
 

 

Erotuomarin esteellisyys 

 

Esteellisyys turnausmuotoisissa otteluissa  

Turnausmuotoisissa otteluissa erotuomari on esteellinen tuomitsemaan ottelua mikäli 

− ottelussa pelaa erotuomarin perheen jäsen tai muu lähisukulainen 
− erotuomari on pelannut, valmentanut tai muuten osallistunut joukkueen toimintaan kuluneella kau-

della  
− erotuomari on joukkueen seuran hallituksen jäsen. 

 

Erotuomari ei ole esteellinen, mikäli hän valmentaa, pelaa tai muuten osallistuu seuran minkä tahansa muun 
joukkueen toimintaan pl. tilanne, jossa tämä joukkue pelaa samaa sarjaa. 

 

Esteellisyys alueellisissa yksittäisissä otteluissa 

Yksittäisissä otteluissa erotuomari on esteellinen tuomitsemaan, mikäli 

− ottelussa pelaa tai joukkueeseen on nimetty erotuomarin perheen jäsen tai muu lähisukulainen 
− erotuomari on pelannut, valmentanut tai muuten osallistunut samassa lohkossa pelaavan joukkueen 

toimintaan kuluneella kaudella 
− ottelussa pelaa joukkue, jonka toimintaan erotuomari on edellisellä kaudella osallistunut 
− erotuomari on joukkueen seuran hallituksen jäsen 
− erotuomari osallistuu ottelussa pelaavan seuran minkä tahansa salibandyjoukkueen toimintaan 

 

Esteellisyys valtakunnallisten sarjojen yksittäisissä otteluissa (pl. pääsarjat) 

Valtakunnallisissa sarjoissa erotuomari on esteellinen tuomitsemaan sarjan lohkoa (sarjaa, jos vain yksi lohko 
sarjassa), mikäli 

− sarjan samassa lohkossa pelaa tai sarjan samassa lohkossa pelaavaan joukkueeseen on nimetty ero-
tuomarin perheen jäsen tai muu lähisukulainen 

− erotuomari on pelannut, valmentanut tai muuten osallistunut sarjan joukkueen toimintaan kulu-
neella tai edeltävällä kaudella. 

− erotuomari osallistuu sarjassa pelaavan seuran toimintaan minkä tahansa joukkueen (pois lukien 
kisa- ja pelimaailman ja sitä nuorempien ikäluokkien toimijat sekä seniorisarjojen toimijat) pelaa-
jana/valmentajana/toimihenkilönä tai seuran luottamustehtävissä / toimihenkilötehtävissä / työnte-
kijänä.  

 

Esteellisyys pääsarjojen otteluissa 

Pääsarjoissa erotuomari on esteellinen tuomitsemaan sarjaa, mikäli 

− sarjassa pelaa tai sarjassa pelaavaan joukkueeseen on nimetty erotuomarin perheen jäsen tai muu 
lähisukulainen 



 

 

− erotuomari on pelannut, valmentanut tai muuten osallistunut sarjan joukkueen toimintaan kulu-
neella tai edeltävällä kaudella. 

− erotuomari osallistuu sarjassa pelaavan seuran toimintaan minkä tahansa joukkueen pelaajana/val-
mentajana/toimihenkilönä tai seuran luottamustehtävissä / toimihenkilötehtävissä / työntekijänä.  

 

Lähisukulainen: Erotuomarin kanssa avioliitossa tai avoliitossa oleva tai erotuomarin kanssa parisuhteen re-
kisteröinyt henkilö tai heidän jommankumman lapsensa, jompikumpi erotuomarin vanhemmista tai joku ero-
tuomarin sisaruksista. 

 

 

 


