joukkue.
Pelataan seitsemän joukkueen kaksinkertainen sarja.
Itä/pohjoinen (9): JPS/punainen, JPS/sininen, Kampparit/musta, Kampparit/valkoinen, OLS, PaSa
Bandy, Veiterä/valkoinen, Veiterä/vihreä ja WP 35.
Pelataan yhdeksän joukkueen yksinkertainen sarja ja sen jälkeen sarjan neljä parasta joukkuetta
pelaavat yksinkertaisen ylemmän sarjan ja viisi viimeistä pelaavat yksinkertaisen alemman sarjan.
Ylempään loppusarjaan selviytyy viisi parasta joukkuetta Etelälohkosta, neljä parasta ylemmästä
Itä/pohjoislohkosta, kaksi parasta joukkuetta alemmasta sarjasta sekä yksi joukkue Pohjois-
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Suomesta. Mikäli OLS ei selviydy suoraan ylempään lopputurnaukseen pelaavat LRK Tornio – OLS
keskinäisen karsintaottelun yhdestä ylemmän loppusarjan paikasta, ottelu pelataan Oulussa.
Alempaan lopputurnaukseen osallistuu Etelälohkosta kaksi viimeistä joukkuetta, Itä/Pohjoislohkon
alemman sarjan kolme viimeistä joukkuetta sekä mahdollisen Pohjois-Suomen karsintaottelun häviäjä.
Lopputurnaus ylempi: 7.-8.3.2020 / 12 joukkuetta
Lopputurnaus alempi: 29.2.-1.3.2020 / 5 joukkuetta
Ylempi lopputurnaus myönnettiin
Lappeenranta (Veiterä)
Alempi lopputurnaus myönnettiin:
Varkaus (WP 35)
SM-lopputurnauksista (Ylempi ja Alempi lopputurnaus) voidaan periä 300 euron kustannus osallistuvilta joukkueilta maksu sisältää erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut. SM- lopputurnausten
järjestäjä vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista.
Alkulohkoissa saman seuran 1- ja 2-joukkueiden keskinäiset ottelut suositellaan pelattavaksi kierroksen ensimmäisenä otteluna, jos se vain on mahdollista.
P13 nuorilla kentän pituus on 80 m ja leveys 50 m, kentän muut pisteet kuten isolla kentällä. Pelaajamäärä 8+1, noudatetaan paitsiosääntöä.
P13- nuorten sarjassa saa pelata yhden (1) vuoden yli-ikäiset tytöt (tytöt 2006 syntyneet), näitä pelaajia ei lasketa yli-ikäisyyskiintiöihin ja näillä pelaajilla on edustusoikeus myös lopputurnauksessa
P11-nuoret (2009 ja nuoremmat)
P11-nuorten SM pelataan osaturnauksina. P11 SM-kisaan ilmoittautuneet joukkueet, voivat vapaasti
osallistua mihin tahansa P11-nuorten osaturnaukseen. Tytöt 11- vuotiaiden joukkueilla on osallistumisoikeus P11 osaturnauksiin.
Turnausjärjestäjien on kirjallisesti ilmoitettava turnausajankohdat liiton toimistolle ja niistä laaditaan
turnauskalenteri, joka on nähtävissä liiton nettisivulla. Maantieteellisesti samalla alueella ei voida
järjestää turnauksia samanaikaisesti.
Vuoden 2019 turnaukset ilmoitetaan 4.11.2019 mennessä ja vuoden 2020 turnaukset viimeistään
15.12.2019.
P11-nuorten lopputurnaus on avoin kaikille vähintään neljään osaturnaukseen osallistuneelle joukkueelle, joukkueet sijoitetaan lopputurnaukseen osaturnausmenestyksen mukaisesti.
Ylempään lopputurnaukseen voivat osallistua kaikki sarjaan ilmoittautuneet joukkueet edellyttäen,
että heillä on riittävä määrä osaturnauksia tai niihin muuten rinnastettavia turnauksia. Alempi lopputurnaus järjestetään, mikäli sinne ilmoittautuu riittävä määrä halukkaita joukkueita (4).
