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NUORTEN KILPAILUTOIMINTA 

KAUDELLA 2013-2014 

 

 

 
 
Nämä kilpailumääräykset ovat SJPL:n (liitto) nuori-

sovaliokunnan (valiokunta) hyväksymät. 

 

 

YLEISET OHJEET 

 

Kaikissa turnauksissa noudatetaan liiton tai valiokunnan 

julkaisemia sääntöjä, ohjeita, kilpailu- ja muita yksityis-

kohtaisempia määräyksiä. Ristiriitatilanteessa nuorisova-

liokunta tai turnauksen jury päättää oikeasta tulkinnasta. 

 

 

IKÄLUOKAT NUORTEN SARJOIHIN 

   

P21 nuoret:: 21-vuotta 1993-96 syntyneet  

P17 nuoret: 17-vuotta 1997-98 syntyneet  

P15 nuoret: 15-vuotta 1999-00 syntyneet  

P13 nuoret: 13-vuotta 2001-02 syntyneet 

P11 nuoret: 11-vuotta 2003 > 

 

 

OTTELU- JA JÄÄHYAJAT SM -ESI- JA KARSIN-

TATURNAUKSISSA 

      

  Otteluaika Jäähyt                                  

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

P15 2 x 45 min ** 10 min ja 05 min ** 

P13 2 x 30 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 

 

** valinnainen 2*35 min, vain mikäli joukkue pelaa 

samana päivänä useamman ko. ikäluokan ottelun. 

 

Kenttäolosuhteet voivat myös joskus aiheuttaa sen, että 

peliaikaa joudutaan lyhentämään, ottelun erotuomari 

ilmoittaa silloin peliajan. 

 

*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. 

 

Osallistumismaksut SM –sarjaan / joukkue 

                         

Nuorten Bandyliiga ja P17 

nuoret  250 € 

P15 nuoret  150 € 

P13 nuoret  150 € 

P11 nuoret ja tytöt  150 € 

 

Mikäli seuralla on useampi kuin yksi joukkue samas-

sa ikäluokassa, ne tulee nimetä niin että ne erottuvat 

selkeästi toisistaan. 

 

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 alla olevan ohjeis-

tuksen mukaan. Virallisen ottelupöytäkirjan päällimmäi-

nen kappale lähetetään Jääpalloliiton toimistoon 

 

Tulosten lähettäminen tekstiviestillä 

 Tulokset lähetetään numeroon 044-040 2250 

(varanumero 050-4397917), jossa ohjelma kä-

sittelee ne 

 Lopputulos kirjoitetaan muotoon BANDY otte-

lunro kotimaalit vierasmaalit voittaja 

 Voittaja kohtaan tulee K=koti, V=vieras, 

T=tasan 

 Esim: ottelu 1234 päättyy 1-2: BANDY 1234  

1 2 V 

 Esim: ottelu 2345 päättyy 2-2: BANDY 2345 2 

2 T 

 

Puoliajan voi ilmoittaa myös erikseen jo heti ensimmäi-

sen puoliajan päätyttyä. 

BANDY 333 1 0 P 

 

Samaan tapaan voi ilmottaa useampia tuloksia yhdellä 

viestillä: 

BANDY 333 1 2 V 334 2 0 K 335 3 3 T 

 

 

 

HUOM! 

 

SARJAT 
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 Muista jättää väli jokaisen eri lähetettävän tie-

don väliin (löytyy kännykästä numeron 0 koh-

dalta) 

 Numerot voi Nokian kännykässä syöttää paina-

malla numeroa noin 2 sek ajan 

 Ole tarkkana koti- ja vierasjoukkueiden kanssa, 

jotta tulos tulee oikein päin 

 Jos huomaat tehneesi virheen, soita heti tulos-

palveluun (älä lähetä uutta tekstiviestiä!) 

 Muista merkitä tekstiviestin loppuun voittanut 

joukkue (K=koti, V=vieras, t=tasan) tai erä jon-

kan tuloksen ilmoitat (E1-E4, J tai R)  

 

 

 

Ottelunumero pitää aina merkitä ottelupöytäkirjaan. 

