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1. Blue Rings ry:n poikkeuslupa-anomus 

Blue Rings ry anoo (liite1) 2003 syntyneelle Elsa Ikolalle poikkeuslupaa pelata BSM-sarjaa 

yhden vuoden yli-ikäisenä pelaajana sekä naisten SM-sarjaa joukkueen 2.maalivahtina. 

 

Päätös: 

Blue Rings ry:lle myönnetään lupa merkitä Elsa Ikola naisten SM-runkosarjan otteluihin 

maalivahdiksi ilman, että hän menettää yli-ikäisyysoikeutensa B-nuorten SM-sarjaan. Ikolan 

saa merkitä SM-runkosarjan otteluiden pöytäkirjaan maalivahdiksi, mutta häntä saa peluuttaa 

vain joukkueen varsinaisen maalivahdin, Siiri Uusitalon, todistettavissa sairastumis- ja 

loukkaantumistapauksissa (kilpailunjärjestäjän pyytäessä on lääkärintodistus esitettävä). 

Mikäli Riina Marila palautuu pelikykyiseksi SM-runkosarjan aikana, kumoutuu Ikolan 

poikkeuslupa. 

   

Perustelut: 

Seuran SM-joukkueen toinen maalivahti (Riina Marila) loukkaantui juuri sarjan alkamisen alla 

ja seuran muut maalivahdit (Ikolan lisäksi) ovat seuran hakemuksen mukaan 

Ykkössarjajoukkueen Jasmin Hickman -99 sekä neljä C-ikäistä maalivahtia. Kausioppaan 

kokoonpanoon Ykkössarjajoukkueen maalivahdiksi on ilmoitettu lisäksi Miia Vainio -04, jonka 

seura olisi voinut nimetä pelaajavaihtoon SM- ja Ykkössarjajoukkueiden välillä SM-runkosarjan 

ja Ykkössarjan alkusarjan ajaksi, jolloin mitään poikkeuslupia ei olisi tarvittu. 

 

 

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. 


