SARJAILMOITTAUTUMIS OHJE

Mene osoitteeseen palvelusivusto.fi/fb
Käyttäjätunnus on A10184275, salasanan saat seuralta.
Tarkista ensiksi joukkueen yhteystiedot kohdasta seurasivut -> seuran joukkueiden yhteyshenkilöt.
Valitse joukkue ja tarkista että yhteyshenkilö on oikea.
Jos valikossa on väärä henkilö voit alla olevasta valikosta etsiä oikein henkilön. Jos henkilöä ei löydy laita
viestiä info sähköpostiin. Kun löydät henkilön, aseta oikea rooli ja aseta henkilö yhteyshenkilöksi. Tarkista
vielä, että henkilön sähköposti on oikea (jos on tarkista, että on oikea henkilö. Muussa tapauksessa poista
henkilö yhteyshenkilönä ja ole Kian yhteydessä).
Joukkueella voi olla useampi yhteyshenkilö, katso että rooli on oikea.

Sarjailmoittautumisen saat tehtyä kohdasta seurasivut -> sarjailmoittautuminen
Valitse taso -> valitse sarja -> valitse joukkue (jos joukkuetta ei löydy, ole yhteydessä Kian).
Lisää joukkue, hyväksy ilmoittautumisehdot sekä vahvista ilmoittautuminen
TARKISTA ETTÄ SARJA TASO JA MUUT TIEDOT OVAT VARMASTI OIKEIN ENNEN VAHVISTAMISTA!

Kun olet ilmoittautumisen tehnyt voit mennä seuran laskut kohtaan, josta saat ladattua laskun.

ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA MUUTA SEURAN YHTEYSTIETOJA TAI MUIDEN JOUKKUEIDEN TIETOJA.
Y-PELAAJAILMOITUKSET TEHDÄÄN AINOASTAAN SEURAN HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN!

Käy tarkistamassa että joukkue jonka olet ilmoittanut löytyy täältä:
http://www.tilastopalvelu.fi/fb/registeredteams/index.php

PELAAJA SIIRTO OHJE
Pelaaja siirrot joukkue pystyy tekemään itse palvelusivuston kautta kohdasta seurasiirrot. Tarvitset henkilön
tiedot (nimi, syntymäaika sekä edellinen seura) sekä tottakai pelaajan hyväksyntä että siirron saa tehdä. Jos
pelaaja on C-junori tai vanhempi, tarkista seuran kanssa kasvattajakorvaus.
Mene seurasiirto -> valitse tyyppi (seurasiirto tai jos pelaaja siirtyy esim. 1 div joukkueesta sm
joukkueeseen niin se on seuran sisäinen siirto) -> kirjaa pelaajan tiedot -> hae pelaaja -> valitse pelaaja ->
valitse sarjataso jolle siirtty -> jos tulee kasvattajakorvaus, katso että se on etukäteen tarkistettu
maksetaanko vai eikö -> tee siirto.

Kun edellinen seura on hyväksynyt siirron, tulee pelaajasiirto haku (ylä valikosta) kohtaan lasku, jonka
joukkue maksaa. Vapaalla siirto ajalla hyväksyntää ei tarvitse. Edellinen seura saa sähköpostin että siirto
odottaa hyväksyntää mutta jos siirrolla on todella kiire, suosittelemme että olette edelliseen seuraan
yhteydessä puhelimitse jotta siirto hyväksytään nopeasti. Siirto nopeutuu myös jos tarkistatte etukäteen
pelaajalta että edellisen seuran kaikki velvoitteet ovat hoidettu.

