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1. Tarkoitus
Määräyksen tarkoituksena on määrittää toimintatapa ja ehdot, joilla SNL:n kilpailutoiminnassa mukana oleva
kilpailija siirtää edustusoikeutensa seurasta toiseen.
Tuomareiden edustusoikeuden siirto edellyttää vain vastaanottavan seuran ilmoitusta. Tuomarin tulee tiedottaa
vanhaa seuraa siirtymisestään.
Edustusoikeuden siirtoa tulee hakea luovuttavalta seuralta kilpailijoista, jotka ovat osallistuneet kilpailuihin kuluvan
tai kahden edellisen kalenterivuoden aikana. Pidempään kilpailutoiminnasta poissa olleista vaaditaan vain
vastaanottavan seuran ilmoitus.
Ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, ettei edustusoikeuden aiheudu kohtuutonta haittaa
• urheilijalle
• luovuttavalle seuralle
SNL suosittelee, että seura ja urheilija tekevät keskenään sopimuksen, jossa määritellään seuran ja toimijan
taloudelliset ja muut velvoitteet.
Lähtökohtaisesti urheilija on vapaa vaihtamaan seuraa tahtonsa mukaisesti. Seuran ja urheilijan tai tuomarin väliset
sopimukset ja niiden rikkomusten ratkaiseminen eivät kuulu SNL:n toimivaltaan.

2. Toiminta edustusoikeussiirroissa
Edustusoikeuden siirto -prosessi on kuvattu kuvassa 1.

Kuva 1. Edustusoikeuden siirto -prosessi
(1) Urheilijoiden edustusoikeuden siirtoon käytetään liiton verkkosivuilla olevaa lomaketta. Edustettavaa seuraa
vaihtava urheilija täyttää omat tietonsa lomakkeeseen ja lähettää sen nykyiselle seuralleen täytettäväksi esim.
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sähköpostilla seuran viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Kopio ilmoituksesta suositellaan lähetettäväksi liiton
viralliseen sähköpostiosoitteeseen info@finbox.fi.
Luovuttavan seuran tulee käsitellä edustusoikeuden siirtopyyntö 30 vrk:n sisällä ja
JOKO
(2a) Täyttää edustusoikeuden siirto -lomake ja palauttaa se urheilijalle.
TAI
(2b) Ilmoittaa edustusoikeussiirron epäämisestä urheilijalle ja liitolle liiton verkkosivuilla olevaa lomaketta
käyttämällä. Edustusoikeussiirron epääminen on mahdollista vain hyvin perusteluin. Lomakkeen voi palauttaa
liittoon joko sähköpostitse tai postitse.
Mikäli Luovuttava seura ei ole ilmoittanut Liittoon vaatimustaan edustusoikeussiirron epäämisestä, siirto voidaan
hyväksyä ilman luovuttavan seuran ilmoitusta.
(3) Urheilija lähettää lomakkeen vastaanottavalle seuralle
(4) Vastaanottavan seura täyttää osaltaan lomakkeen ja palauttaa sen urheilijalle.
(5) Urheilija palauttaa täytetyn lomakkeen liittoon joko liiton verkkosivujen kautta
(www.nyrkkeilyliitto.com/nyrkkeilyinfo/lomakkeet/edustusoikeuden-siirto/) tai postitse.
(6) Liitto (toimisto) vastaanottaa siirtoilmoituksen ja ilmoittaa hyväksytystä edustusoikeussiirrosta asianosaisille
seuroille sekä urheilijalle. Tuomarivaliokunta päivittää lisenssiluettelon kahden viikon sisällä liiton verkkosivuilla.
(7) Liitto (johtokunta) käsittelee mahdolliset siirtoerimielisyydet.
Edustusoikeussiirtolomakkeen on oltava nimenkirjoitusoikeutettujen henkilöiden allekirjoittamat tai lähetettyinä
seuran liitolle ilmoittamasta virallisesta sähköpostiosoitteestaan. Edustusoikeus uudessa seurassa astuu voimaan,
kun liitto on ilmoittanut edustusoikeussiirron hyväksymisestä sähköpostitse.
Liiton toimisto päivittää lisenssinhaltijan seuratiedot Suomisport-alustaan.
Vastaanottavan seuran tulee maksaa edustusoikeussiirron käsittelymaksu liitolle. Käsittelymaksu on kirjattu
ohjeeseen ”SNL hinnasto”
VIITTAUKSET

SNL Hinnasto
TALLENTEET

Lomake: Edustusoikeuden siirto
JAKELU

Nyrkkeilyliiton verkkosivut www.nyrkkeilyliitto.com/asiakirjat ja lomakkeet
\\snl.datalatu.fi\snl\Liiton menetelmät ja ohjeet\
HUOMAUTUKSET

v1>v2: Muutokset edelliseen versioon: mm. siirtomaksut poistettu
v2>v2.1 Päivitetty tiedottaminen: päivitetään liiton sivuilla oleva lisenssiluettelo, ei erillistä tiedotetta
edustusoikeussiirrosta verkkosivuilla
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v2.1>3: Otettu käyttöön vain yksi lomake, jonka kierrättäminen asianosaisilla siirtynyt urheilijan vastuulle
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