Kisaohje uimareiden huoltajille 2016

Kohonneiden kilpailukustannusten johdosta on seura tarkentanut kisaohjeistusta. Tarkoituksena ei ole
rajoittaa seuran kilpailutoimintaa, vaan hakea kustannussäästöä. Seuralle muodostuu vuositasolla
merkittäviä turhia kustannuksia mm. peruuttamattomista starteista, matkoista ja kisaruokailuista, joten
seura pyytää Teitä tutustumaan seuraaviin ohjeistuksiin.
Turhia kustannuksia muodostuu seuraavasti:
Starttimaksut
Kun uimari ilmoitetaan kilpailuun, maksetaan samassa yhteydessä starttimaksut. Maksamisen jälkeen
sairastuneen tai muista syistä poisjäävän uimarin starttimaksuja ei yleensä palauteta seuralle takaisin,
joten starttimaksut jäävät seuran tappioksi.
Matkat
Jos sairastuneen uimarin poisjäänti on tiedossa riittävän ajoissa, ei junalippuja tietenkään hankita. Mutta,
jos poisjäänti-ilmoitusta ei tehdä tai se saapuu liian myöhään ja junaliput on ehditty hankkia, jää lippujen
kustannukset seuran tappioksi.
Majoitus
Poisjäävän uimarin majoituskulut voidaan perua ko. tapauksessa jopa paikan päällä, mutta mielellään
ennen kilpailuviikonloppua.
Kisaruokailut
Ruokailut maksetaan ennen kisoja. Jos kisoista pois jääneen uimarin ruokailut perutaan 1. kisapäivän
aamuna ilmoittautumisen yhteydessä tai jo ennen kisaa, laskutetaan seuraa todellisten kulujen mukaisesti.
Jos ruokailujen perumista ei suoriteta ajoissa, seura maksaa myös peruuttamattomista ruokailuista. Nämä
ruokailukustannukset jäävät seuran tappioksi.
Jotta näiden turhien kustannusten muodostuminen olisi mahdollisimman vähäistä, tulee uimarin
huoltajien kiinnittää huomiota seuraavaan.
Jos uimari ei ole ollut harjoituksissa kisaa edeltävällä viikolla sairauden johdosta tai sairastuu juuri ennen
kisoja, niin tulee huoltajien välittömästi ilmoittaa sairastumisesta ryhmän valmentajalle ja kilpailusihteeri
Anneli Röytiölle, anneli.roytio@gmail.com tai 040 7212295
Sairaana ei saa kilpailla. Ennen kisaa täytyy olla vähintään 3 kuumeetonta päivää. Kilpailutilanne ja
halliolosuhteet eivät nopeuta toipumista, pikemmin päinvastoin ja jälkisairauksien riski kasvaa. Lisäksi on
suuri riski tartuttaa muita uimareita.
Tällöin sairastuneelle tai muista syistä peruuttavalle uimarille ei seura hanki turhaan junalippua, perutaan
kisaruokailut ja majoitukset.
Majoitus voidaan perua ajoissa, kuitenkin viimeistään hotelliin kirjautumisen yhteydessä valmentajien
toimesta.
Valmentajien tehtävä on perua poisjääneen uimarin startit kilpailuohjeiden mukaisesti
Poisjääneen uimarin varaamat ruokailut peruutetaan viimeistään valmentajien toimesta kilpailupaikalla
ilmoittautumisen yhteydessä tai jos tieto uimarin poisjäännistä on ennen kilpailuun lähtöä, niin
peruuttaminen tapahtuu kilpailusihteerin toimesta.

Jos uimari sairastuu kisaan ilmoittautumisen jälkeen ja ilmoitus poisjäännistä tulee valmentajille ja
kilpailusihteerille ennen kisoja, niin silloin seuralla on oikeus periä uimarilta startit seuratuetun
kilpailumaksuhinnoittelun perusteella.
Jos mitään ilmoitusta poisjäännistä ilmoitusajan jälkeen ei tule, seuralla on oikeus periä starttimaksut
uimarilta täysmääräisesti.

Kilpailumaksu käytännöissä muutoksia
Seura muuttaa kilpailumaksu käytäntöään. Seura luopuu kisapäiviin sidoksissa olleesta kilpailumaksu käytännöstä ja siirtyy laskuttamaan kilpailumaksun, uimarin kisaan ilmoitettujen starttien perusteella.
Kilpailumaksu on kisan starttimaksu, vähennettynä seurantukiosuudella (20%)
Esimerkki: Kansallisen kilpailun (esim. Pääsiäisuinnit , Nuorisouinnit ) starttimaksu on 8€ / uimarin startti.
Vähennetään seuratuki 20%, joka on 1,60€. => 8,00€ - 1,60€ = 6,40€
Uimarilla on kisoissa uitavanaan 4 starttia x 6,40€ = 25,60 € = uimarilta perittävä kilpailumaksu
5 starttia x 6,40€ = 32,00€ = - ” jne.

Uimarin osallistuessa oman ryhmänsä kilpailukalenterin ulkopuolisiin kisoihin, seura laskuttaa starttimaksut täysimäärisinä, ilman seuran tukea kilpailumaksuihin.

