Keski-Suomen Piirin erotuomariohjeistukset
Erotuomarimääräykset



Piirin erotuomaritehtävät julkaistaan piirin nettisivuilta löytyvän asetteluaikataulun mukaisesti:
http://www.palloliitto.fi/keski-suomi/pelitoiminta/erotuomaritoiminta/tehtavaasettelut
Erotuomari vastaa määräysten julkaisun jälkeen hänelle asetelluista tehtävistä. Tämä koskee myös
tilanteita joissa esteiden päivitys Tasoon on erotuomarilta unohtunut.

Esteellisyydet








Piirin erotuomaritoiminnassa mukana olevien tuomareiden tulee päivittää esteellisyytensä Tasoon
asetteluaikataulussa annettuihin päivämääriin mennessä. Esteet tulee myös pitää ajan tasalla jo
julkaistujen jaksojen osalta, sillä erotuomarimääräyksiä tehdään myös asettelujaksojen välissä
(esim. siirretyt ottelut, cup-ottelut).
Jos erotuomarille asetellaan tehtävä esteelliseksi määritettyyn ajankohtaan, tulee erotuomarin
asettaa tehtävä myyntiin Tasossa ja ilmoittaa asiasta erotuomariasettelijalle (erotuomarit.keskisuomi@palloliitto.fi) välittömästi.
Jos erotuomarille asetellaan liiton erotuomaritehtävä piirin tehtävän kanssa päällekkäin, tulee
erotuomarin asettaa piirin tehtävä myyntiin Tasossa ja ilmoittaa asiasta erotuomariasettelijalle
(erotuomarit.keski-suomi@palloliitto.fi) välittömästi.
Huomaathan että esteellisyydet vaikuttavat sinulle määrättäviin erotuomaritehtäviin ja niiden
määrään. Jos esimerkiksi miesten kolmosen erotuomari asettaa kaikki kesän viikonloput
esteelliseksi, saattaa hän saada vain muutamia tehtäviä kauden aikana.

Otteluiden myyminen



Erotuomareiden on mahdollista myydä Tasossa heille aseteltuja tehtäviä.
Erotuomari vastaa hänelle asetellusta tehtävästä niin kauan kun sen on vastaanottanut toinen
tuomari. Erotuomarin vastuu jatkuu vaikka ottelu on asetettu myyntiin.
o Jos tehtävä ei ole mennyt kaupaksi kaksi vuorokautta ennen ottelun alkua, tulee tuomarin
puhelimitse (sähköposti ei tässä vaiheessa riitä) aloittaa tuuraajan etsintä. Tuomareiden
yhteystiedot löytyvät piirin sivuilta: http://www.palloliitto.fi/keskisuomi/piiri/yhteystiedot/erotuomarit
o Jos tehtävä ei ole mennyt kaupaksi Tasossa ja puhelimitse ei ole löytynyt tuuraajaa
vuorokautta ennen ottelua, ota yhteys arkisin erotuomariasettelijaan (Joonas Prami, 044236 3488) ja viikonloppuisin erotuomarivastaavaan (Jouni Aapajärvi, 044-323 6079).

Erotuomaripalkkiot






Erotuomaripalkkiot laskutetaan Taso-kilpailujärjestelmän kautta. Ohjeistukset Tason käyttämisestä
löytyvät piirin sivuilta: https://www.palloliitto.fi/keski-suomi/pelitoiminta/erotuomaritoiminta Lue
ohjeet huolella!
Uusille erotuomareille toimitetaan Taso-tunnukset sähköpostitse hyväksytysti suoritetun
erotuomarikurssin jälkeen.
o Ennen kauden ensimäistä palkkiolaskutusta erotuomarin tulee toimittaa verokortti KeskiSuomen Piiriin joko postitse (Onkapannu 2, 40700 Jyväskylä) tai sähköisesti
(erotuomarit.keski-suomi@palloliitto.fi).
o Uusien erotuomareiden tulee verokortin toimituksen yhteydessä toimittaa täytetty
henkilökortti: https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/Piiri-KeskiSuomi/spl_keskisuomi_henkilokortti_2016.pdf ja päivittää Tasoon yhteys- ja
pankkitietonsa, sekä henkilötunnuksensa.
o HUOM! Jos verokorttia ei ole toimitettu piiritoimistolle, toimitetaan erotuomaripalkkioista
60% suuruinen ennakonpidätys verottajan ohjeistuksen mukaan.
Keski-Suomen Piirin erotuomaripalkkiot, sekä ohjeistukset matkakulujen ja päivärahojen
laskutukseen löytyvät piirin nettisivuilta:
o Jalkapallo: https://www.palloliitto.fi/node/1745/jalkapallo-palkkiosaanto-2016
o Futsal: https://www.palloliitto.fi/node/1745/futsal-palkkiosaannot

