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JOENSUUN
UIMASEURA

KILPAILUKÄYTÄNTEET 1.8.2015 LÄHTIEN

RY

Uinti ja Uimahypyt |

Joka kauden alussa valmentajat tekevät kilpailukalenterin uintiin ja uimahyppyihin. Uinnin
kilpailuiden alustavan budjetin tekee toiminnanjohtaja ja uimahyppyjen vastuuhenkilö.
Molemmat budjetit esitetään kauden alussa johtokunnalle, joka hyväksyy ehdotukset tai pyytää
siihen korjauksia. Jokainen kilpailu tulee olla hyväksytty johtokunnalla.
Seura pyrkii tukemaan osallistujia sen hetkisen taloudellisen tilanteen mukaan. Tukimäärästä
ilmoitetaan ilmoittautumisohjelmassa. Jokaisen kilpailun tukeminen katsotaan tapauskohtaisesti.
Alta löydät eriteltynä kilpailukalenterin mukaiset kilpailut sekä osallistujien ja valmentajien
velvoitteet.

HUOM!

Urheilijaa ei ilmoiteta kilpailuihin jos hän on kipeänä
ilmoittautumisajan päättyessä.
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Kilpailukalenterin ulkopuoliset kilpailut
(poislukien Edustuksen ja tason 1 valmentajan hyväksymät lisäykset)






Uimari maksaa startit itse suoraan kilpailukutsussa olevan seuran tilille.
Viestikenttään laitetaan tekstiksi: Joensuun Uimaseuran startit ja osallistuvan uimarin nimi.
Uimari huolehtii ja maksaa itse omat kyydit sekä ruokailut kilpailuissa.
Valmentajaa ei ole velvoitettu osallistumaan kilpailuihin.
Valmentaja ilmoittaa startit Octoon ilmoittautumispäivään mennessä.
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Kilpailukalenterin ulkopuoliset kilpailut (Edustus ja taso 1)
sekä kaikki muut kuin koko seuran kilpailut











Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu ilmoittautumisohjelman kautta ja se tulee tehdä
eräpäivään mennessä. Ilmoittautumisen päätyttyä jälki-ilmoittautuneilta voidaan laskuttaa
enemmän kuin muita osallistujia (muutosten teko, lisätyö).
Seura maksaa osallistujan startit.
Osallistuja maksaa itse mahdolliset yöpymiset, ruokailut sekä matkat. Kustannusarvio on
ilmoitettu ilmoittautumisohjelmassa.
Matkustamisesta ilmoitetaan ilmoittautumisohjelmassa. Ilmoittautumisohjelmaan
ilmoitetaan kulkeeko osallistuja uimaseuran mukana kilpailuihin (meno ja/tai paluu) vai
omalla kyydillä (meno ja/tai paluu). Tämän ilmoituksen mukaan uimareita laskutetaan
matkustamisesta joko meno-paluu, meno tai paluu matka. Kulut jaetaan kaikkien mukaan
lähtevien uimareiden kesken.
Valmentaja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan kilpailuihin.
Valmentaja täyttää kilpailuihin osallistujat – lomakkeen ja palauttaa sen kilpailuiden jälkeen
kuittien kanssa toiminnanjohtajalle.
Toiminnanjohtaja laskuttaa viikon sisällä osallistujia toteutuneiden kulujen mukaan
sähköpostiin lähetettävällä laskulla.
Uimarin vastuu: sairastuessa osallistuja toimittaa seuralle lääkärintodistuksen.
Osallistujalta peritään vain ne kulut joita seuran on maksanut etukäteen ja seura ei saa
niitä enää takaisin. Muu peruminen: osallistujalta peritään 50 % kilpailuiden
loppusummasta.
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Kilpailukalenteriin merkityt koko seuran kilpailut ja 1 päivän
kilpailut









Seura maksaa osallistujan startit.
Kaikki osallistujat matkustavat seuran kyydillä meno- ja tulomatkan kilpailupaikalle.
Muutoksesta kulkemisesta keskustellaan aina valmentajan kanssa.
Maksu matkasta suoritetaan meno-paluusta vaikka osallistuja matkustaisi vain menon.
Bussimaksu kerätään bussissa käteisellä.
Uimareiden matkan maksulla pyritään kattamaan suurin osa matkakuluista.
Uimari maksaa omat ruokailut (seura ei pysähdy syömään jos kilpailut pidetään 150 km
säteellä) jos seura käy syömässä kilpailuiden jälkeen.
Jokaisesta osallistuvasta ryhmästä osallistuu ainakin yksi ryhmän valmentaja
kilpailuihin.
Uimarin vastuu: sairastuessa osallistuja toimittaa seuralle lääkärintodistuksen.
Muu peruminen: seura perii osallistujalta maksetut startit sekä matkat.

