
NUORTEN KILPAILUTOIMINTA KAU-
DELLA 2016-2017 

 

 

 
 
Nämä kilpailumääräykset ovat SJPL:n (liitto) nuori-

sovaliokunnan (valiokunta) hyväksymät. 

 

 

YLEISET OHJEET 

 

Nuorten kilpailutoiminnassa noudatetaan vuosittain 

liittokokouksessa vahvistettavia kilpailumääräyksiä. 

Turnauksissa Nuorisovaliokunta tai turnauksen jury 

päättää kiistatilanteissa. 

 

 

IKÄLUOKAT JA PELIOIKEUDET NUORTEN 

SARJOIHIN  

 

P21 nuoret:: 21-vuotta 1996-99 syntyneet pojat 

sekä naiset 1999 syntyneet ja vanhemmat 

  

P17 nuoret: 17-vuotta 2000-01 syntyneet pojat 

sekä naiset 1999 syntyneet ja vanhemmat 

  

P15 nuoret: 15-vuotta 2002-03 syntyneet pojat  

sekä tytöt 2000 syntyneet ja nuoremmat 

 

P13 nuoret: 13-vuotta 2004-05 syntyneet pojat 

sekä tytöt 2003 syntyneet ja nuoremmat 

 

P11 nuoret: 11-vuotta 2006       syntyneet pojat 

sekä tytöt 2005 syntyneet ja nuoremmat  

 

P10 nuoret: 10-vuotta 2007 >    syntyneet pojat 

ja tytöt 2006 syntyneet ja nuoremmat 

 

Kaikilla edellä mainittuilla on oikeus osallistua myös 

ikäluokan puolivälierä, välierä- ja mitaliotteluihin sekä 

väli- ja lopputurnauksiin. 

Nuoremmilla pelaajilla on aina oikeus edustaa oman 

seuransa vanhempaa joukkuetta. 

 

OTTELU- JA JÄÄHYAJAT SM-SARJASSA, -OSA- 

JA VÄLITURNAUKSISSA 

      

  Otteluaika Jäähyt                                  

P21 ja P17 2 x 45 min 10 min ja 05 min 

P15 2 x 40 min ** 10 min ja 05 min ** 

P13 2 x 35 min *** 06 min ja 03 min 

P11 2 x 15 min *    03 min * 

 2 x 20 min *      03 min * 

P11 2 x 25 min * 06 min ja 03 min 

 

** 2 x 35 min, kun joukkue pelaa samana päivänä use-

amman ko. ikäluokan ottelun. 

***  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. 

 

P15- väliturnauksen peliaika 2 x 30 minuuttia ja P13- 

väliturnauksen peliaika 2 x 25 minuuttia, jäähyt 6 ja 3 

minuuttia, nuorisovaliokunnalla on oikeus muuttaa peli-

aikaa mikäli jääolosuhteet tai rajallinen jää-aika niin 

edellyttää. 

 

*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) OSALLISTUMI-

NEN SUOMEN NUORTEN SARJOIHIN 

 

Ei Suomalainen Joukkue voi osallistua P11-, P13-, P15-, 

P17 -sarjoihin sekä Nuorten Bandyliigaan, muttei loppu-

turnauksiin tai mitalipeleihin. Lopputurnaukseen voi 

osallistua jos seura on Suomen Jääpalloliiton jäsenseura. 

Ei Suomalainen Joukkue lisenssioi pelaajat myös Suo-

men sarjoihin. 

Ei Suomalainen Joukkuetta koskevat tähän oppaaseen 

kirjatut toimintatavat. 

 

AIKALISÄT 

 

Aikalisä on käytössä kaikissa liiton nuorten sarjoissa. 

Molemmilla joukkueilla on oikeus yhden minuutin aika-

lisään ottelun aikana. Joukkueen kapteeni/valmentaja 

pyytää aikalisän pelikatkon aikana ottelun erotuomarilta. 

Aikalisä annetaan seuraavan pelikatkon aikana. Aikalisät 

eivät ole sallittuja lopputurnauksien alkusarjojen otte-

luissa. 

 

OTTELUN TULOS JA OTTELUPÖYTÄKIRJA 

 

Ottelutulos nuorten SM -otteluista tulee ilmoittaa välit-

tömästi ottelun jälkeen, kotijoukkue huolehtii tuloksen 

ilmoittamisesta tulospalveluohjelmaan.  

Ottelutulos ilmoitetaan finbandy.torneopal.fi/ilmoita 

Erilliset ohjeet oppaan lopussa. 

 

Mikäli käytätte virallista (kopioivaa) ottelupöytäkirjaa 

sen päällimmäinen kappale lähetetään Jääpalloliiton 

toimistolle osoite on Maapadontie 3 LT2, 00640 Helsin-

ki. 

 

Ottelutulokset ja sarjaohjelmat ovat nähtävissä liiton 

Internet-sivuilla  www.finbandy.fi  kohdassa tulospal-

velu. 

 

 

SARJAT 

http://www.finbandy.fi/
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P21-P15 sarjoissa kotijoukkue voi tulostaa esitäytetyn 

pöytäkirjan tulospalveluohjelmasta 

 

Esitäytetyn ottelupöytäkirjan voi tulostaa tulospalveluoh-

jelmasta P21-P15 ikäluokkien sarjoihin. Molempien 

joukkueiden joukkueejohtajat tarkistavat oman joukkuu-

eensa kokoonpanon ennen ottelun alkua ja allekirjoituk-

sella hyväksyvät sen. 

 

Pelaajat jotka eivät ole pelaavassa kokoonpanossa vede-

tään yli ja mahdolliset puuttuvat nimet lisätään käsin 

esitäytettyyn pöytäkirjaan.. 

Joukkueenjohtajalla on mahdollisuus päivittää joukkueen 

kokoonpano tulospalveluohjelmassa viimeistään neljä 

tuntia ennen ottelun alkua. 

Liiton paperiseen ottelupöytäkirjaan sekä sähköiseen 

pöytäkirjaan mahtuu enintään 20 pelaajaa, jos joukkueel-

la on kokoonpanossa enemmän pelaajia on ne aina lisät-

tävä käsin. 

Merkitsemällä esim. loukkaantuneita pelaajia ”ei aktii-

viseksi” tulospalveluohjelmassa, pelaajat eivät näy sil-

loin kokoonpanotiedoissa. 

Tilauksesta liitto lähettää joukkueelle paperisia ottelu-

pöytäkirjoja kotiotteluita varten. Kotijoukkue (ottelusih-

teeri) vastaa ottelupöytäkirjan oikeasta täyttämisestä sekä 

sen toimittamisesta liittoon.  

