SPL TAMPEREEN
JALKAPALLON PIIRINSARJOJEN
KAKSOISEDUSTUSÄÄNNÖT 2017
Piirillä on oikeus seuran anomuksesta myöntää yksittäisen pelaajan edun perusteella piirin kilpailuihin
kaksoisedustusoikeus, jolloin pelaaja voi pelata kahdessa eri seurassa tai kahdessa eri joukkueessa
samassa ikäluokassa. Myönnetty lupa on voimassa pelikauden kerrallaan ja se on valtakunnallinen.
Mikäli joukkueessa on enemmän kuin kolme poikkeusluvalla pelaavaa, pitää oman piirin ulkopuoliseen
tapahtumaan saada järjestäjän lupa. Piiri voi antaa omia erillismääräyksiä, joilla luvan
myöntämisperusteita tarkennetaan ja asettaa omia rajoituksia.
- Palloliiton Kaikki Pelaa –säännöt
1.

Tämä sääntö on tarkoitettu mahdollistamaan nuoren pelaajan harrastusmahdollisuus ja
kehittyminen jalkapallossa. Kaksoisedustuslupaa anottaessa kilpailullinen menestys ei saa
olla syy hakemuksen laatimiselle.

2.

Kaksoisedustuslupa (myöh.KE-lupa) voidaan myöntää SPL Tampereen kilpailutoimintaan kaikissa
nuorten ikäluokissa.
Kaksoisedustus sallitaan vain omissa ja vanhemmissa ikäluokissa. Pelaajalla voi olla vain yksi anottu
poikkeuslupa (kaksoisedustu- tai yli-ikäisyyslupa) kerrallaan voimassa
Lupaa ei voi hakea yksittäiseen turnaukseen.

3.

Tyttöpelaajalle voidaan anoa kaksoisedustuslupa poikajoukkueeseen. Lupaa ei voida myöntää
kyseisen pelaajan omaa ikää nuorempaan poikajoukkueeseen.

4.

Nuorelle pelaajalle voidaan anoa kaksoisedustuslupaa toisen seuran aikuisten
piirinsarjajoukkueeseen. (kts. kohta 14)

5.

Pelaaja voi hakea kaksoisedustusoikeutta yhteen toisen seuran piirinsarjajoukkueeseen kuin missä
hänen edustusoikeutensa on. Lupahakemuksessa tulee aina ilmoittaa joukkue, mihin
kaksoisedustusoikeus haetaan, mikäli lupa haetaan 12-vuotiaiden tai vanhemman ikäluokan
joukkueeseen.
Pelaajalla on pelioikeus vain yhdessä saman sarjatason joukkueessa.
Kaksoisedustuslupa toisen seuran joukkueeseen sellaiseen sarjaan, jossa pelaajan omalla seuralla
on joukkue, voidaan myöntää vain perustellusti. Mikäli tällainen kaksoisedustuslupa myönnetään
toisen seuran joukkueeseen, menettää pelaaja pelioikeutensa pelata oman seuransa joukkueessa
kyseisessä sarjassa.
Pelaajan kaksoisedustuslupa vaatii uudelleenkäsittelyä, mikäli joukkue, jossa pelaajalla on
kaksoisedustus siirtyy pelaamaan kauden aikana piirinsarjaan tasolle, jossa pelaajan omalla
seuralla on joukkue.

6.

Lupahakemus tulee tehdä erillisellä SPL:n Tampereen kaavakkeella ja se tulee toimittaa SPL
Tampereen kilpailupäällikölle vähintään kahta (2) viikkoa ennen pelaajan peluuttamista.
Kaksoisedustuslupahakemuksen allekirjoittajina on oltava seurojen nuorten
jalkapallotoiminnasta vastaavat henkilöt.
Ennen kuin lupa-anomus toimitetaan kilpailupäällikölle tulee pelaaja olla lisättynä (PalloID:n
avulla) Taso-järjestelmässä joukkueeseen, johon kaksoisedustuslupaa anotaan.
Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että pelaajalla on jalkapallon edustusoikeus seurassa, jossa
hän ensisijaisesti pelaa sekä hänellä tulee olla voimassa oleva kilpailun edellyttämä pelipassi.
Kaksoisedustuslupa voidaan myöntää myös SPL Tampereen sarjoihin, vaikka pelaajan edustusoikeus
olisikin toisen piirin seurassa.

7.