Yksi osaturnauksista voidaan korvata kansainvälisellä turnauksella. Piirisarjat lasketaan yhdeksi osaturnaukseksi. Nuorisovaliokunta voi myöntää painavista syistä osallistumisoikeuden lopputurnaukseen, vaikka joukkue ei olisi osallistunut neljään osaturnaukseen. Osaturnaus on virallinen, kun siihen osallistuu vähintään kuusi joukkuetta.
P11- osaturnauksista voidaan periä 150 euron kustannus osallistuvilta joukkueilta, maksu sisältää
erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut.
P11 Ylemmästä ja Alemmasta lopputurnauksista voidaan periä 300 euron kustannus osallistuvilta
joukkueilta, maksu sisältää erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut.
SM-turnauksen ja osaturnauksen järjestäjä vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista.

9

Seurat voivat osallistua kauden osaturnauksiin useammalla joukkueella, mutta voivat myös lopputurnausta varten yhdistää ikäluokkansa joukkueet yhdeksi.
Lopputurnaus ylempi: 29.-1.3.2020 / kaikki osallistuneet joukkueet
Lopputurnaus alempi: 7.-8.3.2020 / järjestetään mikäli kaikki joukkueet eivät halua osallistua ylempään
Ylempi lopputurnaus myönnettiin.
Porvoo (Akilles)
P11 ikäluokassa (ja nuoremmissa) annetaan kulmalyönti normaalisti.
P10- ja nuoremmat voivat päivittää Jääpallokoululisenssin P11-lisenssiin ja saada esim. oikeuden
pelata P11- lopputurnauksessa. Kuitenkin niin, että Jääpallokoululisenssi on oltava ostettu 29.1.2020
mennessä.
P11- nuorten sarjassa saa pelata yhden (1) vuoden yli-ikäiset tytöt (P11 tytöt 2008 syntyneet), näitä
pelaajia ei lasketa yli-ikäisyyskiintiöihin ja näillä pelaajilla on edustusoikeus myös lopputurnauksessa.
Muita asioita
Lopputurnaukseen joukkueita karsittaessa/sijoittelussa valiokunta ottaa huomioon mahdolliset myönnetyt yli-ikäisyys- tai kaksoisedustuspäätösehdot.
Kaikkiin lopputurnauksiin osallistumisen edellytyksenä on ennalta sovittuun sarjaan osallistuminen ja
siellä menestyminen.
EDUSTUSOIKEUS
Kukin pelaaja voi edustaa vain yhtä joukkuetta saman ikäluokan SM –lopputurnauksessa.
Esim. P13- ikäinen pelaaja saa pelata P15- ikäluokan lopputurnauksessa
Pelaaja voi edustaa oman seuransa joukkuetta omassa ikäluokassaan ja hän voi myös pelata seuran
vanhemmissa ikäluokissa.
P15 –, P13- ja P11- turnaukset alkavat aikaisintaan klo 8:00.
Joukkueiden sijoitukset alkulohkoissa ratkeavat SJPL:n kilpailusääntöjen mukaisesti siten, että tasapisteiden sattuessa ratkaisee sarjassa järjestyksen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

keskinäisten otteluiden tulos
keskinäisten ottelujen maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien ero
keskinäisten otteluiden tehtyjen maalien lukumäärä
kaikkien otteluiden maaliero
kaikkien otteluiden tehtyjen maalien lukumäärä
uusintaottelu

LOPPUTURNAUSTEN TALOUS
Lopputurnauksen järjestelyistä (ml. tuomaripalkkiot, ottelupallo ja kenttävuokrat) vastaa järjestävä
seura. Osallistumismaksut on ilmoitettu sarjojen kohdalla.
LIITON EDUSTAMINEN
Liiton järjestämille leireille sekä kansallisiin että kansainvälisiin edustustehtäviin valitsemisen edellytys on voimassa oleva liiton kilpailulisenssi.
Training Camp:
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TC 05-06
TC 07-08

6.-8.12.2019 Varkaus
4.-6.1.2020 Lappeenranta

OTTELUAJAT JA OTTELUKENTTÄ
Jokainen joukkue ilmoittaa kaikkien kotiotteluidensa otteluajan ja -paikan kirjallisesti liiton toimistolle
ja sen erotuomarikerhon edustajalle, joka vastaa alueen erotuomariasettelusta sekä vastustajille.
