SPL TAMPEREEN JALKAPALLON PIIRINSARJOJEN
YLI-IKÄISYYSSÄÄNNÖT 2017
MUISSA KUIN 7v7 SARJOISSA
Palloliiton Kilpailumääräykset mahdollistavat kahden yli-ikäisen pelaajan pelaamisen kaikissa
nuorten sarjoissa. Näistä pelaajista tulee tehdä YLI-IKÄISYYSILMOITUS kilpailunjärjestäjälle.
Lisäksi SPL Tampereen piirinsarjoihin osallistuvilla joukkueilla on oikeus anoa YLI-IKÄISYYSLUPIA.
Lupa pitää anoa, mikäli joukkueessa on jo kaksi YLI-IKÄISYYSILMOITUKSEN perusteella pelaavaa
pelaajaa. Piirinsarjojen YLI-IKÄISYYSLUPIA koskevat sääntökohdat on kerrottu tämän säännön
kohdissa 4.-22.
Yli-ikäisyysilmoitus
=> mikäli joukkueessa on enintään kaksi (2) yli-ikäistä pelaaja (sääntökohdat 1.-3.)
Yli-ikäisyyslupa
=> mikäli joukkuessa on tarvetta kolmelle (3) tai useammalle yli-ikäisille pelaajille
(sääntökohdat 4.-22.)
Piirillä on oikeus seuran anomuksesta myöntää yksittäisen pelaajan edun perusteella piirin
kilpailuihin yli-ikäisyyslupa, jolloin pelaaja voi pelata nuoremmassa ikäluokassa kuin mitä pelaajan
ikä edellyttää. 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
Yli-ikäisyyssäännön tarkoitus mahdollistaa nuoren pelaajan harrastusmahdollisuus sekä
helpottamaan niiden seurojen ja joukkueiden toimintaa, joilla on vaikeuksia saada koottua
riittävästi pelaajia kyseisen ikäluokan piirinsarjan juniorijoukkueeseen.
1.

Nuorten piirinsarjajoukkueella on oikeus peluuttaa piirinsarjaotteluissaan KAHTA sellaista
pelaajaa, jotka ovat syntyneet ko. sarjan ikäluokkaa edeltävän vuoden aikana. Näillä
ilmoitetuilla pelaajilla ei ole pelioikeutta muissa nuorten sarjojen joukkueissa. Rajoite
koskee 12-vuotiaiden ja vanhempien sarjoja, ei JLM-sarjoja (11-vuotiaat ja nuoremmat).
Yli-ikäisiä pelaajia (YI-pelaaja) voidaan nimetä kaikkiin nuorten sarjoihin ja ikäluokkiin ja
poiketen Palloliiton Kilpailumääräysten §14:stä joukkueet voivat nimetä joukkueeseensa
YI-ilmoituspelaajia koko kauden ajan.
Joukkueiden tulee ilmoittaa YI-pelaajien nimet erillisellä SPL Tampereen nettikaavakkeella
Tampereen kilpailupäällikölle ennen kuin pelaavat sarjan ensimmäisen ottelun.
YI-ilmoituksella pelaavien pelaajien peluuttaminen ei aseta sarjoissa nousurajoitteita.
Ennen kuin yli-ikäisyysilmoitus toimitetaan piiriin tulee pelaaja olla lisättynä Tasojärjestelmässä joukkueeseen, jossa pelaaja pelaa yli-ikäisenä. 11-vuotiaiden ja
nuorempien sarjoissa riittää kun pelaaja on liitetty Tasossa johonkin seuran ko.ikäluokan
joukkueeseen. Piiri kirjaa yli-ikäisyysmerkinnän Taso-järjestelmään.

2.

Yli-ikäisyysilmoituksen voi perua erillisellä ilmoituksella tai vaihtaa tarvittaessa toiseen
pelaajaan. Vaihtamisen yhteydessä tulee mainita pelaaja, jonka kanssa vaihto suoritetaan.

3.

