
URHEILIJA-VALMENTAJASOPIMUS  (2004-2008 -syntyneet)

  URHEILIJA:                                                                                                                 

VALMENTAJA:                                                                                                                 

SOPIMUSKAUSI Lokakuu 2022 – Syyskuu 2023

URHEILIJAN VELVOLLISUUDET
- Liittyy seuran jäseneksi ja suorittaa seuran jäsenmaksun
- Suorittaa valmennusmaksun 490 € kahdessa erässä: 245 € 30.11.2022 ja 245 € 30.4.2023

mennessä Suomisport-järjestelmässä
- Huolehtia lisenssin maksamisesta 1.10.2022 jälkeen (lisenssikausi 1.10.2022-30.9.2023) www.sul.fi 
- Osallistua säännöllisesti harjoituksiin ja täyttää harjoituspäiväkirjaa
- Osallistua mahdollisuuksien mukaan pm-, aluemestaruus- ja SM-kilpailuihin sekä seuraotteluihin
- Noudattaa SUL:n ohjeita kilpailuasun käytöstä SM-kilpailuissa
- Käyttää seura-asuja kilpailuiden lisäksi kaikissa lajiin liittyvissä edustus- ja mediatilaisuuksissa

VALMENTAJAN VELVOLLISUUDET
- Laatia urheilijalle harjoitusohjelman sopimuskaudeksi ja valvoa harjoituspäiväkirjan täyttöä
- Osallistua säännöllisesti harjoituksiin
- Huolehtia ilmoittautumiset pm-, aluemestaruus- ja SM-kisoihin seuran yhteyshenkilölle viimeistään 

vuorokausi ennen ilmoittautumisajan umpeutumista
- Osallistua valmentajana mahdollisuuksien mukaan pm-, aluemestaruus- ja SM-kilpailuihin sekä 

seuraotteluihin

SEURAN VELVOLLISUUDET
- Maksaa seuran harjoitusvuorot (pois lukien Pirkkahallin käyttö, jonka urheilija ja valmentaja maksavat itse)
- Järjestää mahdollisuuksien ja erillisen suunnitelman mukaan seuran omaa leiritystoimintaa
- Maksaa osallistumismaksut pm-, aluemestaruus- ja SM-kisoihin sekä kaikkiin viesteihin valmentajan 

ilmoituksen mukaisesti
- Maksaa arvokisoihin valitun urheilijan omavastuuosuuden
- Maksaa matkustussäännön mukaiset kulukorvaukset
- Maksaa 16-sarjasta alkaen stipendejä tulostason ja menestyksen perusteella
- Korvata valmentajan kuluja ennalta sovitun mukaisesti

SEURAN TALOUDELLISET TUET

1. Tulostasoon ja menestykseen perustuvat stipendit (16-19v sarjat) seuraavasti
- Henkilökohtainen SM-piste 5€, max 100 €/kausi (joukkuekilpailuissa pisteet jaetaan osanottajien mukaan)
- Luokkatulokset (huomiointi vain yhdestä lajista):

* 16-17v sarjoissa A-lk 75€, B-lk 30€, 19v sarjassa A-lk 100€, B-lk 50€
- Maaotteluosallistuminen +50€/1krt/vuosi, EM ja MM-kisoista erillinen lisäbonus seuran arvioimana 

menestyksen mukaan
- Lisäksi erillisenä Kalevan Kisoissa sijoitusten mukaan 9.-12. +50€, 4.-8. +100€, 3. +150€, 2. +200€, 1.+250€
- Stipendit voi lunastaa kulukorvauksina yleisurheilukauden päätöstilaisuuden jälkeen

2. Sponsorituki
- Urheilija voi myydä seuran kilpailuasuun sponsoriensa mainoksia.

HUOMIOITAVAA
   -   Menettely loukkaantumistapauksissa käsitellään tapauskohtaisesti
   -   Dopingrikkomus tai muu epäurheilijamainen käytös aiheuttaa sopimuksen välittömän purkamisen
   -     Mahdollinen muu sopimusrikkomus käsitellään osapuolten keskinäisessä neuvottelussa.

Lempäälässä               /            _2022 ________________________

________________________ ________________________ ________________________
Seuran tj / pj / varapj Valmentaja Urheilija/Huoltaja (alle 18v)

http://www.sul.fi/

