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I. SÄÄNTÖJEN VOIMASSAOLO JA NIIDEN
TULKITSEMINEN
I.A. YLEISTÄ

I.A.1. Liittokokous
Varsinainen liittokokous vahvistaa vuosittain nämä kilpailusäännöt ja päättää niiden muutoksista.
Muutokset kilpailusääntöihin astuvat voimaan seuraavaa kalenterivuotta seuraavan
kalenterivuoden alusta, ellei liittokokous yksimielisesti päätä voimaantulon osalta muuta.
Näitä sääntöjä koskevat tarkemmat määräykset annetaan varsinaisen liittokokouksen vuosittain
vahvistamissa sarjamääräyksissä ja määräajaksi vahvistamissa kilpailujärjestelmissä.

I.A.2. Erimielisyydet
Näiden sääntöjen, sarjamääräysten tai kilpailujärjestelmien tulkinnasta syntyvät erimielisyydet
ratkaisee liittohallitus, kuultuaan kurinpitovaliokuntaa.

II. KILPAILUT
II.A. KAIKKIA KILPAILUJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

II.A.1. Kilpailuvuosi
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton kilpailuvuosi on tammikuun ensimmäisestä päivästä
(1.1.) joulukuun viimeiseen päivään (31.12.).

II.A.2. Kilpailun järjestämisoikeus
Amerikkalaisen jalkapallon kilpailuja saavat järjestää Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry,
sen jäsenseurat tai muu yhteisö SAJL:n hallituksen luvalla. Yksityinen henkilö ei saa järjestää
kilpailuja ilman liittohallituksen lupaa. Liiton jäsenseurat saavat pelata otteluita liittoon
kuulumattomien joukkueiden kanssa vain liittohallituksen erikoisluvalla.

II.A.3. Pelisäännöt
Suomessa pelattavissa kilpailuissa sovelletaan IFAF:n kilpailuvuodelle vahvistamia pelisääntöjä.
Liittohallitus voi myöntää jollekin kilpailulle luvan soveltaa muita sääntöjä. Kaikessa
kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta.

II.A.4. Etusija
Kilpailuja järjestettäessä ovat etusijalla liiton viralliset kilpailut.

II.B. KANSALLISET KILPAILUT

II.B.1. Määritelmä
Liiton virallisia kilpailuja ovat ottelut, jotka kuuluvat liiton vuosittain vahvistamaan

sarjaohjelmaan, tai ovat muutoin liiton järjestämiä.

II.B.2. Sarjat
Liittokokous päättää seuraavaa kalenterivuotta seuraavina vuosina pelattavista sarjoista, niiden
muodoista sekä sarjatasolta toiselle siirtymisestä sarjajärjestelmissä. Muutoksia sarjajärjestelmiin
voidaan tehdä myöhemmin niiden voimassaoloaikana yksimielisellä päätöksellä.

II.B.3. Sarjoihin ilmoittautuminen
Seurojen tulee ilmoittautua liiton sarjoihin kirjallisesti varsinaisen liittokokouksen määräämään
aikarajaan mennessä.

II.B.4. Sarjapisteet
Joukkue saa voittamastaan ottelusta kaksi (2) sarjapistettä ja häviämästään nolla (0)
sarjapistettä.

II.B.5. Joukkueiden keskinäinen järjestys
Jos joukkueet ovat pelanneet sarjassa saman määrän otteluita, sarjan on voittanut joukkue, joka
on saanut eniten sarjapisteitä.
Jos kahdella joukkueella on yhtä paljon sarjapisteitä, ratkaisee niiden keskinäisen sijoittumisen
sarjassa:
1. Keskinäisten otteluiden sarjapisteet
2. Voittojen vahvuus (joukkueen voittamien vastustajien voittoprosentti)
3. Otteluohjelman vahvuus (kaikkien otteluiden vastustajien voittoprosentti, huom, jos
joitain joukkueita vastaan on pelattu useammin huomioidaan nämä niin monta kertaa
kuin vastustajaa vastaan on pelattu)
4. Vierasvoittojen lukumäärä sarjassa
Jos kolmella tai useammalla joukkueella on yhtä paljon sarjapisteitä ratkaisee niiden keskinäisen
sijoittumisen sarjassa:
1.
2.
3.
4.

Keskinäisten otteluiden voittoprosentti
Voittojen vahvuus (joukkueen voittamien vastustajien voittoprosentti)
Otteluohjelman vahvuus (kaikkien otteluiden vastustajien voittoprosentti,
huom. jos joitain joukkueita vastaan on pelattu useammin huomioidaan nämä
niin monta kertaa kuin vastustajaa vastaan on pelattu)
Vierasvoittojen lukumäärä sarjassa

Kun kolmea tai useampaa tasapisteissä olevaa joukkuetta asetetaan paremmuusjärjestykseen
edellä mainituin tavoin poistetaan tarkastelusta aina jokaisen tason jälkeen ne joukkueet, joiden
sijoitus on selvinnyt tarkastelussa. Jäljelle jäävien joukkueiden osalta tarkastelu aloitetaan
uudestaan kohdasta 1. eikä tällöin enää huomioida edellisessä tarkastelussa poistettuja
joukkueita.

II.B.6. Voittoprosentti
Jos joukkueet ovat pelanneet sarjassa eri määrän otteluita, määräytyy sarjasijoitus
voittoprosentin mukaan. Suurimman voittoprosentin omaava joukkue on sarjan voittaja.
Voittoprosentti lasketaan jakamalla joukkueen voittamien otteluiden lukumäärä sen pelaamien
otteluiden lukumäärällä. Jos kahdella joukkueella on sama voittoprosentti, ratkaisee niiden

keskinäisen sijoittumisen sarjassa:
1. Keskinäisten otteluiden sarjapisteet
2. Voittojen vahvuus (joukkueen voittamien vastustajien voittoprosentti)
3. Otteluohjelman vahvuus (kaikkien otteluiden vastustajien voittoprosentti, huom. jos
joitain joukkueita vastaan on pelattu useammin huomioidaan nämä niin monta kertaa
kuin vastustajaa vastaan on pelattu)
Jos kolmella tai useammalla joukkueella on sama voittoprosentti ratkaisee niiden keskinäisen
sijoittumisen sarjassa:
1. Keskinäisten otteluiden voittoprosentti
2. Voittojen vahvuus (joukkueen voittamien vastustajien voittoprosentti)
3. Otteluohjelman vahvuus (kaikkien otteluiden vastustajien voittoprosentti, huom. jos
joitain joukkueita vastaan on pelattu useammin huomioidaan nämä niin monta kertaa
kuin vastustajaa vastaan on pelattu)
Kun kolmea tai useampaa tasapisteissä olevaa joukkuetta asetetaan paremmuusjärjestykseen
edellä mainituin tavoin poistetaan tarkastelusta aina jokaisen tason jälkeen ne joukkueet, joiden
sijoitus on selvinnyt tarkastelussa. Jäljelle jäävien joukkueiden osalta tarkastelu aloitetaan
uudestaan kohdasta 1 eikä tällöin enää huomioida edellisessä tarkastelussa poistettuja joukkueita.

II.B.7. Joukkueiden keskinäisen järjestyksen arvonta
Mikäli joukkueiden järjestystä ei voida edellä mainituilla tavoilla (kohdat II.B.5. ja II.B.6.)
ratkaista, määrätään joukkueiden keskinäinen järjestys liittohallituksen valvonnassa
suoritettavalla arvonnalla. Arvonta suoritetaan kolikonheitolla. Arvontatavan ratkaisee kyseisen
sarjan sarjapäällikkö tai liiton määrittämä henkilö huomioiden arvonnassa olevien joukkueiden
määrän.
Jos arpominen ratkaisisi sarjasta putoamisen, pelataan arpomisen sijasta uusintaottelu. Jos
joukkueita on useampia kuin kaksi, arvotaan riittävä määrä joukkueita ensin pois, jotta
uusintaotteluun jää vain kaksi joukkuetta.

