Salon Vilppaan yleisurheilun valmennustukijärjestelmä

1.1.2016

1. Urheilijan valmennustuki
Valmennustukea maksetaan urheilijalle perustuen kesän kilpailukauden saavutuksiin
seuraavien perusteiden mukaisesti
- urheilijan menestys kesän SM- kilpailuissa
- edustehtävät Suomen joukkueessa (ei hallikilpailut)
Järjestelmän piiriin kuuluvat 14-sarjassa tai sitä vanhemmissa menestyneet urheilijat
seuraavassa esitetyn järjestelmän mukaisesti.
1.1 Menestys Suomenmestaruuskilpailuissa kesän kilpailukaudella
Taulukko 1. Yleisen sarjan SM-kilpailut
Sijoitus
1.
1000 €
2.
600 €
3.
400 €
4.
300 €
5.
200 €
6.
150 €
7.
120 €
8.
100 €
Taulukko 2. 22-,19-,16- ja 17-vuotiaidenSM-kilpailut
Sijoitus
1.
400 €
2.
300 €
3.
200 €
4.
150 €
5.
100 €
6.
60 €
Taulukko 4. 14-15-vuotiaiden SM-kilpailut
Sijoitus
1.
200 €
2.
150 €
3.
120 €
4.
90 €
5.
60 €
6.
30 €
Tuki maksetaan täysimääräisenä parhaasta saavutuksesta ja 50% seuraavista!

1.2 Edustustehtävät Suomen maajoukkueessa
Yleinen sarja:
Arvokisaedustuksesta (Olympiakisa, MM-kisa ja EM-kisa) 1000€ tai maaottelusta 300€
kertaalleen.
(Tulkinta: Jos urheilijalla on kesän aikana vähintään yksi arvokisaedustus, tukea kertyy tältä osin
1000€. Jos urheilijalla ei kesän aikana ole arvokisaedustustehtäviä, mutta on kesän aikana yksi tai
useampia maaotteluedustuksia tukea kertyy 300€).
Sarjat 22-, 19-, ja 17-vuotiaat:
Arvokisaedustuksesta (MM-kisa ja EM-kisa) 500€ tai
Pohjoismaiden mestaruuskilpailuista tai maaottelusta 200€ kertaalleen.
Huom! Jos urheilijalla on edustustehtäviä sekä yleisessä että nuorten sarjoissa, tukea
maksetaan vain yleisen sarjan edustustehtävistä (tai nuorten sarjan edustustehtävistä, mikäli
tämä on yleisen sarjan tukea suurempi).
1.3 Muuta huomioitavaa valmennustuen myöntämisessä
- Mikäli urheilusaavutus on saavutettu useamman urheilijan joukkuekisassa tai viestikilpailuissa, jaetaan sijoitusta vastaava valmennustukisumma näiden urheilijoiden kesken.
- valmennustukijärjestelmässä ei huomioida menestystä KLL:n mestaruuskilpailuissa tai
hallimestaruuskilpailuissa

- Urheilijoilla on velvollisuus valmennustuen saamisen ehtona osallistua yhteisiin seuran
kannalta tärkeisiin tapahtumiin (esim. erilaiset pr-tilaisuudet, palkitsemistilaisuudet,
kunniakierros). Toisaalta valmennustuki velvoittaa osallistumaan SM-kisoihin omassa lajissa ja
sarjassa.
- Jaostolla on oikeus pienentää valmennustukea, jos jaoston taloudellinen tilanne sitä vaatii.
- Urheilijalta evätään valmennustuki, mikäli urheilija syyllistyy doping-rikkeeseen.

