Jääkiekkotoimitsijaksi!
Mikäli päätät osallistua jääkiekkotoimitsijan peruskurssille, niin ohessa on perustietoa
toimitsijoiden

velvollisuuksista, eduista ja maksuista

paikallisen tuomarikerhon – KSJT ry. – toimintatavoista

seuraava kurssi järjestetään syyskuussa kahtena iltana.

Kuka kelpaa toimitsijaksi?
Toimitsija on jääkiekkotuomari ilman luistelutestiä ja toimii toimitsija-aitiossa tehtävässään
Toimitsijaksi haluamme ensisijaisesti;

yli 20-vuotiaita, aktiivisia henkilöitä – naisia joukossamme on paljon!
Kukaan ei ole valmis heti – saat rauhassa aikaa ja mahdollisuuksia kokeilla
tehtävissä turvallisesti.

Mitä toimitsijalta vaaditaan?




sitoutumista tehtäviin ja suunnitelmallisuutta ajankäytössä
sähköpostiosoitetta ja mahdollisuutta käyttää sitä (välitämme tietoa pääasiassa
kotisivujen ja sähköpostin välityksellä)
täsmällisyyttä ja vastuuntuntoa tehtävässä

Edellytykset tuomarikortin saamiseksi:







peruskurssi suoritettuna hyväksytysti
koeottelut suoritettuina 5 kpl. Koeottelut ovat harjoitusta ja tutustumista tehtävään.
kurssimaksu maksettuna, 20,00€ (sis. sääntökirjan ja opetuksen)
pelipassi ja jäsenmaksu maksettuina
Varusteet ovat kerhotakkia lukuun ottamatta omia. Otteluissa käytämme yhtenäistä
asua
osallistuminen koulutustilaisuuksiin ja jäsenvelvoitteiden hoitaminen on ehdoton
edellytys toiminnassa mukana olemiselle

Eduista seuraavaa:




kerhon edut ja oikeasti mukava harrastus suuressa, osaavassa joukossa
ilmainen sisäänpääsy SJL ja SM-liigan otteluihin
palkkiot otteluista, tasosta riippuen 20 € →, paljon tehtävissä olevat saavat siis
kohtuullisen korvauksen ajankäytöstään

Millä tasolla toimitaan?






Toimitsijana pääset suoraan huipulle!
Toimitsijoita tarvitaan SM-liigan, Mestiksen ja muiden valtakunnan SM-sarjatasoisten
otteluiden tehtävissä.
Toimitsijoita on tällä hetkellä kerhossamme 30, joista suurin osa toimii Jyväskylässä.
Kukin toimitsija saa tasonsa / halunsa mukaisia tehtäviä.
Tehtäviä kaudessa edellytämme Sinulta vähintään 20 kpl, jotta kortti myönnetään.

Pitääkö aina olla hallilla?
 Tehtävien määrää tai ajankohtaa voit rajoittaa ohjelmamme kautta.
Suunnitelmallisesti toimimalla saat harrastuksen ja omat menosi tasapainoon.
 Huomaa, että ottelut ovat pääsääntöisesti viikonloppuisin.

Kortin voimassaoloaika
 Tuomarikortti on voimassa enintään yhden kauden.
 Se on ansaittava joka vuosi uudelleen. Maksusuoritukset ja koulutustilaisuuksiin
osallistuminen ovat ehtona kortin myöntämiselle. Kortti voidaan tarvittaessa
peruuttaa kesken kauden, mikäli edellytykset sen voimassaololle eivät täyty. Jäseninä
ovat pelkästään aktiivitoimijat.

Kurssille ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu allaolevasta linkistä.
ILMOITTAUDUN SEURAAVALLE KURSSILLE
Tarkemmat tiedot ja valmistautumisohjeet annetaan lähempänä tilaisuutta sähköpostitse
kaikille ilmoittautuneille

Yhteystiedot:
Toimitsija-asiassa voit olla myös yhteydessä suoraan
Marko Lehtonen
marko.lehtonen@kelpa.net
050 3251167

