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1. MÄÄRÄYSTEN SISÄLTÖ
SPL Tampereen futsalin kilpailutoiminnassa noudatetaan Suomen Palloliiton voimassa olevia
sääntöjä ja määräyksiä muilta osiltaan kuin näissä määräyksissä on erikseen mainittu (SPL:n Futsalkilpailumääräykset 1§). Piirillä on sääntöjä, joita käytetään sen omassa toiminnassa. Tällaisia
näiden erillismääräysten lisäksi ovat piirin futsalin kaksoisedustus- ja futsalin yli-ikäisyyssäännöt,
minifutsal-säännöt sekä piirin kurinpito- ja vastalauseasioiden käsittelyohje. Lisäksi nuorten
sarjoissa sovelletaan Palloliiton jalkapallon yhteisjoukkuesopimusta.
2. ILMOITTAUTUMINEN SAMALLA JOUKKUEELLA USEAMPAAN SARJAAN
Jos sama joukkue ilmoittautuu useampaan kuin yhteen SPL Tampereen futsalsarjaan tulee
joukkueen pelaajamäärän sekä taustahenkilöiden määrän olla riittävä aloittamaan kaikkien
sarjojensa ottelut, tarvittaessa vaikka samaan aikaan.
Saman joukkueen eri sarjoihin tehtyjä ilmoittautumisia käsitellään kaikkia erillisinä joukkueina.
(Huom. pelikieltojen kärsiminen)
3. JOUKKUEEN NIMEÄMINEN
Joukkueen sarjanimenä täytyy olla P17/T18-ikäluokista ylöspäin seuran virallinen
nimi/nimilyhenne ja jos samasta seurasta on useampia joukkueita ikäluokassa/sarjassa, niin ne
nimetään järjestysnumeroilla ylimmältä sarjatasolta alkaen ellei joukkue käytä jotain toista erillistä
kilpailunimeä. Seuran nimi pitää kuitenkin ilmetä kilpailunimestä.
4. YHTEISJOUKKUESOPIMUS (YJ) – 12-VUOTIAAT JA VANHEMMAT IKÄLUOKAT
Seurat voivat muodostaa YJ-joukkueita futsalin nuorten piirinsarjoihin soveltaen jalkapallon
yhteisjoukkuesopimusta.
Palloliiton sääntöjen mukainen yhteisjoukkue (YJ) sopimus P/T12-20-ikäluokkien sarjoissa tulee
tehdä ennen sarjan alkua.
Futsalvaliokunta voi perustelluista syistä myöntää alle 12-vuotiaiden pelintoimintaan myös YJsopimuksia.
YJ-joukkuesopimuksia voi tehdä myös SPL Tampereen naapuripiirien joukkueiden kanssa.
Sopimuksen vuosimaksu (2018-2019) on 100 euroa. Sopimus pitää uusia vuosittain.
SPL Tampereen sarjoissa YJ-joukkueen nimessä voi esiintyä kahden seuran nimi. Ensimmäinen
mainittu seura toimii sopimuksen vastuuseurana. Tälle seuralle kuuluu myös sopimusjoukkueen
sarjapaikka.
SPL Tampereen sarjoihin on olemassa oma erillinen YJ-sopimus, jonka YJ-joukkueiden seurojen
tulee allekirjoittaa. YJ-sopimus astuu voimaan sen jälkeen, kun allekirjoitettu sopimus ja
maksukuitti tai näiden kopiot on toimitettu SPL Tampereen kilpailupäällikölle.
5. TYTTÖJOUKKUEET POIKIEN SARJOISSA
Piirin futsalvaliokunta voi hyväksyä tyttöjoukkueita poikien sarjoihin. Asia vaatii valiokunnan
erilliskäsittelyn, jossa lupa-anomus käsitellään.
6. PELIPASSIT SEKÄ REKISTERÖINTI FUTSALPELAAJAKSI PELIPAIKASSA
Pelaaja, jonka edustusoikeutta ei ole kirjattu Pelipaikka-pelaajarekisteriin tai hänellä ei ole
voimassa olevaa riittävää pelipassia tai vaadittavaa vakuutusturvaa, katsotaan
pelioikeudettomaksi pelaajaksi.
Seuran pitää valvoa, että jokaisen pelaajan futsalin edustusoikeus on kirjattu Pelipaikkajärjestelmään. Lisäksi pelaajan futsalrooli tulee olla aktivoituna Pelipaikassa.
7. KOTIJOUKKUE, PELIKENTTÄ JA PELIAJAT
Ottelun kotijoukkueen velvollisuus on varata ottelulle aina riittävän tasoinen ja sopiva
pelikenttä, jolla peli voidaan sääntöjen mukaisesti pelata ellei kilpailunjärjestäjän kanssa ole
muuta esim. salivaraamisesta sovittu. Laiminlyönnin seurauksena kotijoukkue voidaan tuomita
häviäjäksi ottelussa. (otteluluovutus)

