Tiedote tuomarikoulutuksesta ja tuomarikortin suorittamisesta
kesäkaudelle 2021
Aiempien vuosien tapaan kaikki D-ikäiset ja tätä vanhemmat pelaajat suorittavat
tuomarikoulutuksen ja -kortin.
3 vuoroa/ tuomari tehdään talkooperiaatteella, tällä kompensoidaan tuomarikortin
suorittamisesta aiheutuneet kulut joukkueelle. Tämän jälkeen tuomarilla on oikeus laskuttaa
ottelun järjestävältä joukkueelta tehtävästään PPL mukainen tuomaripalkkio.
Palkkiolomakkeet ja –ohjeet löytyvät Kajaanin pallokerhon nettisivuilta. Palkkioita varten
myös nuorella tuomarilla tulee olla voimassa oleva verokortti.
Tänäkään vuonna maakunnallisia tuomarikoulutustilaisuuksia ei järjestetä lähikoulutuksina,
vaan seurojen tuomarit suorittavat tuomarikoulutuksen TEAMS välityksellä.

Tuomarikoulutus pidetään 21.4.2021 klo 18-20
Kouluttajana toimii Juuso Hyvönen
Koulutukseen ilmoittaudutaan SuomiSport –järjestelmän kautta seuraavasti
:
•
•
•
•
•

Ilmoittautuaksesi sinun on oltava rekisteröitynä SuomiSport –järjestelmään (kts.
jäljempänä)
Valitse SuomiSportista joko itsesi tai huollettavasi (jos pelaaja alaikäinen)
Mene kohtaan ”Löydä uusi sporttitapahtuma tai harrastus” ja klikkaa ”Etsi tapahtuma”
Etsi hakusanalla –kohtaan: Tuomarikoulutus Kajaani
Pitäisi löytyä Tuomarikoulutus Kajaani, Suomussalmi, Paltamo 21.4.2021, jota
klikkaamalla pääsee ilmottautumaan

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään kahta vuorokautta ennen koulutuskertaa, jotta
tuomarikouluttaja voi lähettää sinulle linkin, jolla pääset osallistumaan koulutukseen. Mikäli
oman seuran koulutuksen ajankohta ei sinulle sovi, ole yhteydessä
aluevastaavaan: kimmo.hirsila@pesis.fi.
Tuomarikortin saamisen edellytyksenä on osallistuminen etäkoulutukseen, sääntötestin
tekeminen, lisenssin lunastaminen ja tuomarikortin maksaminen. Kun nämä asiat ovat
kunnossa tulee tuomarin omalle Suomisport-tilille näkyviin meriitit kohtaan vapaakortti
(tuomarikortti). Vapaakortit eivät tule näkyviin välittömästi, vaan ne myönnetään kootusti:
3.5., 6.5., 10.5., 12.5., 17.5., 20.5., 24.5., 27.5. ja 31.5.
Kun olet suorittanut tuomarikorttiin vaadittavan koulutuksen ja sääntökokeen hyväksytysti,
ilmoita tästä joukkueenjohtajallesi, joka kerää oman joukkueesi kortin suorittaneiden tiedot
yhteen. Joukkue hankkii tuomarikortit keskitetysti seuran Suomisport –yhteyshenkilö
Johanna Partasen avustuksella partanen.johannaemilia@gmail.com

Linkki sääntökokeeseen löytyy pesäpalloliiton sivuilta (Tuomaritesti 2021)
D-taso:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ8qO68q1cDLZzUh_fN9tJdzMHolMjRv8HsFk
LXC96lFTWPA/viewform
E- ja N-taso
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyqnOzXlmPeZDbzPbNYS6e38CZjDXTEvlIV4P
co_j_SRcw/viewform
Huom! Sääntökoetta täytettäessä on laitettava alueeksi Pohjoinen ja täytettävä tiedot
(nimi, seura ja syntymäaika) oikein.
Kokeesta mahdollisesti heräävistä kysymyksistä saa olla yhteydessä Juuso Hyvöseen
juusohyvo@gmail.com
Tuomarointivuorot jaetaan, kun sarjajärjestelmien laajuus ja aikataulut koronavirusaikana
selviävät.
Suomisport järjestelmästä
Lisenssien hankkimista varten joukkueenjohtajille on jo aiemmin jaettu ohjeet, kuinka tämä
tapahtuu SuomiSport –järjestelmän kautta. Mikäli jostain syystä tieto ei ole sinua tavoittanut,
ohjeet voit lukea seuraavasta linkistä:
https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2021/02/Lisenssin-osto-ohje-2021.pdf
Jokaisen toimijan tulee rekisteröityä SuomiSport -palveluun, vaikka olisi ollut aiemmin
mukana pesäpallotoiminnassa. Uutta profiilia ei tarvitse luoda, jos käyttäjällä on Suomisporttili toisen lajin kautta.
Suositeltavaa on jokaisen henkilökohtainen rekisteröityminen, jolloin joukkueen
toimihenkilöidenkään ei tarvitse käsitellä ja syöttää muiden henkilötietoja.
Alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja rekisteröityy palveluun ensin ja liittää tämän jälkeen
huollettavan profiilinsa alle.
Rekisteröitymällä käyttäjä saa oman henkilökohtaisen sporttitilin ja Sportti-ID:n. Näin seuran
jäsenet ja alaikäisten jäsenien huoltajat pääsevät itse hallinnoimaan omia sekä huollettavansa
henkilötietoja ja pitämään tiedot ajan tasalla.
Lisenssien ja passien osto uudelle kaudelle on alkanut 1. huhtikuuta ja pelaajalisenssit on
syytä hankkia huhtikuun aikana

