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Rinnakkaisedustushakemuksen kirjaaminen,
hyväksyminen, maksaminen ja päättäminen
Palvelusivustolla.
Rinnakkaisedustushakemuksen osapuolet ovat pelaajan vastaanottava seura, pelaaja itse ja
pelaajan luovuttava seura. Hakemuksen kirjaamisen ja hyväksynnän tekevät seurat
sähköisesti salibandyn Palvelusivustolla. Hakemuksen kirjaavalla seuralla tulee olla pelaajan
(alaikäisen pelaajan vanhempien) suostumus. Seurat itse vastaavat antamiensa tietojen
oikeellisuudesta (esim. että seuroilla ei ole joukkueita samoilla sarjatasoilla). Seurat myös
vastaavat pelaajiensa edustusoikeuksista. Tutustukaa kilpailusääntöihin ennen hakemusten
tekemistä.

Hakemuksen kirjaaminen
(seura, johon pelaaja siirtyy pelaamaan R-edustuksella, tekee)
1. R-edustusta hakeva seura kirjautuu Palvelusivustolle
osoitteessa palvelusivusto.fi/fb käyttäen seuratunnusta.
2. Tarvittava työkalu löytyy ”Seurasivut” valikosta kohdasta
R-edustushakemukset ja maksaminen.
3. Pelaajan tiedot haetaan rajaamalla haku edustusoikeuden omistavaan seuraan ja
sukunimeen. Lopuksi painetaan ”Hae pelaajat” -nappia. Hakutulokset tulevat
alapuolelle pudotusvalikkoon. Valitse haluttu pelaaja pudotusvalikosta.
4. Kun pelaaja on valittu, alapuolelle aktivoituvat seuran joukkueet. Valitse
ensimmäisestä pudotusvalikosta se joukkue, johon kyseinen pelaaja halutaan Redustuspelaajaksi. Tässä valikossa näkyvät vain aktivoidut joukkueet.
5. Valitse seuraavasta pudotusvalikosta se sarjataso, jossa valittua R-edustuspelaajaa
tullaan peluuttamaan (sarjataso jolla aiemmin valittu joukkue pelaa).
6. Rastita, että seurallanne on pelaajan suostumus hakemuksen tekemiseen (alaikäisen
pelaajan kohdalla tulee olla myös vanhempien suostumus).
7. Paina lopuksi vihreää ”Tee hakemus” painiketta.
8. Hakemus siirtyy tämän jälkeen edustusoikeuden omaavan seuran hyväksyttäväksi.
Ole yhteydessä ko. seuraan ja pyydä heitä hyväksymään hakemus Palvelusivustolla.
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Hakemuksen hyväksyminen
(seura, jossa pelaajan edustusoikeus virallisesti on, tekee)
1. Pelaajan edustusoikeuden omaava seura kirjautuu
Palvelusivustolle seuratunnuksella. Ylälaidan valikosta
valitaan työkalu ”R-edustusten hyväksyminen”.
2. Seuraavalla sivulla on listattu ne pelaajat, joista on
haettu R-edustusta. Seura hyväksyy haluamansa
hakemukset pelaajan nimen kohdalla olevasta vihreästä
”Hyväksy” painikkeesta.

Hakemuksen kirjaamismaksun suorittaminen
(hakemuksen kirjannut seura tekee)
1. Hakemuksen kirjannut seura palaa samalle sivulle missä kirjaaminenkin tehtiin. Sivun
alalaidassa näkyy kaikki edustusoikeuden omaavan seuran hyväksymät Redustushakemukset. Pelaajan nimen perässä on vihreä ”Maksa” painike.
2. Painike aktivoi reaaliaikaisen Paytrail-verkkomaksun, vaihtoehtoina yleisimmät
verkkopankit. Mikäli maksutapahtuma jostain syystä halutaan keskeyttää, on tärkeää,
että se tehdään vain maksupalvelun omista keskeytys-painikkeista.
3. Maksun jälkeen pelaajan R-edustushakemus hyväksytään automaattisesti
maksuhetkestä lukien eli tämä hetki on R-edustushakemuksen voimaan astumispäivä.
Karenssia ei siis ole.
4. Hakemusten tiedot voi tarkistaa salibandy.fi sivulta, jossa listataan kaikki hyväksytyt
R-edustushakemukset. Huom: Seurat vastaavat pelaajiensa edustusoikeuksista.
Seurat vastaavat pelaajiensa edustusoikeuksista. Salibandyliitto tekee
hakemuksiinhakemuksiinhakemuksiinhakemuksiin
kemuksiin pistotarkistuksia ja liitolla on
hakemuksiinhakemuksiinhakemuksiinha
oikeus mitätöidä mikä tahansa virheellinen hakemus. Virheelliset hakemukset
voidaan myös viedä kurinpitokäsittelyyn liiton kilpailusääntöjen mukaisesti.
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R-edustuksen päättäminen
(seura, jossa pelaajan edustusoikeus virallisesti on, tekee tarvittaessa)
Kaikki R-edustukset päättyvät automaattisesti kauden lopussa. Mikäli edustusoikeuden
omaava seura kuitenkin haluaa päättää R-edustuksen aiemmin, tämä on mahdollista tehdä
Palvelusivustolla 18.1. saakka. Päättäminen astuu tällöin voimaan välittömästi sen
tekemisestä ja kirjaamismaksun suorittamisesta.
1. Edustusoikeuden omaava seura kirjaantuu Palvelusivustolle
ja käyttää seuravalikosta löytyvää työkalua nimeltä
”R-edustusten päättäminen”.
2. Sivulle avautuu lista seuran pelaajista, joista on kirjattu R-edustus.
Pelaajan nimen vieressä on punainen ”Päätä” nappi. Tätä
painamalla järjestelmä käynnistää päättämis-prosessin ja
avaa Paytrail-maksutapahtuman kirjaamismaksun suorittamiseksi.
3. Suorita R-edustuksen päättämisen kirjaamismaksu. Tämän jälkeen pelaajan Redustus päättyy välittömästi kyseiseen päivään. Tieto myös päivittyy R-edustusten
listaus-sivulle (salibandy.fi > palvelut > edustusoikeudet)
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