Kotijoukkueen tulee myös huolehtia ja varmistaa, että ottelulle on aseteltu erotuomari(t).
Kotijoukkue vastaa myös ottelussa käytettävistä palloista sekä huolehtii, että ottelussa
käytettävät maalit ovat sääntöjen mukaiset.
Kilpailunjärjestäjä voi antaa sarjakohtaisia erillisohjeita liittyen ottelun tai turnauksen
järjestämiseen kuten esimerkiksi salien varaamiseen
Poiketen futsalin virallisista säännöistä piirin futsalvaliokunta määrittelee otteluiden peliajat
sarjakohtaisesti. Piirinsarjaottelut voidaan pelata yksittäisinä otteluina tai turnauksina. Otteluissa
peliaika voidaan mitata joko tehokkaalla tai juoksevalla peliajalla. Peliajoista laaditaan erillinen
taulukko.
11-vuotiaiden ja nuorempien futsalin turnaussarjoissa kentän minimikoko on 28mx 16m.
8. MINI-FUTSAL (4v4)
SPL Tampere järjestää 7-8 vuotiaille mini-futsalia, jossa pelisäännöt poikkeavat normaalista
futsalista.
Peliareenana sovelletaan salibandykenttää, jossa on sivurajoina laidat. Maaleina käytetään
kumollaan olevia futsalmaaleja (n.120x300) Peliaika minifutsalissa on 2x10min juoksevaa
peliaikaa. Otteluissa ei lasketa kumulatiivisia virheitä. Ottelussa ei myöskään ole käytössä aikalisiä.
Lisäksi on suositeltavaa, että minifutsalissa käytetään juniorifutsalpalloa
kts. Mini-futsalin säännöt
Ottelun kotijoukkue vastaa ottelun pelinohjaamisesta / tuomaroinnista (pelinohjaaja tmv.).
Ottelun kotijoukkueen tulee ilmoittaa ottelun tulos Taso-tulospalvelujärjestelmään.
9. NUOREN PELAAJAN PELIOIKEUS 11-VUOTIAIDEN JA NUOREMPIEN IKÄLUOKKIEN SARJOISSA
Leikkimaailmassa (11-vuotiaat ja nuoremmat) pelaaja voi pelata useammassa saman ikäluokan
joukkueessa, joissa pelaajalla on pelioikeus. Yhden päivänä aikana pelaaja voi pelata enintään
kahdessa joukkueessa. Huomioiden jalkapallon eettiset säännöt.
Peliajat ja ikäluokkien löytyvät Näin Pelataan -ohjeista.
10. NUOREN PELAAJAN LIIKKUMINEN 12-VUOTIADEN JA VANHEMPIEN IKÄLUOKKIEN SARJOISSA
SEURAN SAMAN IKÄLUOKAN ERI SARJATASON JOUKKUEIDEN VÄLILLÄ
Nuori pelaaja voi pelata seuran saman nuorten ikäluokan joukkueessa ylemmällä sarjatasolla
pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen seuraavana päivänä alemmalla
sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä ylemmän sarjatason joukkueessa
alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen. Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi
kuitenkin kerrallaan siirtyä alempaan joukkueeseen enintään kolme kyseisten joukkueiden
edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta pelaajaa.
Edellä mainitut siirtymiset joukkueiden välillä ovat mahdollisia koko kauden ajan, myös 15.2.
jälkeen.
YJ-joukkue tulkitaan kaikkien YJ-sopimuksessa olevien seurojen omaksi joukkueeksi
ko.ikäluokassa.
11. NUOREN PELAAJAN SIIRTYMINEN SEURAN SAMAN IKÄLUOKAN SAMASSA SARJASSA
PELAAVAAN TOISEEN JOUKKUEESEEN 12-VUOTIAIDEN JA VANHEMPIEN IKÄLUOKKIEN
SARJOISSA
Pelaajan pelioikeus voidaan siirtää seuran saman ikäluokan samassa sarjassa pelaavaan toiseen
joukkueeseen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti SPL Tampereen piirin kilpailupäällikölle. Ilmoituksen
yhteydessä tulee kertoa, onko siirto määräaikainen vai koko kauden loppuun kestävä. Siirto on
perusteltava.
Ilmoituksessa tulee mainita pelaajan nimi, PalloID sekä joukkue, mistä pelaaja siirtyy sekä joukkue,
mihin pelaaja siirtyy sekä päivämäärä, mistä alkaen edustaminen uudessa joukkueessa alkaa.