 

Viralliseen pöytäkirjaan merkitään ottelun perustiedot, 

ottelunumero sekä vastakkain olevat joukkueet, sillä 

perinteisessä niitä ei ole, esitäytetyssä ne ovat valmiina. 

 

Alla olevat merkinnät tehdään myös sähköiseen pöytä-

kirjaan jos ne eivät siellä näy valmiina. Liitto päivittää 

tulospalveluohjelmaan K- ja Y-merkinnät. 

Ennen ottelun alkua merkitään kokoonpanot sekä mah-

dolliset hyväksytyt yli-ikäiset pelaajat Y-kirjaimella, 

kaksoisedustajat K-kirjaimella, maksimi 2 Y- ja 2 K-

pelaajaa / joukkue / ottelu. 

 

Poikkeuksen muodostavat mahdolliset maalivahdit K- 

ja/tai Y-pelaajina silloin määrä 1 (MV) + 2 kenttäpelaa-

jaa. 

 

Joukkueenjohtajien on aina allekirjoitettava ottelupöytä-

kirja. Ottelusihteeri täyttää muut tiedot. Erotuomarilla 

on oikeus tarkistaa joukkueiden pelaajien lisenssit. 

Joukkueiden velvollisuus on pitää mukanaan lisenssi-

lista. Seurojen lisenssivastaavilla on tunnukset 

lisenssijärjestelmään ja seurat voivat sieltä tulostaa 

oman seuransa lisenssitiedot sekä pelaajaluettelot. 

 

Jokainen P21-, P17- ja P15 ikäluokan joukkueenjoh-

taja käy päivittämässä joukkueensa tiedot liiton tu-

lospalveluohjelmassa annettujen ohjeiden mukaan. 

 

HUOM! Perinteisestä kopioivasta pöytäkirjasta koti-

joukkue lähettää ottelupöytäkirjan päällimmäisen kappa-

leen liiton toimistoon osoitteella: Suomen Jääpalloliitto, 

Maapadontie 3 F, LT2, 00640 Helsinki.  

Tulosten ilmoittamisen yhteydessä otetaan myös kuva 

ottelupöytäkirjasta, pöytäkirja näkyy pdf-tiedostona 

tuloksen vieressä tulospalveluohjelmassa.  

Jokainen joukkue toimittaa kauden jälkeen kotiottelun 

paperiversiot, joissa on joukkueenjohtajien ja tuomarin 

allekirjoitukset liiton toimistolle. 

 

MITEN SELVIYTYY SM-LOPPUTURNAUKSEEN 

Lopputurnaukseen joukkueita karsittaessa/sijoittelussa 

valiokunta ottaa huomioon mahdolliset myönnetyt yli-

ikäisyys- tai kaksoisedustuspäätösehdot. 

 

Nuorten Bandyliiga (P21) ja P17  nuorten sarjat pelataan 

valtakunnallisina sarjoina.  

 

Kaikkiin lopputurnauksiin osallistumisen edellytyksenä 

on ennalta sovittuun sarjaan osallistuminen ja siellä 

menestyminen. 

 

Nuorten Bandyliiga (P21) nuoret pelataan seitsemän 

joukkueen kaksinkertaisena sarjana. 

 

Runkosarjan ykkönen ja kakkonen selviytyvät suoraan 

välieriin. 

  

Puolivälierät kahden ottelun yhteistulos (pisteet) ja otte-

lut aloitetaan runkosarjassa huonommin sijoittuneen 

kotikentällä. Mikäli pisteet ovat tasan varsinaisen pe-

liajan jälkeen jälkimmäisessä ottelussa, pelataan jatkoai-

ka ja mahdollinen rangaistuslyöntikilpailu liiton kilpai-

lumääräysten mukaan. 

 

Välierät, pronssi- ja loppuottelut  pelataan runkosarjassa 

paremmin sijoittuneen kotikentällä. 

 

Puolivälierät pelataan tiistai 21.1. ja torstai 23.2. 

Välierät pelataan tiistai 28.2.  

Loppu- ja pronssiottelut pelataan lauantaina 4.3. 

 

P21 mitaliotteluiden järjestäjä sekä välierien kotijoukkue 

vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista. 

 

Sarjan joukkueet: Akilles,  Botnia, JPS, Kampparit, 

Narukerä, Veiterä ja WP 35 

 

P17 nuoret pelataan seitsemän joukkueen kaksinkertai-

sena sarjana. Runkosarjan ykkönen ja kakkonen selviy-

tyvät suoraan välieriin, sarjan 3-6 ja sarjan 4-5 pelaavat 

puolivälieräottelut, otteluiden voittajat selviytyvät väli-

eriin. Sarjan ykkönen saa vastaansa puolivälieräotteluista 

runkosarjassa huonoiten sijoittuneen joukkueen ja kak-

konen jäljelle jääneen joukkueen. 

 

Puolivälierät kahden ottelun yhteistulos (pisteet) ja otte-

lut aloitetaan runkosarjassa huonommin sijoittuneen 

kotikentällä.  

 

Välierät, loppu- ja pronssiottelut järjestetään parhaiten 

runkosarjassa  sijoittuneen kotikentällä  Välierät pelataan 

lauantaina ja mitaliottelut sunnuntaina. 

 

Puolivälierät pelataan sunnuntai 26.2. ja torstai 2.3. 

Välierät, loppu- ja pronssiottelut pelataan 11.-12.3.2017 

 

P17 lopputurnauksen järjestäjä vastaa erotuomari- ja 

kenttäkuluista. 

Mitaliotteluista (välierät) voidaan periä 100 euron kus-

tannus osallistuvilta joukkueilta, maksu sisältää erotuo-

maripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut. 
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Sarjan joukkueet: Akilles, HIFK, JPS/WP 35, Kamppa-

rit, Narukerä, OLS ja PaSa Bandy  

P15: 

Pelataan kahdessa lohkossa kaksinkertaiset sarjat sekä 

lisäksi pelataan pakollinen väliturnaus, missä kohda-

taan toisen lohkon joukkueet. Sarjaan osallistuu 11 

joukkuetta. Etelälohkossa on viisi joukkuetta ja itäloh-

kossa kuusi joukkuetta. 

  

 

 Etelälohkon joukkueet: Akilles, Botnia/sin.,  

Botnia/valk., HIFK, Narukerä 

  

 Itäohkon joukkueet: JPS, Kampparit/musta, OLS, 

Veiterä, WP 35 

 

 Pakollien väliturnaus pelataan 13.-15.1.2017 Var-

kaudessa. 

