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1. Kiekko-Espoo ry:n poikkeuslupa-anomus naisten kilpasarjojen väliseen pelaajavaihtoon 

Kiekko-Espoo anoo (liite1) poikkeuslupaa ringeten kilpailusääntöjen kohtaan B4.3 Siirto-oikeus 

seuran sisällä. Seura haluaisi siirtää Vera Paason (s. 2002) kevätkaudeksi seuran Ykkössarjassa 

kautensa aloittaneeseen joukkueeseen (ko. joukkue pelaa nyt SM-karsintasarjaa). Paaso on 

aloittanut kauden seuran SM-runkosarjajoukkueessa (ko. joukkue pelaa nyt SM-jatkosarjaa). 

 

Päätös: 

Kiekko-Espoolle ei myönnetä poikkeuslupaa kilpailusääntöjen pykälään B4.3 Siirto-oikeus 

seuran sisällä.  

   

Perustelut: 

Seuran perustelun mukaan pelaajan olisi helpompi palata loukkaantumisen jälkeen 

Ykkössarjajoukkueen toimintaan. Joukkue, johon seura viittaa, pelaa SM-karsintasarjaa, ei 

Ykkössarjaa. Karsintasarjan ei voida katsoa olevan merkittävästi helpompi tai turvallisempi 

sarja loukkaantumisesta toipuvalle.  

 

2. Tikkakosken Tikka ry:n poikkeuslupa-anomus yli-ikäisyyssääntöön 

Tikkakosken Tikka ry anoo poikkeuslupaa kilpailusääntöjen kohtaan B4.1 Ikäluokat kilpailuissa. 

Seura anoo Minea Lapille (s. 2006) oikeutta pelata yhden vuoden yli-ikäisenä C-nuorissa sekä 

omassa ikäluokassaan B-nuorissa. 

 

Päätös: 

Tikkakosken Tikalle ei myönnetä poikkeuslupaa kilpailusääntöjen pykälään B4.1 Ikäluokan 

kilpailuissa. 

 

Perustelut: 

Yhden maalivahdin joukkueet eivät ole missään sarjassa erikoisuuksia ja nytkään ei haluta 

luoda ennakkotapausta yli-ikäisyyden säilymiselle, vaikka pelaisi myös omassa ikäluokassa. 

Sääntöjen mukaisesti seura voi peluuttaa C-ikäistä maalivahtia B-joukkueen ottelussa ja Lappia 

CSarjan ottelussa.  

 



 

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. 