OTTELUSIIRTO
Ottelusiirtoja ei saa tehdä ilman liiton ja nuorisovaliokunnan lupaa. Ottelusiirtoa haluttaessa on aina
ensin sovittava vastustajan kanssa uudesta ottelupäivästä, jonka jälkeen molemmat seurat viipymättä lähettävät liitolle kirjallisen tai sähköisen ilmoituksen ottelun siirrosta.
Jos ottelu jää pelaamatta pakottavien syiden takia, on uusi ottelupäivä ilmoitettava liiton toimistoon
viimeistään 3 vrk:n kuluttua peruutuspäivästä. Tällöinkin on neuvoteltava ensin vastustajan kanssa.
Jos joukkueet eivät pääse sopimukseen uudesta pelipäivästä määrää liitto uuden pelipäivän.
Luovutusmaksut
P21-ja P17 nuorissa ei sallita luovutuksia. Mikäli joukkue luovuttaa, siitä seuraa 1500 euron sakko, sulkeminen sarjasta sekä otteluiden mitätöiminen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lopputurnauksen
järjestämiseen.
P15 nuoret ja sitä nuoremmat
P15- ja sitä nuorempien ikäluokissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan
sarjasta ja sen kaikki ottelut mitätöidään.
1. Luovutus 150 €
2. Luovutus 250 €
Sarjasta suljettu joukkue ei voi osallistua lopputurnaukseen.
Osallistuminen lopputurnaukseen vahvistetaan kirjallisesti 29.1.2020 mennessä ja mikäli joukkue sen
jälkeen luopuu lopputurnauspaikastaan, peritään joukkueelta 500 €:n sakko.
Vastalausemaksu 300 euroa
Liiton virallista ottelutapahtumaa koskeva vastalause on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden arkipäivän kuluessa liiton ja vuorokauden kuluessa piirin järjestämästä ottelusta. Kun vastalause koskee
pelaajan edustuskelpoisuutta, on se tehtävä viiden (5) vuorokauden kuluessa ottelusta.
Vastalause on tarkoin perusteltava ja sitä tulee seurata liitto- tai piirihallituksen määräämä vastalausemaksu, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Mikäli vastalausetta ei hyväksytä, niin vastalausemaksu jää liitolle tai piirille.
Vastalauseen voi tehdä ainoastaan samassa sarjassa pelaava seura.
Vastalauseita pelikentän tai varusteiden takia ei tutkita, ellei myös erotuomarille ole niistä tehty ilmoitusta ennen ottelun alkua.
Jos vastalause tehdään erotuomarin päätöksen takia, on tästä ilmoitettava myös erotuomarille heti
ottelun päätyttyä ja erotuomarin on kirjattava tämä ilmoitus ottelupöytäkirjaan ennen kuin hän on
poistunut ottelupaikalta.
Nuorten osa- ja lopputurnauksissa, puolivälierä-, väli- ja mitaliotteluissa sekä naisten ja tyttöjen turnaustapahtumissa vastalausemaksu 300 € on maksettava vastalauseen jättämisen yhteydessä, 30
minuutin kuluessa ottelun päättymisestä.
Jos vastalause hyväksytään, maksu palautetaan
PELIKENTÄT NUORTEN SARJOISSA
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P21-, P17- ja P15 nuorissa pelikenttä on samankokoinen kuin miehilläkin eli pituus 100-110 m ja leveys 60-65 m.
P13 nuorilla kentän pituus on 80-85 m ja 50-55 m muut pisteet kuten normaali miesten kenttä.
P11 nuorilla kentän pituus on 65 m ja leveys 40 m (rangaistusalue 12 m:n säde, rangaistuslyöntipiste
8 m päässä päätyrajasta, maalit korkeus 170 cm ja leveys 250 cm).
PELAAJIEN LUKUMÄÄRÄ
Pelaajien lukumäärää kokoonpanossa ei rajoiteta. Viralliseen ottelupöytäkirjaan sekä sähköiseen
mahtuu 20 nimeä.