2. Urheilijoiden leirityksen tuki
Piiri- ja alueleiritykseen valitut urheilijat
Seura tukee urheilijoiden piiri- ja alueleiritystä maksamalla 50 % urheilijoiden leirimaksuista,
mikäli urheilijat täyttävät leirityksen kriteerit myös harjoittelun osalta. Tuki koskee myös
urheilijan mukana leirillä olevaa valmentajaa.
Maajoukkuevalmennukseen valitut urheilijat
Seura tukee urheilijoiden (nuorten)maajoukkueleiritystä maksamalla 50% urheilijoiden
leirimaksujen omavastuuosuudesta.
3. Valmentajien valmennustyön tuki
Seura tukee seuran valmennustyössä mukana olevien ohjaaja/valmentajakoulutuksia.
Ryhmien ohjaamisesta/valmentamisesta maksetaan valmentajille valmennustukea
valmentajan koulutuksen mukaisesti
- Lasten yleisurheiluohjaajakurssin käyneet ohjaajat 5 € / harjoitus.
- Nuorten yleisurheiluohjaajakurssin käyneet valmentajat 8 € / harjoitus
- Vähintään nuorisovalmentajatutkinnon suorittaneet valmentajat 10 € /harjoitus
Palkkion vaatimukset:
- valmentaja toimittaa tiedon pidetyistä harjoituksista ja harjoitusajankohdista rahastonhoitajalle tuen hakemisen yhteydessä.
Palkkio maksetaan ohjaajille kulukorvauksena (samoin kuin urheilijoiden valmennustuki).
Valmennustuki voidaan maksaa ohjaajille myös palkkiona, mikäli valmennustyöstä ei aiheudu
ohjaajalle/valmentajalle todellisia kuluja (esim. urheilukoulun nuoret ohjaajat).
4. Valmennustuen nostaminen
Valmennustukea voi nostaa harjoitus-, valmennus- ja kilpailukuluista muodostuneista kuluista
ja urheilua varten tehdyistä urheiluvälinehankinnoista kuitteja vastaan edustaessaan
yleisurheilussa Salon Vilpasta tai valmentaessaan Salon Vilpasta edustavia yleisurheilijoita.
Urheilijan valmennustuesta voidaan suoraan maksaa myös harjoittelusta aiheutuneita kuluja,
joita harjoituspaikat laskuttavat seuralta.
Mikäli valmennustukea jää käyttämättä, siirretään käyttämättä jäänyt osa seuraavalle vuodelle.
Valmennustuki on tarkoitettu tukemaan urheilijan harjoittelua ja kilpailemista
edustaessaan Salon Vilpasta. Urheilijan lopetettuaan yleisurheilu-uransa tai vaihdettuaan
seuraa, urheilijan kulukorvauksia ei makseta lopettamispäätöksen tai seuran saatua tiedon
seurasiirrosta jälkeisistä tapahtumista ja hankinnoista. Jos urheilija kuitenkin myöhemmin
purkaa lopettamispäätöksensä, on hänellä mahdollisuus saada aikaisemmin lunastamatta

jäänyt valmennustuki käyttöönsä tekemällä asiasta jaostolle kirjallinen ilmoitus ja
valmennustuen anomus kahden vuoden kuluessa lopettamispäätöksestään.

5. KILPAILUIHIN ILMOITTAMINEN JA KULUKORVAUKSET
5.1 Kilpailuihin ilmoittautuminen
Urheilijan (tai huoltajan tai valmentajan) vastuulla on itse huolehtia, että on ilmoittautunut
määräaikaan mennessä kilpailuihin. Urheilijan on varattava myös majoituksensa itse.
(Huolehdithan riittävän ajoissa!!)
SM-kilpailujen Ilmoittautumislomakkeessa kysytään: kilpailu, missä, sarja, laji, paras
tulos/missä tehty sekä lisenssin numero (löytyy taloudenhoitajalta).
5.2 Seuran maksamat kulukorvaukset
Jaosto maksaa urheilijalle/valmentajalle kuitteja vastaan seuraavat (näitä ei siis vähennetä
urheilijan valmennustuesta):
SM-kilpailut:
osallistumismaksut
matkakorvausta 0,25 €/km, mikäli yhteiskuljetusta ei ole järjestetty (matkalasku täytettynä)
majoitus: kohtuuhintaisen, mieluummin kisajärjestäjän majoituksen, urheilija+valmentaja
2hh enintään 100 €/vrk , 1hh enintään 60 €
Talvikauden SM-hallikisojen kulukorvauksista on aina sovittava ensin seuran kanssa.

Alue- ja piirinmestaruuskilpailut:
- Jaosto maksaa urheilijan osanottomaksut kuitteja vastaan tai taloudenhoitaja maksaa maksut
könttänä suoraan piirille tai järjestävälle seuralle.