 Väliturnaus on 3 päiväinen ja alkaa perjantaina, 

otteluohjelmat laaditaan niin, että matkustaville 

joukkueille ei tule kahden yön majoitusta. Osa jouk-

kueista pelaa perjantai/lauantai ja osa lauan-

tai/sunnuntai 

 Väliturnauksen pisteet huomioidaan sarjatauluk-

koon. 

 Naisten joukkue voi osallistua P15 alkusarjaan ja 

väliturnaukseen,  mutta ei lopputurnaukseen 

Naisten ja tyttöjen pelaaminen poikien sarjoissa ei 

missään olosohteissa poista heidän oikeuttaan pela-

ta naisten ja tyttöjen sarjoissa. 

 Naisten joukkueen pisteitä ei poisteta sarjataulukos-

ta 

 Alkusarjojen lohkojen kaksi parasta saavat lähtö-

pisteitä lopputurnaukseen, voittajat kaksi (2) pistet-

tä ja kakkoset yksi (1) pistettä. 

 Lopputurnausten lohkojako 1-3-5 vs 2-4-6 

 Lopputurnauksen alkusarjassa voitosta saa kolme   

(3) pistettä ja tasatilanteessa pelataan rankkarit ja 

sen voittaja saa kaksi (2) pistettä ja häviäjä yksi (1) 

pistettä. Kokeiluna kausi 2016-2017. Rankkarit suo-

ritetaan lopputurnauksen alkusarjassa kolmella lyö-

jällä, muut ohjeet kuten lopputurnauksen rankkarit. 

 Lopputurnaus on avoin kaikille alkusarjaan ja väli-

turnaukseen osallistuneille ikäluokan joukkueille. 

KTS sivu 5 kaksi vuotta yli-ikäiset tytöt, heitä ei las-

keta yli-ikäisyyskiintiöihin. 

 Ilmoittautuminen lopputurnaukseen sekä kokoonpa-

notiedot kirjallisesti 27.1.2017. 

 Lopputurnaus pelataan 3.-5.3.2017.Ottelut alkavat 

perjantaina klo 8:00. 

 Lopputurnauksen järjestäjänä toimii Oulun Luistin-

seura. 

 Joukkueet eivät voi asettaa ehtoja pelien aloittami-

selle oman joukkueensa osalta. 

 

P13 

Pelataan kahdessa maantieteellisesti jaetussa lohkoissa 

 

Sarja pelataan pienemmällä kentällä, pelaajamäärä 

8+1. 

 Etelälohko: Akilles, Botnia/oranssi, Botnia/sin., 

Botnia/valk., HIFK/04, HIFK/05, Narukerä, Vesta 

 Itälohko:JPS/pun., JPS/sin., Kampparit/musta, 

Kampparit/valk., OLS, Sudet, Veiterä, WP 35 

 Norrbotten: LRK 

 Pakollinen väliturnaus pelataan 21.-22.1.2017, 

kaksipäiväinen väliturnaus edellyttää sitä, että kah-

den päivän aikana voidaan pelata 16 ottelua. 

 Väliturnaukset pelataan Mikkelissä ja Torniossa 

21.-22.1.2017. Joukkueet väliturnauksiin päätetään 

myöhemmin. 

 Väliturnauksen pisteet huomioidaan sarjatauluk-

koon 

 Lopputurnaus on avoin sarjaan ilmoittautuneille 

joukkueille. Ilmoittautuminen haastaja- ja  loppu-

turnaukseen sekä kokoonpanotiedot kirjallisesti 

27.1.2017. 

 Haastaja- ja lopputurnaus pelataan  10.-12.3.2017. 

Lopputurnaus aloitetaan perjantaina klo 8:00. 

Haastajaturnauksen järjestää ei ole päätetty. Lop-

puturnauksen järjestäjänä toimii Oulun Luistinseu-

ra. 

 Joukkueet eivät voi asettaa ehtoja pelien aloittami-

selle oman joukkueensa osalta. 

 

P11 

P11 nuorissa pelataan avoin SM-lopputurnaus, johon 

on osallistumisoikeus on vähintään neljään SM –

osaturnaukseen osallistuneella joukkueella. 

 

Yksi osaturnauksista voidaan korvata kansainvälisellä 

turnauksella.  Alueellinen piirisarja lasketaan yhdeksi 

osaturnaukseksi. 

 

Sarjan joukkueet (21): Akilles, Botnia/musta, Bot-

nia/sininen, Botnia/valkoinen, HIFK, JPS-Juniorit, JPS-

Juniorit/punainen, Kampparit/keltainen, Kamppa-

rit/musta, Kampparit/valkoinen, LRK, Narukerä, Naru-

kerä/valkoinen, OLS/keltainen, OLS/sininen, PaSa Ban-

dy, Sudet, Veiterä/valkoinen, Veiterä/vihreä,  Vesta. 

 

Turnausjärjestäjän on kirjallisesti ilmoitetettava vuoden 

2016 turnausajankohdat liiton toimistolle 3.11.2016 

mennessä ja vuoden 2017 turnaukset  15.12.2016. 

Turnauskalenteri löytyy liiton Internet-sivulta sekä jo-

kaiselle P11 joukkueenjohtajalle tulee sähköpostiin 

ilmoitus uudesta osaturnauksesta. 

 

Ilmoittautuminen lopputurnaukseen kirjallisesti liiton 

toimistolle 27.1.2017 mennessä. 

 

Lopputurnaus järjestetään Haaparannassa 3.-5.3.2017 

lopputurnausjärjestäjä Länsi-Rajan Konkarit.  

Lopputurnaus on kolmipäiväinen. 

 Joukkueet eivät voi asettaa ehtoja pelien aloittami-

selle oman joukkueensa osalta. 

 

NUVA voi myöntää painavista syistä osallistumisoikeu-

den lopputurnaukseen, vaikka joukkue ei olisi osallistu-

nut neljään osaturnaukseen. 

 

NUVA tekee lohkojaot lopputurnauksiin helmikuussa 

2017. 
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P11 lopputurnaukseen voivat osallistua kaikki Norrbot-

tenin sarjasssa mukana olleet ikäluokan suomalaisjouk-

kueet 

 

 

SM -LOPPUTURNAUSAJANKOHDAT 

P21-nuoret 4.3.2017  

P17 nuoret 11.-12.3.2017    

P15 nuoret   3.-5.3.2017 Oulu  

P13 nuoret 10.-12.3.2017 Oulu  

P11 nuoret 3.-5.3.2017 Haaparanta   

 

P15 –, P13- ja P11- turnaukset alkavat perjantaina aikai-

sintaan  klo 8:00.  