P21-, P17, P15-nuorissa (kun pelataan normaalilla 10+1) on ottelua aloitettaessa oltava vähintään 8
pelaajaa, joista yhden on oltava maalivahti.
P13-nuorissa pelataan 8+1 pelaajalla, paitsiosääntöä noudattaen. P13-nuorissa ottelun saa aloittaa
seitsemällä (7) pelaajalla, joista yhden on oltava maalivahti
P11 nuorissa pelataan 6+1 pelaajalla, paitsiosääntöä noudattaen. P11 nuorissa ottelun saa aloittaa
viidellä (5) pelaajalla, joista yhden on oltava maalivahti.
JÄÄHYT JA PELIKIELLOT
Jos pelaaja ajetaan punaisella ulos kentältä, seuraa pelaajalle nuorten sarjoissa automaattisesti yhden ottelun pelikielto siinä sarjassa ja kilpailussa missä ulosajo on tapahtunut (koskee myös SMlopputurnauksia). Lisäksi seuralle toimitetaan tieto, jos ko. tapauksesta seuraa lisärangaistuksia.
Ottelurangaistus – lievä punainen kortti, ei raporttia
Alla mainituista tilanteista ei tehdä raporttia, mutta pelaaja poistetaan pelistä loppuajaksi.
Joukkue pelaa tässä tapauksessa yhden vajaalla 10 min ajan eli joukkueelle tuomitaan 10 min täysiaikainen jäähy. Kapteeni nimeää sijaiskärsijän.
•
Pelaaja, joka tekee rikkeen, josta tuomitaan 5 tai 10 min jäähy, poistetaan pelistä loppuajaksi
(lievä punainen), jos hänellä on 2 aiempaa jäähyä.
Lievä punainen kortti ei aiheuta raportointia – pelaaja on pelikelpoinen seuraavassa ottelussa.
Suora punainen kortti vaatii erotuomariraportin ja pelaaja kärsii vähintään yhden ottelun pelikiellon.
Kurinpitovaliokunta käsittelee raportin ja päättää mahdollisista lisärangaistuksista. Kurinpitovaliokunta ei pyydä erikseen selvitystä, vaan seuran on tehtävä se viipymättä itse, mikäli haluavat tulla kuulluksi ulosajon osalta.
PELIKIELLON KÄRSIMINEN
Pelaaja voi saada pelikieltoa kentältäpoiston tai kurinpitomenetelmän seurauksena. Pelikielto kärsitään sen joukkueen ottelussa, jossa pelikielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa.
Juniori-ikäinen pelaaja kärsii pelikieltonsa siinä kilpailussa, jossa hän pelikiellon sai. Pelaaja ei voi
pelata toisen ikäluokan nuorten otteluita pelikiellon aikana.
Kurinpitovaliokunta voi päätöksessään määrätä, minkä sarjan otteluita pelikielto koskee.
Pelikielto siirtyy aina seuraavalle kaudelle, mikäli sitä ei ole kärsitty kilpailukauden aikana. Pelikieltoa
ei voi kärsiä luovutetussa ottelussa.
PELAAJAN EDUSTUSOIKEUS
Nuorten otteluissa liiton määräysten mukaisesti lisenssin omaava pelaaja voi aina pelata oman ikäluokkansa joukkueessa (ei koske Y-pelaajaoikeuden saanutta pelaajaa)
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PELAAJASIIRROT
Liittokokouksen vahvistamat kirjaamismaksut
P21-nuoret kirjaamismaksu 100 €
P17- nuoret kirjaamismaksu 50 €
P15- ja P13-nuoret kirjaamismaksu 25 €
P11- kirjaamismaksu 15 €
Uusi seura maksaa edellä mainitut maksut. Mikäli naisten, tyttöjen tai poikien juniorijoukkue kokonaisuudessaan vaihtaa seuraa (ei koske määräaikaisia siirtoja) puolitetaan luettelointimaksut (1+8/1+5).
Siirtojen on tapahduttava samanaikaisesti.
