Pohjoisen erotuomaritoiminnan erillismääräykset
•

Erotuomarina voi toimia henkilö, joka on käynyt erotuomarikoulutuksen
käynnistyvälle kaudelle.

•

Erotuomarin ollessa estynyt saapumaan hänelle määrättyyn tehtävään on
hänen itse hoidettava sijainen tehtävään. Mikäli tuomari laiminlyö
velvoitteensa, piirin määräämä toimielin voi asettaa tuomarin toimitsijakieltoon määräajaksi. Lisäksi voidaan laiminlyönnistä langettaa erotuomarin
laiminlyöntimaksu.

•

Mikäli erotuomarit eivät kuitenkaan saavu otteluun, ovat seurat velvollisia
keskenään sopimaan soveliaan henkilön hankkimisesta ottelun erotuomariksi.
Seurat ovat velvollisia ilmoittamaan piirille erotuomarin poisjäännistä.

•

Erotuomarit laskuttavat yhdistettyjen ikäluokkien peleissä nuoremman
ikäluokan mukaan, koska niissä ikäluokissa noudatetaan nuoremman ikäluokan
sääntöjä ja määräyksiä.

•

Erotuomareiden palkkiot maksaa liitto liiton asettelemissa sarjoissa. Näitä
sarjoja ovat veikkausliiga, miesten ykkönen ja kakkonen sekä naisten liiga.
Muissa sarjoissa palkkiot maksaa kotijoukkue. Poikkeuksena tähän on kuitenkin
Puolen Suomen liiga, jossa palkkiot maksaa järjestävä seura.

•

Matkakulujen maksaminen perustuu todellisiin kustannuksiin. Seutualueilla
matkakulut maksetaan seutuliikenteen bussitaksojen mukaan. Mikäli
erotuomari tulee peliin kävellen tai toisen ajaman auton kyydissä, ei korvauksia
matkasta tällöin makseta. Pyörällä käytettäessä korvaus on 0,10€/km, mopoa
0,17 €/km, moottoripyörää 0,23€/km ja jos erotuomari on määrätty tehtävään
toiselta paikkakunnalta seutualueen ulkopuolelta, voidaan erotuomarille
maksaa auton käytöstä 0,30 €/km. Mikäli samaan peliin on määrätty toiselta
samalta paikkakunnalta tai saman matkan varrelta useampi erotuomari, tulee
tällöin tuomareiden yhdistää kyydit ja tällöin vain kuljettaja on oikeutettu
laskuttamaan auton käytöstä.

•

Erotuomarit ovat oikeutettuja päivärahaan ulkopaikkakunnalla olevasta
tuomaritehtävästä, jos matka-aika on enemmän kuin 6 tuntia. Matka- aikaan
voidaan laskea aika, joka menee matkaan (lähtö kotoa, avustavien mahdollinen
haku, meno ja paluu, mahdollinen avustavien kotiin vienti, paluu kotiin) + tunti
ennen peliä paikalla + pelin kestoaika + max. 1/2 tuntia tuomarin kirjalliset
tehtävät/ pelin jälkeen + max. 1/2 tuntia peseytymiseen pelin jälkeen + max.
1/2 tuntia ruokailuun (kun kokonaismatka-aika kestää min. 6 tuntia).
Huomioitava on, että ajat merkitään todellisen ajankäytön mukaan, ei tämän
ohjeistuksen enimmäisajan mukaisesti. Maksajan pyytäessä on erotuomareiden
annettava kirjallinen selvitys käytetystä ajasta jälkikäteen!
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