II.B.8. Osallistumisoikeus sarjoihin
Liittohallitus voi määrätä tarkemmat ehdot osallistumisluvan myöntämiselle eri sarjatasoilla
lisenssillä. Lisenssien kriteerit vahvistaa vuosittain Liittohallitus seurojen esityksestä siten, että
seuraavan vuoden lisenssiehdot ovat selvillä pelivuotta edeltävän vuoden huhtikuun loppuun
mennessä. Mikäli seura ei noudata annettuja ohjeita ja/tai määräyksiä tai ei täytä lisenssin
myöntämiseksi vaadittuja kriteereitä, voi Liittohallitus evätä lisenssin tai poistaa jo
haetun/myönnetyn lisenssin.
Seurat, jotka eivät täytä lisenssien ehtoja tai joilta on evätty tai poistettu lisenssi voivat osallistua
vain alimmalle 11vs11 pelattavalle sarjatasolle tai seuran niin toivoessa, sitä alemmalle
sarjaportaalle. Ilmoittautuakseen sarjoihin seuran tulee anoa lisenssiä haluamaansa sarjaan.
Ilmoittauduttaessa sarjoihin, joihin ei ole erikseen määrätty lisenssikriteereitä, seuran tulee olla
suorittanut kaikki maksuvelvoitteensa liittoon tai tehneen näistä liittohallituksen hyväksymän
maksusuunnitelman.
Seuralla on oikeus osallistua liiton sarjoihin enintään yhdellä joukkueella sarjatasoa kohti.
Erityisistä syistä voi liittohallitus myöntää poikkeuksen edellä mainittuun sääntöön.

II.B.9. Otteluiden väli
Liiton viralliset sarjat on järjestettävä siten, että joukkueiden pelipäivien välillä on vähintään neljä
(4) vuorokautta. Liittohallitus voi painavista syistä myöntää luvan poiketa tästä määräyksestä.
Tähän vaaditaan kuitenkin molempien joukkueiden suostumus.

Miesten II-divisioonaa alemmilla sarjatasoilla, naisten ja nuorten sarjoissa voidaan otteluita pelata
myös lyhennetyllä peliajalla turnausmuotoisena.
Miesten, naisten sekä U19 ja U17 turnauksissa otteluita saa olla enintään kaksi (2) per
vuorokausi.
U15 ja sitä nuorempien nuorten turnauksissa otteluita saa olla korkeintaan kolme (3) per
vuorokausi. Samana päivänä pelattavien otteluiden välissä joukkueella tulee kuitenkin olla
vähintään 60 minuutin tauko.
Lippupallossa otteluiden välin tulee olla vähintään 5 minuuttia.
Kansainvälisissä turnauksissa ja sarjoissa noudatetaan kansainvälisen liiton sääntöjä.

II.B.10. Ilmoitus ottelusta
Joukkueen on saatava tieto sille määrätystä virallisen kilpailun ottelusta viimeistään seitsemän (7)
vuorokautta ennen ottelua. Joukkue ei voi kieltäytyä ottelusta, vaikka ilmoitus annettaisiin
myöhemminkin, jos ilmoitus viivästyy liitosta riippumattomista syistä. Ottelun järjestäjälle on
ilmoitettava otteluun määrätyistä erotuomareista viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen
ottelua.

II.C. MUUT KANSALLISET KILPAILUT

II.C.1. Ilmoitusvelvollisuus
Muiden kansallisten kilpailujen järjestämisestä on ilmoitettava liittoon vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kilpailua. Jos kilpailuun osallistuu kolme tai useampia joukkueita, tulee
kilpailun järjestäjän ilmoittaa kilpailusta kirjallisesti liittoon vähintään kolmekymmentä (30)
vuorokautta ennen kilpailua.
Ilmoitukseen on
1.
2.
3.
4.

liitettävä tiedot:
Osallistuvista joukkueista
Kilpailun muodosta
Kilpailun nimestä
Kilpailun palkinnoista

Liitolla on oikeus painavista syistä kieltää kansallisen kilpailun järjestäminen.

II.C.2. Osallistuminen luvattomaan kansalliseen kilpailuun
Jos seura tai sen jäsen ottaa osaa luvattomaan kansalliseen kilpailuun, rangaistaan
osallistumisesta kilpailusääntöjen mukaisella seuraamuksella.
Seuran jäsenen osallistumisesta ei rangaista seuraa.

II.D. KANSAINVÄLISET KILPAILUT

II.D.1. Osallistumislupa
Seuran, joka haluaa osallistua kansainväliseen kilpailuun, on anottava siihen liitolta lupa
kirjallisesti ennen kilpailuun ilmoittautumista. Luvan puuttumisesta seuraa liittohallituksen

määräämä sakko.

II.D.2. Järjestämislupa
Seuran tai yhteisön, joka haluaa järjestää kansainvälisen kilpailun, tulee anoa siihen liitolta
kirjallisesti lupa vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kilpailua. Hakemukseen tulee
liittää samat tiedot kuin kohdassa II.B.11. on määrätty.
Suomeen saapuvalla IFAF:n jäsenmaan joukkueella on oltava kotimaansa liiton lupa ennen kuin
Liitto voi myöntää luvan järjestää kansainvälinen kilpailu.

II.D.3. Tulostiedotus
Kansainvälisten otteluiden tulokset on ilmoitettava liitolle viimeistään kahden (2) vuorokauden
kuluttua ottelun pelaamisesta.

II.D.4. Kansainväliset määräykset
Kaikissa kansainvälisissä otteluissa on noudatettava maailman liiton (International Federation of
American Football).

II.D.5. Osallistuminen luvattomaan kansainväliseen kilpailuun
Jos seura tai sen jäsen ottaa osaa luvattomaan kansainväliseen kilpailuun, rangaistaan
osallistumisesta kilpailusääntöjen mukaisella seuraamuksella.
Seuran jäsenen osallistumisesta ei rangaista seuraa.

III. YLEISET MÄÄRÄYKSET
III.A. MÄÄRÄYKSET OTTELUJÄRJESTELYISTÄ

III.A.1. Vastuu
Pelaajat, huoltajat, toimitsijat, valmentajat, erotuomarit ja muut ottelutapahtumissa ja
harjoituksissa mukana olevat henkilöt osallistuvat omalla vastuullaan harjoituksiin ja otteluihin.
Liitto ja sen alajärjestöt eivät vastaa niissä sattuneista vahingoista.

III.A.2. Pelipaikkakunta
Seuran tulee järjestää joukkueidensa kotiottelut sillä paikkakunnalla, johon se on rekisteröity.
Liittohallitus voi erityisestä syystä myöntää joukkueelle luvan poiketa tästä määräyksestä.

III.A.3. Otteluajankohta
Vaahteraliigassa ja miesten I-divisioonassa otteluajankohdat määrätään liittohallituksen
vahvistamassa sarjaohjelmassa.
Muissa sarjoissa seuran tulee järjestää joukkueidensa kotiottelut siten, että ottelun
alkamisajankohta on:
Sarjoissa:
Arkipäivisin klo 18:00-20:00 (paikallisottelut enintään 160km)
Lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 12:00-18:00

Tähän voidaan anoa poikkeusta molempien seurojen suostumuksella sekä paikallisotteluiden
osalta (enintään 160km). Liittohallitus vahvistaa otteluajankohdat vahvistaessaan sarjaohjelman.
Turnauksissa:
Lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10:00-20:00
Turnauksissa voidaan paikallisotteluita (enintään 160km) pelata klo 9:00 alkaen.

III.A.4. Kenttävuorot
Jos liiton maajoukkueet tai liiton määräämät sarjat tarvitsevat kenttävuoroa ne on asetettava
etusijalle ennen seurojen tilaisuuksia. Liittohallitus vahvistaa vuosittain otteluiden
tärkeysjärjestyksen kenttävuoroissa.

