PELIPASSIOHJE

Suomisport-palvelu
Pelipassien lunastaminen tapahtuu Olympiakomitean Suomisport-palvelussa. Suomisportissa jokainen liikkuja löytää omat, sekä huollettaviensa tiedot yhdestä ja samasta tietokannasta. Suomisport-palveluun kirjaudutaan tilaamalla kertakirjautumislinkki joko sähköpostiin, tai kertakirjautumiskoodi matkapuhelimeen.
Saat vastausviestissä sähköpostiin kirjautumislinkin tai jos olet tilannut koodin matkapuhelimeesi 4numeroisen kirjautumiskoodin. Kirjautumiskoodi on kertakäyttöinen ja voimassa 10 minuuttia (sähköpostilinkki 30 minuuttia). Saatuasi kirjautumislinkin, klikkaa sitä ja luo itsellesi oma Suomisportprofiili. Profiilin luomiseen menee vain muutamia minuutteja. Vanhempi/huoltaja luo ensin oma profiilisi Suomisporttiin, lisää lapsesi tämän jälkeen omaan profiiliisi.
Kirjautuaksesi Suomisporttiin et tarvitse erikseen tunnuksia. Sisään kirjaudut tilaamalla aina uuden
kertakirjautumislinkin, joko matkapuhelimeesi tai sähköpostiisi.

Pelipassi
Pelipassi on lupa pelata Suomen Jääkiekkoliitto ry:n sarjaotteluissa. Harjoitusotteluissa ei vaadita
pelipassin voimassaoloa. Pelipassin voi ostaa myös ilman vakuutusta.
Ilman vakuutusta ei voi osallistua harjoituksiin seurassa tai peleihin. Jos ostat pelipassin ilman vakuutusta, selvitä aina omasta vakuutusyhtiöstäsi korvaako vakuutuksesi harjoituksissa ja peleissä
sattuneet vahingot. Pelipassi on myös kausikohtainen rekisteröintimaksu, jota ei voi irtisanoa tai
peruuttaa maksun jälkeen. Junioripelaajat lunastavat oman ikänsä ja sukupuolensa mukaisen pelipassin riippumatta siitä, minkä ikäluokan sarjassa pelaaja pelaa. Ottelupöytäkirjaan joukkueen kokoonpanon allekirjoituksellaan vahvistavalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva toimihenkilörekisteröinti. Seura vastaa toimihenkilöidensä rekisteröinnistä.
Maksetusta pelipassista tulee sähköpostivahvistus pelipassinoston yhteydessä annettuun sähköpostiin maksun kirjauduttua järjestelmään, jälkikäteen todistuksia pelipassin voimassaolosta ei lähetetä.
Pelipassi on hyvä ostaa valmiiksi tarpeeksi ajoissa ennen sarjakauden alkua. Vain pelipassin lunastaneet pelaajat voivat pelata tilastoitavissa otteluissa - maksun kirjautuminen järjestelmään vie
hetken, ja siksi viime minuuteilla lunastettu pelipassi voi tuoda paikan vilttiketjusta pelien alkaessa.
Sporttiturva (= vakuutus) astuu voimaan takautuvasti 1.5.2020 lähtien, mikäli pelipassi ja Sporttiturva on maksettu 30.6.2020 mennessä.
Mikäli Sporttiturvan (= vakuutus) sisältävä pelipassi lunastetaan 1.7.2020 jälkeen, tulee vakuutusturva (= vakuutus) voimaan maksupäivänä kello 24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on
esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika.
Selvitä ennen ostoa, minkä pelipassin tarvitset. Jääkiekkoliitto perii väärin maksetun pelipassin peruutuksesta/palautuksesta 16€:n käsittelymaksun.
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Pelipassiluokat
Pelipassien hinnat 2020-21 (pelipassikausi 1.5.2020-30.4.2021)
Pelipassi ilman vakuutusta 44 €
Pelipassi ilman vakuutusta 10 €
(pojat 1.1.2011 ja myöh. synt. / tytöt 1.1.2005 ja myöh. synt.)
SEURAPASSIT 2020-21
Seurapassi 1, luistelu -ja kiekkokoululaiset 2 €
(1.1.2008 myöh. synt., ei voimassa sarjatoiminnassa)
Seurapassi 2, seuran tarjoama matalankynnyksen harrastaminen esim. harraste-/Easy Hockey toiminta 2 €
(1.1.2003-31.12.2010. synt., ei voimassa sarjatoiminnassa)
REKISTERÖINNIT 2020-21
Harrasterekisteröinti 2 €
(ennen 31.12.2003 synt., ei voimassa sarjatoiminnassa)
Toimihenkilörekisteröinti 28 €
(synt. ennen 1.1.2006)

