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Matkustussääntö
Judoliiton Tuomarikomission hyväksymille tuomareille
I Yleistä
1. Tämä matkustussääntö koskee Suomen Judoliitolle sekä Suomen Judoliiton jäsenseuroille tehtäviä
matkalaskuja.
2. Matkakustannusten korvaukseen oikeu avaksi matkaksi katsotaan sellainen kilpailujen järjestäjän tai
Judoliiton Tuomarikomission hyväksymä matka, jonka henkilö tekee judotuomarin tehtävien hoitamista
varten.
3. Matkakorvausta ei voida maksaa muulle kuin matkan tehneelle tuomarille, hänen itse tekemäänsä
matkalaskua vastaan. Matkalasku tulee tehdä Judoliiton tuomareille tarkoitetulle matkalaskupohjalle.
4. Matkaksi määritellään judokilpailu, jossa tuomari hoitaa o elutuomarin tai tuomaritarkkailijan tehtäviä.
5. Tämä matkustussääntö on voimassa toistaiseksi.
II Päiväraha
1. Päiväraha on korvaus matkan aikana syntyneistä kustannuksista.
2. Päivärahan suori aminen edelly ää, e ä matkakohde on yli 15 kilometrin etäisyydellä matkustajan
varsinaisesta asunnosta.
3. Osapäiväraha suoritetaan, kun matka on kestänyt yli 6 tun a. Osapäiväraha puoli uu, kun matkustajalle
on tarjo u yksi ateria.
4. Kokopäiväraha suoritetaan, kun matka on kestänyt yli 10 tun a. Kokopäiväraha puoli uu, kun
matkustajalle on tarjo u kaksi ateriaa.
5. Uusi matkavuorokausi alkaa, kun matka on kestänyt enemmän kuin yhden (1) matkavuorokauden (24 h)
ajan matkan alkamisesta ja matkaan käyte y aika yli ää viimeisen matkavuorokauden.
6. Osapäivärahan, kokopäivärahan ja ulkomaan päivärahojen suuruus määräytyy vuosi ain Verohallinnon
päätöksen mukaises , josta Judolii o pää ää tuomareille korva avien maksujen suuruudet ja jotka
ilmoitetaan vuosi ain Judoliiton ne sivuilla.
7. Tulkintaohjeena käytetään Verohallinnon ohjeistusta sekä tarvi aessa Val on matkustussääntöä.
III Matkakustannukset
1. Matka on aina tehtävä niin, e ä kilpailun järjestäjälle tai Judoliitolle siitä aiheutuvat
kokonaiskustannukset muodostuvat mahdollisimman pieniksi. Samalta suunnalta matkustavien
tuomareiden toivotaan käy ävän kimppakyytejä.
2. Yleisillä kulkuneuvoilla matkuste aessa korvataan matkakulut 2. luokan virallisen taksan mukaan,
makuuvaunu -tai paikkaliput tarvi aessa huomioon ote una. Yleisillä kulkuneuvoilla matkuste aessa
on matkakulujen kui t liite ävä matkalaskuun.
3. Oman auton käytöstä makse ava kilometrikorvaus määräytyy vuosi ain Verohallinnon päätöksen
mukaises , josta Judolii o pää ää tuomareille korva avien maksujen suuruudet. Kilometrikorvaukseen
vaiku aa se, onko kyydissä muita matkustajia, jotka ovat oikeute uja saamaan matkakorvauksen
Judoliitolta tai kilpailun järjestäjältä.
4. Matkakulut korvataan todellisten matkakilometrien mukaan. Jos kilometrimäärä poikkeaa selväs
paikkakun en välisestä taulukkoetäisyydestä, matkalaskuun on kirjoite ava käyte y ajorei sekä perustelu
lyhimmästä ajorei stä poikkeamiselle. Oman auton käytöstä makse ava kilometrikorvaus voidaan maksaa
vain henkilölle, joka on toiminut kyseisen auton kulje ajana.
5. Judoliitolle tehtävät matkalaskut tulee toimi aa Judoliiton toimistoon sähköisessä muodossa
(toimisto@judolii o.ﬁ). Alkuperäiset kui t tulee säily ää itsellään Judoliiton seuraavan linpäätöksen yli.
Kilpailun järjestäjälle tehtävät matkalaskut toimitetaan kilpailun järjestäjän ohjeiden mukaan kilpailupaikalla
vastaavalle tuomarille, joka huoleh i niiden toimi amisesta kilpailun järjestäjälle.
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IV Majoitus
1. Kilpailun järjestäjän on järjeste ävä tuomarille majoitus Judoliiton kilpailumääräysten mukaises .
2. Mikäli kilpailun järjestäjä ei tarjoa tuomarille majoitusta, majoi umisesta maksetaan korvaus
matkalaskuun liite ävän majoitusliikkeen antaman tosi een mukaan.
V Muita ohjeita
1. Alaikäiselle tuomarille maksetaan matkakorvaus halvimman julkisen kulkuneuvon käytön mukaan tai
hänen laillises käy ämänsä muun ajoneuvon käytön mukaan.
2. Tuomarin peruskurssiin kuuluvaan lisenssikokeeseen kilpailussa osallistuvalle tuomarille ei makseta
matkakorvausta siitä päivästä, jolloin lisenssikoe pidetään. Muissa lisenssikokeissa tuomarille korvataan
matkakustannukset tämän matkustussäännön mukaan kuten muillekin tuomareille.
3. Tuomarikoulu ajat nouda avat Judoliiton koulu ajille laadi ua matkustussääntöä ja ohjeita.