III.A.5. Ottelupöytäkirja
Kaikissa liiton virallisissa kilpailuissa on pidettävä ottelupöytäkirjaa. Pöytäkirjalomakkeet, sen
täyttöohjeet ja palauttamista koskevat määräykset annetaan sarjamääräyksissä.

III.A.6. Tilastointi
Liiton virallisissa kilpailuissa on ottelun järjestäjän pidettävä tilastoja, niillä sarjatasoilla ja siinä
laajuudessa, kuin sarjamääräyksissä on määrätty. Tilastoinnin laiminlyömisestä voidaan langettaa
sarjamääräyksien mukainen sakko.

III.A.7. Tulostiedotus
Liiton virallisista kilpailuista on järjestäjän ilmoitettava ottelun lopputulos välittömästi ottelun
jälkeen sarjamääräyksissä määrättyyn tulospalveluun. Tulostiedotuksen laiminlyönnistä voidaan
langettaa sakko.

III.A.8. Televisiointi
Suomen amerikkalaisen jalkapallon liitto tekee yksin kaikki lajia koskevat televisiointisopimukset.
Liittohallitus voi hakemuksesta myöntää hakijalle luvan tehdä televisiosopimuksen.
Sama koskee muuta liikkuvan kuvan tai äänenvälitystä ottelutapahtumista.

III.A.9. Sarjatalous
Ottelun järjestäjä vastaa yksin ottelun aiheuttamista kuluista, sekä saa yksin hyväkseen ottelun
tuoton. Vieraileva joukkue vastaa itse omista matkustus- ja majoituskuluistaan ellei toisin ole
sovittu tai säädetty.

III.B. MÄÄRÄYKSET JOUKKUEILLE

III.B.1. Järjestävän joukkueen velvollisuudet
Järjestävän joukkueen tulee ilmoittaa vierailevalle joukkueelle ja ottelun päätuomarille,
viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen ottelua, ottelun tarkka alkamisaika, ottelupaikan
sijainti sekä käyttämänsä peliasun väri.
Järjestävän joukkueen on Vaahteraliigan otteluissa huolehdittava siitä, että vähintään

ensihoitajasairaanhoitaja AMK tai lääkäri on paikalla koko ottelun ajan. Ko henkilön puuttumisesta
seuraa 1000 euron sakko.
Divisioonien, naisten ja nuorten otteluissa riittää, että paikalla on voimassa olevan
ensiapukoulutuksen saanut henkilö. Ensiapukoulutuksen saaneen henkilön puuttumisesta seuraa
500 euron sakko.
Turnausmuodossa pelattavissa sarjoissa voidaan sarjamääräyksin määrätä, että järjestävän
joukkueen tulee huolehtia siitä, että vähintään ensihoitajasairaanhoitaja AMK tai lääkäri on
paikalla koko turnauksen ajan. Ko henkilön puuttumisesta seuraa tällöin 500 euron sakko.
Määräystä valvoo ottelun päätuomari, joka tekee mahdollisista puutoksista merkinnän
ottelupöytäkirjaan. Anomuksen perusteella voi liittohallitus myöntää poikkeuksen tästä
määräyksestä.

III.B.2. Vierailevan joukkueen velvollisuudet
Vierailevan joukkueen on pyydettäessä ilmoitettava kotijoukkueelle, viimeistään viisi (5)
vuorokautta ennen kilpailua, alustava kokoonpanonsa (sisältäen pelaajien etu- ja sukunimet,
syntymäaika, pelinumerot, pelipaikat sekä lisenssin id-numero) kirjallisena, matkustustapansa ja
arvioitu saapumisaikansa ottelupaikalle. Mikäli joukkueen saapuminen ottelupaikalle viivästyy, on
siitä ilmoitettava välittömästi ottelun järjestäjälle ja sarjapäällikölle. Jos ottelun järjestäjänä ei ole
kumpikaan pelaavien joukkueiden seuroista, koskevat edellä olevat määräykset molempia
joukkueita.

III.B.3. Ottelun peruuttaminen ja siirtäminen
Seura voi peruuttaa tai siirtää sille jo määrätyn ottelun, liittohallituksen luvalla, vain erittäin
painavista syistä. Ottelusiirtoanomus tulee olla liitossa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta
ennen ottelua, ja sen liitteenä on oltava vastustajaseuran kirjallinen hyväksyntä.
Jos ottelun pelaamiselle ilmenee ylivoimainen este, voidaan ottelun siirtämistä anoa tämän
jälkeenkin, kuitenkin ennen määrättyä ottelupäivää. Ottelusiirtoanomus on tällöin välittömästi
lähetettävä liittoon.
Kilpailun järjestäjä voi siirtää ottelua pakottavista syistä, joiksi katsotaan mm. Seuraavat syyt:
1. Joukkue osallistuu kansainväliseen kilpailuun
2. Ottelun televisiointi
3. Joukkueen pelaaja on maaottelussa tai maajoukkueleirillä

III.B.4. Ottelun luovuttaminen
Ottelun luovuttamisena pidetään ottelun aloittamatta jättämistä tai sen keskeyttämistä. Jos
joukkue luovuttaa liiton virallisen kilpailun ottelun luopuu se samalla sarjasta, ja seuran, johon
joukkue kuuluu, maksettavaksi voidaan langettaa sarjamääräyksissä vahvistettu luopumissakko.
Sarjasta luopumisen seurauksena joukkueen kaikki sarjassa jo pelaamat ottelut mitätöidään ja
joukkue sijoitetaan seuraavalle kaudella yhtä sarjaporrasta alaspäin. Jos tällaista sarjaporrasta ei
ole, voi joukkue pelata samalla sarjatasolla seuraavana vuonna.
Liittohallitus voi luovutuksen johtuessa erittäin painavista, Force Majoure tyyppisistä - syistä sallia
joukkueen jatkaa pelaamista sarjassa, jossa se on luovuttanut pelin.
Kaikissa sarjoissa ottelun päättyessä luovutukseen ja joukkueen säilyessä sarjassa merkitään
lopputulokseksi 0-30. ellei luovuttaessa piste-ero ole ollut enemmän, jolloin ottelun
lopputulokseksi vahvistetaan luovutushetken tilanne.
Jos joukkue luovuttaa muun kilpailun määrätään se hävinneeksi ottelu 0-30, tai kilpailun

järjestäjän päätöksellä suljetaan kilpailuista.

III.B.5. Sarjasta luopuminen
Jos joukkue ilmoittautumisajan jälkeen luopuu sarjasta, sen kaikki mahdolliset sarjassa jo
pelaamat ottelut mitätöidään, ja se aloittaa pelaamisen seuraavalla kaudella alimmalta
sarjatasolta. Seuralle, johon joukkue kuuluu, voidaan langettaa sarjamääräyksissä vahvistettu
luopumissakko.
Sarjapaikkaansa joukkue ei voi luovuttaa eikä siirtää toiselle. Jos seura lopettaa amerikkalaisen
jalkapallon toiminnan, täyttää liitto sarjapaikan. Karsintaottelun luovuttamisesta ei rangaista, jos
joukkue ilmoittaa luovutusaikeistaan kirjallisesti kilpailun järjestäjälle ennen viimeistä
sarjaotteluaan. Karsinnoista luopuneen tilalle voi kilpailun järjestäjä määrätä uuden joukkueen.

III.B.6. Peliasut
Jokaisella liiton sarjoihin osallistuvalla joukkueella tulee olla kahdet (2) eriväriset pelipaidat.
Joukkueen on ilmoitettava liitolle kotiotteluissa käyttämänsä paidan väri yhtä (1) kuukautta ennen
sarjan alkua.
Mikäli joukkueilla on samanväriset tai ottelun päätuomarin mielestä samansävyiset peliasut, on
vierailevan joukkueen tai puolueettomalla kentällä pelattaessa viimeksi mainitun joukkueen,
käytettävä sävyltään poikkeavaa peliasua.