Määräaikaisen siirron tulee kestää vähintään 10 vuorokautta. Siirtoja ei voida tehdä enää 15.2.
jälkeen ellei piirin futsalvaliokunta myönnä siirrolle poikkeuslupaa.
Siirto maksaa 20€. Siirtomaksu maksetaan Suomen Palloliiton Tampereen piirin tilille. Maksetusta
siirtomaksusta tulee lähettää kopio siirtoilmoituksen yhteydessä.
Siirtyvä pelaaja voi pelata oman seuransa toisessa saman ikäluokan joukkueessa seuraavana
päivänä toisessa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen edellyttäen, että hänen
pelioikeutensa muutoin on kunnossa. Sama koskee myös pelaajan määräaikaisen siirron jälkeen
tapahtuvaa paluuta entiseen joukkueeseensa.
12. NUOREN PELAAJAN OTTELUMÄÄRÄ
Nuori pelaaja (12-20 -vuotias) voi pelata yhden päivän aikana kahdessa ottelussa, joista
jälkimmäisen tai molempien tulee olla piirinsarjaottelu.
13. SALIVARAUKSET JA JOUKKUEIDEN VASTUU HAVAITUSTA ILKIVALLASTA
Salivaraukset turnauspaikoilla alkavat pääsääntöisesti puoli tuntia (30min) ennen ensimmäistä
ottelua.
Saleissa on noudatettava annettuja ohjeita. Huomiota on kiinnitettävä turnauksissa joukkueiden
asialliseen käyttäytymiseen, etteivät saleissa olevat tekniset laitteet rikkoonnu turhista pallon
rajuista potkuista tai muista ilkivallanteoista. Pallolla saa pelata vain pelaamiseen osoitetulla
alueella, ei esim. käytävillä, pukukopeissa tai muun urheilulajin käyttöön tarkoitetussa tilassa.
Mikäli joukkue havaitsee tehtyä ilkivaltaa yleisissä tiloissa, tulee siitä välittömästi ilmoittaa hallin
henkilökunnalle ja seuraavana arkipäivä piirin toimistolle.
Jokainen turnaukseen osallistuva joukkue on vastuussa omalta osaltaan turnaustapahtumasta ja
jokaisella joukkueella tulee olla aikuinen vastuuhenkilönä.
Turnauksen viimeisen ottelun joukkueet tarkastavat, että sali ja muut tilat jäävät asianmukaiseen
kuntoon.
Turnauksissa ja yksittäisissä otteluissa kiinteistölle aiheutetut ilkivaltaisuudet tulevat tekoon
syyllistyneen joukkueen korvattavaksi.
14. PELIASUT, PELAAJIEN LUKUMÄÄRÄ JA PELIPALLOT
Ottelupöytäkirjaan voidaan merkitä enintään neljäntoista (14) pelaajan nimet sekä enintään
kuuden (6) toimihenkilön nimet.
Otteluissa käytetään futsalpalloja.
9-vuotiailla ja nuoremmilla normaalin futsalpallon sijaan suositellaan käytettäväksi
juniorifutsalpalloa.
15. OTTELUSIIRROT
Salivuorotilanteesta johtuen ottelusiirrot ovat lähes mahdottomia ja ehdottomasti kiellettyjä ilman
piirin kilpailupäällikön lupaa. Vain erittäin perustelluista syistä ottelusiirtoa voidaan anoa.
Kirjallinen ottelusiirtoanomus tulee toimittaa piiriin vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen
ko. ottelua.
Ennen siirron anomista siirtoa anovan joukkueen tulee sopia vastustajan kanssa siirrosta sekä
sopia uusi pelipäivä ja pelipaikka. Ottelusiirrosta tulee aina ilmoittaa myös otteluun asetetuille
erotuomareille.
Siirtämiseen liittyvistä järjestelyistä ja kaikista kustannuksista (esim. aiheutuneet ylimääräiset
hallivuokrat ja mahd. erotuomaripalkkiot) vastaa aina siirtoa anova joukkue.
Siirretyt ottelut tulee pelata viimeistään sarjan päätöskierroksen yhteydessä.
Ottelusiirtomaksu on 75 €/ottelu.