Yli-ikäisyysilmoituksen kirjaaminen (myös vaihtaminen) kaudella 2017 maksaa viisitoista (15)
euroa. Piiri laskuttaa joukkueelta lupamaksun jälkikäteen.

YLI-IKÄISYYSLUVAT - ANOTTAVISSA VAIN PIIRINSARJOIHIN
(=> joukkueessa on jo kaksi ilmoitettua YI-pelaajaa)

4.

Palloliiton Kilpailumääräysten §14:ssä sallittujen kahden yli-ikäisen pelaajan lisäksi
piirinsarjajoukkueella on oikeus anoa lisäksi yli-ikäisyyslupia piirinsarjoihin tämän säännön
kohtien 3. – 21. mukaisesti.

5.

Yli-ikäisyyslupaa pelaajalle anottaessa kilpailullinen menestys ei saa olla syy hakemuksen
laatimiselle eikä joukkueen sarjaan osallistumisen mahdollistaminen saa olla yliikäisyysluvan hakemisen ainoa peruste

6.

Yli-ikäisyyslupaa voidaan anoa koko kauden ja kaikkiin nuorten ikäluokkiin. Yli-ikäinen
pelaaja voi olla ainoastaan yhden (1) vuoden vanhempi kuin mitä kyseisen ikäluokan ikäraja
edellyttää.

7.

Pelaajalla voi olla vain yksi anottu poikkeuslupa kerrallaan voimassa. Joko yli-ikäisyyslupa tai
kaksoisedustuslupa, ei molempia. YI-ilmoitusta ei lasketa poikkeusluvaksi.

8.

Yli-ikäisyysluvan SPL Tampereen piirinsarjoihin myöntää piirin kilpailupäällikkö tai piirin
nuorten toiminnasta vastaava jalkapallovaliokunta. (myöh. valiokunta)
Väärinkäytöksen seurauksena tai väärin perustein anottu lupa voidaan peruuttaa piirin
jalkapallovaliokunnan toimesta.

9.

Yli-ikäisyyslupahakemus pitää tehdä erillisellä nettikaavakkeella ja se tulee lähettää
piiritoimistolle kirjallisesti vähintään kahta (2) viikkoa ennen pelaajan peluuttamista.
Yli-ikäisyyslupaa pelaajalle voi hakea vain seuran nuorten jalkapallotoiminnasta vastaava
henkilö.
Ennen kuin lupa-anomus toimitetaan piiriin tulee pelaaja olla lisättynä Taso-järjestelmässä
joukkueeseen, johon yli-ikäisyyslupaa anotaan. 11-vuotiaiden ja nuorempien sarjoissa
riittää kun pelaaja on liitetty Tasossa johonkin seuran ko.ikäluokan joukkueeseen.

10.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että pelaajalla on jalkapallon edustusoikeus seurassa,
jonne lupa anotaan. Tämän lisäksi pelaajalla pitää olla voimassa oleva kilpailun edellyttämä
pelipassi.
Luvan myöntämisen jälkeen piiri tekee tarvittavat yli-ikäisyyslupaan liittyvät merkinnät
Taso-järjestelmään. Myönnetyt yli-ikäisyysluvat löytyvät Tampereen piirin nettisivuilta.
Ennen hyväksyttävää päätöstä pelaajalla ei ole pelioikeutta yli-ikäisenä.

11.

Jos joukkue käyttää ottelussaan pelaajaa, jolle ei ole myönnetty yli-ikäisyyslupaa, katsotaan
joukkueen käyttäneen kyseisessä ottelussa pelioikeudetonta pelaajaa.

12.

Edellytyksenä yli-ikäisyysluvan saamiselle on, että seuralla ei ole pelaajan oman ikäluokan
joukkuetta. YJ-joukkuetta ei lasketa seuran omaksi joukkueeksi. Yhteisjoukkueessa
pelaaminen ei estä saamasta yli-ikäisyyslupaa omassa seurassa.
Piirin jalkapallovaliokunnalla on oikeus perustelluista syistä myöntää erillislupa poiketen
tästä. Tällainen erillislupa edellyttää aina valiokuntakäsittelyn. Valiokunta voi rajata yliikäisyysluvan koskemaan pelaajan pelaamista vain yhdessä tietyssä joukkueessa.