IV. PELAAJAN EDUSTUSOIKEUS
IV.A. YLEISET MÄÄRÄYKSET

IV.A.1. Pelaajalisenssi
Ennen kuin pelaaja saa osallistua liiton järjestämiin kilpailuihin, on hänen lunastettava liiton
pelaajalisenssi kyseiselle kilpailukaudelle (ei koske sarjamääräyksissä määrättyjä kilpailuja).
Lisenssissä tulee näkyä mihin joukkueeseen pelaaja rekisteröityy.
Pelaajan lisenssi tulee olla maksettu pelaajan ensimmäistä ottelua edeltävänä päivänä. Pelaajan
siirtyessä toiseen seuraan ei pelaajalisenssiä voi lunastaa ennen kuin siirto on virallisesti
hyväksytty.
Ennen kuin pelaajalla on oikeus osallistua otteluun, tulee hänellä olla myös voimassaoleva
vakuutus. Jos vakuutus ei ole liiton lisenssivakuutus tulee pelaajan toimittaa vakuutustodistus
liiton toimistoon viimeistään pelaajan ensimmäistä ottelua edeltävänä päivänä klo 24:00
mennessä.
Ennen kuin pelaajalla on oikeus osallistua otteluun, tulee pelaajan ollut suorittanut kaikki
edellisiltä vuosilta avoimet osallistumismaksunsa liittoon. Maksut tulee olla suoritettu viimeistään
pelaajan ensimmäistä ottelua edeltävänä päivänä klo 24:00 mennessä.
Miesten Vaahteraliigassa, I-divisioonassa, II-divisioonassa sekä naisten Vaahteraliigassa pelaajan
tulee edellä mainittujen ehtojen lisäksi toimittaa liiton antidoping-vakuutus allekirjoitettuna
liittoon. Vakuutuksen on oltava liiton toimistossa viimeistään pelaajan ensimmäistä ottelua

edeltävänä päivänä klo 24:00 mennessä.

IV.A.2. Pelaajaluettelo
Seurojen on toimitettava liittoon alustavat pelaajaluettelot pääsarjoihin osallistuvista
joukkueistaan viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen, ja nuorten sarjoihin osallistuvista
joukkueistaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kyseisen sarjan alkua.
Pelaajan katsotaan pelanneen ottelun silloin, kun hänet on merkitty pelaajana pelaajaluetteloon ja
hän on ollut peliasuun pukeutuneena joukkueen vaihtoalueella. Joukkue voi nimetä ottelupäivän
pelaajaluetteloon enintään 45 pelaajaa, ellei pelisäännöissä rajata tätä määrää pienemmäksi.

IV.A.3. Edustusoikeus seuran muissa joukkueissa
Liittohallitus vahvistaa kullekin kilpailukaudelle liiton seuran muissa joukkueissa pelaamista
koskevat säännöt. Säännöissä määritellään miten ja millaisin ehdoin pelaaja voi siirtyä eri
sarjatasojen joukkueiden välillä.

IV.A.4. Edustusoikeus muissa joukkueissa, farmipelaaja
Liittohallitus vahvistaa kullekin kilpailukaudelle liiton farmisopimussäännöt. Säännöissä
määritellään miten ja millaisin ehdoin eri sarjatasojen joukkueet voivat solmia farmisopimuksia ja
miten pelaajien siirtyminen tasolta toiselle on mahdollista.

IV.A.5. Edustusoikeus uusintaottelussa
Edustusoikeus uusintaottelussa on vain niillä pelaajilla, joilla oli uusittavan ottelun aikana
seuransa edustusoikeus. Tämä ei kuitenkaan koske pelaajaa, joka on ollut poissa uusittavasta
ottelusta liiton asianmukaisen elimen hänelle langettaman, sittemmin täysin kärsityn pelikiellon
johdosta.

IV.A.6. Pelinrakentajat
Pelinrakentajalla tarkoitetaan tässä säännössä suomalaista pelaajaa, joka vastaanottaa valtaosan
joukkueen aloitussyötöistä suoraan itselleen ja suorittaa valtaosan joukkueen yrittämistä
eteenpäin heitoista. Mikäli pelaaja pelaa myös muuta pelipaikkaa, tätä poikkeussääntöä ei voida
soveltaa ko pelaajaan.
Pelinrakentajien on mahdollista kilpailusääntöjen rajoituksista poiketen pelata otteluita seuran
alemman sarjatason joukkueessa tai pelinrakentajan farmijoukkueessa edustusoikeuttaan
rekisteröitymisseurassaan menettämättä siihen vuoteen asti kun hän täyttää 24-vuotta siten
kuten tässä sääntökohdassa asiasta määrätään.
Pelinrakentaja voi pelata vapaasti ilman ajallisia tai muitakaan siirtorajoituksia koko kauden ajan.
Edellä mainitusta huolimatta pelaajasta tulee tehdä ennen kauden alkua sääntöjen mukainen
farmisopimus.

IV.A.7. Edustusoikeus karsinta-, välierä- ja mitalipeleissä
Vaahteraliigassa pelaajalla on edustusoikeus runkosarjan jälkeisessä karsinta-, välierä ja
mitalipeleissä vain, mikäli hän on edustanut seuraa kyseisen runkosarjan aikana vähintään
kahdessa runkosarjan ottelussa. Muissa sarjoissa pelaajalla on edustusoikeus runkosarjan
jälkeisessä karsinta-, välierä ja mitalipeleissä vain, mikäli hän on edustanut seuraa kyseisen
runkosarjan aikana vähintään yhdessä runkosarjan ottelussa lukuunottamatta I-divisioonan ja
Vaahteraliigan välistä karsintaa, jossa noudatetaan Vaahteraliigaa koskevaa sääntöä.

IV.A.8. Edustusoikeus maaottelussa
Vain Suomen kansalainen saa edustaa Suomea maaottelussa.

IV.A.9. Sukupuoli
Amerikkalaisen jalkapallon joukkueet voivat koostua vain samaa sukupuolta olevista pelaajista.
Miesten sarjoissa joukkueen pelaajien tulee olla miehiä ja naisten sarjoissa naisia.
Lippupallossa voidaan pelata myös sekajoukkuein, jos se sarjamääräyksissä on sallittu.

IV.A.10. Rangaistus edustuskelvottomasta pelaajasta
Jos käy ilmi, että joukkue tai sen pelaaja ei täytä pelaajan edustusoikeudesta annettuja
määräyksiä, joukkue saa seuraavat rangaistukset:
1) Joukkue tuomitaan hävinneeksi viimeisin ottelu, jossa edustusoikeudesta annetut
määräykset eivät toteudu, mikäli seitsemän (7) vuorokauden huomautusaika ei ole kulunut
umpeen.
2) Joukkueelle voidaan langettaa takautuvasti sarjamääräyksissä vahvistettu sakko
jokaisesta kaudella pelatusta ottelusta, jossa edustusoikeudesta annetut määräykset eivät
ole toteutuneet.

IV.A.11. Yhteensattumat
Yhteensattumien tapahtuessa, on pelaajan ensisijaisesti osallistuttava maaotteluihin, toiseksi
kansainvälisen lajiliiton järjestämiin otteluihin, kolmanneksi liiton järjestämiin otteluihin ja
neljänneksi seuran järjestämiin otteluihin.

IV.B. JUNIORI-IKÄISET PELAAJAT

IV.B.1. Ikärajat
Nuorten sarjojen ikärajoista määrätään nuorten sarjajärjestelmissä jotka hyväksytään
kilpailusääntöjen mukaisesti liittokokouksessa.

