
 

 

PELIPASSI/LISENSSI JA VAKUUTUKSET                                     

PELIPASSI/LISENSSI  

• Jokaisen Salibandyliiton järjestämiin kilpailuihin/turnauksiin osallistuvan pelaajan 

tulee hankkia pelaamiseen oikeuttava pelipassi ennen ensimmäistä otteluaan. 

Erotuomareiden tulee hankkia joko pelaamiseen oikeuttava pelipassi tai 

erotuomarin pelipassi. 

 • Valmentajilla pitää olla valmentajan pelipassi (kilpapelipassi käy myös). miesten 

F-liigassa, Suomisarjassa, I ja II divisioonassa sekä naisten F-liigassa ja 1. 

divisioonassa ja P21-P11/T21-T12 -junioreiden sarjoissa. Nämä kuuluvat 

Flame�joukkueilla seuramaksuun. 

 -Huom: Vain Valmentajan pelipassi sisältää käyttöoikeuden MyE.Way harjoite- ja 

ideapankkiin, johon kirjaudutaan henkilökohtaisella Suomisport-tunnuksella.  

• Valmentajan tuuraajalla ei tarvitse olla pelipassia. Hänet merkitään pöytäkirjaan 

toimihenkilönä. Pelipassien tarkistuksissa katsotaan, onko joukkueella yhtään 

valmentajan pelipassin omaavaa henkilöä. 

 • Pelipassi hankitaan ensisijaisesti syntymävuoden mukaan. Lisäksi pitää tietää, 

minkä tason kilpailutoimintaan osallistuu vai harrastaako salibandyä seurassa 

ilman sarjatoimintaa. 

 • Mikäli pelaaja aikoo osallistua kilpailutoimintaan, on hänen lunastettava 

kilpailuun oikeuttava pelipassi, joita ovat:  

-Pääsarjan pelipassit, Aikuisten pelipassi(vuonna 2002 ja aikaisemmin 

syntyneet),Nuorten pelipassi(2003-2008-syntyneet) tai Lasten pelipassi(2009 ja 

myöhemmin syntyneet). Ainoastaan seniorisarjoissa pelaavat hankkivat 

Seniorisarjan pelipassin. Seniorisarjassa voi pelata myös kilpapassilla. 

 • Toimitsijoille ja muille joukkueen toimihenkilöille pelipassia suositellaan, mutta se 

ei ole pakollinen. 

 • Pelipassien myyntijärjestelmä osaa ehdottaa oikeantyyppisiä pelipasseja 

henkilön syntymävuoden perusteella. Ostajan tulee tietää, tarvitseeko hän 

vakuutuksellisen vai vakuutuksettoman pelipassin. 

 • Kaikki Salibandyliiton pelipassit lunastetaan internetistä, Olympiakomitean 

ylläpitämästä Suomisport-myyntijärjestelmästä. Pelipasseja lunastetaan 

täyttämällä myyntisivulla tarvittavat henkilö- ja seuratiedot. Pelipassi maksetaan 

Maksuturvan palvelussa. Kaikki yleisimmät maksuvaihtoehdot on tuettu. 

 • Kun maksu kirjaantuu järjestelmään, saat Suomisport-profiiliisi merkinnän 

pelipassista. Pelaamiseen oikeuttava pelipassi on voimassa maksuhetkestä alkaen.  

• Tutustu myös Suomisportin omaan ohjesivuun.  

• Suomisportin pelipassi-meriitti tai pelipassimaksun kuitti on todiste pelipassin 
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voimassaolosta ja se on pidettävä mukana otteluissa tarkastuksen varalta.  

Näin saat passin näkyviin ottelutapahtumassa:  

1. Kirjaudu Suomisport-profiiliisi matkapuhelimen nettiselaimella. Kirjautuminen 

tapahtuu suomisport.fi etusivulta, antamalla oma puhelinnumero ja siihen 

toimitettava kertakäyttösalasana. Alaikäisten pelaajien vanhemmat voivat lisätä 

lastensa profiilit omaansa. Passimerkintä löytyy profiilista mikäli maksu on 

suoritettu oikein.  

2. Lataa Android tai iOS käyttöjärjestelmällä varustettuun matkapuhelimeen 

erillinen Suomisport-mobiilisovellus (saatavilla Play kaupasta ja App Storesta 

hakusanalla ”Suomisport”). Windows-versiota ei julkaista. Suomisport-sovellus 

toimii myös offline-tilassa ensimmäisen kirjautumisen jälkeen. 

VAKUUTUS:  

• Urheiluvakuutus on pakollinen juniori-ikäiselle, miesten Salibandyliigan, naisten 

Salibandyliigan ja miesten Divarin pelaajille. Juniori-ikäinen pelaaja on määritelty 

kilpailusäännöissä: synt. vuonna 2000 tai sen jälkeen (pojat ja tytöt). 

 • Miesten Suomisarjassa, 2.-6. divisioonissa, naisten 1.-4. divisioonissa, 

seniorisarjoissa ja muissa harrastesarjoissa ja -tapahtumissa urheiluvakuutus on 

vapaaehtoinen.  

• Kooveen yhteistyökumppanina on  Lähitapiola. Kooveelta tulee vakuutustarjous 

kauden alussa sieltä. 

Kaikki Salibandyliiton pelipassit voidaan lunastaa Pohjola Vakuutus Oy:n 

Sporttiturvan kanssa tai ilman sitä. Sporttiturva on erityisesti salibandyn tarpeisiin 

räätälöity määräaikainen vakuutus. Salibandyliiton yhteistyökumppani 

urheiluvakuuttamisessa on Pohjola Vakuutus Oy. 

 • Urheiluvakuutus voi olla myös toisen vakuutusyhtiön tarjoama. Huomaa, että 

kaikki yleiset vapaa-ajan- tai tapaturmavakuutukset eivät korvaa salibandyn 

kilpailutoiminnassa tapahtuvia vahinkoja. Tarkista asia vakuutusyhtiöstäsi! 

 • Pelipassin ja Sporttiturvan voimaan astuminen: Pelipassi ja siihen liittyvä 

Sporttiturva astuu voimaan maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä, mikäli se 

voidaan todistaa esim. maksukuitilla.  

• Jos olet ostanut edellisenä vuonna salibandyliiton Sporttiturvan, niin Sporttiturva 

tulee voimaan heti katkeamatta 1.8., kun maksat sen elokuun aikana. Jos maksat 

myöhemmin, se tulee voimaan maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä. Säilytä 

maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Sporttiturva päättyy 31.7. 