Luvan myöntää SPL Tampereen kilpailupäällikkö tai SPL Tampereen nuorten jalkapallotoiminnasta
vastaava jalkapallovaliokunta (myöh. valiokunta). Valiokunta voi peruuttaa KE-luvan, jos sitä on
käytetty sääntöjenvastaisesti tai KE-lupa on anottu väärillä perusteilla.

8.

Luvan myöntämisen jälkeen piiri tekee tarvittavat kaksoisedustamiseen liittyvät merkinnät Tasojärjestelmään. Myönnetyt kaksoisedustusluvat löytyvät SPL Tampereen nettisivuilta.
Ennen myönnettyä KE-lupaa pelaajalla ei ole kaksoisedustusoikeutta. Pelaaja, jolla ei ole
hyväksyttyä KE-lupaa ja pelaa toisen seuran joukkueessa katsotaan pelioikeudettomaksi.

9.

Kaksoisedustusluvan saaneen pelaajan ei tarvitse tehdä edustusoikeudenmuutosta. Siirtyminen
joukkueiden välillä on mahdollista koko kauden ja pelaajan pelioikeus toisessa joukkueessa on
voimassa seuraavana päivänä. Samana päivänä pelaaja ei voi pelata molemmissa joukkueissa.

10.

Ottelun pöytäkirjassa tulee olla KE-merkintä, josta selviää, että pelaaja pelaa kaksoisedustusluvalla.

11.

Kaksoisedustuslupa on voimassa yhden (1) pelikauden ja se on valtakunnallinen. (turnaukset)
Mikäli joukkueessa on enemmän kuin kolme poikkeusluvalla pelaavaa, pitää oman piirin
ulkopuoliseen tapahtumaan saada järjestäjän lupa.

12.

SPL Tampereen sarjoihin myönnetyt KE-luvat eivät ole voimassa alueellisissa sarjoissa;
Nuorten Kakkosessa (16-20 -vuotiaat), Etelä-Länsi -liigassa (ELL) eikä Alueliigassa (AL) eikä SPL:n 1315 -vuotiaiden valtakunnallisissa 1. ja 2. tason turnauksissa.
Joukkueen noustessa em. kilpailuihin tai pelataessa em. turnauksissa piirin myöntämät
kaksoisedustusluvat eivät ole voimassa elleivät kilpailujen tai turnausten säännöt erikseen toisin
määrää.

13.

Joukkueelle, jolle on myönnetty yksikin yli-ikäisyyslupa ei voi sijoituksensa perusteella nousta tai
sitä ei voida täydennysmenettelyn seurauksena nostaa alueellisiin, piirien yhteisiin kilpailuihin
(16-20 -vuotiaiden Kakkonen, 12-15-vuotiaiden ELL ja AL-sarjat) eikä kyseinen joukkue voi
vastaanottaa paikkaa Palloliiton kilpailussa.

14.

Nuori pelaaja voi mennä pelaamaan kaksoisedustusluvalla toisen seuran aikuisten
piirinsarjajoukkueeseen. Tällöin pelaaja menettää oikeuden pelata oman seuransa aikuisten
piirinsarjajoukkueessa.
Aikuisten piirinsarjajoukkueessa saa pelata kauden aikana enintään kolme toisen seuran KE-luvan
saanutta toisen seuran nuorta pelaajaa.
Aikuisten joukkue, joka on peluuttanut kaksoisedustusluvallista nuorta pelaajaa voi nousta
piirinsarjoissa. Kyseinen joukkue ei voi kuitenkaan suoraan nousta piirinsarjoista alueellisiin tai liiton
sarjoihin.

15.

Kaksoisedustuslupa maksaa kaudella 2017 kaksikymmentäviisi (25) euroa / pelaaja
Piiri laskuttaa joukkueelta lupamaksun jälkikäteen. Kaksoisedustusluvan voi perua erillisellä
ilmoituksella. Maksettua lupamaksua ei kuitenkaan palauteta.

KE-hakemuksessa tulee olla:
1.
2.
3.
4.

pelaajan nimi ja syntymäaika sekä PalloID
perustelut hakemukselle
seura nimi, jossa pelaajan edustusoikeus on
JOUKKUE, jossa pelaaja pelaaja KE-luvalla - mikäli lupa haetaan 12-vuotiaiden tai vanhemman
ikäluokan joukkueeseen
5. SEUROJEN nuorten jalkapallotoiminnasta vastaavien henkilöiden allekirjoitukset
Allekirjoittaneet kuittaavat nimikirjoituksillaan lukeneensa SPL Tampereen kaksoisedustussäännöt
6. joukkueiden yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot

