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HARJOITUSOTTELUIDEN JA TURNAUSTEN JÄRJESTÄMINEN KAUDELLA 2017 

Uuden Länsi-Suomen piirin myötä ei tule suuria muutoksia harjoitusotteluiden tilaamiseen Porin 

erotuomareiden toiminta-alueella. Asettelut tullaan tekemään jatkossakin erotuomarikerhon kautta. 

Ainoana muutoksena on, että erotuomarikerho laittaa ottelut piirin avustuksella Tasoon, jonka jälkeen 

erotuomarit laskuttavat erotuomaripalkkiot Tason kautta. Erotuomaria tilaavan joukkueen EI siis tarvitse 

käyttää piirin otteluilmoituskaavaketta vaan erotuomaritilaus hoituu kuten ennenkin, eli kerhon omaa 

lomaketta käyttäen tai ottamalla suoraan yhteyttä asettelijaan. Harjoitusotteluiden ja turnausten 

asettelut hoitaa Antti Kemppinen. Seuraavalla toimintatavalla varmistetaan oikean tasoinen erotuomari 

sekä otteluiden tasainen jakaantuminen jäsenistölle. Toimintatapa palvelee sekä seuroja että 

erotuomareita.  

Harjoitusotteluiden ja turnausten ilmoittaminen 

Harjoitusottelut on sovittava vähintään seitsemän (7) päivää ennen ottelutapahtumaa tai kaksi (2) 

viikkoa ennen turnausta. Toivomme, että olette mahdollisimman ajoissa liikkeellä. Seura ottaa yhteyttä 

asettelijaan ”TILAA EROTUOMARI” –lomakkeen avulla kerhon internetsivujen kautta osoitteessa 

porinerotuomarit.fi. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi otteluaika, ottelupaikka, joukkueet, sarjataso/ikä, 

pelimuoto sekä peliaika. Muistakaa myös mainita poikkeavista peliajoista esimerkiksi vuoron pituuden 

vuoksi. Asettelija kuittaa  asettelupyynnön saaduksi sekä asettelee erotuomarit ja ilmoittaa ne seuralle 

viimeistään  ottelupäivää edeltävä iltana. Harjoitusotteluiden erotuomariasetteluista peritään 

asettelumaksua kolmikkopeleistä 5€/ottelu ja yksin vihellettäessä 3€/ottelu. Mikäli ottelusta ilmoitetaan 

alle seitsemän (7) vuorokautta ennen ottelua, tulee asettelumaksun päälle 20€ lisä. 

Asettelijan yhteystiedot 

Antti Kemppinen  antti.kemppinen@porinerotuomarit.fi  puh. 050 911 5153 

Ottelutapahtuman laskutus ja maksaminen erotuomarille 

Asettelukorvaus laskutetaan tarvittaessa kootusti sekä eriteltynä joukkueilta n. 1-2 kuukautta 

ottelutapahtuman jälkeen. Erotuomaripalkkion maksatus tapahtuu Tason kautta jos ei toisin mainita. 

Muuta huomioitavaa 

Otteluissa käytetään lähes aina kolmikkoa. Kirjeen listauksesta löytyy käytössä olevat palkkiot sekä 

erotuomarien lukumäärä otteluissa. Tiedot palkkioista löytyvät myös kerhon nettisivuilta. Turnausten 

palkkiot sovitaan erikseen asettelijan kanssa! Harjoitusotteluissa ei ole pöytäkirjat käytössä, jolloin niissä 

ei tarvita ottelun tulosta tai syöttää pelaajia pöytäkirjaan, vaan palkkion pääsee kuittaamaan heti ottelun 

jälkeen. 
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EROTUOMARIPALKKIOT HARJOITUSKAUDELLA 2017 

HARJOITUSOTTELUT (JP)  ET  AET  

Liiga  90,00 € 70,00 € 

Ykkönen  80,00 € 60,00 € 

Kakkonen  60,00 € 45,00 € 

ASM, A1  50,00 € 35,00 € 

BSM, B1  35,00 € 25,00 € 

Naisten Liiga  50,00 € 35,00 € 

Kolmonen  50,00 € 35,00 € 

Nelonen  35,00 € 25,00 € 

Vitonen  25,00 € 20,00 € 

Vitonen, yksin  40,00 €   

Kutonen  40,00 €   

M35-55  20,00 €   

Naiset  20,00 € 15,00 € 

Naiset, yksin  35,00 €   

A-piiri  35,00 € 25,00 € 

B-piiri  25,00 € 20,00 € 

B-tytöt  20,00 € 15,00 € 

B-tytöt, yksin  25,00 €   

C-nuoret (t+p) yksin  25,00 €   

C-nuoret (t+p)  20,00 € 15,00 € 

D-nuoret (t+p) yksin  20,00 €   

D-nuoret (t+p)  15,00 € 10,00 € 

E11-E10 8v8 pelinohjaajat  12,00 €   

E10-F7 5v5 pelinohjaajat  10,00 €   

F6 4v4 pelinohjaajat  10,00 €   

 

 Pääsääntönä on, että ison kentän otteluissa on erotuomarikolmikko 

 Turnausten palkkiot sovitaan erikseen 

 Maksut määräytyvät ylemmässä/vanhemmassa sarjassa pelaavan joukkueen mukaan 

 Matkakorvaukset ja mahdolliset päivärahat laskutetaan verohallinnon voimassaolevien 

korvausten mukaisesti 

 Harjoitusotteluiden palkkiot ovat voimassa 1.1.2017 alkaen ja ne löytyvät myös piirin 

sivuilta 


