Maksutaulukko 1.5.2021 alkaen
1) Pelaajasiirron kirjaamismaksu 31.8. saakka (miehet ja pojat)
50 e
2) Pelaajasiirron kirjaamismaksu 1.9. alkaen (miehet ja pojat)
100 e
3) Pelaajasiirron kirjaamismaksu, naiset ja tytöt
30 e
4) Rullakiekon rekisteröintimaksu (vain Rullakiekon SM-Liiga)
10 e
5) Ulkomaan pelaajasiirto yli 18 v.
980 e
6) Ulkomaan pelaajasiirto alle 18 v.
100 e
7) Ulkomaan pelaajasiirto naiset yli 18 v.
380 e
8) Valitusmaksu valitusvaliokuntaan (seurat/joukkueet)
500 e
9) Valitusmaksu valitusvaliokuntaan (yksityishenkilöt)
200 e
10) Vastalausemaksu
300 e
11) Pelaajaliikennesopimus (aikuisten kilpasarjat)
1.500 e
12) Pelaajaliikennesopimus (muut miehet/pojat)
10 e / siirto, max 500 e / seura
(Laskutetaan kauden päätyttyä vastaanottaneelta seuralta)
yli 200 siirron jälk. lisämaksu 10 e/siirto
Kilpailuvaliokunta voi myöntää huojennuksen kokonaissummaan perustellusta
anomuksesta.
13) Pelaajaliikennesopimus (naiset)
10 e / siirto, max 100 e / seura
(Laskutetaan kauden päätyttyä vastaanottaneelta seuralta)
14) Jääkiekkoliiton jäsenmaksu
150 e
15) Harrastejäsenmaksu rekisteröimättömälle yhteisölle
20 e
16) Kansainvälinen ottelulupamaksu
35 e (2 vko ennen), 70 e myöh.
17) Anomusmaksu, vanhemmat kuin U12-jun, leijonaliiga, naiset ja tytöt
100 e
(erilliset poikkeusluvat yms, kilpailusäännöissä mainitut mahdolliset poikkeuslupa-anomukset eivät ole maksullisia)
18) Anomusmaksu U11-U12-jun, Leijonaliiga, naiset ja tytöt
0e
19) Jälki-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan jälkeen
kaksinkertainen sarjamaksu

Seuraamustaulukko 1.5.2021 alkaen
1) Kansainvälinen ottelulupa puuttuu
2) Turnauslupa puuttuu

sakko 150 e
sakko 150 e

3) Kansainvälisen pelaajasiirron puuttuminen (18 v. täyttäneet)
4) Kansainvälisen pelaajasiirron puuttuminen (alle 18 vuotiaat)
5) Pelaajasiirto tekemättä ja pelaaja edustanut uutta seuraa
6) Pelipassi puuttuu (Mestis, U20 SM, SS)
7) Pelipassi puuttuu (muut sarjat)
8) Väärin tai tuplaten maksettujen pelipassien kohdentaminen/palauttaminen
9) Tulospalvelun teon laiminlyönti, 1. kerta
10) Tulospalvelun teon laiminlyönti, 2. kerta tai enemmän
11) Pelaajasopimuksen toimittamatta jättäminen (Mestis ja Suomi-sarja)
12) Lääkärin henkilön puuttuminen ottelusta (U20-nuorten SM-sarjaa ja Mestis)
13) Lääkärin tai ensiaputaitoisen henkilön puuttuminen ottelusta (muut sarjat)
14) Vierasjoukkue vääränvärisellä pelipaidalla (Mestis)
15) Vierasjoukkue vääränvärisellä pelipaidalla (Suomi-Sarja)
16) Vierasjoukkue vääränvärisellä pelipaidalla (muut sarjat)

sakko enintään 4.000 e
sakko enintään 500 e
erillinen käsittely
Sakko 200 e
Sakko 100 e
Käsittelymaksu 16 e
huomautus
Sakko 50 e/kerta
50 e/pelaaja
sakko 500 e
sakko 250 e
sakko 3.000 e
sakko 300 e
sakko 200 e