IV.B.2. Muut junioreita koskevat määräykset
Pelaajan osallistumisoikeus sarjaan määräytyy sen mukaan minkä iän hän täyttää samana
kalenterivuonna kuin sarja pelataan seuraavasti.
18-vuotta Vaahteraliiga
17-vuotta miesten I-divisioona, naisten Vaahteraliiga
16-vuotta miesten II-divisioona ja sitä alemmat sarjat, naisten divisioonat
Erityisistä syistä voi liittohallitus tai sen valtuuttama elin myöntää poikkeuksen edellä mainittuun
sääntöön. Nuorten sarjoissa edustamisen esteistä, jonka aikuisten sarjoissa pelaaminen aiheuttaa
määrätään nuorten kilpailujärjestelmässä.
Nuorten sarjoissa pelaaja voi vaihtaa määräaikaisesti joukkuetta niin, ettei hänestä makseta
kirjaamismaksua. Siirto ei ole mahdollinen seurasta, joka osallistuu kyseiseen nuorten
ikäluokkaan. Pelaaja voi kuitenkin pelata oman seuransa joukkueissa nuorten sarjojen
määräaikaisesta siirrosta huolimatta.

Ilmoitus siirrosta tulee toimittaa liittoon ennen nuorten sarjan alkua. Siirto koskee koko nuorten
sarjan pelikautta.
Jos johonkin ikäluokkaan ilmoittautuu vähemmän kuin kuusi (6) joukkuetta kyseistä sarjaa ei
pelata SM-arvoisena, vaan muuna tulosyksikön ehdottamana sarjana. Joukkueen koosta
määrätään sarjajärjestelmissä.

IV.B.3. Pelaajien kansalaisuus
Nuorten sarjoissa pelaajien kansalaisuus ei rajoita osallistumista peleihin missään muodossa.

IV.C. EU:N ULKOPUOLISET PELAAJAT

IV.C.1. EU:n ulkopuolisen pelaajan edustusoikeus
EU:n ulkopuolisella pelaajalla tarkoitetaan näissä säännöissä henkilöä, jolla ei ole EU/ETA
jäsenmaan kansalaisuutta tai virallista voimassa olevaa passia.
(Sääntölisäys ”Pelaajan status määräytyy kullekin kilpailuvuodelle 1.1. tilanteen mukaisesti.”
Tulee voimaan 1.1.2020)
Vaahteraliigassa pelaavaa joukkuetta saa edustaa korkeintaan kolme (3) EU:n ulkopuolista
pelaajaa ottelua kohti. Kuitenkin siten että vain kahden (2) heistä on sallittua olla kentällä
samanaikaisesti pelin aikana.
I-divisioonassa pelaavaa joukkuetta saa edustaa korkeintaan kaksi (2) EU:n ulkopuolista pelaajaa
ottelua kohti. Kuitenkin siten, että he eivät ole yhtaikaa pelikentällä. Karsintaottelussa
Vaahteraliigaan noudatetaan I-divisioonaa koskevia määräyksiä.
Alemmilla sarjatasoilla ei saa käyttää EU:n ulkopuolisia pelaajia, eikä näillä ole edustusoikeutta Idivisioonan ja alemman tai alempien tasojen karsintaotteluissa, lukuunottamatta sitä mitä on
kohdassa IV.C.2. määrätty.
Naisten sarjoissa pelaavaa joukkuetta saa edustaa korkeintaan kaksi (2) EU:n ulkopuolista
pelaajaa ottelua kohti.
EU:n ulkopuolisten pelaajien siirroissa on noudatettava luvussa V annettuja määräyksiä.

IV.C.2. Suomalaisstatus
Liittohallituksen valtuuttama taho voi myöntää pelaajalle, joka ei ole EU:n jäsenmaiden
kansalainen EU-statuksen, jolloin häntä ei lasketa EU:n ulkopuoliseksi pelaajaksi.
Lupa voidaan myöntää, jos:
1) Pelaajan Suomeen tulo ja oleskelu Suomessa johtuu muusta kuin amerikkalaisen
jalkapalloon liittyvästä syystä, eikä pelaaja saa tai ole saanut aiemmin seuralta sellaisia
etuja, joita ei tarjota kaikille pelaajille; tai
2) Pelaaja on asunut Suomessa ja häneen sovelletaan ja on sovellettu Suomen
sosiaaliturvalainsäädäntöä yhtäjaksoisesti 3 vuotta ennen sen kalenterivuoden alkua, jolle
lupaa haetaan.
Kirjallinen hakemus on toimitettava liiton toimistolle ja sen tulee sisältää tarpeelliset todisteet
asian ratkaisemiseksi. Liitto perii asian käsittelystä toimistomaksun. Lupa on voimassa kyseisen
kalenterivuoden loppuun.
Ratkaisuun tyytymätön voi valittaa asiassa liittohallitukselle. Valitus on jätettävä viimeistään

kolme (3) vuorokautta päätöksen julkistamisesta. Liittohallituksen on käsiteltävä asia kolmen (3)
vuorokauden kuluessa valitusajan päättymisestä.

V. PELAAJASIIRROT
V.A. YLEISET SIIRTOMÄÄRÄYKSET

V.A.1. Pelaajasiirtolomake
Pelaajasiirrolla tarkoitetaan pelaajan edustusoikeuden siirtämistä toisen seuran joukkueeseen.
Kaikki pelaajasiirrot on tehtävä liiton tätä tarkoitusta varten vahvistamalla
pelaajasiirtolomakkeella, lomake S01 maan sisäisissä siirroissa ja ITC pelaajan siirtyessä maasta
toiseen.
Pelaajan, joka ei ole pelannut sellaisessa sarjassa, että edustusoikeuden saamiseksi hänestä tulisi
tehdä siirto, voi saada edustusoikeuden vasta sen jälkeen kun hän on täyttänyt liiton vahvistaman
ilmoituslomakkeen, jossa pelaaja vahvistaa, ettei ole pelannut sellaisessa sarjassa, josta
vaadittaisiin siirtoa Suomeen.

V.A.2. Pelaajasiirron määräajat ja vahvistaminen
Uuden seuran on pyydettävä pelaajasiirron vahvistamista kirjallisesti kokonaisuudessaan täytetyllä
pelaajasiirtolomakkeella liitolta sarjamääräyksissä määrättyyn päivään mennessä. Pyyntöön tulee
liittää todistus sarjamääräyksissä vahvistetun kirjaamismaksun suorittamisesta. Liittohallituksen
valtuuttama henkilö vahvistaa pelaajasiirrot ja myöntää ko. Pelaajalle edustusoikeuden uudessa
seurassa, jos näiden kilpailusääntöjen ja vahvistettujen sarjamääräysten säädöksiä on noudatettu.
Pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa on mahdollinen viisi (5) vuorokautta sen jälkeen, kun
seura on toimittanut tarvittavat asiakirjat liiton toimistoon ja suorittanut siirtomaksun.

V.A.3. Erotodistus
Vanhalla seuralla on todistuksen pyyntöpäivä mukaanlukien kolme (3) vuorokautta aikaa esittää
perustelunsa siirron eväämiseksi. Jos mitään vastausta ei tässä ajassa anneta hyväksytään siirto.
Siirron eväämispyynnöt käsittelee liittohallituksen valtuuttama henkilö ensimmäisenä asteena.
Päätös on annettava viiden (5) vuorokauden kuluessa eväyspyynnön saapumisesta.
Päätökseen tyytymätön taho voi valittaa liittohallitukselle päätöksestä kolmen (3) vuorokauden
kuluessa päätöksen saatuaan.

