
TUOMARIPALKKIOT LIPPO-PERHE 2018

Pää- ja syöttötuomarikorvaukset (perusmaksu + sarja + korttitaso) per ottelu

D-ikäiset ja kaikki vanhemmat sarjat: PERUSMAKSU 17 €
E-ikäisten ja F-ikäisten pelit: PERUSMAKSU 12 €

Kaikki turnaukset / G-junnut: 10 € / ottelu, ei muita maksuja

SARJALISÄ / MINKÄ JOUKKUEEN PELI: F 1 €, E 2 €, D 3 €, kaikki C:stä ylöspäin 6 €
TUOMARIKORTTITASOLISÄ: E-juniorikortti 6 €, D-kortti 10 €, C-kortti 15 €, Super 20 €

 
(korttitaso ei ole sama asia kuin oma sarjataso, korttitason määrää tuomarikouluttaja)

Esimerkki: E-poikien ottelu PERUSMAKSU 12 € + Sarjalisä 2 € + korttitaso E 6 €, yht. 20 €
Esimerkki: TSU ottelu PERUSMAKSU 17 € + Sarjalisä 6 € + korttitaso D 10 €, yht. 33 €

Pesätuomaroinnit (2- ja 3-t), vain ko. perusmaksu, ei oikeutta sarja- tai korttitasolisiin

Kaikki vanhemmat sarjat 20 €
C-sarjat ja maakuntasarja 15 €

Takarajatuomaroinnit, vain ko. perusmaksu, ei oikeutta sarja- tai korttitasolisiin

Superpesiksen pelit 20 €
Suomensarjojen pelit, B-tytöt, A-pojat, B-pojat 15 €
C-sarjat ja maakuntasarja 10 €

HUOM! Jos ottelu jää pelaamatta tai tuomareille ei ilmoitettu muutoksesta, tuomarille maksetaan
perusmaksu tai pesä/takarajakorvaus. Tätä taulukkoa sovelletaan seuran tuomarilistan tuomareihin 
ja palkkioihin ei lisätä kilometrikorvausta tai päivärahaa.     Tuomarilistojen ulkopuolisille 
maksetaan liiton korvaustaulukon mukaisesti. Tuomarikorvaukset maksetaan pikaisesti tuomareille 
palkkiokaavakkeella ottelun jälkeen tilille. Tuomaripalkkiolappuihin tulee merkata selkein kirjaimin
mikä tuomari on ollut, mikä ottelu sekä oma henkilötunnus. Kaavakkeita tulee jokaisen varata itse 
ja varalla joukkueilta.

Yleistä
Tuomarien tulee tuomaroida 5 ottelua kesän aikana joko pää- tai syöttötuomarin tehtävissä tai 
pesätuomarina (C-ikäisistä ja ylöspäin), jotta seura maksaa tuomarin tuomarikortin. Tuomari 
sitoutuu ennen kauden alkua tuomaroimaan vähintään ko. määrän pelejä sekä sopimaan tästä myös 
oman huoltajan kanssa. Mikäli tuomari ei suorita ko. määrää otteluita, tulee hänen maksaa 
tuomarikorttinsa itse. Mikäli tuomarilla ei ole lisenssiä, tulee hän hankkia se itse.

Tuomarivuorot ja ottelut löytyvät Lippo Juniorien sivuilta www.lippojuniorit.fi/ottelut
Mikäli tuomari on estynyt omalle tuomarivuorolleen, tulee siitä ilmoittaa viipymättä WA-ryhmässä, 
tuomarivastaavalle sekä hankkia itse sijainen omalle vuorolle.

Kaikki tuomarointiasiat, kyselyt ja järjestelyt tuomarivastaavalle:
Joona Korpela
joona.korpela@edu.vuokattisport.fi
puh. 0405934109

http://www.lippojuniorit.fi/ottelut