Pelaajasiirrot seurasta toiseen eivät ole mahdollisia enää 31.12.2019 jälkeen. Juniori-ikäisellä pelaajalla on oikeus osallistua SM –lopputurnaukseen, kun pelaajan kilpailulisenssi on lunastettu
29.1.2020 mennessä. Nuorisovaliokunnalla on erittäin painavista syistä oikeus myöntää edustusoikeus näidenkin päivämäärien jälkeen.
Mikäli juniori-ikäinen pelaaja siirtyy uuteen seuraan/joukkueeseen 31.12.19 jälkeen, hän voi rajoituksetta edustaa uudessa seurassa Bandyliigan joukkuetta. Bandyliigan siirtoaika päättyy 15.1.2020.
Seurojen lisenssivastaavat saavat käyttäjätunnukset lisenssijärjestelmään ja heillä on mahdollisuus
tulostaa oman seuransa kaikki lisenssit. Suomen Jääpalloliitto käyttää Suomisportin lisenssijärjestelmää. Seurakäyttäjä antaa seuran sisällä käyttöoikeudet Suomisporttiin.
Joukkueen johdon tehtävä on huolehtia, että joukkueen kaikki pelaajat ovat edustuskelpoisia.
Pelaajalla jonka voimassa olevaa lisenssiä ei ole voitu todentaa, ei ole otteluun osallistumisoikeutta.
(SJPL:n kilpailusäännöt kohta 23.)
Kaikista pelaajasiirroista on täytettävä liiton virallinen edustustodistus. Pelaajasiirto on virallinen vasta sitten, kun asianmukaisesti täytetty edustustodistus sekä kopio maksutositteesta on toimitettu liiton
toimistolle.
KASVO- JA KAULASUOJUS
Kaikkien pelaajien ja erotuomareiden on jäällä käytettävä hyväksymismerkillä varustettua kypärää.
Kaikkien pelaajien on tämän lisäksi käytettävä suu- ja kaulasuojusta sekä maalivahtien hyväksyttyä
kasvosuojusta.
Junioriotteluissa kaikkien kenttäpelaajien on käytettävä CE-hyväksyttyä kokokasvot peittävää suojusta. (koskee myös P21 ikäluokan yli-ikäisiä pelaajia)
Kasvojen alueella olevat lävistykset tulee olla suojattuja.
Bandyliigassa kaikkien kenttäpelaajien, jotka ovat syntyneet vuonna 1999 tai myöhemmin, on käytettävä CE-hyväksyttyä, kokokasvot peittävää suojusta.
1998 tai aikaisemmin syntyneet pelaajat voivat pelata ilman kasvosuojaa. Lisäksi he voivat päättää,
käyttävätkö CE-hyväksytty hammassuojaa tai leukasuojaa (leukasuojan ei tarvitse olla CEhyväksytty).
Suojien alkuperäistä muotoa ja/tai rakennetta ei saa muuttaa sekä suoja ei saa olla vaaraksi muille
pelaajille.
MAALIVAHDIN SUOJAT PELIKÄSINEET
MV:n suojien maksimimitat: korkeus 80 cm ja leveys 30,5 cm.
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Huom.! maalivahdin käsineissä tulee sormien selvästi erottua toisistaan. Käsineiden suurin leveys on
29 cm (peukalon kohdalta) ja etusormen kohdalta 24 cm. ”Korkeus suurimmillaan on 28 cm (keskisormi), 27 cm etusormen ja 24 cm pikkusormen kohdalla.
PELAAJA- JA TOIMITSIJALISENSSIT
Pelaaja- ja toimitsijalisenssit tulee olla lunastettuna ennen ensimmäistä virallista ottelua. Joukkueenjohtajalla tai valmentajalla tulee olla seuran pelaajalisenssilista mukana kaikissa liiton ja piirin ottelussa. Pelaaja ja/tai hänen huoltajansa ovat vastuussa henkilökohtaisesta vakuutusturvasta.
Joukkueen taustahenkilöillä (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja ym) pitää olla voimassa oleva
Toimitsijalisenssi, henkilöt, joilla on toimitsijalisenssi ovat vakuutettuja liiton Tuplaturvavakuutuksen
kautta.