Joensuun Uimaseura ry
Uimarintie 1
80100 Joensuu
www.joensuunuimaseura.fi

5

GP-kilpailut, alku- ja finaalit (UUSI, eivät SM-kilpailut)













Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu ilmoittautumisohjelman kautta ja se tulee tehdä
eräpäivään mennessä. Ilmoittautumisen päätyttyä jälki-ilmoittautuneilta voidaan
laskuttaa enemmän (muutosten teko, lisätyö).
Seura maksaa osallistujien startit.
Osallistujan matkaa (meno-paluu) tuetaan halvimman matkustustavan mukaan. Tuki
koskee ryhmän kanssa matkustamista. Jos osallistuja matkustaa omalla kyydillä tai
lähtee aikaisemmin / tulee myöhemmin kilpailuista, hän kustantaa matkat itse.
Osallistuja maksaa yöpymiset itse.
Seura tukee ruokailuissa osallistujaa 1 ruokailu /kisapäivä, maksimissaan 10 € /
ruokailu.
Valmentaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan alkukilpailuihin.
Valmentaja osallistuu finaaleihin.
Valmentaja täyttää kilpailuihin osallistujat – lomakkeen ja palauttaa sen kilpailuiden
jälkeen kuittien kanssa toiminnanjohtajalle.
Toiminnanjohtaja laskuttaa viikon sisällä osallistujia toteutuneiden kulujen mukaan
sähköpostiin lähetettävällä laskulla.
Uimarin vastuu: sairastuessa osallistuja toimittaa seuralle lääkärintodistuksen.
Osallistujalta peritään vain ne kulut joita seuran on maksanut etukäteen ja seura ei saa
niitä enää takaisin.
Muu peruminen: osallistujalta peritään 50 % kilpailuiden loppusummasta.
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Rollo-uinnit
(kesä, T 10-12 v ja P 11-13 v)









Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu ilmoittautumisohjelman kautta ja se tulee tehdä
eräpäivään mennessä. Ilmoittautumisen päätyttyä jälki-ilmoittautuneilta voidaan laskuttaa
enemmän (muutosten teko, lisätyö).
Seura maksaa osallistujien startit.
Seura tukee matkakustannuksissa aikarajan alittanutta uimaria 50 %:lla, halvimman
matkustustavan mukaan.
Uimari maksaa Rollo-passin itse. Seura laskuttaa passin ja matkat sähköpostiin
lähetettävällä laskulla ennen Rolloja.
Valmentaja osallistuu kilpailuihin ja mahdollisuuksien mukaan leirille (väh. 1 valmentaja 10
lasta kohden).
Toiminnanjohtaja laskuttaa viikon sisällä osallistujia toteutuneiden kulujen mukaan.
Uimarin vastuu: sairastuessa osallistuja toimittaa seuralle lääkärintodistuksen.
Osallistujalta peritään vain ne kulut joita seuran on maksanut etukäteen ja seura ei saa
niitä enää takaisin.
Muu peruminen: osallistujalta peritään 50 % kilpailuiden loppusummasta.
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Ikäkausiuinnit, alkukilpailut
(talvi, T 10-15 ja P 11-16)











Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu ilmoittautumisohjelman kautta ja se tulee tehdä
eräpäivään mennessä. Ilmoittautumisen päätyttyä jälki-ilmoittautuneilta voidaan laskuttaa
enemmän (muutosten teko, lisätyö).
Seura maksaa osallistujan startit.
Osallistuja maksaa itse mahdolliset yöpymiset, ruokailut sekä matkat. Kustannusarvio on
ilmoitettu ilmoittautumisohjelmassa.
Matkustamisesta ilmoitetaan ilmoittautumisohjelmassa. Ilmoittautumisohjelmaan
ilmoitetaan kulkeeko uimari uimaseuran mukana kilpailuihin (meno ja/tai paluu) vai omalla
kyydillä (meno ja/tai paluu). Tämän ilmoituksen mukaan uimareita laskutetaan
matkustamisesta joko meno-paluu tai meno tai paluu matka. Kulut jaetaan kaikkien
mukaan lähtevien uimareiden kesken.
Valmentaja osallistuu kilpailuihin (jokaisesta ryhmästä 1 valmentaja, kuitenkin niin että 10
uimaria kohtaan on 1 valmentaja).
Valmentaja täyttää kilpailuihin osallistujat – lomakkeen ja palauttaa sen kilpailuiden jälkeen
kuittien kanssa toiminnanjohtajalle.
Toiminnanjohtaja laskuttaa viikon sisällä osallistujia toteutuneiden kulujen mukaan
sähköpostiin lähetettävällä laskulla.
Osallistujan vastuu: sairastuessa osallistuja toimittaa seuralle lääkärintodistuksen.
Osallistujalta peritään vain ne kulut joita seuran on maksanut etukäteen ja seura ei saa
niitä enää takaisin.
Muu peruminen: osallistujalta peritään 50 % kilpailuiden loppusummasta.
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Ikäkausiuinnit, loppukilpailut
(talvi T12-15 ja P13-16, kesä T13-15 ja P 14-16)












Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu ilmoittautumisohjelman kautta ja se tulee tehdä
eräpäivään mennessä. Ilmoittautumisen päätyttyä jälki-ilmoittautuneilta voidaan laskuttaa
enemmän (muutosten teko, lisätyö).
Seura maksaa osallistujan startit.
Osallistujan matkaa (meno-paluu) tuetaan halvimman matkustustavan mukaan. Tuki
koskee ryhmän kanssa matkustamista. Jos osallistuja matkustaa omalla kyydillä tai lähtee
aikaisemmin, hän kustantaa matkat itse.
Seura maksaa yhden yöpymisen jos uimari yöpyy kaikki yöt. Jos osallistuja yöpyy vain
yhden yö, seura maksaa yöpymisestä 50 %.
Seura tukee ruokailuissa osallistujaa, 1 ruokailu /kisapäivä, maksimissaan 10 €/ruokailu.
Valmentaja osallistuu loppukilpailuihin (1-2 valmentajaa, osallistujamäärän mukaan).
Valmentaja täyttää kilpailuihin osallistujat – lomakkeen ja palauttaa sen kilpailuiden jälkeen
kuittien kanssa toiminnanjohtajalle.
Toiminnanjohtaja laskuttaa viikon sisällä osallistujia toteutuneiden kulujen mukaan
sähköpostiin lähetettävällä laskulla.
Osallistujan vastuu: sairastuessa osallistuja toimittaa seuralle lääkärintodistuksen.
Osallistujalta peritään vain ne kulut joita seuran on maksanut etukäteen ja seura ei saa
niitä enää takaisin.
Muu peruminen: osallistujalta peritään 50 % kilpailuiden loppusummasta.
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LRM/NLRM, SM/NSM












Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu valmentajalle ja se tulee tehdä eräpäivään
mennessä. Ilmoittautumisen päätyttyä jälki-ilmoittautuneilta voidaan laskuttaa enemmän
(muutosten teko, lisätyö).
Seura maksaa osallistujan startit.
Osallistujan matkaa (meno-paluu) tuetaan halvimman matkustustavan mukaan. Tuki
koskee ryhmän kanssa matkustamista. Jos osallistuja matkustaa omalla kyydillä tai lähtee
aikaisemmin, hän kustantaa matkat itse.
Seura maksaa kolme yötä, jos osallistuja yöpyy viisi yötä. Seura maksaa kaksi yötä jos
osallistuja yöpyy 4 yötä jne. eli 50 % yöpymisistä.
Seura tukee ruokailuissa uimaria, 1 ruokailu /kisapäivä, maksimissaan 10 €/ruokailu.
Valmentaja osallistuu loppukilpailuihin.
valmentaja täyttää kilpailuihin osallistujat – lomakkeen ja palauttaa sen kilpailuiden jälkeen
kuittien kanssa toiminnanjohtajalle.
Toiminnanjohtaja laskuttaa viikon sisällä osallistujia toteutuneiden kulujen mukaan
sähköpostiin lähetettävällä laskulla.
Osallistujan vastuu: sairastuessa osallistuja toimittaa seuralle lääkärintodistuksen.
Osallistujalta peritään vain ne kulut joita seuran on maksanut etukäteen ja seura ei saa
niitä enää takaisin.
Muu peruminen: osallistujalta peritään 50 % kilpailuiden loppusummasta.
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UIMAHYPYT






SM-tasoiset kilpailut sovelletaan uinnin SM-kilpailuiden kisakäytäntöön
Finn-Cup osakilpailut sovelletaan uinnin GP-kilpailuiden kisakäytäntöön
Muut kilpailut sovelletaan uinnin kilpailukalenteriin/ 1 päivän kisakäytäntöön
Uimahypyillä oma budjetti jonka mukaan seura pyrkii tukemaan kilpailuita
Joka kilpailu hyväksytetään johtokunnalla ennen kilpailuita

TAITOUINTI




SM-tasoiset kilpailut sovelletaan mahdollisuuksien mukaan uinnin SM-kilpailuiden
kisakäytäntöön
Taitouinnilla oma budjetti jonka mukaan seura pyrkii tukemaan kilpailuita
Jokainen kilpailu hyväksytetään johtokunnalla ennen kilpailuita
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