 

Joukkueiden sijoitukset alkulohkoissa ratkeavat SJPL:n 

kilpailusääntöjen mukaisesti siten, että tasapisteiden 

sattuessa ratkaisee sarjassa järjestyksen 

 

1. keskinäisten otteluiden tulos 

2. keskinäisten ottelujen maaliero eli tehtyjen  ja   

päästettyjen maalien ero 

3. keskinäisten otteluiden tehtyjen   maalien lu-

kumäärä 

4. kaikkien otteluiden maaliero 

5. kaikkien otteluiden tehtyjen maalien lukumäärä 

6. uusintaottelu 

 

P15-, P13- JA P11 HAASTAJA-, OSA-, VÄLI- JA 

LOPPUTURNAUSTEN TALOUS 

 

Lopputurnauksen järjestelyistä (ml. tuomaripalkkiot, 

ottelupallo ja kenttävuokrat) vastaa järjestävä seura.  

 

P11 osaturnauksissa voidaan periä 150 euron kustannus 

osallistuvilta joukkueilta kenttä-, erotuomari- ja palloku-

lujen kattamiseksi. 150 euron suuruinen maksu edellyttää 

kuitenkin, että turnaukseen osallistuu vähintään kahdek-

san joukkuetta. 

 

P11- lopputurnaukissa voidaan periä 300 euron kustan-

nus osallistuvilta joukkueilta kenttä-, erotuomari- ja 

pallokulujen kattamiseksi 

 

P15- ja P13-  väli- ja lopputurnaukissa voidaan periä 300 

euron kustannus osallistuvilta joukkueilta kenttä-, erotuo-

mari- ja pallokulujen kattamiseksi. 

 

SM-tekniikkakilpailut: 

Mikäli lopputurnausten aikataulut mahdollistavat kilpai-

lun järjestämisen se järjestetään.  

 

LIITON EDUSTAMINEN 

 

Liiton järjestämille leireille sekä kansallisiin että kan-

sainvälisiin edustustehtäviin valitsemisen edellytys on 

voimassa oleva liiton kilpailulisenssi. 

 

Training Camp: 

 

TC 02-03 2.-4.12.2016 Mikkeli 

TC 04-05 6.-8.1.2017 Varkaus 

 

OTTELUAJAT JA OTTELUKENTTÄ 

 

Jokainen joukkue ilmoittaa kaikkien kotiotteluidensa 

otteluajan ja -paikan kirjallisesti liiton toimistolle ja sen 

erotuomarikerhon edustajalle, joka vastaa alueen ero-

tuomariasettelusta sekä vastustajille.  

 

OTTELUSIIRTO 

 

Ottelusiirtoja ei saa tehdä ilman liiton ja nuorisovalio-

kunnan lupaa. Ottelusiirtoa haluttaessa on aina ensin 

sovittava vastustajan kanssa uudesta ottelupäivästä, jon-

ka 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 viimeis-

tään 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, sulke-

minen sarjasta sekä otteluiden mitätöiminen. Tämä ei 

kuitenkaan vaikuta lopputurnauksen järjestämiseen. 

 

P15 nuoret ja sitä nuoremmat 

P15- ja sitä nuorempien ikäluokissa sallitaan yksi luovu-

tus, toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta ja 

sen kaikki ottelut mitätöidään. 

 

1. Luovutus 150 € 

2. Luovutus  250 €   

 

Sarjasta suljettu joukkue ei voi osallistua lopputurnauk-

seen.  

 

Osallistuminen lopputurnaukseen vahvistetaan kirjalli-

sesti 27.1.2017 mennessä ja mikäli joukkue sen jälkeen 

luopuu lopputurnauspaikastaan, peritään joukkueelta 500 

€:sakko. 

 

Vastalausemaksu 300 euroa  

 

Liiton virallista ottelutapahtumaa koskeva vastalause on 

tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden arkipäivän kulu-

essa liiton ja vuorokauden kuluessa piirin järjestämästä 

ottelusta. Kun vastalause koskee pelaajan edustuskelpoi-

suutta, 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 pe-

laava seura.  

Vastalauseita pelikentän tai varusteiden johdosta ei tutki-

ta, ellei myös erotuomarille ole niistä tehty ilmoitusta 

ennen ottelun alkua. 
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Jos vastalause tehdään erotuomarin päätöksen johdosta, 

on tästä ilmoitettava myös erotuomarille heti ottelun 

päätyttyä ja erotuomarin on kirjattava tämä ilmoitus 

ottelupöytäkirjaan ennen kuin hän on poistunut ottelu-

paikalta. 

 

Nuorten haastaja-, osa-,puolivälierä-, väli- ja lopputur-

nauksissa sekä naisten ja tyttöjen turnaustapahtumissa 

vastalausemaksu 300 € on maksettava vastalauseen jät-

tämisen yhteydessä, 30 minuutin kuluessa ottelun päät-

tymisestä. 

  

Jos vastalause hyväksytään, maksu palautetaan  

 

PELIKENTÄT NUORTEN SARJOISSA 

 

P21-, P17- ja P15 nuorissa pelikenttä on samankokoinen 

kuin miehilläkin eli pituus 90-110 m ja leveys 55-65 m.  

 

P13 nuorillla kentän pituus minimi/maksimi on 80-85 m 

ja minimi/maksimi leveys 50-55 m muut pisteet kuten 

normaali miesten kenttä.  

 

P11 nuorilla  kentän pituus on 65 m ja leveys 40 m (ran-

gaistusalue 12 m:n säde, rangaistuslyöntipiste 8 m päässä 

päätyrajasta, maalit korkeus 170 cm ja leveys 250 cm). 

 

PELAAJIEN LUKUMÄÄRÄ 

 

Pelaajien lukumäärää kokoonpanossa ei rajoiteta. Viral-

liseen ottelypöytäkirjaan sekä sähköiseen mahtuu 20 

nimeä. 

 

P21-, P17, P15-nuorissa  (kun pelataan normaalilla 

10+1) on ottelua aloitettaessa oltava vähintään 8 pelaa-

jaa, joista yhden on oltava maalivahti.  

 

P13-nuorissa pelataan 8+1 pelaajalla, paitsiosääntöä 

noudattaen. 

P13-nuorissa ottelun saa aloittaa seitsemällä (7) pelaajal-

la, 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 pelaa-

jalle nuorten sarjoissa automaattisesti yhden ottelun 

pelikielto siinä sarjassa ja kilpailussa missä ulosajo on 

tapahtunut (koskee myös SM-lopputurnauksia).  Lisäksi 

seuralle toimitetaan tieto jos ko. tapauksesta seuraa lisä-

rangaistuksia.  