V.A.4. Kehittämiskorvaus
Liitto suosittaa seuroille, etteivät nämä perisi kehittämiskorvausta sellaisissa tilanteissa, joissa
seuran vaihto perustuu pelaajan paikkakunnan vaihdokseen, ja syy on lajitoimintaan liittymätön
(esim. työ tai perhesyyt).
Normaalin siirtoajan puitteissa pelaajasiirroissa noudatetaan tämän säännön määrittelemiä
kehittämiskorvauksia, elleivät seurat toisin sovi.
Kehittämiskorvauksen voi maksaa vain toinen seura. Kehittämiskorvaus on maksettava 7
vuorokauden kuluessa siirtoajan päättymisestä tai laskun esittämisestä. Ellei korvausta ole
määräaikaan mennessä maksettu, voi liitto purkaa siirron ja palauttaa edustusoikeuden vanhaan

seuraan. Uusi seura voidaan siinä tapauksessa tuomita menettämään jo maksamansa
kehittämismaksut. Seuran lopettaessa amerikkalaisen jalkapallon toimintansa, luopuessaan
paikastaan liiton sarjoissa tai jos liitto sulkee sen sarjoista, pelaajien kehittämiskorvaukset
siirtyvät liiton päätösvaltaan.
Kehittämiskorvausta ei voida määrätä pelaajalle, joka ei edellisen kauden aikana ole edustanut
mitään amerikkalaista jalkapalloseuraa tai joukkuetta SAJL:n, IFAF:n, NCAA:n tai USA:n yliopistotai lukiosarjoissa, NFL:n tai CFL:n virallisessa ottelussa.
Kehittämiskorvaus määräytyy nuorena pelaajana pelattujen kilpailusarjojen pelivuosien
perusteella. Nuorten kilpasarjoissa pelataan paremmuudesta ja ikäluokat vahvistetaan
kilpailujärjestelmissä. Todisteena pelaamisesta toimii lajiliittoon maksettu lisenssi. Korvausta
kertyy, jos pelivuosia on 2 tai enemmän. Kehittämiskorvauksen määrä määräytyy alla olevan
taulukon mukaisesti:
Sarjataso, johon
siirrytään /
Pelikokemus,
vuotta
Ylin taso
- Vaahteraliiga,s
miehet ja naiset
- 1. divisioona,
miehet
Alemmat tasot
- muut miesten ja
naisten sarjat
- nuorten sarjat
- lippupallo

Pelikokemus 1
vuosi,
yht.

Pelikokemus
2-3 vuotta,
yht.

Pelikokemus 4 tai
enemmän vuotta,
yht.

0€

300 €

500 €

0€

150 €

300€

Korvauksen määrän määrittää ylin sarjataso, jossa pelaaja kyseisellä kaudella edustaa,
riippumatta siitä tapahtuuko tämä siirtymisen, edelleen siirtymisen, farmisopimuksen tai muun
kautta.
Mikäli pelaaja on pelannut ns. korvauksen karttuma-aikana useammassa seurassa kuin mikä
hänen rekisteröintiseuransa on siirtohetkellä, jaetaan kehittämiskorvaus näiden seurojen kesken
pelivuosien suhteessa, mikäli näille ei aiemmin ole osoitettu korvausta pelaajan kehittämisestä.
Kehittämiskorvaus maksetaan vain kerran kullekin seuralle pelaajan siirtojen yhteydessä. Yhdestä
pelivuodesta voi karttumaa kertyä vain yhdelle seuralle. Vaikka pelaaja pelaisi pelikauden aikana
useamman seuran joukkueessa, karttuu korvausta vain seuralle, jonka alle pelaaja on lisenssinsä
hankkinut.
Pelaajan mahdollisen uuden siirron myötä ne seurat, jotka ovat saaneet kehittämiskorvauksen tai
jättäneet sen perimättä jo aiemman siirron yhteydessä, eivät ole oikeutettuja
kehittämiskorvaukseen pelaajan seuraavien siirtojen yhteydessä.
Seura, johon pelaaja on siirtynyt ja joka todistettavasti on kehittämiskorvauksen aiemmalle
kasvattajaseuralle suorittanut on oikeutettu perimään maksamansa kehittämiskorvauksen
pelaajan edelleen siirtymisestä nuorena henkilönä.
Kehittämiskorvausta ei makseta 21 vuotta täyttäneiden tai kauden aikana täyttävien pelaajien
osalta.

V.A.5. Määräaikaissiirto
Pelaaja voi vaihtaa seuraa myös määräaikaisesti, jolloin hän sitoutuu palaamaan vanhaan
seuraansa sovitun ajan kuluttua. Määräaikaissiirroissa on noudatettava luvussa V.A.2. Annettuja
määräyksiä.

V.A.6. Siirtosäännöistä vapaa pelaaja
Siirtosäännöistä vapaalla pelaajalla tarkoitetaan pelaajaa, joka saa vapaasti siirtyä toiseen
seuraan siirtoajoista riippumatta.
Pelaaja, joka ei ole edellisellä pelikaudella edustanut SAJL: n alaisen sarjan joukkuetta
yhdessäkään ottelussa, on vapaa siirtymään toiseen seuraan. Tätä oikeutta on kuitenkin rajoitettu
kansainvälisten siirtojen osalta siten kuin kohdassa V.A.7. määrätään.
Jos pelaajan edustama seura ei osallistu amerikkalaisen jalkapallon ottelutoimintaan, liittohallitus
päättää ehdoista, joilla pelaaja voi siirtyä toiseen seuraan edellä mainituista määräajoista
huolimatta.
Pelaaja, joka on ollut kilpailu- tai toimitsijakiellossa, ja on näistä syistä ollut pelaamatta edellisen
tai useamman pelikauden, ei ole näiden sääntöjen tarkoittama siirtosäännöistä vapaa pelaaja.
Kyseisen pelaajan pelioikeudet säilyvät siinä seurassa, jota hän kilpailu- tai toimitsijakiellon
alkaessa edusti, kunnes pelaajasta on tehty kilpailusääntöjen mukainen pelaajasiirto.

V.A.7. Kansainväliset tai muut kansalliset sarjat
Kyseessä ovat vain sarjat, joita ei pelata IFAF:n alaisuudessa.
Pelaaja voi palata omaan seuraansa milloin tahansa pelikauden aikana. Pelaajan pelatessa
kansainvälisessä tai muussa kansallisessa sarjassa, säilyvät hänen pelioikeutensa siinä seurassa,
josta hän lähti kyseiseen sarjaan, kunnes pelaajasta on tehty kilpailusääntöjen mukainen
pelaajasiirto.

V.A.8. Siirrot IFAF: n jäsenmaiden välillä
Pelaajan siirtyessä SAJL: n alaisesta seurasta toisen IFAF: n jäsenmaan seuraan tai takaisin
tällaisesta seurasta SAJL: n jäsenseuraan noudatetaan IFAF: n siirtomääräyksiä.
Pelaajan siirtyessä IFAF: n toisen jäsenmaan alaisesta seurasta SAJL: n alaiseen seuraan
noudatetaan samoja määräaikoja kuin SAJL: n jäsenseurojen välisissä siirroissa.
Poikkeuksen muodostavat pelaajat, jotka palaavat siihen seuraan, jossa he edellisellä kaudella
pelasivat tai seuraan, johon siirtyivät edellä mainitusta seurasta ennen siirtymistään Suomesta.
Palaaminen on mahdollista koska tahansa siirtoajoista riippumatta.
Pelaajan siirtyessä pois SAJL: n alaisesta seurasta tulee hänen suorittaa siirron yhteydessä
kirjaamismaksu. Palatessaan SAJL: n alaiseen jäsenseuraan ei kirjaamismaksua peritä.

V.A.9. Poikkeukset siirtosäännöistä
Pelaaja voi siirtyä siirtoajoista riippumatta tilapäisesti Suomessa toiseen seuraan edustaakseen
tätä näytös- ja/tai kansainvälisessä ottelussa tai turnauksessa. Pelaaja ei voi edustaan
kumpaakaan seuraa, siirron osapuolista, tilapäissiirron voimassaoloaikana, kotimaan sarjoissa tai
turnauksissa. Pelaaja voi siirtyä tilapäissiirrolla vain kerran kalenterivuoden aikana.
Näytösotteluihin tilapäissiirto on kuitenkin mahdollista rajoituksetta. Tilapäissiirron hyväksyminen
vaatii molempien seurojen suostumuksen.

