
SUOMEN SULKAPALLOLIITON EDUSTUSSÄÄNNÖT  

Hyväksytty Sulkapalloliiton hallituksessa 14.12.2022.  

Yleistä 

1. Suomen Sulkapalloliiton (jäljempänä SSuL) tai sen jäsenseuran järjestämissä kansallisissa kilpailuissa on 
edustuskelpoinen vain SSuL:n jäsenseuran jäsen. SSuL:n järjestämissä tai muissa kansainvälisissä kilpailuissa 
ovat lisäksi edustuskelpoisia ne pelaajat, jotka täyttävät Badminton World Federationin (BWF), Badminton 
Europen (BE) ja ao. maan sulkapalloliiton edustuskelpoisuutta koskevat määräykset.  

2.1 Pelaaja saa samanaikaisesti olla useiden seurojen jäsen, mutta saman kilpailukauden aikana hän 
Suomessa saa edustaa vain yhtä sulkapalloseuraa lukuun ottamatta säännöissä 3.3 ja 3.7 määriteltyjä 
poikkeuksia. 

2.2 Puolustusvoimissa palveleva voi lisäksi edustaa joukko-osastoaan, oppilaitoksen oppilas laitostaan tai 
työntekijä työpaikkaansa, ellei ao. kilpailun säännöissä toisin määritellä. 

 

Pelaajan edustusoikeuden siirtäminen tai rekisteröinti  

3.1 Pelaajan edustusoikeuden siirtämiseksi tulee täyttää hakemuslomake 
(https://www.sulkapallo.fi/kilpaileminen/seuraedustuksen-muuttaminen/) ja maksaa liittokokouksen 
päättämä hakemuksen käsittelymaksu. Lomake ja käsittelymaksun kuitti tulee toimittaa liiton toimistoon 
kirjeitse tai sähköpostitse määräaikaan mennessä. Kopio täytetystä lomakkeesta tulee toimittaa 
sähköpostilla myös uudelle ja vanhalle seuralle.  

3.2 Kun edustusoikeuden siirtohakemus ja käsittelymaksun kuitti toimitetaan SSuL:n toimistoon kuukauden 
15 pv mennessä, uusi edustusoikeus tulee voimaan seuraavan kuukauden 1.päivä alkaen.  

3.3 Edustusoikeuksien siirtohakemukset julkaistaan SSuL:n kotisivulla uutisissa-viimeistään kahden 
arkipäivän kuluessa hakemusten viimeisestä jättämisajankohdasta. SSuL:n toimisto lähettää tiedon 
edustusoikeuden siirtohakemuksesta myös vanhan seuran sähköpostiosoitteeseen, mikäli sellainen on 
käytettävissä.  

3.4 Vanhalla seuralla on oikeus kommentoida pelaajan edustusoikeuden siirtohakemusta seitsemän (7) 
arkipäivän aikana edellisessä pykälässä mainitusta liiton uutisjulkaisusta lähettämällä sähköpostia 
kilpailutoimintaryhmän sihteerille, jonka sähköpostiosoite julkaistaan siirtoilmoituksia ja -hakemuksia 
käsittelevien uutisten yhteydessä.  

3.5 Edustusoikeuden siirtymiseen eivät vaikuta vanhan seuran ja pelaajan väliset mahdolliset 
erimielisyydet.  

3.6 Uudet edustusoikeudet julkaistaan liiton kotisivulla uutisissa muutoksen astuttua voimaan. Muutokset 
liiton rekistereihin tehdään viimeistään seurojen kommentointiajan umpeuduttua. 

3.7 Mikäli seura eroaa, tai erotetaan liitosta tai lopettaa toimintansa tai sulkapalloilun kokonaan, seuraa 
edustaneella pelaajalla on oikeus välittömästi siirtyä edustamaan toista seuraa, jonka toimivaltaisen 
edustajan tulee ilmoittaa asiasta liiton toimistoon kirjeitse tai sähköpostitse. 

  



3.8. Säännön 3.2 mukainen edustusoikeuden siirto voidaan tehdä kerran kilpailukaudessa (1.7.-31.6). Jos 
saman kilpailukauden vuoden aikana halutaan tehdä siirto toisen kerran, maksu on 5 kertaa liittokokouksen 
päättämän käsittelymaksun suuruinen. 

3.9. Siirtomaksu ei ole käytössä, vaan edustusoikeuden siirto on voimassa heti, kun merkintä 
pelaajarekistereihin on tehty seuraavin edellytyksin.  

3.9.1 Jos pelaaja ei ole yli kahteen vuoteen edustanut seuraansa SSuL:n alaisissa kilpailuissa, pelaajan 
edustusoikeuden siirto tehdään uuden seuran ilmoituksella. Ilmoitus tulee tehdä ennen pelaajan 
kilpailemisen aloittamista säännön 3.1. mukaisesti seuraedustuksen muutoshakemuslomakkeella. 

3.10 Kilpailutoimintaryhmä hyväksyy edustusoikeuksien siirrot ja rekisteröinnit. 

 

Edustusoikeus kansainvälisissä kilpailuissa  

4. Badminton World Federation:n (BWF) ja/tai Badminton Europen (BE) sanktioimiin kilpailuihin voi 
pelaajan ilmoittaa vain SSuL mainittujen liittojen sääntöjen mukaisesti.   

5. Muihin ulkomaisiin kilpailuihin voi liiton lisäksi pelaajan ilmoittaa myös seura, jota pelaaja Suomessa 
edustaa. Tällöin pelaaja edustaa kilpailuissa ilmoittanutta seuraa. Jos pelaajan tai pelaajien halutaan 
edustavan seuran sijasta Suomea, myös näihin kilpailuihin on pelaajat ilmoitettava liiton toimesta tai 
kaikkien pelaajien yhteisellä ilmoittautumisella, jonka voi tehdä jonkin kilpailuun osallistuvan pelaajan 
seuran edustaja.  


