Taso Pelaajat:

Pelaajatietojen hallinnointi

Joukkueen taustahenkilöiden tiedot
‒ pelaajat rekisteröidään Pelipaikassa ja liitetään joukkueisiin TASO:ssa

”Pelaajat”

Taso Pelaajat :

Pelaajaluettelon tiedot
Tarkasta, että kaikki otteluun
osallistuvat pelaajat on lisätty
joukkueen pelaajaluetteloon.
Jos pelaaja puuttuu listalta, niin
valitse ”Liitä pelaajia seurasta” tai
”Liitä pelaajia
yhteisjoukkueseurasta XX”.
Pelaajaluettelossa näkyvät tiedot:
- PP 1.1. = pelipassin
voimassaolo
- * -merkintä = edustusoikeus
toisessa seurassa
-

myönnetyt poikkeusluvat
☑ yli-ikäisyyslupa
☑ kaksoisedustus

☑ ”Ei akt” = jos pelaaja on
tilapäisesti pois joukkueen
toiminnasta, kannattaa laittaa
rasti tähän kohtaan
=> pelaaja ei tule pöytäkirjaan
☑ ”Poista” = jos pelaaja ei ole mukana
joukkueen toiminnassa, niin hänet
voidaan poistaa pelaajaluettelosta
valitsemalla ko kohta; pelaaja poistuu
listalta, mutta tiedot säilyvät TASO:ssa

Taso Pelaajat :

Pelaajan lisääminen pelaajaluetteloon
Nuorten joukkueet
- oletusarvona listalla näkyvät kaikki ne
seuran pelaajat, jotka ovat syntyneet
samana vuonna kuin on merkitty
joukkueen syntymävuodeksi

-

-

”Näytä kaikki pelaajat” valinta näyttää
kaikki ne seuran pelaajat, jotka ovat
syntyneet +/- 2 vuotta
jos pelaaja on vanhempi tai nuorempi,
hänet liitetään joukkueeseen palloID:n
avulla

Aikuisten joukkueet
- oletusarvona listalla näytetään kaikki
seuran aikuiset pelaajat valitun
sukupuolen mukaan
- ”Näytä kaikki pelaajat” valinta näyttää
kaikki ne seuran pelaajat, jotka ovat
vähintään 16 vuotiaita
- jos pelaajaa ei löydy listalta, niin hänet
voidaan liittää joukkueeseen palloID:n
avulla

Taso Pelaajat :

Pelaajaluettelon tiedot

Joukkueen pelaajien tiedot
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1

Mikäli pelaajan ”Lis” sarakkeessa on – (viiva), se merkitsee joko:
1. Pelaajalla ei ole pelipassia maksettuna
2. Pelaajalla ei ole merkittynä jalkapallo / futsal lajia Pelipaikassa
3. Pelaajan seurasiirto on kesken Pelipaikassa
4. Muu syy

2

Pelaajan vakio pelinumero => tieto välittyy sähköiseen pöytäkirjaan

3

Joukkueen kapteeni => tieto välittyy sähköiseen pöytäkirjaan

4

Pelaajan vakiopelipaikka => tieto välittyy sähköiseen pöytäkirjaan

5

Pelaajalle myönnetty yli-ikäisyyslupa (joukkue / seura ei
voi muuttaa kilpailun järjestäjän merkintää)

6

Pelaajalle myönnetty kaksoisedustuslupa kahden eri
seuran joukkueissa (joukkue / seura ei voi muuttaa
kilpailun järjestäjän merkintää)

7

”Ei akt” rastia voi käyttää esimerkiksi silloin, kun pelaaja
on väliaikaisesti estynyt osallistumaan joukkueen
toimintaan

8

”Poista” rastilla pelaaja poistetaan joukkueen
pelaajaluettelosta
‒ pelaajan tiedot säilyvät TASO:ssa

9

”Kynän” aktivoiminen näyttää valitun pelaajan tiedot

Taso Pelaajat :

Yksittäisen pelaajan tiedot