VI. VASTALAUSEET
VI.A. YLEISET MÄÄRÄYKSET

VI.A.1. Vastalauseen tekeminen
Vastalause voidaan tehdä näitä kilpailusääntöjä tai sarjamääräyksiä rikkonutta joukkuetta
vastaan, tai jos joukkue katsoo pelisääntöjä sovelletun väärin. Vastalauseen voivat tehdä vain
ottelussa pelaavat joukkueet. Vastalause tulee tehdä kirjallisena syyt tarkasti ilmaisten ja sen
tulee olla liitossa viimeistään kolme (3) vuorokautta ottelun tai muun tapahtuman jälkeen.
Pelisääntöjen soveltamisesta koskevasta vastalauseesta on välittömästi virheen tapahduttua ja
ennen seuraavan yrityksen aloitusta ilmoitettava ottelun päätuomarille. Päätuomarin on
ilmoitettava asiasta myös toiselle joukkueelle. Päätuomarin tulee tehdä vastalauseesta merkintä
ottelupöytäkirjaan sekä ilmaista kirjallisesti oma käsityksensä asiasta.

VI.A.2. Vastalausemaksu
Vastalauseeseen ja valitukseen on liitettävä sarjamääräyksissä vahvistettu vastalausemaksu. Jos
vastalause hyväksytään, palautetaan maksu.

VI.A.3. Vastalauseasian käsittely
Vastalauseasian käsittelee kurinpitovaliokunta viimeistään kolme (3) vuorokautta vastalauseen
jättämisen jälkeen. Vastalauseen saavuttua liittoon, on se annettava tiedoksi sille, jota vastaan se
on tehty.
Asiaa käsiteltäessä on kaikilla osapuolilla oikeus olla edustettuina. On myös mahdollista kuulla
muita henkilöitä, jotka saattavat antaa asiaan selvyyttä.

VI.A.4. Esteellisyys
Vastalauseasiaa ratkaisemassa ei saa olla henkilö, jonka puolueettomuuden voidaan epäillä
vaarantuvan esimerkiksi seuran jäsenyyden tai intressiristiriidan vuoksi. Jäsenten mahdollisen
esteellisyyden ratkaisee kurinpitovaliokunta.

VI.A.5. Vastalauseratkaisut
Kurinpitovaliokunta voi hyväksyä tai hylätä vastalauseen. Vastalauseen hyväksyessä
kurinpitovaliokunta voi päättää hyväksymisen vaikutuksista seuraavasti:
1. Jättää ottelun lopputulos voimaan
2. Tuomita ottelu päättyneeksi vastalauseen tekijän voitoksi 30-0
3. Määrätä ottelu pelattavaksi uudelleen

VI.A.6. Valitus
Kurinpitovaliokunnan ratkaisusta voidaan valittaa liittohallitukselle. Valitus on tehtävä viimeistään
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluttua kurinpitovaliokunnan päätöksestä.

VII. KURINPITO JA SEURAAMUKSET
VII.A.1. KURINPITOMÄÄRÄYKSET
SAJL:n kurinpidosta ja seuraamuksista määrätään SAJL:n kurinpitomääräyksissä.

VII.A.2. KURINPITOVALIOKUNTA
Kurinpitovaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta
jäsentä.
SAJL:n varsinainen liittokokous nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja tarvittavan
määrän jäseniä kaksivuotiskaudelle. Liittokokous voi lisätä jäseniä vuosittain, jolloin valitut
henkilöt valitaan aina kaksivuotiskaudelle.
Kurinpitovaliokunnan jäsenet toimivat kukin kurinpitäjänä kurinpitovaliokunnan määrittämillä
toiminnan alueilla.
Ellei näissä kilpailusäännöissä tai sarjamääräyksissä tai sarjajärjestelmissä toisin määrätä,
käsittelee otteluiden luovutusta ja sarjasta luopumista koskevat asiat osalta ensimmäisenä
asteena sarjapäällikkö kurinpitomääräysten mukaisessa prosessissa.
Kurinpitoon osallistuvien esteellisyydestä on voimassa se, mitä kohdassa VI.A.4 on määrätty.

VIII. EROTUOMARIT
VIII.A. YLEISET MÄÄRÄYKSET

VIII.A.1. Erotuomarin määrääminen
Erotuomarit liiton virallisiin kilpailuihin sekä kansainvälisiin otteluihin asettaa liitto siten kuin
sarjamääräyksissä on määrätty.

VIII.A.2. Erotuomarin luokitus
Erotuomarien luokituksesta ja kelpoisuudesta tuomita otteluita määrää liittohallitus tai sen
valtuuttama taho.

VIII.A.3. Erotuomarin velvollisuudet
Erotuomari on velvollinen tuomitsemaan hänelle määrätyt ottelut. Erotuomarin on oltava
ottelupaikalla hyvissä ajoin ennen ottelun alkua. Jos hänen saapumisensa ottelupaikalle tulee
todennäköisesti viivästymään, tulee hänen ilmoittaa siitä kotijoukkueelle. Erotuomari on
velvollinen noudattamaan ottelupöytäkirjan täyttämisestä annettuja määräyksiä.

VIII.A.4. Erotuomarin oikeudet
Erotuomarin on oikeus saada tieto tuomitsemistehtävistään vähintään neljätoista (14)
vuorokautta ennen ottelua. Kotijoukkueen ilmoitusvelvollisuudesta on määrätty kohdassa III.B.1.
Erotuomarien toimintatuesta seuroille päättää liittohallitus.

IX. TALOUS VELVOITTEET
IX.A. TALOUSHALLINTO

IX.A.1. Yleistä
Liiton kilpailutoimintaan osallistuva urheiluseura sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa säädösten
ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

IX.A.2. Valvonta
Liiton kilpailutoimintaan osallistuva urheiluseura sitoutuu toimittamaan vuosittaiset
tilinpäätöstietonsa Liiton hallitukselle 30 vuorokauden kuluttua niiden vahvistamisesta.

IX.A.3. Rangaistukset
Seuraa/ joukkuetta, joka suunnitelmallisesti jättää hoitamatta taloushallinnon tehtävät ja
urheilijoiden verotukseen liittyvät velvoitteensa rangaistaan pääsääntöisesti sulkemalla
kilpailutoiminnasta vähintään yhdeksi kaudeksi. Seurajohdon vastuuhenkilöt asetetaan liiton
sääntöjen määräämään toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi.

IX.B. SOSIAALITURVA

IX.B.1. Yleistä
Jos urheilijan ja urheiluseuran välillä on sovittu, että urheilija saa urheilemisesta
kalenterivuodessa tai pelikaudessa veronalaista palkkiota vähintään urheilijoiden eläketurvan ja
tapaturmaturvan järjestämisestä annetussa asetuksessa säädetyn määrän (vuonna 1999
56.640mk luontoisetuineen), seuran on järjestettävä hänelle vakuutuksella eläke- ja
tapaturmaturva edellä mainitun asetuksen mukaisesti.

IX.B.2. Rangaistukset
Mikäli seura ei ole järjestänyt urheilijalle edellä mainittua vakuutusta, seurajohdon vastuuhenkilöt
asetetaan liiton sääntöjen mukaiseen toimitsijakieltoon ja kilpailusta, johon urheilija on
osallistunut, päätetään näiden sääntöjen mukaan, eikä seura voi käyttää urheilijaa
edustustehtävissä.

IX.C. SEURAN KONKURSSI

IX.C.1. Sarjapaikka
Seuran mennessä konkurssiin liitto päättää sarjapaikasta näiden sääntöjen mukaisesti.
Konkurssipesän voidaan sallia hoitaa kilpailutoiminta kauden loppuun.

