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RINGETEN VAKUUTUKSETTOMAT KILPAILULUVAT 

1.7.2022 – 30.6.2023 
 

Vaihtoehdot Kenelle? hinta € 

Vakuutukseton A Ice Card 
Ennen 1.1.2004 syntyneet kilpailutoimintaan osallistuvat 
pelaajat, joilla on oma tapaturmavakuutus 

70€ 

Vakuutukseton BC Ice Card 
1.1.2004-31.12.2008 syntyneet kilpailutoimintaan 
osallistuvat pelaajat, joilla on oma tapaturmavakuutus 

70€ 

Vakuutukseton D Ice Card 
1.1.-31.12.2009 syntyneet kilpailutoimintaan osallistuvat 
pelaajat, joilla on oma tapaturmavakuutus 

45€ 

Vakuutukseton DEFG Ice Card  
1.1.2010 tai myöhemmin syntyneet kilpailutoimintaan 
osallistuvat pelaajat, joilla on oma tapaturmavakuutus 

45€ 

Vakuutukseton DEFG2 Ice Card 
1.1.2010 tai myöhemmin syntyneet kilpailutoimintaan 
osallistuvat pelaajat, joilla on oma tapaturmavakuutus. 
Myynti alkaa 1.1.2023 

25€ 

Vakuutukseton H1 Ice Card 

Ennen 1.1.2009 syntyneet harrastesarjojen pelaajat, joilla 
on oma tapaturmavakuutus. Voi osallistua vain naisten ja 
nuorten harrastesarjoihin ja Lady-sarjoihin. Käy myös 
yksittäisiin harrasteturnauksiin tai -tapahtumiin. 

45€ 

Vakuutukseton H2 Ice Card 
Avoimilla höntsäjäillä käyvät harrastelijat, KKI-toimintaan 
osallistuvat, joilla on oma tapaturmavakuutus. Ei voi 
osallistua sarjoihin tai turnauksiin. 

10€ 

Vakuutukseton LK1 Ice Card 

Ennen 31.12.2009 syntyneet, luistelu- ja 
ringettekoulutoimintaan osallistuvat, joilla on oma 
tapaturmavakuutus. Ei voi osallistua sarjatoimintaan. Yksi 
kauden päätösturnaus/-tapahtuma. 

10€ 

Vakuutukseton LK2 Ice Card 

1.1.2010 tai myöhemmin syntyneet luistelu- ja 
ringettekoulutoimintaan osallistuvat, joilla on oma 
tapaturmavakuutus. Ei voi osallistua sarjatoimintaan. Yksi 
kauden päätösturnaus/-tapahtuma. 

 5€ 

Vakuutukseton 7vrk Ice Card 
Naisten ja nuorten harrastesarjoihin, lady-sarjoihin sekä 
yksittäisiin harraste- ja lady-turnauksiin osallistuvat pelaajat, 
joilla on oma tapaturmavakuutus. Voimassa 7 vrk. 

15€ 

Vakuutukseton Erotuomari Ice 
Card 

Ennen 1.1.2008 syntyneet erotuomarit, joilla on oma 
tapaturmavakuutus. 

37€ 

Vakuutukseton Tapahtuma Ice 
Card 

Yksittäisiin naisten tai nuorten harraste- ja lady-turnauksiin 
osallistujat, koko joukkue (max 25 hlö). Kaikilla oltava oma 
tapaturmavakuutus! 

60€ 

 

Ohjeita 

Suomen Ringetteliiton Ice Card on pakollinen viralliseen kilpailutoimintaan osallistuville pelaajille ja joukkueen 

toimihenkilöille. Ice Cardin lunastanut sitoutuu noudattamaan voimassa olevia lajiliiton kurinpitosääntöjä, laji-, kilpailu- ja 

harrastesääntöjä sekä antidoping-säännöstöjä. 

Vakuutuksettoman Ice Cardin ottaja on itse hankkinut vakuutuksen, joka kattaa henkilön ringeten kilpailu- ja 

harjoitustoiminnassa sekä niihin liittyvien matkojen yhteydessä sattuneet tapaturmat kotimaassa ja ulkomailla.  

Ice Card on voimassa maksuhetkestä alkaen. Ice Cardin lunastus ja maksu tulee hoitaa kuntoon hyvissä ajoin, 

jotta vältytään turhilta pelistä sulkemisilta ja muilta harmeilta. 

Vakuutuksettoman Ice Cardin lunastanut henkilö vastaa itse, että: 

- vakuutus on keskeytyksettä voimassa koko kauden (1.7.2021 – 30.6.2022) 

- vakuutus kattaa ringeten harjoitus- ja kilpailutoiminnassa sekä niihin liittyvien matkojen yhteydessä sattuneet 
tapaturmat kotimaassa ja ulkomailla. 

 

NÄIN SAAT VAKUUTUKSETTOMAN ICE CARDIN 

Ice Cardit löydät osoitteesta https://www.ringette.fi/fi/Pelaajat/Ice+Card+-lisenssit.html tai http://www.suomisport.fi  
Ennen kuin hankit Ice Cardin, ota selvää onko seurassasi henkilö, joka hoitaa kaikkien seurassa olevien 

toimijoiden ja pelaajien kilpailuluvat kootusti. Jos seurassasi ei ole tällaista henkilöä, voit itse lunastaa Ice 

Cardin. 

http://www.ringette.fi/
https://www.ringette.fi/fi/Pelaajat/Ice+Card+-lisenssit.html
http://www.suomisport.fi/