 

Ottelutulokset ja sarjaohjelmat ovat nähtävissä liiton 

Internet-sivuilla  www.finbandy.fi/sjpl  kohdassa tulos-

palvelu. 

 

Liitto lähettää joukkueelle ottelupöytäkirjat kotiotteluita 

varten. Kotijoukkue (ottelusihteeri) vastaa ottelupöytä-

kirjan oikeasta täyttämisestä sekä sen toimittamisesta 

liittoon. Pöytäkirjaan merkitään ottelun perustiedot, 

ottelunumero sekä vastakkain olevat joukkueet. Ennen 

ottelun alkua merkitään kokoonpanot sekä mahdolliset 

hyväksytyt yli-ikäiset pelaajat Y-kirjaimella, kaksois-

edustajat K-kirjaimella, maksimi 2 Y- ja 2 K-pelaajaa / 

joukkue / ottelu. Joukkueenjohtajien on allekirjoitettava 

ottelupöytäkirja. Ottelusihteeri täyttää muut tiedot. Ero-

tuomarilla on oikeus tarkistaa joukkueiden pelaajien 

lisenssit. Joukkueiden velvollisuus on pitää mukanaan 

lisenssilista. Seurojen lisenssivastaavilla on tunnukset 

lisenssijärjestelmään ja seurat voivat sieltä tulostaa 

oman seuransa lisenssitiedot. 

 

HUOM! Kotijoukkue lähettää ottelupöytäkirjan pääl-

limmäisen kappaleen liiton toimistoon osoitteella: Suo-

men Jääpalloliitto, Olympiastadion, Eteläkaarre, 00250 

Helsinki. 

 

 

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 kuuden 

joukkueen kaksinkertaisena sarjana. Runkosarjan jälkeen 

pelataan neljän joukkueen lopputurnaus: otteluparit run-

kosarjan 1-4 ja 2-3, häviäjät pronssiotteluun ja voittajat 

finaaliin. Lopputurnaus pelataan runkosarjan voittajan 

kotikentällä 8.-9.3.2014. 

 

Sarjan joukkueet: Botnia, JPS, Kampparit, Veiterä, Ves-

ta ja WP 35. 

 

P17 nuoret pelataan seitsemän joukkueen kaksinkertai-

sena sarjana. Runkosarjan ykkönen ja kakkonen sel-

viytyvät suoraan välieriin, sarjan 3-6 ja sarjan 4-5 

pelaavat puolivälieräottelut, otteluiden voittajat sel-

viytyvät välieriin. Sarjan ykkönen saa vastaansa puoli-

välieräotteluista runkosarjassa huonoiten sijoittuneen 

joukkueen ja kakkonen jäljelle jääneen joukkueen. 

 

Puolivälierät kahden ottelun yhteistulos (pisteet) ja otte-

lut aloitetaan runkosarjassa huonommin sijoittuneen 

kotikentällä. 

Lopputurnaus järjestetään parhaiten runkosarjassa sijoit-

tuneen kotikentällä 2.-3.3.2014. 

 

Sarjan joukkueet: Akilles/HIFK, JPS, Kampparit, Na 

kerä, OLS, Pasa/Veiterä ja WP 35 

 

 

 

P15: 

Pelataan kahdessa kuuden joukkuen lohkossa kaksinker-

tainen sarja sekä lisäksi pelataan pakollinen välitur-

naus, missä kohdataan toisen lohkon joukkueet 

 

 Etelälohkon joukkueet: Akilles, Botnia, HIFK,  

PaSa Bandy, Veiterä ja Vesta  

 Pohjoislohkon joukkueet: JPS, HSKT, Kampparit, 

Narukerä, OLS ja WP 35  

 

 Väliturnaus pelataan Jyväskylässä 10.-12.1.2014. 

Väliturnaus on 3 päiväinen ja alkaa perjantaina. 

 

 Lopputurnaus on avoin sarjaan ilmoittautuneille 

joukkueille. Ilmoittautuminen lopputurnaukseen 

kirjallisesti 27.1.2014 

 

 Lopputurnaus pelataan  Varkaudessa 7.-9.3.2014 

ja ottelut alkavat perjantaina klo 8:00. 