VAKUUTUKSELLISET PELIPASSIT eli Sporttiturva 2020-21
(Vakuutusnumero 06-21659)
Sporttiturva tuoteseloste, pelipassit
Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva kilpa/harrastepelaamisen kattava vakuutusturva. Pelipassin oston yhteydessä on mahdollista hankkia OP:n kattava Sporttiturva-vakuutus.
- Hoitokorvaus 15 000 €, jokaista äkillistä tapaturmaa kohti
- Omavastuu 100 €, jokaista äkillistä tapaturmaa kohti
- Haittakorvaus 30 000 €
- Kuolinkorvaus 8 500 €
Huom. Vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneiden lasten Sporttiturvassa ei ole omavastuuta ja
vakuutus on voimassa myös muissa urheilulajeissa.
Aikuisten pelipassi, kilpasarjat 394 € (pelipassi 44 € +vakuutus 350 €)
- Liiton järjestämä sarjatoiminta, kilpasarjat: Miesten Suomi-sarja, U20 liiga ja mestis, U18 SMsarja)
- Syntynyt ennen 1.1.2005
Aikuisten pelipassi, muut sarjat 304 € (pelipassi 44 € +vakuutus 260 €)
- Liiton järjestämä sarjatoiminta, muut miesten/poikien sarjat
- Syntynyt ennen 1.1.2005
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Naiset/tytöt-pelipassi 209 € (pelipassi 44 € +vakuutus 165 €)
- Liiton järjestämä sarjatoiminta, naisten ja tyttöjen kilpasarjat
- Syntynyt ennen 1.1.2005
Nuorten pelipassi, pojat 126 € (pelipassi 44 € +vakuutus 82 €)
- Liiton järjestämä sarjatoiminta, poikien kilpasarjat
- Syntynyt 1.1.2005-31.12.2007
Junioripelipassi, pojat 109 € (pelipassi 44 € +vakuutus 65 €)
- Liiton järjestämä sarjatoiminta, poikien kilpasarjat
- Syntynyt 1.1.2008-31.12.2010
- Kattaa myös muissa urheilulajeissa sattuneet vahingot 1.1.2008 ja myöh. syntyneille
Nuorten pelipassi, tytöt 92 € (pelipassi 10 € +vakuutus 82 €)
- Liiton järjestämä sarjatoiminta, naisten ja tyttöjen kilpasarjat
- Syntynyt 1.1.2005-31.12.2007
Junioripelipassi, tytöt 75 € (pelipassi 10 € +vakuutus 65 €)
- Liiton järjestämä sarjatoiminta, naisten ja tyttöjen kilpasarjat
- Syntynyt 1.1.2008-31.12.2010
- Kattaa myös muissa urheilulajeissa sattuneet vahingot 1.1.2008 ja myöh. syntyneille
Lapsipelipassi 18 € (pelipassi 10 € +vakuutus 8 €)
- Kaikki iän puolesta pelattavat sarjatasot, ottelutapahtumat ja luistelu-/kiekkokoulut
- Syntynyt 1.1.2011 tai myöhemmin
- Kattaa myös muissa urheilulajeissa sattuneet vahingot 1.1.2011 ja myöh. syntyneille
Harraste-/Tuomaripelipassi 169 € (pelipassi 44 € +vakuutus 125 €)
- Harrastepelaajille: harrastesarjat -ja turnaukset
- Erotuomarikortilliset tuomarit ja toimitsijat
- Senioripelaajille
- Pipolätkä
- Syntynyt ennen 1.1.2005
Huom. Harrastepelipassin ottanutta pelaajaa ei saa kokoonpanoon kuin tilastoitavissa harrastesarjan otteluissa.
VAKUUTUKSELLISET SEURAPASSIT eli Luistelu-/kiekkokoulun Sporttiturva
(Vakuutusnumero 06-221659)
Sporttiturva tuoteseloste, seurapassit
- Hoitokorvaus 15 000 €
- Omavastuu 0 €
- Haittakorvaus 30 000 €
- Kuolinkorvaus 8 500 €
Seurapassi 1: 3 € (seurapassi 1: 2€ +vakuutus 1 €)
- Syntynyt 1.1.2008 ja myöhemmin
- Seurojen järjestämä toiminta, esim. luistelu-/kiekkokoulut
- Ei ole voimassa ottelutapahtumissa (Leijonaliiga, harjoitusottelut) 1.1.2008-31.12.2012 syntyneille
- 1.1.2013 ja myöh. syntyneille vakuutus kattaa myös harjoitusottelut
- Ei kata muissa urheilulajeissa sattuneita vahinkoja