16. LUOVUTUKSET JA SARJASTA SULKEMINEN
Yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa (P17-, P15- ja 14 (Liiga)- sarjoissa) ensimmäinen
luovutus johtaa sarjasta sulkemiseen.
Turnauksina pelattavissa kilpailuissa kolmas otteluluovutus johtaa sarjasta sulkemiseen.
Missään sarjassa ei kuitenkaan saa luovuttaa kumpaakaan joukkueen kahdesta viimeisestä
ottelusta. Jos joukkue luovuttaa jommankumman sen kahdesta viimeisestä ottelusta tai
molemmat, niin joukkueen jo pelattujen otteluiden tuloksia ei mitätöidä. Joukkue suljetaan
kuitenkin pois kilpailusta ja sen saavuttamat pisteet nollataan.
Taloudellisten määräysten mukaisten maksujen lisäksi ottelun luovuttanut joukkue on aina
velvollinen maksamaan erotuomari- ja toimitsijamaksut sekä salivuokrat riippumatta siitä, onko se
ottelun koti- tai vierasjoukkue.
Toiseksi viimeisen tai viimeisen ottelun luovutusmaksu on kaksinkertainen.
Luovutusmaksut löytyvät piirin taloudellisista määräyksistä.
17.EROTUOMARIT JA TOIMITSIJAT
Tampereen piiri asettelee erotuomarit/pelinohjaajat kaikkiin sarjoihin pois lukien 9-vuotiaiden
sarjat, joissa TURNAUKSEN kotijoukkue asettelee /hankkii pelinohjaajan turnauksen KAIKKIIN
otteluihin.
Minifutsalissa (7-8-vuotiaat) ottelun KOTIJOUKKUE vastaa aina ottelun pelinohjaajasta.
Otteluiden erotuomaripalkkioiden maksaminen tapahtuu piirin kautta kaikissa sarjoissa pois
lukien 7-9-vuotiaiden sarjat, jossa OTTELUN kotijoukkue maksaa pelinohjaajapalkkion.
Piiri laskuttaa seuroja erotuomaripalkkioista jälkikäteen 10-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa.
Ottelun kotijoukkue vastaa aina ottelun toimitsijatehtävistä.
Mikäli ottelun kotijoukkue laiminlyö toimitsijatehtävät, on ottelun erotuomarilla oikeus kieltäytyä
viheltämästä ottelua käyntiin.
Mikäli ottelun erotuomari laiminlyö hänelle määrätyt tehtävät,
• jää pois hänelle määrätystä ottelusta
• laiminlyö sähköisen pöytäkirjaan täyttämiseen liittyvät ohjeet tai aikataulut
• ei toimita pyydettäessä erotuomarille säilytettäväksi jätettyä pöytäkirjaa piirille annetussa
määräajassa
määrätään hänelle maksettavaksi laiminlyöntimaksu (kts. piirin taloudelliset määräykset).
18. OTTELUPÖYTÄKIRJAT JA OTTELUTULOSTEN ILMOITTAMINEN TASOTULOSPALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ
12-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa (yksittäisinä otteluina ja turnauksina pelattavissa
sarjoissa) käytetään Taso-tulospalvelujärjestelmää ja siihen liittyviä ottelupöytäkirjoja.
Joukkueet ovat velvollisia huolehtimaan sähköisen pöytäkirjan täyttämiseen liittyvien ohjeiden
noudattamisesta. Sähköisen pöytäkirjan käytöstä on laadittu erilliset ohjeet.
Ottelun kotijoukkueen velvollisuus on ilmoittaa ottelun lopputulos Tason
tulospalvelujärjestelmään sekä kirjaamaan järjestelmään otteluun liittyvät tilastomerkinnät
annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Mikäli kotijoukkue laiminlyö pöytäkirjan
täyttämisvelvoitteensa Tasoon siirtyy em. tehtävä ottelun erotuomarille, joka on oikeutettu
perimään tästä erillinen korvaus (5€). Korvaus veloitetaan kotijoukkueelta
erotuomaripalkkioiden laskutuksen yhteydessä.
Sähköisen pöytäkirja- tai tulospalvelutoiminnan laiminlyönnistä seuraa ensimmäisellä kerralla
huomautus, toisella kerralla varoitus ja kolmannesta kerrasta eteenpäin laiminlyöntimaksu.
Myös kurinpitokäsittely ja -rangaistus on tarpeen vaatiessa mahdollisia.
Erotuomarit täyttävät sähköiseen pöytäkirjaan oman osuutensa sekä säilyttävät ottelupöytäkirjat
annettujen ohjeiden mukaisesti.