 

Punainen kortti – joukkue pelaa vajaalla ottelun 

lopun 

Mikäli pelaaja saa samassa ottelussa kolme 10 minuutin 

jäähyä pelaajalle näytetään punaista korttia ja joukkue 

pelaa jäljellä olevan ajan vajaalukuisena. 

 

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 mah-

dollisista lisärangaistuksista. 

 

PELIKIELLON KÄRSIMINEN 

Pelaaja voi saada pelikieltoa kentältäpoiston tai kurinpi-

tomenetelmän seurauksena. 

Pelikielto kärsitään sen joukkueen ottelussa, jossa peli-

kielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa. 

 

Juniori-ikäinen pelaaja kärsii pelikieltonsa siinä kilpai-

lussa, jossa hän pelikiellon sai. Pelaaja ei voi pelata 

toisen ikäluokan nuorten otteluita pelikiellon aikana. 

 

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 lisenssoi-

tu pelaaja voi aina pelata oman  ikäluokkansa joukkuees-

sa (ei koske Y-pelaajaoikeuden saanutta pelaajaa) 

 

YLI-IKÄISYYS POIKIEN SARJOISSA 

 

Nuorten Bandyliigassa (P21) 

  

P21- nuorissa kaudella 2016-2017  Nuorisovaliokunnalla 

on oikeus harkita ja myöntää yli-ikäisyyslupa vuoden yli-

ikäiselle. 

 

Pelioikeutta on haettava kirjallisesti valiokunnalta 

4.11.2016  mennessä. 

 

P17 – ja sitä nuoremmissa ei sallita yli-ikäisiä pelaa-

jia, 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 rat-

kaisevina pelaajina. Y-lupaa ei voida hakea pelaajalle, 

joka on kuulunut maajoukkueleiritykseen tai tulee nime-

tyksi sinne. 

 

Yli-ikäisyyssäännön tarkoituksena on pitää lajin parissa 

sellaisia, jotka eivät omien taitojen ja 

fyysisten ominaisuuksien takia voi pelata omassa ikäluo-

kassaan, vaan heidän tulee kehittyä tasoistensa kanssa. 

 

Yli-ikäiset pelaajat on ehdottomasti merkittävä ottelu-

pöytäkirjassa Y-kirjaimella. Seurat valvovat itse, että 

pelaajat on merkitty ottelupöytäkirjaan. Sanktiot rikkees-

tä on osassa taloudelliset määräykset. 

 

Yli-ikäisyysoikeuden saanut pelaaja ei voi pelata synty-

mäaikansa mukaan oman ikäluokkansa joukkueissa nuor-
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ten SM-sarjaa eikä myös ikäluokkaansa vanhempien 

nuorten peleissä. 

 

P21-, P17-, P15-, P13 ja P11- ikäluokkiin Y-luvan saa-

nut pelaaja ei kuitenkaan voi osallistua ikäluokan puoli-

välierä-, välierä-, mitaliotteluihin tai lopputurnaukseen.  

 

P21- ja P17- ikäluokissa naispelaajien määrää ei ole 

rajoitettu eikä heitä lasketa Y-lupakiintiöön. 

 

Valiokunta voi perua yli-ikäisyysluvan olosuhteiden 

muuttuessa oleellisesti. 

 

Tytöt voivat pelata poikien joukkueissa seuraavasti 

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) vuo-

den yli-ikäiset tytöt, näitä pelaajia ei lasketa Y-

lupakiintiöihin.  

 

Näillä pelaajilla on myös edustusoikeus lopputurnauk-

sessa. 

 

Puhdas naisten joukkue tai yksittäiset naispelaajat 1999 

syntyneet ja vanhemmat pelaajat voivat osallistua P15 

alku- ja välisarjaan, mutta ei lopputurnaukseen. 

 

Poikapuolen säännösten mukaan myönnetyt Y-

lupapelaajat näkyvät tulospalveluohjelmassa joukkueen 

tietojen alla. Tiedot päivittyvät vasta sen jälkeen, kun 

lisenssi on kunnossa. Näillä pelaajilla ei ole oikeutta 

osallistua välieriin, mitaliotteluihin eikä lopputurnauk-

siin. Liitto päivittää Y-merkinnät ohjelmaan, joukkuei-

den velvollisuus on tarkistaa, että asianmukaiset merkin-

nät on päivitetty liiton tulospalveluohjelmaan ennen 

ensimmäistä ottelua. 

Nämä Y-luvat voimassa ainoastaan alkusarjassa sekä 

väliturnauksessa. 

 

Naisten joukkueen pisteitä ei poisteta sarjataulukosta. 

 

Y-hakemus on jätettävä täydellisenä nuorisovaliokunnan 

kilpailuvastaavalle ja liiton toimistoon 4.11.2016 men-

nessä erillisellä SJPL:n yli-ikäisyyshakemuksella. Samal-

la tulee suorittaa 20 euron Y-maksu.  Valiokunnan pää-

tös yli-ikäisyydestä on lopullinen eikä siitä voi valittaa. 

Valiokunta voi perua yli-ikäisyysluvan olosuhteiden 

muuttuessa oleellisesti. Y-maksuja ei palauteta mikäli 

yli-ikäisyys päätös on kielteinen. 

 

Yli-ikäisyysoikeuden saanut pelaaja ei voi pelata 

omaa ikäluokkaansa vanhempien nuorten peleissä.  

 

Mikäli yli-ikäiseksi hyväksytty pelaaja kuitenkin  

pelaa viisi (5) Bandyliigan tai muun maan ylimmän sar-

japortaan jääpallo-ottelua, menettää hän oikeutensa pela-

ta yli-ikäisenä.  Tämä ei kuitenkaan  vaikuta pelaajan 

oikeuteen edustaa oman ikäluokkansa joukkuetta. 

 

Yli-ikäinen pelaaja  merkitään Y-kirjaimella pöytä-

kirjaan. Seurat valvovat itse, että pelaajan kohdalla on 

Y-merkintä, merkinnän puuttumisesta yhteys Kristina 

Koskelaan 0400-815926. Rikkeestä on määrätty  50 € 

sanktio, mikäli merkintä puuttuu. Mikäli joukkueessa 

pelaa hyväksymätön yli-ikäinen pelaaja, on rangaistus 

sama kuin edustuskelvottoman pelaajan käyttämisestä 

(SJPL:n kilpailusäännöt kohta 27.) 