 

 

P13 

Pelataan kolmessa lohkossa kolminkertaiset sarjat. 

Etelälohkossa viisi joukkuetta, itälohkossa on neljä 

joukkuetta ja pohjoislohkossa kolme joukkuetta. 

 

 Etelälohko:Akilles, Botnia, HIFK, Narukerä ja  

Vesta 

 Itälohko: JPS, Kampparit, PaSa Bandy ja WP35  

 Pohjoislohko:  LRK1, LRK2 ja OLS 

 

 Lopputurnaus on avoin sarjaan ilmoittautuneille 

joukkueille. Ilmoittautuminen lopputurnaukseen 

kirjallisesti 31.1.2014. 

 

 Lopputurnaus pelataan Torniossa kolmipäiväisenä 

28.2.–2.3.2014. 

 Lopputurnauksen järjestäjänä toimii LRK. 

 

P11 

http://www.finbandy.fi/sjpl
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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: Botnia/etelä, Botnia/länsi, Bot-

nia/pohjoinen, HIFK,  

Narukerä/Bollnäs, Narukerä/Hammarby, Vesta, JPS-

Juniorit, Kampparit/musta, Kampparit/valkoinen, PaSa 

Bandy, Veiterä, LRK/musta, HSKT, OLS/Sirius ja 

OLS/Västerås. 

 

Turnausjärjestäjän on kirjallisesti ilmoitetettava vuoden 

2013 turnausajankohdat liiton toimistolle 1.11.2013 

mennessä ja vuoden 2014 turnaukset  14.12.2013 

Turnauskalenteri löytyy liiton Internet-sivulta. 

 

Ilmoittautuminen lopputurnaukseen kirjallisesti liiton 

toimistolle 27.1.2014 mennessä. 

 

Lopputurnaus järjestetään Helsingissä 7.-9.3.2014. 

Turnausjärjestäjä Botnia. 

 

 

NUVA voi myöntää painavista syistä osallistumisoikeu-

den lopputurnaukseen, vaikka joukkue ei olisi osallistu-

nut neljään osaturnaukseen. 

 

NUVA tekee lohkojaot lopputurnauksiin helmikuussa 

2014. 

 

P11 lopputurnaukseen voivat osallistua kaikki Norrbot-

tenin sarjasssa mukana olleet ikäluokan suomalaisjouk-

kueet 

 

 

SM -LOPPUTURNAUSAJANKOHDAT 

 

Nuorten Bandyliiga 8.-9.3.2014   

P17 nuoret  2.-3.3.2014 

P15 nuoret    7.-9.3.2014* 

P13 nuoret  28.2.-2.3.2014 

P11 nuoret  (7.) 8.-9.3.2014 

 

*P15 turnaus alkaa perjantaina 7.3. 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 

 

OSA- JA LOPPUTURNAUSTEN TALOUS 

 

Lopputurnauksen järjestelyistä (ml. tuomaripalkkiot ja 

kenttävuokrat) vastaa järjestävä seura.  

 

Osa-, väli- ja lopputurnauksista voidaan periä 50 euron 

kustannus osallistuvilta joukkueilta kenttä- ja erotuoma-

rikulujen 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. 

P15 ja P13 Training Camp: 

 

P13   Jyväskylä 4.-6.1.2014 

P15  Jyväskylä 6.-8.12.2013 

 

 

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 

 

1. Luovutus 150 € 

2. Luovutus 250 €  lisäehdot kuten yllä 

 

Luovuttanut joukkue ei voi osallistua lopputurnaukseen 

 

Mikäli lopputurnaukseen pelillisesti selviytynyt joukkue 

luopuu lopputurnauspaikastaan, peritään joukkueelta 500 

€ sakko 

 

Vastalausemaksu  
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300 €, maksettava vastalauseen jättämisen yhteydessä, 

30 minuutin kuluessa ottelun päättymisestä. 

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.  

 

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. 

 

P21-, P17, P15-, P13 nuorissa  (kun pelataan normaalilla 

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

jaa, 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. 

 

ULOSAJOT 

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. 

 

 

PELAAJAN EDUSTUSOIKEUS 

 

Nuorten otteluissa liiton määräysten mukaisesti lisenssoi-

tu pelaaja voi aina pelata oman  ikäluokkansa joukkuees-

sa.  

