
Lista sarjapaikan mukana siirtyvistä pelaajista

Listaan merkitään ainoastaan ne kauden 2019-20 pelaajat, jotka siirtyvät sarjapaikan mukana ja joiden
edustusoikeus oli kauden päättyessä sarjapaikan luovuttavassa seurassa ja joukkueessa.
 

Nimi syntymäaika pelaajan allekirjoitus
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Listassa ilmoitetuista pelaajista ei makseta erillistä kirjaamismaksua. Listalla mainitun pelaajan tulee hyväksyä
sarjapaikansiirtoon liittyvä pelaajasiirto sähköisesti tunnistautumalla -> Seura toimittaa pelaajalle ohjeet! 
HUOM! Sarjapaikan mukana siirtyneestä pelaajasta saa tehdä uuden pelaajasiirtohakemuksen aikaisintaan 1.11. (Kilp.Sään. §29) 
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Luovuttava seura:

Vastaanottava seura:

Listaan merkitään ainoastaan ne kauden 2020-21 pelaajat, jotka siirtyvät sarjapaikan mukana ja joiden
edustusoikeus oli kauden päättyessä sarjapaikan luovuttavassa seurassa ja joukkueessa.

 asiakaspalvelu@salibandy.fi

© Suomen Salibandyliitto ry 2021

LIITE JUNIORIJOUKKUEEN SARJA-
PAIKAN HAKULOMAKKEESEEN:
PELAAJALISTA

Lista sarjapaikan mukana haun mukana olevista pelaajista. Hakemukseen on liitettävä vähintään 10 pelaajaa, jotka ovat 
pelanneet seuran A- tai B-juniorijoukkueessa kaudella 2020-21 ja pelaajilla ei ole seurassa juniorijoukkuetta kaudella 2021-22. 
Huomio! Jokaisen listalla olevan pelaajan tulee antaa hyväksyntä sähköisesti VismaSign -palvelussa. Seura toimittaa pelaajille
linkin allekirjoitusta varten. Alaikäisen pelaajan hyväksynnän antaa hänen huoltajansa.

Seuran nimi:

Joukkueen nimi:

Huomio! Jokaisen listalla olevan pelaajan (tai alaikäisen pelaajan huoltajan) tulee hyväksyä tähän sarjapaikan 
hakemiseen liittyvä sitoutuminen! Tämä tapahtuu sähköisesti VismaSign -palvelussa. Seurat vastaavat siitä, 
että pelaajille toimitetaan linkki sähköiseen tunnistautumiseen.
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