9 –11 -vuotiaiden sarjojen otteluissa käytetään Taso-tulospalvelujärjestelmää ja siihen liittyviä
ottelupöytäkirjoja. Pöytäkirjaan ei tarvitse merkitä maalintekijöitä eikä syöttäjiä.
Joukkueet ovat velvollisia huolehtimaan sähköisen pöytäkirjan täyttämiseen liittyvien ohjeiden
noudattamisesta. Sähköisen pöytäkirjan käytöstä on laadittu erilliset ohjeet.
Ottelun kotijoukkueen velvollisuus on ilmoittaa ottelun lopputulos Tason
tulospalvelujärjestelmään. Myös vierasjoukkue voi halutessaan ilmoittaa tuloksen Tasoon.
Kotijoukkueelle jäävä pöytäkirja on ottelun virallinen dokumentti.
Sähköisen pöytäkirja- tai tulospalvelutoiminnan laiminlyönnistä seuraa ensimmäisellä kerralla
huomautus, toisella kerralla varoitus ja kolmannesta kerrasta eteenpäin laiminlyöntimaksu.
Myös kurinpitokäsittely ja -rangaistus on tarpeen vaatiessa mahdollisia.
Minifutsalissa (7-8 -vuotiaat) ei tarvitse täyttää ottelupöytäkirjoja
Ottelusta ei tarvitse laatia erillistä ottelupöytäkirjaa eikä pelaajien kokoonpanoluetteloa.
Ottelun kotijoukkueen tulee ilmoittaa ottelun lopputulos Tason tulospalvelujärjestelmään.
Myös vierasjoukkue voi halutessaan ilmoittaa tuloksen Tasoon.
Sähköisen pöytäkirja- tai tulospalvelutoiminnan laiminlyönnistä seuraa ensimmäisellä kerralla
huomautus, toisella kerralla varoitus ja kolmannesta kerrasta eteenpäin laiminlyöntimaksu.
Myös kurinpitokäsittely ja -rangaistus on tarpeen vaatiessa mahdollisia.
19. KUMULOITUVAT VIRHEET OTTELUISSA, JOISSA PUOLIAJAN PITUUS EI OLE
NORMAALIFUTSALSÄÄNTÖJEN MUKAINEN
Otteluissa, joiden puoliaika ei ole 20 minuuttia tehokasta peliaikaa, sovelletaan kumulatiivisten
rikkomusten aiheuttaman 10 metrin vapaapotkun osalta viiden rikkomuksen sijasta neljää
rikkomusta. Siis samalla puoliajalla joukkueen tekemästä viidennestä rikkomuksesta alkaen
rikotulla joukkueella on oikeus 10 metrin vapaapotkuun.