 

KAKSOISEDUSTUS 

 

Nuorisovaliokunta voi kirjallisen hakemuksen perusteel-

la myöntää pelaajalle oikeuden edustaa eri seuroja eri 

ikäluokissa.  

 

Kaksoisedustus seurojen välillä  ja kaksoisedustus 

seuran sisällä poikien P21-P15 sarjoissa: 

Seurat voivat anoa kaksoisedustusta enintään 5 pelaajal-

le, ottelukohtaisesti voidaan  kuitenkin käyttää vain kahta 

pelaajaa. 

 

Kaksoisedustukset hyväksytään 27.1.2017 asti, tämän 

jälkeen pelaajien edustusoikeus palautuu heidän perus-

joukkueeseen. Pelaaja pelaa ikäluokan lopputurnaukses-

sa perusjoukkueessaan.  

 

Maalivahdeille voidaan myöntää poikkeuslupia edellä 

mainittuun sääntöön. Maalivahteja ei lasketa K-

pelaajakiintiöön. Maalivahdin ollessa K-pelaaja, ottelu-

pöytäkirjassa voi olla kolme K-pelaajaa (1 MV + 2 kent-

tä pelaajaa). 

Pelaajan kohdalle merkitään kuitenkin K-kirjain.  

Kaksoisedustushakemukset ovat maksullisia  20,-

/pelaaja. Maksua ei palauteta, jos lupaa ei myönnetä. 

  

Kaksoisedustava pelaaja merkitään K-kirjaimella pöytä-

kirjaan. Kaksoisedustuksessa pätevät samat pelisään-

nöt kuin yli-ikäisenä edustamisessa: kaksi K-

pelaajaa/joukkue/ottelu. 

Kaksoisedustusanomus on jätettävä täydellisenä kirjaa-

mismaksun kanssa 4.11.2016 mennessä nuorisovalio-

kunnan kilpailuvastaavalle ja liiton toimistoon. Tämän 

jälkeen jätettyjä anomuksia ei käsitellä. Valiokunnan 

päätös kaksoisedustuksesta on lopullinen eikä siitä voi 

valittaa. Valiokunta voi perua kaksoisedustusluvan 

olosuhteiden muuttuessa oleellisesti. 

 

Kukin pelaaja voi edustaa vain yhtä joukkuetta SM –

lopputurnauksessa. 

 

Pelaaja voi edustaa oman seuransa joukkuetta omassa 

ikäluokassaan ja hän voi myös pelata seuran vanhemmis-

sa ikäluokissa. Mikäli seuralla on useampi joukkue van-

hemmissa ikäluokissa, nuorempi pelaaja ei voi pelata 

ristiin kaikissa vanhemman ikäluokan joukkueissa vaan 

ainoastaan yhdessä. Hänellä on edustusoikeus myös 

lopputurnauksessa. 

 

Esimerkki: 2006 syntynyt pelaaja voi pelata P11 

joukkueessa (oma perusjoukkue) sen lisäksi hän voi 

edustaa oman seuran yhtä P13 ja/tai P15 joukkuetta. 

 

Seuran sisäiset K-luvat  

P13- ja P11 ikäluokissa pelaaja voi pelata oman seuransa 

sisällä rajoituksetta seuran omassa tai vanhemman ikä-

luokan joukkueissa runkosarjassa, väliturnauksessa ja 

osaturnauksissa.  
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Seuran joukkueet voivat vapaasti kierrättää pelaajiaan 

seuran eri joukkueissa runkosarjassa, väliturnauksessa ja 

osaturnauksissa (P13- ja P11-ikäluokkia). 

 

Seuran joukkueet eivät saa hyötyä lopputurnauksen loh-

kojaossa siitä, että ovat kierrättämällä voineet 

hankkia seuran joukkueille alkusarjan kärkisijoitukset. 

 

Lopputurnausjoukkueiden kokoonpanot nimetään ilmoit-

tautumisen kanssa samanaikaisesti 27.1.2017.  

P13- ja P11 ikäluokkien lopputurnausjoukkueiden pelaa-

jatiedot on vietävä tulospalveluohjelmaan 27.1.2017. 

 

Rekisteröimätön pelaaja ei ole edustuskelpoinen. 

(SJPL:n kilpailusäännöt kohta 27.) 

 

PELAAJASIIRROT 

Liittokokouksen vahvistamat kirjaamismaksut 

P21-nuoret    100 € 

P17- nuoret     50 € 

P15- ja P13-nuoret    25 € 

P11-     15 € 

 

Uusi seura maksaa edellä mainitut maksut. Mikäli nais-

ten, tyttöjen tai poikien juniorijoukkue kokonaisuudes-

saan vaihtaa seuraa (ei koske määräaikaisia siirtoja) 

puolitetaan luettelointimaksut (1+8/1+5). Siirtojen on 

tapahduttava samanaikaisesti. 

 

Pelaajasiirrot seurasta toiseen eivät ole mahdollisia enää 

31.12.2016 jälkeen. Juniori-ikäisellä pelaajalla on 

oikeus osallistua SM –lopputurnaukseen, kun pelaa-

jan kilpailulisenssi on lunastettu 27.1.2017 mennessä. 

Nuorisovaliokunnalla on erittäin painavista syistä oikeus 

myöntää edustusoikeus näidenkin päivämäärien jälkeen.  

 

Mikäli juniori-ikäinen pelaaja siirtyy uuteen seu-

raan/joukkueeseen 31.12.16  jälkeen, hän voi rajoitukset-

ta edustaa uudessa seurassa Bandyliigan joukkuetta. 

Bandyliigan siirtoaika päättyy 15.1.2017. 

 

Seurojen lisenssivastaavat ovat saaneet käyttäjätunnukset 

lisenssijärjestelmään ja heillä on mahdollisuus tulostaa 

oman seuransa kaikki lisenssit. 

Joukkueen johdon tehtävä on huolehtia, että joukku-

een 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 asianmukai-

sesti täytetty edustustodistus sekä kopio maksutositteesta 

on toimitettu liiton toimistolle. 

 

KASVO- JA KAULASUOJUS - kansallinen 

kilpailutoiminta 

 

Kasvo- sekä kaulasuojus ovat pakollisia kaikissa 

nuorten ja naisten sarjojen otteluissa. Kasvosuojuksen 

tulee olla koko kasvot peittävä. 

 

Maalivahtien ja kenttäpelaajien - jotka ovat syntyneet 

vuonna 1997 tai myöhemmin on käytettävä CE-

hyväksyttyä kokokasvot peittävää suojusta. 