 

YLI-IKÄISYYS POIKIEN SARJOISSA 

 

P17-  ja  sitä nuoremmissa junioreissa ei sallita yli-

ikäisiä pelaajia. 

 

P21 –nuorissa kaudella 2013–2014 Nuorisovaliokunnal-

la on oikeus harkita ja myöntää yli-ikäisyyslupa jos seu-

rasta ei löydy Bandyliigan tai Suomi-sarjan  perusjouk-

kuetta. 

 

P13- ja sitä nuorempien poikien sarjassa voivat pelata  

kutakin ikäluokkaa  yhtä vuotta vanhemmat tytöt. 

 

P15 ja sitä vanhempien poikien sarjoissa ei ole ikärajoi-

tuksia tytöille/naisille. 

 

P21- nuorten ikäluokissa on mahdollista  käyttää ottelua 

kohden  korkeintaan kahta nuorisovaliokunnan hyväk-

symää  enintään vuoden yli-ikäistä pelaajaa. 

 

Joukkueille tarjotaan mahdollisuus anoa yli-ikäisen pe-

laajan tilapäistä käyttämistä, jotta 

 

1. joukkueen muodostuminen mahdollistuisi 

2. pelaaja ei joutuisi pois lajin parista 

3. sarjoihin saataisiin enemmän joukkueita ja sitä 

kautta muillekin joukkueille enemmän pelejä 

 

KUITENKIN 

4. yli-ikäisen pelaajan käytön ensisijainen tarkoi-

tus ei tule olla kilpailullisen hyödyn hankkimi-

nen (Fair Play) 

5. maalivahdit eivät kuulu mahdolliseen jouk-

kuekohtaiseen Y-pelaajien kiintiöön hakemuk-

sia käsiteltäessä. Maalivahdin ollessa Y-pelaaja, 

ottelupöytäkirjassa voi olla kolme (3) Y-

pelaajaa. 

 

Y-hakemus on jätettävä täydellisenä nuorisovaliokunnan 

kilpailuvastaavalle ja liiton toimistoon 7.11.2013 men-

nessä erillisellä SJPL:n yli-ikäisyyshakemuksella. Samal-

la tulee suorittaa 20 euron kirjaamismaksu.  Valiokunnan 

päätös yli-ikäisyydestä on lopullinen eikä siitä voi valit-

taa. Valiokunta voi perua yli-ikäisyysluvan olosuhtei-

den muuttuessa oleellisesti. Kirjaamismaksuja ei palau-

teta mikäli yli-ikäisyys päätös on kielteinen. 

 

Pikamenettely Y-lupien myöntämiseksi, silloin kun 

joukkueen pelaaminen on vaarassa JA Y-luvan saa-

nut pelaaja on estynyt: 

 

 luvan voi antaa Jukka Koskinen (NUVA/pj) 

Kristina Koskela toimii varahenkilönä. 

 luvan antaja tiedottaa päätöksestä liiton toimis-

toa, Nuorisovaliokuntaa sekä turnauksen jär-

jestäjää/kotijoukkuetta 

 lupa on turnaus-/viikonloppu-/ottelukohtainen 

 
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 pelaajat on merkitty Y-

kirjaimella pöytäkirjaan. 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.) 

 

Mikäli Y-merkintä pelaajan nimen edestä puuttuu, mer-

kitsee vastustaja ottelun jälkeen ottelupöytäkirjaan vasta-

lausekohtaan maininnan asiasta sekä ilmoittaa siitä liiton 

toimistoon Kristina Koskelalle välittömästi ottelua seu-

raavana arkipäivänä. 

 

KAKSOISEDUSTUS 
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Nuorisovaliokunta voi kirjallisen hakemuksen perusteel-

la myöntää pelaajalle oikeuden edustaa eri seuroja eri 

ikäluokissa.  

 

Kaksoisedustus seurojen välillä  ja kaksoisedustus 

seuran sisällä poikien sarjoissa: 

Seurat voivat anoa kaksoisedustusta enintään 5 pelaajal-

le, ottelukohtaisesti voidaan  kuitenkin käyttää vain kahta 

pelaajaa. 