11-vuotiaiden ja tätä nuorempien ikäluokissa kumuloituvia virheitä ei lasketa.
20. PELIN KESKEYTTÄMINEN
Mikäli toinen joukkueista siirtyy ottelussa viidentoista (15) maalin johtoon, tulee ottelun
erotuomarin keskeyttää peli ja puhaltaa ottelu päättyneeksi.
Turnauksina pelattavissa sarjoissa ottelun erotuomari voi keskeyttää ottelun, jos
turnausaikatauluissa pysyminen tätä edellyttää. Ottelun erotuomarin tulee ilmoittaa asia
puoliajalla etukäteen molempien joukkueiden edustajalle. Ilmoitus on tehtävä puoliaikojen
välisellä tauolla tai poikkeuksellisissa tapauksissa (esim. pelaajan vakava loukkaantuminen, salin
valojen sammuessa norm. pidemmäksi aikaa tms.) mahdollisimman aikaisin. Kilpailunjärjestäjä
päättää tällaisessa tapauksessa jääkö keskeytyshetken tulos voimaan.
21. RANGAISTUS- JA VAPAAPOTKUJEN SUORITTAMINEN PELIAJAN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Rangaistuspotkut ja kaikki vapaapotkut suoritetaan juoksevalla peliajalla pelattavissa otteluissa
siitä huolimatta, vaikka peliaika on päättynyt. Ottelu/puoliaika päättyy tähän potkuun ja
erotuomarin päätösvihellykseen
22. PALAUTUSSÄÄNTÖ MAALIVAHDILLE 11-VUOTIAIDEN JA NUOREMPIEN SARJOISSA
Vapautettuaan pallon peliin maalivahti saa koskea uudestaan palloon muilla kehon osilla paitsi
käsillä, vaikkei vastapelaaja ole koskenut palloon. Maalivahdin neljän sekunnin sääntö on kuitenkin
voimassa normaalisti.
23.HENKILÖKOHTAISET RANGAISTUKSET
SPL Tampereen sarjoissa noudatetaan Palloliiton varoitukset ja kentältäpoistot 2018-2019ohjeistusta huomioiden kuitenkin seuraavat poikkeukset.
Nuorten sarjoissa ei sovelleta em. ohjeen A. , B. ja D. -kohtia Varoitusten kertyminen ja
lisärangaistukset. Nuorten sarjoissa yksittäisten varoitusten kertymistä ei seuraa pelikieltoja.
Varoitukset ja kentältäpoistot sääntöjen C. -kohtaa sovelletaan seuraavasti:

