
LISENSSIT KAUDELLA 2015-16

Juniori-ikäinen pelaaja (kaudella 2015-16 1.1.1996 tai myöhemmin syntynyt) voi pelata ikänsä mukaisella lisenssillä eri sarjoissa.

Aikuisikäinen pelaaja (kaudella 2015-16 31.12.1995 tai aikaisemmin syntynyt) hankkii ylimmän sarjatasonsa mukaisen lisenssin.

Lisenssi tulee korottaa, mikäli aikuisikäinen pelaaja vaihtaa sarjatasoa ylemmäksi kesken kauden.

PELAAJAT Kenelle tarkoitettu Lisenssi Vakuutus Yhteensä

Liiga- ja NSM pelaajalisenssi Miesten SM-liiga ja naisten SM-sarja 159 € ei ole 159 €

Liiga- ja NSM lisenssi vakuutuksella Miesten SM-liiga ja naisten SM-sarja 159 € 700 € 859 €

I-div. pelaajalisenssi Miesten ja naisten I-divisioona 155 € ei ole 155 €

I-div. lisenssi vakuutuksella Miesten ja naisten I-divisioona 155 € 370 € 525 €

II-div. pelaajalisenssi Miesten II-divisioona 99 € ei ole 99 €

II-div. lisenssi vakuutuksella Miesten II-divisioona 99 € 295 € 394 €

Harrastepelaajalisenssi Naisten II- miesten III-divisioona, ikämiessarjat sekä 69 € ei ole 69 €

vain seurojen järjestämiä turnauksia pelaavat

Harrastelisenssi vakuutuksella Naisten II- miesten III-divisioona, ikämiessarjat sekä 69 € 100 € 169 €

vain seurojen järjestämiä turnauksia pelaavat

 

A-junioreiden pelaajalisenssi 1.1.1996-31.12.1998 -syntyneet 149 € ei ole 149 €

A-junioreiden lisenssi vakuutuksella 1.1.1996-31.12.1998 -syntyneet 149 € 480 € 629 €

B-junioreiden pelaajalisenssi 1.1.1999-31.12.2000 -syntyneet 135 € ei ole 135 €

B-junioreiden lisenssi vakuutuksella 1.1.1999-31.12.2000 -syntyneet 135 € 285 € 420 €

C-junioreiden pelaajalisenssi 1.1.2001-31.12.2002 -syntyneet 132 € ei ole 132 €

C-junioreiden lisenssi vakuutuksella 1.1.2001-31.12.2002 -syntyneet 132 € 190 € 322 €

D-junioreiden pelaajalisenssi 1.1.2003-31.12.2004 -syntyneet 109 € ei ole 109 €



D-junioreiden lisenssi vakuutuksella 1.1.2003-31.12.2004 -syntyneet 109 € 90 € 199 €

E-junioreiden pelaajalisenssi 1.1.2005-31.12.2005 -syntyneet 67 € ei ole 67 €

E-junioreiden lisenssi vakuutuksella 1.1.2005-31.12.2005 -syntyneet 67 € 70 € 137 €

F-junioreiden pelaajalisenssi 1.1.2006-31.12.2006 -syntyneet 65 € ei ole 65 €

F-junioreiden lisenssi vakuutuksella 1.1.2006-31.12.2006 -syntyneet 65 € 65 € 130 €

Minit pelaajalisenssi 1.1.2007 tai myöhemmin syntyneet 45 € ei ole 45 €

Minit lisenssi vakuutuksella 1.1.2007 tai myöhemmin syntyneet 45 € 40 € 85 €

Kertalisenssi Voimassa yhdessä tapahtumassa max. 5 vrk 30 € ei ole 30 €

Kuukausilisenssi Voimassa kuukauden kaikissa sarjoissa 49 € ei ole 49 €

Try Out -vakuutus Vain vakuus, voimassa viikon kaikissa sarjoissa 5 €* 40 € 45 €

* rekisterimaksu ei sisällä pelaajalisenssiä

EROTUOMARIT JA SEUROJEN TOIMIHENKILÖT

Toimitsijalisenssi Erotuomarit, otteluvalvojat, joukkueiden 50 € ei ole* 50 €

vakituiset toimihenkilöt sekä vakituiset toimitsijat

* Käsipalloliitto on mukana Tuplaturva -vakuutuksessa, joka korvaa mm. seurojen vapaaehtoistyöntekijöille sattuvia vahinkoja.

Lue lisää: http://www.sport.fi/valo/jasenjarjestopalvelut/vakuutukset-ja-sopimukset/tuplaturva

MUUT

Beach-lisenssi Kaikenikäisille vain beach-käsipalloa pelaaville 10 € ei ole 10 €

Virelisenssi Käsipalloliiton erikseen määrittämiin 1 € ei ole 1 €

turnauksiin


