Koripalloliiton lisenssit
Lisenssi-sivustolla voi ostaa koripallolisenssin helposti, jonka lisäksi sivustolta löytyy tiedot
lisenssihinnoista sekä vakuutuksesta, joka on mahdollista hankkia lisenssin oston yhteydessä.
Lisenssi vaaditaan jokaiselta pelaajalta, valmentajalta ja erotuomarilta, joka osallistuu Suomen
Koripalloliiton ja sen alueiden järjestämään sarjatoimintaan ja turnauksiin. Lisenssin lunastanut
sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä sekä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä.
Lisenssinumero on kirjoitettava jokaisen ottelun pöytäkirjaan.

Koripallolisenssin ostaminen
1) Osta lisenssi Basket.fi:ssä
•
•
•
•

Lisenssin verkko-osto on tarkoitettu yksittäisten lisenssien ostoon.
Siirry osoitteeseen https://sporttilisenssi.slu.fi/?lid=1.
Täytä tarvittavat tiedot. Jotta lisenssinumerosi pysyy samana kuin edellisenä vuonna,
täytä kysyttäessä myös henkilötunnuksesi.
Ohjelma muodostaa viitteellisen laskun, jonka maksamalla lisenssi astuu voimaan.
Laskun voi maksaa suoraan verkkopankista (Nordea/Sampo/OP) tai muodostuneella
laskulla normaalin laskun tapaan.

Yleisimpiä ongelmia lisenssin kirjautumisessa
Huomioi, että seurakohtaiset lisenssilistat Internetissä eivät ole reaaliaikaisia. Lisenssi näkyy
maksettuna seurakohtaisilla listoilla 2-5 pankkipäivän (ei siis viikonloput) kuluttua maksusta.
Mikäli lisenssi ei kuitenkaan ole seurakohtaisille listoille kirjautunut, voi kyseessä olla joku alla
olevista ongelmista. Kaikissa tapauksissa tulee olla yhteydessä Koripalloliittoon.
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Maksu on maksettu väärälle Koripalloliiton tilille. Maksu ei kirjaudu
Sporttirekisteriin.
Maksu on maksettu ilman viitettä. Maksu ei kirjaudu Sporttirekisteriin.
Maksussa on käytetty väärää viitenumeroa. Lisenssi ei kohdistu oikealle
lisenssipelaajalle.
Maksun summa on virheellinen. Mikäli pitäisi lunastaa esimerkiksi 30 euron lisenssi,
mutta maksetaan 28 tai 29 euron summa, ei maksu kohdistu oikein. 29 euron summalla
pelaajalle kohdistuu erotuomarilisenssi, 28 euron summa ei vastaa mitään lisenssiä ja
jää näin ollen kohdistumatta kokonaan.
On maksettu kaksi eri summaa. Järjestelmä ei automaattisesti osaa yhdistää kahta
eri maksua samalla viitenumerolla.
On maksettu jo olemassa olevan lisenssin viitenumerolla toinen (esimerkiksi
rinnakkainen) lisenssi. Samalla viitenumerolla maksetut maksut eivät automaattisesti
kirjaudu kahdeksi eri lisenssiksi.
On maksettu viitenumerolla vakuutuksellinen lisenssi. Sporttirekisterissä ei kuitenkaan
ole pelaajan koko sosiaaliturvatunnusta, vain syntymäaika. Vakuutusosuuden takia
maksu ei kohdistu.
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Pelaajien vakuuttaminen urheilutapaturmien varalta
Vaikka tapaturmavakuutus ei ole pakollinen koripalloilussa, se on ehdottomasti
välttämätön turva.
Lisenssin yhteydessä on helppo ottaa urheiluvakuutuksen. Nuorille pelaajille on halvempia
ja kattavampia vaihtoehtoja. Voit saada esim. oman järjestön kautta lapsellesi vapaaajan tapaturmavakuutuksen. Varmista kuitenkin aina, että vakuutus on voimassa myös
urheiluseuran harjoituksissa ja otteluissa. Käytännössä minkään vakuutusyhtiön vapaa-ajan
tapaturmavakuutus ei ole voimassa koripalloilussa yli 18 vuoden ikäisille ilman eri
sopimusta, josta vakuutusyhtiö perii lisämaksun.