Kentältäpoistojen seurauksista (automaattiset pelikiellot):

Koodi

Kentältäpoiston syy

Tulevaisuus

Kaveri

16-20 v.

12-15 v.

Leikki
11v. ja
nuor.

H

raaka peli

2

1

0

I

väkivaltainen käytös

2

1

0

J

vastustajan, tai jonkun muun päälle sylkeminen

2

1

0

1

0

0

1

0

0

2

1

0

1

0

0

K

L

M
N

vastustajan maalin, tai ilmeisen
maalintekomahdollisuuden estäminen pelaamalla
palloa tarkoituksellisesti käsin
kohti vastustajan maalia liikkuvan vastapelaajan
ilmeisen maalintekomahdollisuuden estäminen
rikkomalla tätä vapaa- tai rangaistuspotkun
aiheuttamalla tavalla
hävytön, loukkaava tai solvaava kielenkäyttö ja/tai
eleet
toinen varoitus samassa ottelussa

24. EROTUOMARITOIMENPITEET
Erotuomariasiantuntija vastaa piirinsarjojen erotuomariasettelusta ja erotuomarivaliokunta
ohjeistaa ja päättää erotuomarikerhoille toimenpiteet erotuomareiden luokittelusta. Asettelussa
erotuomariasiantuntijaa avustavat alueelliset erotuomariasettelijat.
Erotuomaripalkkioiden maksatus
Otteluiden erotuomaripalkkioiden maksaminen tapahtuu piirin kautta kaikissa sarjoissa pois
lukien 7-9-vuotiaiden sarjat, jossa OTTELUN kotijoukkue maksaa pelinohjaajapalkkion.
Piiri laskuttaa seuroja erotuomaripalkkioista jälkikäteen 10-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa.
Palkkiolaskussa tulee ilmetä ottelun päivämäärä, sarja, ottelu, palkkiosumma myös kirjaimin,
ennakonpidätysprosentti, matkakulut ja matkaselvitys, nimi, osoite, sotu sekä kuittaus ja nimen
selvennys. Kuittipohjia sekä ohjeet kuitin täyttämiseen löytyy piirin nettisivuilta
Turnauksista ja harjoitusotteluista maksettavista korvauksista erotuomarikerhot ja turnausten tai
otteluiden järjestäjät sopivat tapauskohtaisesti.
Erotuomareiden matkakustannusten korvaukset ja päivärahat
Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat suoritetaan Suomen Palloliiton voimassa olevan
”erotuomareiden matkustusohjesääntö ja korvaukset ” – ohjeen mukaisesti. Mikäli tuomarilla on
samalla kentällä useampi ottelu peräkkäin, on hän oikeutettu vain yhteen matkakulukorvaukseen.
Korvaukset jaetaan tällöin tasan otteluiden kesken.
Oman paikkakunnan sisällä matkustettaessa suoritetaan korvaukset pääsääntöisesti julkisen
liikenteen taksojen mukaisesti. Mikäli matkustus julkisia liikennevälineitä käyttäen on kuitenkin
mahdotonta tai kohtuuttoman hankalaa, on tuomari oikeutettu korvaukseen omaa autoa
käyttäen.
Toiselle paikkakunnalle matkustettaessa on oman auton käyttö sallittua. Matka on tällöin
suoritettava siten, että koko erotuomariston yhteenlasketut matkakustannukset muodostuvat
mahdollisimman pieniksi.

Korvaukset otteluluovutuksista ja joukkueiden poissaolot
Jos erotuomaristo saapuu turhaan ottelupaikalle, on se oikeutettu matkakuluihin ja 50 %:iin
sarjatason mukaisesta erotuomaripalkkiosta. Nämä laskutetaan aiheettomasti pois jääneeltä
joukkueelta.
25. JOUKKUEEEN SIIRTYMINEN PELAAMAAN TOISEN PIIRIN SARJOIHIN JA PALAAMINEN
TAKAISIN
Jos joukkue menee pelaamaan toisen piirin sarjoihin, tarvitaan siihen molempien piirien
suostumus. Sama käytäntö pätee myös, jos jonkin toisen piirin joukkue haluaa osallistua SPL
Tampereen piirinsarjoihin.