 

Pelaajat, jotka ovat syntyneet vuonna 1996, 95, 94, 93, 

92 ja 91 voivat käyttää CE-hyväksyttyä ½-visiiriä tai 

kokokasvot peittävää suojusta, mutta on myös otettava 

joko CE-hyväksytty hammassuoja tai vanhan tyyppinen 

leukasuoja (tai käyttää molempia). 

 

Pelaajat, jotka ovat syntyneet 1990 tai aikaisemmin 

voivat pelata ilman ½/kokokasvosuojaa.  

Lisäksi he voivat päättää käyttävätkö CE-hyväksyttyä 

hammassuojaa tai vanhan tyypin leukasuojaa, tai 

molempia. Ns. vanhan mallisen leukasuojan ei tarvitse 

olla CE merkitty. 

 
Viiltosuojapaidalla saa pelata kaudella 2016–2017, 

mutta silloin viiltosuojapaidan lisäksi pitää olla 

kaulasuoja.  

Myös P21-nuorissa pelaavien yli-ikäisten pelaajien on 

käytettävä kasvo- ja kaulasuojusta 

Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa kaudella 2016-17 

pelaajat, jotka ovat syntyneet vuonna 1997, 96, 95, 94, 

93, 92 ja 91 voivat käyttää CE-hyväksyttyä ½-visiiriä tai 

kokokasvot peittävää suojusta, mutta on myös otettava 

joko CE-hyväksytty hammassuoja tai vanhan tyyppinen 

leukasuoja (tai käyttää molempia). 1998 tai 

myöhemmin syntyneiden on käytettävä kokokasvot 

peittävää kasvosuojusta kv. kilpailutoiminnassa. 
 

MAALIVAHDIN SUOJAT PELIKÄSINEET 

MV:n suojien maksimimitat: korkeus 80 cm ja leveys 

30,5 cm. 

Huom! maalivahdin käsineissä tulee sormien selvästi 

erottua toisistaan. Käsineiden suurin leveys on 29 cm 

(peukalon kohdalta) ja etusormen kohdalta 24 cm. ”Kor-

keus suurimmillaan on 28 cm (keskisormi), 27 cm etu-

sormen ja 24 cm pikkusormen kohdalla. 

 

PELAAJALISENSSIT 

 

Pelaajan lisenssi tulee olla lunastettuna ennen ensim-

mäistä virallista ottelua. Joukkueenjohtajalla tai valmen-

tajalla tulee olla seuran pelaajalisenssilista mukana kai-

kissa liiton ja piirin ottelussa.  

 

Pelaaja ja/tai hänen huoltajansa ovat vastuussa henkilö-

kohtaisesta vakuutusturvasta. 

 

Pelaajalisenssi otetaan aina pelaajan syntymajan ja suku-

puolen mukaan. Pelaaja on oikeutettu pelaamaan tällä 

lisenssillä myös vanhempien pelejä tai tyttöpelaajat poi-

kien sarjassa. 

 

LISENSSIMAKSUT (eivät sisällä vakuutusta) 

P21nuoret   88 €           

P17- ja P15- nuoret  76 € 

P13- ja P11 -nuoret  73 € 

P10- ja sitä nuoremmat   49 € 



8 

 

Lisensseihin on mahdollista liittää OP:N vapaaehtoinen 

vakuutus. Lisenssin tuoteseloste ja hinnat  löytyy liiton 

Internet-sivulta > Osta lisenssi. 

 

 http://www.finbandy.fi/fi/?page_id=1189 

 

Lisenssiä voi myöhemmin täydentää vakuutuksella. 

Mikäli pelaajan todetaan pelanneen ilman lisenssiä, 

rangaistaan seuraa 20 euron sakolla + lisenssimaksulla. 

 

Suomen Jääpalloliitto ei ole vakuuttanut pelaajia eikä 

erotuomareita, vaan vastuu vakuutuksesta on jokaisella 

itsellään. 

 

EROTUOMARIASIAT 

 

P21- ja P17-nuorten otteluissa suositellaan, että käyte-

tään kolmea (3) erotuomaria, muissa nuorten otteluissa 

kahta (2) erotuomaria. Erotuomariasettelusta vastaa 

jokaisen paikkakunnan erotuomarikerhon henkilö. Liiton 

otteluissa voidaan käyttää ainoastaan liiton virallisia 

erotuomareita.  Liitolla on listat kaikista erotuomareis-

ta, jotka ovat osallistuneet Suomen Jääpalloliiton ja sen 

piirien tai kerhojen järjestämille erotuomarikursseille. 

 

Valioerotuomari lunastaa Valioerotuomarilisenssin 83 

euroa ja muiden sarjojen erotuomarit Muut erotuomarit 

lisenssin 20 euroa.  

https://lisenssi.sportti.fi/ 

 

http://www.finbandy.fi/fi/?page_id=1189 

 

Liitto lähettää jokaiselle erotuomarille erotuomarikortin, 

sen jälkeen kun lisenssimaksu näkyy sporttirekisterissä 

ja erotuomari on lähettänyt Kristina Koskelalle yhteys-

tiedot sekä tiedon mille erotuomarikurssille hän on osal-

listunut. 

 

Erotuomaripalkkiot liitteenä, palkkiosopimus on 

voimassa 2015-2018. 

 

P11:sta SM –esiturnauksissa järjestävä seura ja paikalli-

nen erotuomarikerho voivat sopia erotuomarikorvauksis-

ta.              

Järjestävä seura vastaa kaikista erotuomarikuluista.  

       

Valon Internet sivulta löytyy  Päätä oikein opas alla 

linkki sivulle, sieltä löytyy myös muuta hyvää materiaa-

lia. 

 

http://www.sport.fi/kirjasto?tag=urheiluseurat 

 

Verottajan sivulle, näistä löytyy opastusta kaikkiin ta-

lousasioihin mukaan lukien erotuomaripalkkiot. 

  

http://www.vero.fi/fi-

FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Yleishyodylli

selta_yhteisolta_saatujen_m%2819724%29 

 

Matkakorvaukset: 

1. Matka on aina tehtävä niin, että seuralle siitä aiheu-

tuvat kokonaiskustannukset muodostuvat mahdolli-

simman pieniksi. 

 

2. Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa korvataan 

matkakulut virallisen taksan VR II lk:n mukaan ma-

kuuvaunu- tai paikkaliput tarvittaessa huomi-oituna. 

Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa on matka-

kulujen kuitit liitettävä matkalaskuun. 

