
Erotuomarivaihdot ja sijaisten etsiminen  

Kilpailusäännöt: 

§59: ”Mikäli nimetty erotuomari on estynyt menemästä otteluun, hän on velvollinen hankkimaan

itselleen sijaisen. Sijaiseksi on pyrittävä saamaan luokitukseltaan vähintään saman tasoinen

erotuomari, eikä erotuomarin vaihto saa aiheuttaa liitolle tai seuroille lisäkustannuksia.”

§60: ”Mikäli vain toinen nimetyistä erotuomareista on paikalla, hän valitsee parikseen liiton

erotuomarikurssin käyneen, vähintään yhtä korkeaa sarjatasoa tuominneen erotuomarin tai tällaisen

puuttuessa muun erotuomarin, joka on käynyt liiton erotuomarikurssin. Tarvittaessa otteluun nimetty

erotuomari voi tuomita ottelun yksin. Erotuomarin puuttumisesta on aina tehtävä merkintä

ottelupöytäkirjaan.”

§64: ”Erotuomarin poissaolosta sekä kilpailusääntöjen 36§:ssä paikalla olevalle erotuomarille asetetun

velvollisuuden huolehtia erotuomarin puuttumista koskeva merkintä ottelupöytäkirjaan, laiminlyönnistä

on aina seuraamuksena erotuomarin laiminlyöntimaksu. Poissaolon johdosta ei erikseen pyydetä

selvitystä.

Erotuomarin laiminlyöntimaksun suuruus on 50 €. Liitto voi kirjallisen hakemuksen johdosta vapauttaa 

erotuomarin laiminlyöntimaksusta, jos siihen on erityisen painava syy.” 

Edellä mainitun laiminlyöntimaksun välttääkseen, toimintaohje on seuraava: 

1. Huolehdi esteellisyydet ajoissa Sbet -järjestelmään, niin vältyt suurimmalta työltä.

2. Jos et pääsekään peleihisi, laita ne jakoon Sbet -järjestelmässä jokainen ottelu kerrallaan:

Tämän jälkeen voit katsella vapaita erotuomareita klikkaamalla: 

Saat luettelon käytettävissä olevista erotuomareista yhteystietoineen ja näet myös onko 

heillä muita otteluita samana päivänä:



Olemalla itse aktiivinen ja kyselemällä vapailta tuomareilta apuja, saat pelisi helpommin myytyä. 

HUOM! Pelien myyminen sähköpostin välityksellä massaposteilla 

ei ole suotavaa! Jos sähköposteja tarvitsee jostain syystä lähettää 

laajemmalle jakelulle, tulee vastaanottajat merkitä piilokopioiksi. 

3. Kun otat pelejä vastaan, ole yhteydessä ilmoittajaan ja sovi vaihdosta. Samoin kun annat

pelejä, on kohteliasta sopia puhelimitse tai viestein pelien vaihdosta.

Pyydä pelien ottajaa ilmoittautumaan Sbet:ssä peleihin. Ilmoittautuminen ei onnistu, jos 

- Sinulla on esteitä ko. ajankohdalle – eli poista esteet ensin

- Et ole aktivoituna erotuomarina (esim.

kurssitehtäviä suorittamatta, pelipassi hankkimatta

tms.)

- Luokituksesi ei riitä



4. Asettele sovittu erotuomari peleihisi. Hyväksyntäpyyntö lähtee asettelijalle, mikäli matkakulut

nousevat liikaa tai ottajalle on tulossa yli 5 ottelua päivälle.

Vaihdosta ilmoittaa AINA pelit vastaanottanut erotuomari: 

ET-vastaavalle 

Alueesi ET-vastaavan 

yhteystiedot löydät: 

https://bit.ly/2Rwa6bU 

Asettelijalle 

Alueesi asettelijan yhteystiedot 

löydät: https://bit.ly/3f394iu

  Otteluiden muille erotuomareille 

Seuraavia ohjeita tulee noudattaa: 

Jos oman alueesi johtoryhmä on määritellyt vaihtojen suhteen päivän maksimiottelumäärän, 
noudata johtoryhmän ohjeistusta! 

- Älä anna vain osaa peleistä, vaan koko aseteltu setti! Et tule löytämään yhdelle

pelille tuuraajaa.

- Akuuteissa sairastapauksissa ilmoita välittömästi poisjäännistäsi

tekstiviestillä/soittamalla asetelluille erotuomaripareillesi ja sen jälkeen et-

vastaavalle sekä asettelijalle

o Vointisi mukaan laita pelit em. ohjeen mukaan jakoon ja katsele jos löydät
tuuraajan itse

Erotuomarin puuttumiselle ei ole takaporttia. Et-vastaavalle tai asettelijalle ei voi soittaa, että etsi 

sijainen. Mikäli ottelupaikalla ei näy toista erotuomaria, soita hänelle! 



Laiminlyönniltä ei välty esimerkiksi ”ilmoittamalla hyvissä ajoin”, ettei pääse peliin. Akuutti 

sairastuminen/loukkaantuminen tms. on oikeastaan ainoa hyväksyttävä syy pois jäännille ottelusta. 