IX.C.2. Pelaajien siirto-oikeus
Pelaajat ovat pääsääntöisesti vapaita siirtymään muihin seuroihin työsopimuslain määräykset
huomioon ottaen. Mikäli konkurssipesä jatkaa toimintaa kauden loppuun ei pelaajalla ole vapaata
siirto-oikeutta.

IX.C.3. Uusi seura
Uusi seura voi liiton päätöksellä jatkaa entisen seuran paikalla, vain sillä ehdolla, että se hoitaa
entisen seuran ja sen taustayhteisön urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut.

IX.C.4. Seuran taustayhteisön konkurssi
Taustayhteisön konkurssi ei vaikuta seuran kilpailuoikeuteen, jos urheilutoimintaan liittyvät
velvoitteet hoidetaan.

X. REILUN PELIN PERIAATTEIDEN VASTAINEN
MENETTELY
Reilun Pelin-periaatteet ohjaavat kaikkea SAJL:n ja sen jäsenten alaista toimintaa.

X.A. SOPUPELI

X.A.1. Yleistä
Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät
kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

X.A.2. Rangaistukset
Seura, joka on sopinut kilpailutapahtumansa tuloksesta on etukäteen, menettää kilpailuoikeutensa
liiton säännöissä määrättäväksi ajaksi. Pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.
Urheilija, joka osallistuu tulosten sopimiseen asetetaan liiton sääntöjen määräämään kilpailuja
toimitsijakieltoon. Pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.
Seuran toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan liiton sääntöjen määräämään
toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.

X.B. VEDONLYÖNTI

X.B.1. Yleistä
Urheilija, tuomari ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö, kuten valmentaja tai seurajohtaja ei
saa itse tai edustajan kautta lyödä vetoa sarjasta tai muusta kilpailutapahtumasta johon oma
joukkue osallistuu tai on ottanut osaa ko pelikaudella.

X.B.2. Ilmoitusvelvollisuus
Urheilija, tuomari ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö, kuten valmentaja tai seurajohtaja on
velvollinen ilmoittamaan liiton määräämälle henkilölle välittömästi kaikista vedonlyöntiä
koskevista yhteydenotoista, joiden tavoitteena on vaikuttaa otteluiden kulkuun tai siihen
osallistuviin henkilöihin.

X.B.3. Kielto antaa tietoa ulkopuolisille
Urheilutoimija ei saa antaa joukkuetta koskevaa tietoa seuran ulkopuoliselle taholle, jos tieto ei
ole yleisesti saatavilla tai sitä ei ole tarkoitus saattaa yleisesti saatavaksi ja jos tiedolla on tai
saattaa olla merkitystä laittoman vedonlyöntipelaamisen kannalta.

X.B.4. Rangaistukset
Rikkomuksesta seuraa liiton sääntöjen mukaisesti vähintään yhden kilpailukauden kilpailu ja
toimitsijakielto.
X.C. URHEILUTOIMIJAN ESTEELLISYYS

X.C.1. Yleistä
Henkilöitä, joiden katsotaan työnsä tai muun toimintansa johdosta muodostavan vaaran kilpailun
koskemattomuudelle, voidaan kieltää toimimasta urheilutoimijana.

X.C.2. Urheilutoimijat
Urheilutoimijoiksi katsotaan jäsenjärjestön tai sen seuran urheilijat, valmentajat, huoltajat,
seurajohtoon kuuluvat henkilöt, seuran lääkintähenkilöstö, muut seuran kanssa kiinteästi
tekemisissä olevat henkilöt kuten seuran jäsenet sekä kilpailujen erotuomarit ja toimitsijat.

X.C.3. Edellytykset
Edellytyksenä kiellolle toimia urheilutoimijana on se, että työ tai muu toiminta ja toimiminen
urheilussa muodostavat tai ovat omiaan muodostamaan keskenään intressiristiriidan.
Esteellinen voi olla muun muassa henkilö, joka:
 työskentelee peliyhtiön palveluksessa sellaisissa tehtävissä, joissa hän voi vaikuttaa
pelikohteiden valintaan, kertoimien laskemiseen tai kohteita koskevaan muuhun
päätöksentekoon
 työskentelee missä tahansa muussa tehtävässä tai asemassa, jossa tehtävien tai
aseman ja urheilutoimijan rooli voivat tapauskohtaisen objektiivisen arvioinnin
perusteella aiheuttaa intressiristiriidan
 toimii kiinteässä yhteistyössä vedonlyöntiä harjoittavan ryhmän kanssa
Lisäksi henkilö, jolle on määrätty kilpailu- tai toimitsijakielto sen johdosta, että hän on
epäasiallisesti pyrkinyt vaikuttamaan kilpailun lopputulokseen, on esteellinen toimimaan
urheilutoimijana.
Urheilutoimijan on myös oma-aloitteisesti kerrottava tilanteista, joissa intressiristiriita saattaa olla
olemassa.
Esteellisyys poistuu, mikäli urheilutoimijan työssä tai muussa toiminnassa tehdään sellaiset
järjestelyt, ettei intressiristiriitaa tai sen potentiaalista olemassaoloa enää ole.

X.C.4. Käsittelevä taho
Päätöksen esteellisyydestä tekee liittohallitus, jos asianomainen henkilö ei jäävää itseään omaaloitteisesti.

X.C.5. Rangaistukset
Rikkomuksesta seuraa liiton sääntöjen mukaisesti vähintään yhden kilpailukauden kilpailuja
toimitsijakielto.

X.D. VAHINGONKORVAUS

X.D.1. Seuran vahingonkorvausvelvollisuus
Jäsenseura, joka ei ole saapunut sille määrättyyn otteluun tai joka laiminlyömällä ottelujärjestelyt
aiheuttaa taloudellista vahinkoa toiselle seuralle, piirille tai liitolle, on velvollinen korvaamaan
aiheuttamansa vahingon.

XI. PELAAJA-AGENTIT
XI.A. SÄÄNNÖT

SAJL on sitoutunut noudattamaan IFAF:n pelaaja-agentteja koskevia sääntöjä. SAJL:n toiminnassa
sovelletaan IFAF:n pelaaja-agentteja koskevia sääntöjä sellaisenaan.
XI.B. SÄÄNTÖJEN VASTAINEN TOIMINTA

SAJL voi määrätä rangaistuksen pelaaja-agentille, pelaajalle, seuralle tai muulle taholle, joka
rikkoo pelaaja-agentteja koskevia sääntöjä

XII. DOPING- JA HUUMAUSAINERIKKOMUKSET
XII.A.1. Doping- ja huumausainerikkomukset
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa
olevaa Maailman antidopingsäännöstöä ja sen pohjalta Suomen Antidopingtoimikunta ry:n
tekemää Suomen antidoping säännöstöä 2009 ja sen vuosittaisia muutoksia sekä WADA:n että
ADT:n hyväksymiä standardeja ja toimintaohjeita. Säännöstöä sovelletaan kaikessa SAJL:n
alaisessa toiminnassa.
SAJL:n alaiseen toimintaan osallistuva henkilö on velvollinen noudattamaan kulloinkin voimassa
olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja tutustumaan sekä olemaan selvillä toimintaa koskevista
säännöistä.
Seuraa, jonka pelaajistoon dopingrikkomukseen syyllistynyt pelaaja kuului tai seuraa, jonka
harjoituksissa pelaaja on syyllistynyt dopingrikkomukseen, rangaistaan 2.000€ sakolla. Jos
samasta joukkueesta syyllistyy kolme pelaajaa dopingrikkomukseen saman pelikauden aikana
suljetaan joukkue pois sarjasta. Joukkue aloittaa pelaamisen uudestaan yhtä sarjaporrasta
alemmalta tasolta.