Pelaajalisenssi ostetaan aina pelaajan syntymajan ja sukupuolen mukaan. Pelaaja on oikeutettu pelaamaan tällä lisenssillä myös vanhempien pelejä tai tyttöpelaajat poikien sarjassa.
LISENSSIMAKSUT (eivät sisällä vakuutusta)
P21-nuoret
98 €
P17- ja P15- nuoret
85 €
P13- ja P11 -nuoret
82 €
P10- ja sitä nuoremmat
58 €
Lisensseihin on mahdollista liittää Pohjolan vapaaehtoinen Sporttiturvavakuutus. Lisenssin tuoteseloste ja hinnat löytyvät liiton Internet-sivulta. Alla linkki lisenssin ostoon.
https://www.suomisport.fi/
Tietosi ovat luottamuksellisia, käsittelemme henkilötietojasi voimassa olevien säädösten ja tietosuojalausekkeen ja selosteen mukaisesti.
Sporttiturvan tuoteopas: Lisenssivaihtoehdot, maksut ja tuoteseloste
Vakuutusehtojen linkki: https://www.pohjola.fi/loso/332363f.pdf
Lisenssiä voi myöhemmin myös täydentää vakuutuksella. Mikäli pelaajan todetaan pelanneen ilman
lisenssiä, rangaistaan seuraa 20 euron sakolla + lisenssimaksulla. Harrastelisenssi- ja jääpallokoululisenssi on myös mahdollista myöhemmin korottaa kilpailulisenssin.
Suomen Jääpalloliitto ei ole vakuuttanut pelaajia eikä erotuomareita, vaan vastuu vakuutuksesta on
jokaisella itsellään.
EROTUOMARIASIAT
P21- ja P17-nuorten otteluissa suositellaan, että käytetään kolmea (3) erotuomaria, muissa nuorten
otteluissa kahta (2) erotuomaria. P21- ja P17 välierä- ja mitaliotteluissa on oltava kolme virallista erotuomaria ja päätuomarina liigatason tuomari. P15 lopputurnauksessa on kaikissa otteluissa oltava
kolme erotuomaria.
Erotuomariasettelusta vastaa jokaisen paikkakunnan erotuomarikerhon henkilö. Liiton otteluissa
voidaan käyttää ainoastaan liiton virallisia erotuomareita. Liitolla on listat kaikista erotuomareista, jotka ovat osallistuneet Suomen Jääpalloliiton ja sen piirien tai kerhojen järjestämille erotuomarikursseille.
Valioerotuomari lunastaa Valioerotuomarilisenssin 92 euroa ja muiden sarjojen erotuomarit Muut
erotuomarit lisenssin 28 euroa.
Erotuomarikortteja ei enää postiteta, jokaisen tulee ladata Suomisportin appi puhelimeen ja siellä
näkyy erotuomarilisenssin tiedot, toimii samalla erotuomarikorttina.
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EROTUOMARIPALKKIOT
Linkki voimassa olevaan erotuomaripalkkiosopimukseen.
http://www.finbandy.fi/fi/asiointi-lomakkeet/maksut-ja-palkkiot/erotuomaripalkkiot/
P11:sta SM –osaturnauksissa järjestävä seura ja paikallinen erotuomarikerho voivat sopia erotuomarikorvauksista. Järjestävä seura vastaa kaikista erotuomarikuluista.
Matkakorvaukset:
1. Matka on aina tehtävä niin, että seuralle siitä aiheutuvat kokonaiskustannukset muodostuvat
mahdollisimman pieniksi.
2. Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa korvataan matkakulut virallisen taksan VR II lk:n mukaan
makuuvaunu- tai paikkaliput tarvittaessa huomioituna. Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa on
matkakulujen kuitit liitettävä matkalaskuun.
3. Oman paikkakunnan otteluissa korvataan matkakulut yleisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti
paitsi poikkeustapauksissa, joissa oman auton käyttö on perusteltavissa, kohtuuttoman huonojen
liikenneyhteyksien vuoksi, miksi on katsottava mm. yleisten kulkuneuvojen vaihtaminen useammin kuin yhden kerran samaan suuntaan matkustettaessa. Perättäisistä otteluista maksetaan yksi
matkakorvaus vain todellisten matkakorvausten mukaan.
