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Seurasiirto sähköistyy
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Seurasiirtojen sähköinen käsittely nopeuttaa ja selkeyttää
urheilijan siirtymistä
Seurasiirtojen käsittely siirretään Suomisportiin 17.4.2019 alkaen. Seurasiirron voi
laittaa vireille urheilija tai seura. Seurassiirtomaksu maksetaan siirron vireille
laiton yhteydessä.
Seurasiirtotasoja on kolme:
A-TASON SEURASIIRTO 2004 ja aik aisemmin syntyneet
B-TASON SEURASIIRTO 2005-2007 syntyneet
C-TASON SEURASIIRTO 2008 ja myöhemmin syntyneet
Alta löydät ohjeet sekä urheilijalle/seuralle seurasiirron vireille laittoon, sekä seuralle
seurasiirron hyväksymiseen.

Ohjeet seurasiirron tekemiseen
1. Vie hiiri siirrettävän henkilön
lisenssin kohdalle ja klikkaa
kolmen täplän kohdalta
oikeasta yläreunasta. Klikkaa
”Laita seurasiirto vireille”

2. Kun olet klikannut painiketta
”Laita seurasiirto vireille”,
aukeaa automaattisesti
seuraava näkymä:
Kirjoita ”Hae seuraa” kenttään
seura, johon siirtymistä haetaan.
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3. Kun olet valinnut seuran,
tulee sinun valita haluamasi
siirron tyyppi:
Väliaikainen siirto, johon
määritellään myös siirron aikaväli
Pysyvä siirto
Suomisport tarjoaa siirrettävän
lisenssinhaltijan syntymäajan perusteella
automaattisesti oik ean seurasiirtotason ja
seurasiirtomak sun.
5. Valittuasi siirron tyypin,
valitse haluamasi maksutapa.

6. Maksun mentyä läpi, siirtohakemus
on siirtynyt sekä vanhalle että uudelle
seuralle hyväksyttäväksi.
Vanha seura, uusi seura,
lisenssinhaltija/huoltaja sekä SCL saavat
sähköpostitse ilmoituksen siirron vireille
laitosta.
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Nyt siirtoa odottavan henkilön lisenssin
alareunassa lukee: "Seurasiirto seuraan
xxx odottaa hyväk syntää.

7. Lisenssinhaltija saa sähköpostitse
ilmoituksen kun seurasiirto on
hyväksytty ja lisenssi päivittyy uuden
seuran alle heti. Edustusoikeus
uudessa seurassa alkaa heti kun
seurasiirto on hyväksytty.

Seurasiirron hyväksyminen
Kun siirrettävän urheilijan seurasiirto on saatu laitettua vireille ja mahdollinen
siirtomaksu maksettu, tulee uuden ja vanhan seuran joko hyväksyä tai hylätä
siirto.
Mahdollisia hylkäyssyitä ovat:
1. Maksuvelvoitteet vanhaan seuraan
2. Voimassa oleva urheilijasopimus vanhaan seuraan
Epäselvissä tilanteissa olettehan yhteydessä Suomen Cheerleadingliittoon
office@scl.fi.
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Vireillä olevat seuralle kohdistetut seurasiirrot löydät Suomisportin
yläpalkista kohdasta "seurasiirtopyynnöt"
Suomisport k äyttää vanhasta seurasta nimitystä "lähtöseura" ja uudesta nimitystä
"k ohdeseura".
Valitse listasta käsiteltäväksi haluamasi seurasiirtopyyntö.
Täppää siirtopyyntö hyväksytyksi tai hylätyksi.
Tarvittaessa valitse syy seurasiirron hylkäämiselle.
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Kun seurasiirto on kaikkien tahojen
toimesta käsitelty, saavat sekä vanha
seura, uusi seura, lisenssinhaltija/huoltaja
että SCL sähköpostitse ilmoituksen
siirron hyväksymisestä/hylkäämistä.

Valimotie 10, 00380 Helsinki
050 525 5705

office@scl.fi

www.scl.fi

Tietosuojaseloste
Jos haluat peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä.
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