
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.
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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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Listaan merkitään ainoastaan ne kauden 2020-21 pelaajat, jotka siirtyvät sarjapaikan mukana ja joiden
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LIITE SÄHKÖISEEN
SARJAPAIKANSIIRTOHAKEMUKSEEN  TAI
JOUKKUESIIRTOHAKEMUKSEEN

LISTA SARJAPAIKAN / JOUKKUEEN MUKANA SIIRTYVISTÄ PELAAJISTA.

Listaan merkitään ainoastaan ne kauden 2021-22 pelaajat, jotka siirtyvät 
sarjapaikan / joukkueen mukana ja joiden edustusoikeus oli kauden päättyessä 
sarjapaikan luovuttavassa seurassa ja joukkueessa.

HUOM 1: Listassa ilmoitetuista pelaajista ei makseta erillistä kirjaamismaksua. 
HUOM 2: Listalla mainitun pelaajan tulee hyväksyä sarjapaikansiirtoon liittyvä pelaajasiirto sähköisesti 
-> seura toimittaa pelaajalle ohjeet!
HUOM 3: Joukkuesiirrossa ei tarvita erillistä pelaajan sähköistä hyväksyntää! 
HUOM 4: Sarjapaikan mukana siirtyneestä pelaajasta saa tehdä uuden pelaajasiirtohakemuksen aikaisintaan 1.11.

LISTA SARJAPAIKAN MUKANA SIIRTYVISTÄ PELAAJISTA
 
Listaan merkitään ainoastaan ne kauden 2021-22 pelaajat, jotka siirtyvät sarjapaikan / joukkueen
mukana ja joiden edustusoikeus oli kauden päättyessä sarjapaikan luovuttavassa seurassa ja joukkueessa.

Kyseessä on:
 
          Sarjapaikansiirto                    Joukkuesiirto
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