 

3. Oman paikkakunnan otteluissa korvataan matkaku-

lut yleisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti paitsi 

poikkeustapauksissa, joissa oman auton käyttö on 

perusteltavissa, kohtuuttoman huonojen liikenneyh-

teyksien vuoksi, miksi on katsottava mm. yleisten 

kulkuneuvojen vaihtaminen useammin kuin yhden 

kerran samaan suuntaan matkustettaessa. Perättäisis-

tä otteluista maksetaan yksi matkakorvaus vain to-

dellisten matkakorvausten mukaan. 

 

4. Korvaus oman auton käytössä on verovapaa 1 hen-

kilön matkustaessa  0,43 snt/km. (v.2016) 

 

Kotimaan verovapaa päiväraha: 

   2016 

Yli 6 tuntia /puolipäiväraha  19 € 

Yli 10 tuntia /kokopäiväraha 40 €    

 

 

SM-LOPPUTURNAUS 

 

Joukkueet itse maksavat kaikki kustannuksensa. Järjestä-

vän seuran tulee tarvittaessa auttaa lopputurnaukseen 

tulevaa joukkuetta tiedottamalla   majoitus- ja ruokailu-

mahdollisuuksista. Järjestävä seura vastaa lop-

puturnauksissa ottelu-, erotuomari- ja pallokuluista.  

 

OTTELUAJAT VÄLIERISSÄ- JA  LOPPUTUR-

NAUKSISSA 

 

P21- ja P17   2 x 45 min 

P15-nuoret  2 x 30 min 

P13-nuoret  2 x 20 min 

 sijoitusottelut 2 x 25 min 

P11-nuoret  2 x 20 min 

 

JÄÄHYT LOPPUTURNAUKSISSA 

 

P21- ja P17  10 min ja 05 min 

P15-nuoret  06 min ja 03 min 

P13-nuoret  06 ja 03 min 

P11-nuoret  03 min 

 

 

JOUKKUEIDEN SIJOITTAMINEN LOHKOIHIN 

LOPPUTURNAUKSISSA 

 

Karsintasarjojen voittajat (mahdollisesti kolmanneksi 

tulleet) arvotaan lohkoihin. Karsintasarjoissa samassa 

lohkossa ensimmäiseksi ja toiseksi tulleet joukkueet 

sijoitetaan eri lohkoihin. Nuorisovaliokunta suorittaa 

lopputurnausten lohkojaot ennen sarjakauden alkua. 

 

Kolmoset vaihtavat tarvittaessa paikkaa, jos seuran kaksi 

joukkuetta on lopputurnauksessa. Saman seuran kaksi 

joukkuetta eivät saa pelata samassa lohkossa lopputur-

nauksessa. 

http://www.finbandy.fi/fi/?page_id=1189
https://lisenssi.sportti.fi/
http://www.finbandy.fi/fi/?page_id=1189
http://www.sport.fi/kirjasto?tag=urheiluseurat
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Yleishyodylliselta_yhteisolta_saatujen_m%2819724%29
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Yleishyodylliselta_yhteisolta_saatujen_m%2819724%29
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Yleishyodylliselta_yhteisolta_saatujen_m%2819724%29
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P11 –junioreissa sijoittelun perustana on menestys SM –

osaturnauksissa.  

 

P11-junioreiden SM -lopputurnauksessa valiokunta laatii 

kauden aikana osaturnausten perusteella joukkueiden 

välisen sijoittelun paremmuusjärjestyksen. Paremmuus-

järjestyksen 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 jatko-otteluihin, sijoitetaan tähän lohkoon em. 

paremmuusjärjestyksen perusteella suoraan jatkoon 

pääsevä määrä parhaita joukkueita. 

 

TULOSPALVELU 

 

Järjestävä seura vastaa sähköisestä tulospalvelun hoita-

misesta lopputurnauksen aikana. Kaikissa lopputurnauk-

sissa käytetään tulospalveluohjelmasta tulostettavia esi-

täytettyjä pöytäkirjoja. Esitäytettyihin pöytäkirjoihin 

otetaan allekirjoitukset (joukkueet, päätuomari). 

Tarkemmat toimintaohjeet käydään läpi jokaisen tur-

nausjärjestäjän kanssa. 

 

Liitto toimittaa järjestävälle seuralle Finbandyn tulospal-

velun internet-tunnukset reaaliaikaisen päivityksen mah-

dollistamiseksi. 

 

JURY 

 

Nuorisovaliokunta nimeää nuorten SM- väli- ja loppu-

turnausten 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 ratkevat seuraa-

vasti: 

 

1. Keskinäisten otteluiden tulos 

2.  Keskinäisten otteluiden maaliero eli 

tehtyjen ja päästettyjen maalien ero 

3.  Keskinäisten otteluiden tehtyjen maalien 

lukumäärä 

4. Kaikkien otteluiden maaliero 

5. Kaikkien otteluiden tehtyjen maalien  

 lukumäärä 

6. Arpa 

 

Sijoitus- ja loppuotteluissa ottelun päättyessä tasan, pela-

taan 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 ran-

gaistuslyöntikilpailu siten, että ensin nimetään viisi (5) 

lyöjää molemmista joukkueista ja ellei ratkaisu vieläkään 

synny, nimetään jälleen viisi (5) lyöjää molemmista 

joukkueista (voivat olla samoja kuin ensimmäisellä ker-

ralla) lyömään vuorotellen ratkaisuun saakka kuitenkin 

siten, että aina viiden (5) pelaajan jälkeen on mahdollista 

nimetä uudet lyöjät.  

 

TIEDOTTAMINEN 

 

Ennen turnauksen alkua järjestäjän tulee varmistua siitä, 

että jokaiselle osallistujajoukkueelle on jaettu tieto en-

siavusta, varuste-ja ruokahuollosta sekä turnaussäännöt. 

 

SM-MITALIT 

 

Liitto toimittaa lopputurnaukseen jaettavaksi jokaiselle 

mitalijoukkueelle 23 mitalia.  

 

VIRHEET 

 

Mikäli huomaat virheitä otteluohjelmissa tai tämän vih-

kon tiedoissa, ole ystävällinen ja ota viipymättä yhteys 

liiton toimistoon. 

 

Liitto toimittaa nuorten toimintavihkon kaikille juni-

orijoukkueiden yhteyshenkilöille sekä ko. alueiden li-

senssin maksaneille erotuomareille. Junnuopas julkais-

taan myös liiton internet-sivuilla. Suomen Jääpalloliitto 

ja nuorisovaliokunta pidättävät oikeudet muutoksiin. 

 

 

 

Helsingissä, marraskuu 2016 

 
SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO 

Nuorisovaliokuna 

                    

 

 

 

 

 

     