 

Kaksoisedustukset hyväksytään ainoastaan runkosarjas-

sa. Pelaaja pelaa ikäluokan lopputurnauksessa perus-

joukkueessaan.  

 

Maalivahdeille voidaan myöntää poikkeuslupia edellä 

mainittuun sääntöön. Maalivahteja ei lasketa K-

pelaajakiintiöön. Maalivahdin ollessa K-pelaaja, ottelu-

pöytäkirjassa voi olla kolme (3) K-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 8.11.2013 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. 

 

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 € 

 

Pelaajasiirrot seurasta toiseen eivät ole mahdollisia enää 

31.12.2013 jälkeen. Juniori-ikäisellä pelaajalla on oikeus 

osallistua SM –lopputurnaukseen, kun pelaajan kilpailu-

lisenssi on lunastettu 27.1.2014 mennessä. Nuorisovalio-

kunnalla on erittäin painavista syistä oikeus myöntää 

edustusoikeus näidenkin päivämäärien jälkeen.  

 

Mikäli juniori-ikäinen pelaaja siirtyy uuteen seu-

raan/joukkueeseen 31.12.13  jälkeen, hän voi rajoitukset-

ta edustaa uudessa seurassa Bandyliigan joukkuetta. 

Bandyliigan siirtoaika päättyy 15.1.2014. 

 

Seurojen lisenssivastaavat ovat saaneet käyttäjätunnukset 

lisenssijärjestelmään ja heillä on mahdollisuus tulostaa 

oman seuransa kaikki lisenssit. 

Joukkueen johdon tehtävä huolehti, 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 asianmukai-

sesti täytetty edustustodistus sekä kopio maksutositteesta 

on toimitettu liiton toimistolle. 

 

KASVO- JA KAULASUOJUS  

Kasvo- sekä kaulasuojus ovat pakollisia kaikissa nuor-

ten sarjojen otteluissa. Kasvosuojus on pakollinen 

1.1.1991 tai myöhemmin syntyneillä muissakin kuin 

nuorten otteluissa.  Miesten sarjoihin 1.1.1991 tai myö-

hemmin syntynyt voi valita joko kokokasvot peittävän 

suojan tai vaihtoehtoisesti hammassuojan ja/tai leuka- 

suojan sekä puolivisiiri yhdistelmän 

Kasvosuojukseen ei saa tehdä rakenteellisia muutoksia.  

Suojien pitää olla leukasuojaa lukuun ottamatta 

CE hyväksyttyjä. 

Viiltosuojapaidalla   saa pelata kaudella 2013-2014, 

mutta silloin viiltosuojapaidan lisäksi pitää olla kaula-

suoja.  

Myös P21- nuorissa pelaavien yli-ikäisten pelaajien 

on käytettävä kasvo- ja kaulasuojusta  ellei se ole CE-

hyväksytty.Silloin  kun viiltosuojapaita ei ole CE hyväk-

sy  on sen lisäksi käytettävä  kaulasuojaa. 

 

Myös P21-nuorissa pelaavien yli-ikäisten pelaajien on 

käytettävä kasvo- ja kaulasuojusta. 

 

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   85 €           

P17- ja P15- nuoret  73 € 

P13- ja P11 -nuoret  70 € 

P10- ja sitä nuoremmat   46 € 

 

Lisensseihin on mahdollista liittää Pohjolan vapaa-

ehtoinen vakuutus. Tietoa lisensseistä löytyy liiton Inter-

net-sivulta > Osta lisenssi. 

 

Lisenssiä voi myöhemmin täydentää vakuutuksella. 

 

Mikäli pelaajan todetaan pelanneen ilman lisenssiä, 

rangaistaan seuraa 20 euron sakolla + lisenssimaksulla. 
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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 80 

euroa ja Muut erotuomarit lunastavat Alueelliset harras-

tesarjat/Muut erotuomarit lisenssin 21 euroa.  

https://lisenssi.sportti.fi/ 

 

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. 