4. Korvaus oman auton käytössä on verovapaa 1 henkilön matkustaessa 0,43 snt/km. (v.2019)
Kotimaan verovapaa päiväraha 2019:
Yli 6 tuntia /puolipäiväraha
19 €
Yli 10 tuntia /kokopäiväraha
42 €

SM-LOPPUTURNAUS
Joukkueet itse maksavat kaikki kustannuksensa. Järjestävän seuran tulee tarvittaessa auttaa lopputurnaukseen tulevaa joukkuetta tiedottamalla majoitus- ja ruokailumahdollisuuksista. Järjestävä seura vastaa lopputurnauksissa ottelu-, erotuomari- ja pallokuluista.
OTTELUAJAT VÄLIERISSÄ- JA LOPPUTURNAUKSISSA
P21- ja P17
P15-nuoret
P13-nuoret
sijoitusottelut
P11-nuoret

2 x 45 min
2 x 30 min
2 x 20 min
2 x 25 min
2 x 20 min

JÄÄHYT LOPPUTURNAUKSISSA
P21- ja P17
P15-nuoret
P13-nuoret
P11-nuoret

10 min ja 05 min
06 min ja 03 min
06 ja 03 min
03 min

JOUKKUEIDEN SIJOITTAMINEN LOHKOIHIN LOPPUTURNAUKSISSA
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Sarjoissa samassa lohkossa ensimmäiseksi ja toiseksi tulleet joukkueet sijoitetaan eri lohkoihin. Nuorisovaliokunta suorittaa lopputurnausten lohkojaot tammikuun loppuun mennessä.
Kolmoset vaihtavat tarvittaessa paikkaa, jos seuran kaksi joukkuetta on lopputurnauksessa. Saman
seuran kaksi joukkuetta eivät saa pelata samassa lohkossa lopputurnauksessa.
P11 –junioreissa sijoittelun perustana on menestys SM –osaturnauksissa.
P11-junioreiden SM -lopputurnauksessa valiokunta laatii kauden aikana osaturnausten perusteella
joukkueiden välisen sijoittelun paremmuusjärjestyksen. Paremmuusjärjestyksen perusteella valiokunta asettelee ennalta käsin parhaat joukkueet eri lohkoihin. Tämän jälkeen sijoitetaan seuraavaksi
parhaat samalla periaatteella, jne. Mikäli jokin lohko jää vajaaksi mahdollistaen suoran pääsyn jatkootteluihin, sijoitetaan tähän lohkoon em. paremmuusjärjestyksen perusteella suoraan jatkoon pääsevä määrä parhaita joukkueita. ´
SÄÄNNÖT
Jääpallosäännöt löytyvät Jääpalloliiton sivulta, linkki sääntöihin.
http://www.finbandy.fi/fi/asiointi-lomakkeet/liiton-saannot/jaapallosaannot/
Sääntökirjaa noudatetaan kaikissa niissä sääntöasioissa, mitä ei ole erikseen Junnuoppaassa mainittu. Kauden 2019-20 sääntömuutokset erillisenä liitteenä.
TULOSPALVELU
Järjestävä seura vastaa sähköisestä tulospalvelun hoitamisesta lopputurnauksen aikana. P13- ja
P11 lopputurnauksissa käytetään tulospalveluohjelmasta tulostettavia esitäytettyjä pöytäkirjoja. Esitäytettyihin pöytäkirjoihin otetaan allekirjoitukset (joukkueet, päätuomari). Tarkemmat toimintaohjeet
käydään läpi jokaisen turnausjärjestäjän kanssa.
Liitto toimittaa järjestävälle seuralle Finbandyn tulospalvelun internet-tunnukset reaaliaikaisen päivityksen mahdollistamiseksi.
JURY
Nuorisovaliokunta nimeää nuorten SM- väli- ja lopputurnausten juryt.
