TUOTESELOSTE
Pelaajalisenssi
Pelaajalisenssi on yksittäisen pelaajan kilpailulupa osallistua pelikauden kuluessa Käsipalloliiton
järjestämiin kilpailuihin. Jokaisen käsipallo-otteluun osallistuvan pelaajan on rekisteröidyttävä
Suomen Käsipalloliittoon saadakseen edustaa liittoa tai seuraa. (SKPL: Kilpailusäännöt 40 §).
Rekisteröitymisellä tarkoitetaan tässä tapauksessa pelikausittaisen lisenssimaksun maksamista
liitolle.
Pelaajalisenssillä voi toimia myös erotuomarilisenssin sekä toimitsijalisenssin mukaisissa
tehtävissä.
Virallisella ottelulla tarkoitetaan niitä käsipallokilpailuja, jotka järjestää Suomen Käsipalloliitto,
jäsenseura tai muu jäsenyhteisö (SKPL: Kilpailusäännöt 1 §).
Pelikausi käsittää ajan kuluvan vuoden heinäkuun 1. päivästä seuraavan vuoden kesäkuun 30.
päivään (SKPL: Kilpailusäännöt 7 §).
Pelaajalisenssi on voimassa ostohetkestä kauden loppuun saakka pois lukien 7 vrk lisenssi, joka
on voimassa 7 vrk valitusta voimaantulopäivästä lähtien sekä kuukausilisenssi, joka on voimassa
31 vrk valitusta voimaantulopäivästä lähtien. 7 vrk lisenssiä ja kuukausilisenssiä on mahdollista
ostaa useamman kerran kauden aikana.
Pelaajalisenssi ei sisällä vakuutusta. Pelaaja osallistuu omalla vastuullaan harjoituksiin ja
otteluihin. Näin ollen ei liitto eivätkä sen alajärjestöt vastaa harjoituksissa tai otteluissa sattuneista
vahingoista (SKPL: Kilpailusäännöt 8 §).
Pelaajalisenssien hinnat kaudella 2022–2023
Lisenssimaksu
Sarjataso ja selite
Kilpa

Turnaus* Kerho**

Liiga ja NSM

Naiset ja miehet

186 €

-

-

1. divisioona

Naiset ja miehet

165 €

-

-

2. divisioona

Miehet

119 €

-

-

Harraste

N2D, M3D ja ikämiessarjat

82 €

30 €

10 €

A-juniorit

1.1.2003-31.12.2005

175 €

49 €

10 €

B-juniorit

1.1.2006-31.12.2007

159 €

49 €

10 €

C-juniorit

1.1.2008-31.12.2009

152 €

49 €

10 €

D-juniorit

1.1.2010-31.12.2011

128 €

49 €

10 €

E-juniorit

1.1.2012-31.12.2012

80 €

49 €

10 €

F-juniorit

1.1.2013-31.12.2013

77 €

49 €

10 €

Minit

1.1.2014-31.12.2015

23 €

23 €

10 €

Pikkuminit

1.1.2016 tai myöh.

6€

-

-

Erotuomarit

Erotuomarit
(pelaajavakuutus on
voimassa myös
erotuomaritoiminnassa)

62 €

-

-

Toimitsija

Joukkueiden vakituiset
toimihenkilöt ja vakituiset
toimitsijat sekä
tarkkailijat/otteluvalvojat

40 €

-

-

Beach

Vain Beach-käsipalloa
pelaaville

15 €

-

-

Kuukausi

Voimassa 31 vrk kaikissa
sarjoissa

57 €

-

-

7vrk

Voimassa 7 vrk kaikissa
sarjoissa

15 €

-

-

* Turnauslisenssi- ja vakuutus = vain seurojen järjestämiä turnauksia (sis. senioreiden SMturnaukset) pelaaville
** Kerholisenssi- ja vakuutus = vain oman seuran toimintaan osallistuville
*** Käsipalloliitto on mukana Tuplaturvassa, joka korvaa mm. seurojen vapaaehtoisille sattuvia
vahinkoja.
Lisenssittä pelaamisen seuraamukset
Liitolla on oikeus rangaista liiton kurinpitosääntöjen mukaisesti jokaista viralliseen otteluun
osallistuvaa pelaajaa, joka ei ao. pelikaudella ole rekisteröitynyt liittoon (SKPL: Kilpailusäännöt 9
§).