13.

Myönnetty yli-ikäisyyslupa maksaa kaudella 2017 kaksikymmentäviisi (25) euroa / pelaaja.
Piiri laskuttaa joukkueelta lupamaksun jälkikäteen. Yli-ikäisyysluvan voi perua erillisellä
ilmoituksella. Maksettua lupamaksua ei kuitenkaan palauteta.

14.

Pelaajalla, jolle on myönnetty yli-ikäisyyslupa ei ole pelioikeutta muissa nuorten sarjojen
joukkueissa. Rajoite koskee 12-vuotiaiden ja vanhempien sarjoja, ei JLM-sarjoja (11vuotiaat ja nuoremmat).

15.

Myönnetty yli-ikäisyyslupa on voimassa yhden (1) pelikauden ja se on valtakunnallinen.
Piirinsarjoihin myönnetyt yli-ikäisyysluvat eivät ole voimassa alueellisissa sarjoissa;
Kakkosessa (16-20 -vuotiaat), Etelä-Länsi -liigassa (ELL) eikä Alueliigassa (AL) eikä SPL:n 13-15
-vuotiaiden valtakunnallisissa 1. ja 2. tason turnauksissa
Joukkueen noustessa em .kilpailuihin tai pelataessa em.turnauksissa piirin myöntämät YIluvat eivät ole voimassa elleivät kilpailujen tai turnausten säännöt erikseen toisin määrää.

16.

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.
Huom! YI-ilmoituksella (Kilpailumääräysten §14) pelaavien pelaajien peluuttaminen ei
aseta sarjoissa nousurajoitteita.

17.

Yli-ikäisyyslupien määrä: joukkuekohtaisten yli-ikäisyyslupien määrä ei ole rajoitettu
muutoin kuin mitä alla olevassa taulukossa esitetään. Rajoitukset ovat ottelukohtaisia.

pelimuoto

a) Yli-ikäisiä pelaajia
saa olla kokoonpanossa /
ottelu

b) Yli-ikäisiä pelaajia
saa olla kentällä kerrallaan

11v11
8v8
5v5

4
3
2

2*
2
1*
* = maalivahtia ei lasketa tähän kiintiöön

18.

Ottelun pöytäkirjassa tulee olla Y-merkintä, josta selviää, että pelaaja pelaa yliikäisyysluvalla.

19.

Joukkue voi peluuttaa otteluissaan kahta (2) yhden (1) vuoden yli-ikäisyysluvan saanutta
tyttöä 15-vuotiaiden ja nuorempien poikien sarjoissa, mikäli heille ei ole seurassa tarjolla
oman ikäluokan tyttöjoukkuetta. Kyseisiä yli-ikäisyysluvallisia pelaajia ei kuitenkaan
huomioida 17 .kohdan taulukon ottelukohtaisia rajoituksia sovellettaessa. Yli-ikäisyyslupa on
anottava normaalisti.

20.

Tyttöpelaajalle voidaan myöntää yli-ikäisyyslupa 15-vuotiaiden ja nuorempien poikien
sarjoissa, vaikka hän olisikin kaksi (2) vuotta kyseistä ikäluokkaa vanhempi. Kyseinen pelaaja
huomioidaan normaalikäytännön mukaisesti sovellettaessa 17. kohdan taulukkoa.

21.

Mikäli joukkueessa on enemmän kuin kolme poikkeusluvalla pelaavaa, pitää oman piirin
ulkopuoliseen tapahtumaan saada järjestäjän lupa.

22.

Näissä säännöissä mainitulla valiokunnalla tarkoitetaan SPL:n Tampereen
jalkapallovaliokunnan nuorten toiminnasta vastaavaa valiokuntaa.

