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Raportin kirjoittaminen aloitetaan erotuomarin ottelut sivulta

Avaa ottelunumerosta haluamasi ottelun etusivu



KIRJOITA RAPORTTI painikkeesta avataan raportin kirjoitusikkuna



Ottelun perustiedot tulevat etulehdelle automaattisesti

LISÄÄ TAPAHTUMA painikkeesta lisätään raportoitava asiakokonaisuus

• jos ottelussa on useampia tapahtumia, niin valitse painike LISÄÄ TAPAHTUMA; esimerkiksi

• savujen ja soihtujen polttaminen alkuvihellyksen jälkeen (= tapahtuma 1)

• pelaajan kentältäpoisto ottelun aikana (= tapahtuma 2)

• katsojien kentälle ryntääminen ottelun jälkeen (= tapahtuma 3)

• kaikista näistä luodaan oma tapahtumakortti

Jokainen raportti muodostaa oman TAPAUKSEN

• jossa voi olla useampia TAPAHTUMIA

• joihin voi liittyä useampia RIKKEITÄ



Tapahtumakokonaisuus voi sisältää useampia samaan aikaan tapahtuvia rikkeitä

• jokaisen rikkeen voi lisätä tapahtumaan omana rikkeenä LISÄÄ RIKE painikkeella

Samassa tapahtumassa voi olla useampia rikkeitä, jolloin lisätään 

samaan tapahtumaan niin monta rikettä kuin on tarvetta



Ensin lisätään tapahtuman aika, jonka jälkeen valitaan rikkeen luokitus

Esimerkiksi kentältäpoisto, jonka jälkeen avautuvat seuraavat valintaikkunat



Muut rikkeiden luokitteluvalikot 1/2



Muut rikkeiden luokitteluvalikot 2/2



Seuraavaksi valitaan rikkeen tekijä



Jonka jälkeen valitaan rikkeen kohde

• voi olla myös tuomaristo / muu / valinta ”Ei tiedossa”



Jos samaan tapahtumaan liittyy toinen rike, niin valitse ”Lisää rike”



=> toista äskeiset kohdat niin monta kertaa, että kaikki rikkeet on lisätty samaan tapahtumaan 



Valintojen jälkeen avautuu kirjoitusikkuna, johon rike/rikkeet kuvataan mahdollisimman tarkasti

Kirjoita kaikkiin rikkeisiin liittyvät kuvaukset mahdollisimman tarkasti

Jos haluat välitallentaa ja tarkastella miltä raportti näyttää 

=> paina TALLENNA LUONNOS JA ESIKATSELE painiketta



Jos samaan tapauksen liittyy useita tapahtumia, niin valitse ”Lisää tapahtuma”



… ja kirjoita tapahtumaan liittyvät rikkeet aikaisemmin kuvatulla tavalla



Kun haluat lähettää raportin kurinpitäjälle => paina TALLENNA LUONNOS JA ESIKTASELE painiketta

Kun raportti on valmis, niin valitse: ”Tallenna luonnos ja esikatsele”



MUOKKAA tai LÄHETÄ KURINPITÄJÄLLE

Ennen lähettämistä voit vielä halutessasi muokata raporttia tai lähettää valmiin raportin kurinpitäjälle



Jälkikäteen raportin katselu onnistuu menemällä samaa polkua kuin raporttia kirjoitettaessa eli

Valitse OTTELUNUMERO



KIRJOITA RAPORTTI painikkeesta voit avata kirjoittamasi raportin



Jos erotuomari on jo kirjoittanut raportin ja lähettänyt sen kurinpitäjälle,

niin hän ei pääse sitä enää muokkaamaan, mutta voi katsoa kirjoittamaansa raporttia

painamalla KATSO RAPORTTI -painiketta



Tämän jälkeen erotuomarin kirjoittama raportti näkyy esikatselu muodossa



Raportin kirjoittaminen

Mahdolliset kysymykset ja lisätietopyynnöt voi lähettää osoitteeseen:

taso@palloliitto.fi

Esimerkin ottelu henkilöineen on todellinen,

mutta raportin tapahtumat ovat kuvitteellisia.

Ottelussa ei annettu yhtään varoitusta eikä

poistettu henkilöitä tekniseltä alueelta.


