
Myönnetyt Y-luvat  kausi 2016-2017
Nimi Seura Ikäluokka Synt. MV Lisätietoja

Konsta Turpeinen Veiterä P21 16.10.1995

Ville-Oskari Vainikka Veiterä P21 16.4.1995

Antreas Lindlöf JPS P21 20.11.1995

Jere Karvinen WP35 P21 15.4.1994 Liittohallituksen päätös 10.11.2016 (6 runkosarjan ottelua)

Ilmari Klemettilä OLS P17 19.10.1999

Miika Jokikokko OLS P17 29.6.1999

Veikka Lintula Botnia/sin P15 13.9.2001

Tomi Hämäläinen Botnia P15 28.8.2001

Matias Ruhala Vesta P13 11.9.2003

Samuli Väistö OLS P13 25.11.2003

Jaakko Lindholm JPS P11 21.10.2005

Kikka Kirjavainen Wiipurin Sudet P13 27.1.2002

Elja Laine Wiipurin Sudet P13 11.12.2003

YLI-IKÄISYYS 2016–2017

P21- nuorissa kaudella 2016–2017 Nuorisovaliokunnalla on oikeus harkita ja myöntää yli-ikäisyyslupa vuoden yli-ikäiselle.

P17 – ja sitä nuoremmissa ei sallita yli-ikäisiä pelaajia, nuorisovaliokunnalla on kuitenkin oikeus harkita ja myöntää vuoden yli-ikäiselle pelaajalle yli-ikäisyyslupa tapauskohtaisesti.

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 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.

Yli-ikäisyysoikeuden saanut pelaaja ei voi pelata syntymäaikansa mukaan oman ikäluokkansa joukkueissa nuorten SM-sarjaa eikä myös ikäluokkaansa vanhempien nuorten peleissä.

P21-, P17-, P15-, P13 ja P11- ikäluokkiin Y-luvan saanut pelaaja ei kuitenkaan voi osallistua ikäluokan puolivälierä-, välierä-, mitaliotteluihin tai lopputurnaukseen. 

P21- ja P17- ikäluokissa naispelaajien määrää ei ole rajoitettu eikä heitä lasketa Y-lupakiintiöön.

P15 ikäluokassa saa pelata kaksi (2) vuotta yli-ikäiset tytöt, näitä pelaajia ei lasketa Y-lupakiintiöihin.

P11- ja P13-  nuorten sarjassa saa pelata yhden (1) vuoden yli-ikäiset tytöt, näitä pelaajia ei lasketa Y-lupakiintiöihin. Näillä pelaajilla on myös edustusoikeus lopputurnauksessa.

Puhdas naisten joukkue tai yksittäiset naispelaajat 1999 syntyneet ja vanhemmat pelaajat voivat osallistua P15 alku- ja välisarjaan, mutta ei lopputurnaukseen.

Yli-ikäiset pelaajat on ehdottomasti merkittävä ottelupöytäkirjassa Y-kirjaimella. Seurat valvovat itse, että pelaajat on merkitty ottelupöytäkirjaan. Sanktiot rikkeestä on osassa taloudelliset määräykset.

Mikäli Y-lupaehtoja käytetään väärin, tulee siitä reklamoida sähköpostilla välittömästi kilpailu@finbandy.fi.


