PELAAJAN SEURASIIRTOLOMAKE
SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO

HUOMIOITAVAA
Seurasiirron voi ilmoittaa liiton toimistoon myös sähköpostilla
ilman oheista lomaketta. Seurasiirtoa varten tarvitaan pelaajan,
vanhan seuran sekä uuden seuran vahvistukset seurasiirrolle.

Valimotie 10, 00380 Helsinki
info@sptl.fi

PELAAJAN MERKINNÄT

Allekirjoittanut pelaaja anoo vapautta siirtyä edustamaan toista seuraa pöytätenniksessä.
Sukunimi

Kaikki etunimet

Sähköposti

Päiväys

Syntymäaika

Pelaajan allekirjoitus

Paikka

Lomeke vastaanotettu (pvm)

VANHAN SEURAN MERKINNÄT
Pelaajalle myönnetään vapaus edustaa toista seuraa

Vanhan seuran nimi
Pelaajalle ei myönnetä vapautta edustaa toista seuraa
Miksi ei myönnetä?

Sähköposti

Päiväys

Vanhan seuran allekirjoitus

Paikka

Uuden seuran nimi

UUDEN SEURAN MERKINNÄT

Yllämainittu pelaaja hyväksytään edustamaan seuraamme pöytätenniksessä.

Sähköposti

LIITON MERKINNÄT

Päiväys

Päiväys

Uuden seuran allekirjoitus

Paikka

Lisätietoja

Saapumispäivä liittoon
Siirtomaksu laskutettu
Siirtomaksu suoritettu
Liittohallitus käsitellyt siirron
Edustusoikeus annettu
Liiton toimisto huolehtii tarpeellisten rekisterimerkintöjen teosta.

OHJEITA SEURASIIRTOON
Kun pelaaja haluaa siirtyä edustamaan uutta seuraa, on hänen anottava vanhalta seuraltaan edustusoikeuden vapautta, jos
pelaajalla on ollut kilpailulisenssi kuluvalla tai edellisellä kaudella. Seuralla on ennen eron myöntämistä oikeus vaatia, että pelaaja
on suorittanut jäsenmaksunsa ja täyttänyt muut velvollisuutensa seuraa kohtaan. Seura on velvollinen 20 päivän kuluessa siitä, kun
eroanomus on jätetty, antamaan pelaajasiirtolomakkeen asianomaisen osan täytettynä pelaajalle tai ilmoittamaan kirjallisesti sekä
pelaajalle että liitolle, miksi edustusoikeuden vapautta ei ole myönnetty. Jollei seura 20 päivän kuluessa eroanomuksen
jättöpäivästä ole tätä tehnyt, voi liittohallitus antaa edustusoikeuden seuraa kuulematta.
Kun siirtyvä pelaaja haluaa edustaa uutta seuraansa SM-joukkuekilpailuissa tai liiton sarjoissa, on seurasiirtotiedot lähetettävä
liittoon siten, että ne ovat perillä viimeistään 31.8. Seuranvaihdon voi tehdä myös 31.8. jälkeen, ja pelaaja voi edustusoikeuden
saatuaan ko. kaudella osallistua kaikkiin liiton alaisiin kilpailuihin mutta ei SM-joukkuekilpailuihin eikä liiton sarjoihin.
Seurasiirtotiedot tulee ilmoittaa liiton toimistoon postitse tai sähköpostilla, yhteystiedot ovat tämän lomakkeen yläosassa.
Seurasiirtotiedot voi ilmoittaa sähköpostilla myös ilman oheista lomaketta ja niiden tulee sisältää pelaajan, vanhan seuran sekä
uuden seuran vahvistukset seurasiirrolle.
SPTL perii seurasiirrosta liittokokouksen vahvistaman maksun. Liittohallitus ratkaisee seuranvaihtoihin liittyvät kiistakysymykset.
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