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 Erotuomarikortti 2014 
 
Erotuomarikortti tulee viime vuoden tapaan mobiiliversiona jokaisen erotuomarin/ erotuomaritarkkailijan 
puhelimeen.  

 
 

Erotuomarikortin saaminen 
 
Erotuomari saa erotuomarikortin kun:  
 
- hän on ostanut pelipassin  
- hänellä on CRM:ssä aktiivinen rooli kaudelle 2014. (Liitto vie kouluttamansa erotuomarit ja piirit vievät 
piirin kouluttamat erotuomarit järjestelmään). (Piirit: Älä lisää uutta roolia, vaan jatka olemassa olevaa, jos 
sellainen on)  
- hänellä on matkapuhelinnumero PalloVerkossa  

 
Erotuomaritarkkailija saa erotuomarikortin kun:  
 
- hänellä on CRM:ssä aktiivinen rooli kaudelle 2014. (Liitto vie kouluttamansa erotuomaritarkkailijat ja piirit 
vievät piirin kouluttamat erotuomaritarkkailijat järjestelmään). (Piirit: Älä lisää uutta roolia, vaan jatka 
olemassa olevaa, jos sellainen on)  
- hänellä on matkapuhelinnumero PalloVerkossa  

 
Jos kortin lataus ei jostain syystä onnistu, ota yhteys tuki@intellipocket.com. PalloVerkkoon liittyvissä 

kysymyksissä vastaa PalloVerkon tukipalvelu sähköpostitse palloverkko@palloliitto.fi ja puhelimitse (09) 

3158 5000. PalloVerkon tukipalveluun tulee olla yhteydessä myös silloin, kun oma puhelin ei tue 

mobiilisovellusta. 

Windows Phonen käyttäjä, vuoden 2014 erotuomaripassia ei päivitetä Windows sovelluskaupan kautta. 

Lataa uusi erotuomarikortti saamasi lataustekstiviestin linkkiä klikkaamalla. Sitä ennen poista vanha 

erotuomaripassi puhelimestasi. 
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Erotuomarikortilla sisäänpääsy otteluihin 
 
Suomen Palloliiton järjestämiin otteluihin:  

 
Miesten A-maaotteluihin on hankittava lippu etukäteen Lippupalvelusta (erotuomarikorttia näyttämällä) ja 
portilla on oltava erotuomarikortti mukana  
Muihin maaotteluihin ja Suomen Cupin finaaleihin korttia näyttämällä tai vaihtamalla lippu  
lipunmyynnistä  
 
 

Veikkausliigan otteluihin:  
Katso erillinen ohje 
 
 

Naisten Liigan otteluihin:  
Näyttämällä erotuomarikortti sisäänpääsyn yhteydessä  
 
 

Ykkösen otteluihin:  
Näyttämällä erotuomarikortti sisäänpääsyn yhteydessä.  HIFK:n otteluihin ilmoitus viimeistään ottelua 
edeltävänä päivänä osoitteeseen ottelu@hifksoccer.fi 

 
 
Kakkosen otteluihin:  
Näyttämällä erotuomarikortti sisäänpääsyn yhteydessä 

 

HUOM! Vapaakorttilaisten määrä on kaikissa otteluissa rajattu kahteen prosenttiin käytettävissä olevasta 

katsomokapasiteetista. 

 

Erotuomarikortilla alennusta erotuomariasuista 

Erotuomarikorttia näyttämällä saa 35% alennuksen kaikista Suomessa ostetuista Patrickin 

erotuomariasuista. Veikkausliigan ja Ykkösen erotuomarit ja avustavat erotuomarit käyttävät kaikki 

Patrickin asuja. Patrickin virallinen edustaja Suomessa on Futiskauppa.net 

 

                                                                                            