Juryn tehtävänä on paikan päällä ratkaista mahdolliset turnauksen aikaiset kiistakysymykset. Juryn
päätösvalta alkaa turnauksen ensimmäistä päivää edeltävänä iltana klo 18:01.
Jäsen 1
SJPL:n edustaja, puheenjohtaja
Jäsen 2
Erotuomarikerhon edustaja
Jäsen 3
Järjestävän seuran edustaja
SM -lopputurnauksiin liitto nimeää juryn.
PAREMMUUSJÄRJESTYS
Tasapistetilanteessa turnaussijoitukset ratkeavat seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keskinäisten otteluiden tulos
Keskinäisten otteluiden maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien ero
Keskinäisten otteluiden tehtyjen maalien lukumäärä
Kaikkien otteluiden maaliero
Kaikkien otteluiden tehtyjen maalien
lukumäärä
Arpa
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Sijoitus- ja loppuotteluissa ottelun päättyessä tasan, pelataan P15 ja nuoremmissa 2 x 5 min. jatkoaika Sudden Death -menetelmällä eli ottelu päättyy ensimmäisen maalin tehneen joukkueen voittoon
heti maalin jälkeen.
P21- ja 17 sijoitus- ja loppuotteluissa ottelun päättyessä tasan pelataan 2 x 10 min. jatkoaika Sudden
Death- menetelmällä eli ottelu päättyy ensimmäisen maalin tehneen joukkueen voittoon heti maalin
jälkeen.
Jos jatkoajan jälkeen tilanne on tasan, suoritetaan rangaistuslyöntikilpailu. Rangaistuslyöntikilpailu
suoritetaan liiton sääntöjen mukaan
16.2. Rangaistuslyöntikilpailuun osallistuvat pelaajat
Rangaistuslyöntikilpailuun osallistuvat vain ne pelaajat ja vaihtopelaajat, jotka olivat ottelun päätösvihellyshetkellä merkattuna kokoonpanoon. Kokoonpanoluetteloon ei voi enää lisätä pelaajia päätösvihellyksen jälkeen, vaikka joukkue olisikin vajaalukuinen.
Rangaistuslyöntikilpailuun voi osallistua jäähyllä ollut pelaaja, mutta ei ottelurangaistuksen saanut
pelaaja (punainen kortti). Maalivahdit eivät saa osallistua.
16.3. Rangaistuslyöntikilpailun aloitus
Erotuomari valitsee maalin, johon rangaistuslyönnit suoritetaan. Tämän jälkeen arvotaan lyöntijärjestys teikkaamalla: voittava joukkue aloittaa.
Molemmat joukkueet suorittavat ensin kilpailun sääntöjen määräämän määrän P21-, P17- ja P15 (5)
ja P13-ja P11 (3) rangaistuslyöntejä vuorotellen eri pelaajien toimesta. Pelaajalla on oikeus toiseen
rangaistuslyöntiin vasta sen jälkeen, kun kaikki pelaajat ovat suorittaneet lyönnin.
Jos toinen joukkue on tehnyt enemmän maaleja kuin mihin toinen joukkue voi yltää, kilpailu lopetetaan, vaikka kaikkia rangaistuslyöntejä ei ole vielä suoritettu.
TIEDOTTAMINEN
Ennen turnauksen alkua järjestäjän tulee varmistua siitä, että jokaiselle osallistujajoukkueelle on jaettu tieto ensiavusta, varuste-ja ruokahuollosta sekä turnaussäännöt.
SM-MITALIT
Liitto toimittaa lopputurnaukseen jaettavaksi jokaiselle mitalijoukkueelle 23 mitalia.
VIRHEET
Mikäli huomaat virheitä otteluohjelmissa tai tämän vihkon tiedoissa, ole ystävällinen ja ota viipymättä
yhteys liiton toimistoon.
Liitto toimittaa nuorten toimintavihkon kaikille juniorijoukkueiden yhteyshenkilöille sekä ko. alueiden
lisenssin maksaneille erotuomareille. Junnuopas julkaistaan myös liiton internet-sivuilla. Suomen
Jääpalloliitto ja nuorisovaliokunta pidättävät oikeudet muutoksiin.

Helsingissä, marraskuu 2019

SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO
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