
 
 Kilpailutyöryhmän kokous 1-23     Muistio  
 
Aika:  1.-6.1.2023  
Paikka:  Sähköpostikokous  
Läsnä:  Mika Passila, työryhmän pj 

Päivi Reiman, sihteeri  
Mari Sami, LS sarjapäällikkö  
Anne Ahoniemi, ES sarjapäällikkö – ei osallistunut kohdan 2. käsittelyyn 
Petri Pylvänäinen, IS vs. sarjapäällikkö  
Keijo Lukkala  

Poissa: Jouni Nurkkala 
 
  
1. Blue Rings ry:n turnauslupahakemus 

Blue Rings ry anoo (liite1) turnauslupaa U16 ja U19 ikäluokille 15.-16.4.2023 Tuusulaan.  

 

Päätös: 

Myönnetään Blue Ringsille turnauslupa 15.-16.4.2023 U16 ja U19 ikäluokille.  

   

Perustelut: 

ETT puoltaa turnausta sillä ehdolla, että se voidaan tuomita aluetuomareilla.  

 

2. Blue Rings ry:n poikkeuslupa-anomus CSarjan joukkueiden väliseen pelaajavaihtoon 

Blue Rings ry anoo (liite2) poikkeusta kilpailusääntöjen pykälän B4.3 ’Siirto-oikeus seuran 

sisällä’ d-kohtaan (C-nuorten ikäluokassa saman seuran joukkueiden välillä siirtyminen). Seura 

anoo 

- rajoituksetonta pelaajien siirto-oikeutta joukkueiden välillä 

- pelaajien siirto-oikeutta koko kauden ajalle (sääntöjen mukaan siirtyminen on mahdollista 

28.2. asti). 

 

Päätös: 

Blue Rings ry:lle ei myönnetä poikkeusta kilpailusääntöjen pykälään B4.3.d. 

 

Perustelut: 

Tulospalvelun mukaan seuran C-07 joukkueen vakiokoonpanossa on 13+2 pelaajaa ja Rockets 

joukkueessa 11+2 pelaajaa. Määrät ovat CSarjan alemman jatkosarjan joukkueiden 

vakiokokoonpanojen keskiarvoa. 

Tähän mennessä seura on käyttänyt kuudesta siirto-oikeudesta kolme. 

Seuralla on D-joukkue, jossa on 4+1 2009 ja 6 2010 syntynyttä pelaajaa, joista 5 on 

osallistunut jommankumman C-joukkueen otteluun.  

 

 

Valitusoikeus 

 

Kaikkien Liiton hallintoelinten toimintaan tai päätöksiin liittyvät valitukset, lukuun ottamatta 

kurinpitoon liittyviä, osoitetaan liittohallitukselle, joka voi päättää asian käsittelystä Liiton muissa 



toimielimissä. Liittohallituksen toimintaan tai päätöksiin liittyvät valitukset osoitetaan urheilun 

oikeusturvalautakunnalle. 

Valitus on tehtävä kirjallisena liittohallituksen puheenjohtajalle kymmenen päivän sisällä 

päätöksestä / tapahtuneesta. Valituksesta on maksettava 200 €:n maksu Suomen Ringetteliitto 

ry:n tilille (FI66 5789 5420 0829 22). Maksu on maksettava valituksen toimittamisen yhteydessä. 

Maksu palautetaan, mikäli päätös kumotaan tai muuttuu. 

Valituksen saavuttua valituksen kohteena olevalta taholta pyydetään kirjallinen vastine. Vastine on 

pyydettävä valituksen osapuolilta kymmenen päivän sisällä valituksen päivämäärästä. 

Valituspäätöksistä voidaan valittaa 7 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

liittohallitukselle. Valitusten käsittelyssä on liittohallituksen päätös yhdistysten osalta lopullinen. 

Päätökseen tyytymätön voi saattaa päätöksen urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi sen 

sääntöjen mukaisesti. Liittohallituksen päätöksessä on kerrottava tästä oikeudesta. 