 

Erotuomarikorvaukset nuorten SM-karsintasarjassa 

ja lopputurnauksissa: 

  2013-14  

P21- nuoret (kunkku) 60 €    

P21- nuoret (linjuri) 50 € 

P21- nuoret sihteeri                  20 €   

 

P17.nuoret kunkku 50 € 

P17-nuoret (linjuri) 40 € 

P17-nuoret sihteeri 20 € 

 

Peliaika 80-90 min. 

P15-nuoret (kunkku) 40 € 

P15-nuoret (linjuri) 30 € 

2 tuomarilla a`  40 € 

 

Peliaika max 70 min. 

P15-nuoret (kunkku) 30 € 

P1-nuoret (linjuri) 20 € 

2 tuomarilla a`  30 € 

 

P15 väli- ja lopputurnaus 20 € 

 

P13-nuoret 

3 tuomaria a`  25 € 

2 tuomaria a`  30 €   

Lopputurnaus a` 15 € 

 

P11-nuoret 

1 tuomari a`  30 € 

2 tuomaria a`  20 € 

SM-osa- ja lopputurnaus a` 15 € 

 

 

P11:sta SM –esiturnauksissa järjestävä seura ja paikalli-

nen erotuomarikerho voivat sopia erotuomarikorvauksis-

ta.              

Järjestävä seura vastaa kaikista erotuomarikuluista.        

SLU:n  Seurajohtajan Päätä oikein vihkonen sekä linkki 

Verottajan sivulle näistä löytyy opastusta kaikkiin ta-

lousasioihin mukaan lukien erotuomaripalkkiot.  

 

http://www.slu.fi/urheiluseuroille/julkaisut_ja_tyokalut/s

eurajohtajan_kasikirja-paata/ 

 

 

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

FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Tyonantajat 

 

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  0,45 snt/km. (v.2013) 

 

Kotimaan verovapaa päiväraha: 

   2013 

Yli 6 tuntia /puolipäiväraha  17 € 

Yli 10 tuntia /kokopäiväraha 38 €    

 

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- ja erotuomarikuluista.  

 

.  

OTTELUAJAT LOPPUTURNAUKSISSA 

 

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 

https://lisenssi.sportti.fi/
http://www.slu.fi/urheiluseuroille/julkaisut_ja_tyokalut/seurajohtajan_kasikirja-paata/
http://www.slu.fi/urheiluseuroille/julkaisut_ja_tyokalut/seurajohtajan_kasikirja-paata/
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Tyonantajat
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Tyonantajat
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P11-nuoret  03 min 

 

EROTUOMARIPALKKIOT  

 

Muut virallisten otteluiden erotuomaripalkkiot löytyvät 

2013 Jääpallokirjasta.    

 

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. 

 

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 

 

Järjestävän seuran on lähetettävä ottelupöytäkirjat 

SJPL:n toimistoon lopputurnauksen jälkeen (liitto lähet-

tää ottelupöytäkirjat järjestävälle seuralle), sekä ilmoitet-

tava tulokset paikallisille tiedotusvälineille. Liitto toimit-

taa järjestävälle seuralle Finbandyn tulospalvelun inter-

nettunnukset reaaliaikaisen päivityksen mahdollista-

miseksi. 

 

JURY 

Järjestävä seura velvoitetaan esittämään turnauksen 

juryyn kaksi henkilöä 7 vrk ennen turnauksen alkua 

liiton toimistoon. Juryn tehtävänä on paikan päällä rat-

kaista mahdolliset turnauksen aikaiset kiistakysymykset. 

Juryn päätösvalta alkaa turnauksen ensimmäistä päivää 

edeltävänä iltana klo 18:01. Liitto muodostaa juryn kol-

mesta (3) erikseen nimettävästä henkilöstä seuraavasti: 

 

Jäsen 1 Liiton nimeämä edustaja,  

Jäsen 2 Paikallisen erotuomarikerhon edustaja 

Jäsen 3 Järjestäjän puolesta, joka toimii  

  juryn puheenjohtajana 

 

SM -lopputurnauksiin liitto nimeää juryyn liiton edus-

tajana puheejohtajan, paikallinen erotuomarikerho 

nimeää erotuomariedustajan ja järjestävä seura omansa.  

 

 

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 15 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. 
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