Parkanon Kiekko ry - Laadukasta toimintaa hyvässä ilmapiirissä

PELIPASSIOHJE
Seurapassi 2: 10 € (seurapassi 2: 2€+vakuutus 8 €)
HUOM! Vain seura voi hankkia seurapassi 2:n
- Syntynyt 2003-2010
- Seurojen järjestämä matalan kynnyksen toiminta, esim. luistelu-/kiekkokoulut, Easy Hockey ym.
- Ei ole voimassa sarjatoiminnassa
- Ei kata muissa urheilulajeissa sattuneita vahinkoja

7vrk VAKUUTUKSET eli Sporttiturva
(Vakuutusnumero 06-221659)
- Hoitokorvaus 15 000 €, jokaista äkillistä tapaturmaa kohti
- Omavastuu 100 €, jokaista äkillistä tapaturmaa kohti
- Haittakorvaus 30 000 €
- Kuolinkorvaus 8 500 €
7vrk / Kilpa 94 € (pelipassi 44€ +vakuutus 50 €)
- Syntynyt ennen 1.1.2005
- Voimassa kaikissa Jääkiekkoliiton kilpasarjoissa
- Myyntiaika 1.5.2020-15.2..2021
- Vakuutuksen alkamispäivän voi valita ostohetkellä Suomisport-palvelussa.
- Vakuutus ei tule voimaan takautuvasti vaan vakuutus on voimassa valitusta päivästä ja on voimassa
7 vrk, vakuutuksen voimassaolo aikana ei voi hankkia toista vakuutusta/muuttaa 7vrk:n vakuutusta
- On erillinen vakuutus eikä sen vakuutusmaksua hyvitetä myöhemmin mahdollisesti hankittavan
sporttiturvavakuutuksen yhteydessä.
7vrk /Harraste (vakuutuksen osuus 30 €, voidaan hankkia pelipassin tai harrasterekisteröinnin lisäksi)
- Syntynyt ennen 1.1.2005
- Voimassa kaikissa harrastesarjoissa –ja turnauksissa (ei kilpasarjat)
- Myyntiaika 1.5.2020-23.4.2021
- Vakuutuksen alkamispäivän voi valita ostohetkellä Suomisport-palvelussa.
- Vakuutus ei tule voimaan takautuvasti vaan vakuutus on voimassa valitusta päivästä ja on voimassa
7 vrk, vakuutuksen voimassaolo aikana ei voi hankkia toista vakuutusta/muuttaa 7vrk:n vakuutusta
- On erillinen vakuutus eikä sen vakuutusmaksua hyvitetä myöhemmin mahdollisesti hankittavan
sporttiturvavakuutuksen yhteydessä.
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