KAUSI 2020-2021

JOUKKUEKARSINNAT &
URHEILIJASIIRROT
Tämä tiedote on luettava huolellisesti (alle 18-vuotiaat yhdessä
huoltajan kanssa). Tästä tiedotteesta löytyy kaikki tieto WCV
Cheerleaders joukkueiden toiminnasta kaudella 2020-2021.

Ilmoittautumisohjeet kaudelle 20-21
• Kaikki WCV:n edustus- ja kilpajoukkueet järjestävät elokuussa viikolla 32 karsintatilaisuudet, joihin ilmoittaudutaan
ennakkoon myClubissa karsintapäivään mennessä (ilmoittautuminen sulkeutuu karsintapäivää edeltävänä iltana).
• Ilmoittautumistapahtumasta löytyvä karsintalomake palautetaan karsintoihin tullessa täytettynä ja omalla kuvalla
varustettuna. Karsintoihin ei voi osallistua ilman asianmukaisesti täytettyä ja huoltajan allekirjoittamaa karsintalomaketta.
• Muistattehan ilmoittautua kaikkiin niihin joukkueisiin, joista olette valmiit vastaanottamaan paikan ja joiden karsintoihin
aiotte osallistua.
• Harrastejoukkueisiin tulee ilmoittautua 10.8.2020 mennessä myClubissa (ilmoittautuminen sulkeutuu 9.8. illalla).
Jatkoilmoittautumiset tehdään ensisijaisesti samaan joukkueeseen kuin missä on ollut keväällä 2020. Tarkista, että
ilmoittaudutte oikean ikäryhmän joukkueeseen.
• Huom! Mirkojoukkueet Tin, Helium ja Zink pysyvät samoina kaudella 2020-2021, eikä erillistä ilmoittautumista
joukkueeseen tarvitse tehdä. Näiden joukkueiden osalta harrastajat siirretään uuden kauden alkaessa automaattisesti
samaan joukkueeseen kuin keväällä 2020. Tässä tapauksessa on ilmoitettava ainoastaan, jos ei aio jatkaa harrastusta.
• Mikäli ei aio jatkaa harrastusta kaudella 2020-2021, tulee virallinen jäseneroamisilmoitus tehdä osoitteessa:
https://www.vikingscheerleaders.fi/toiminta/jasenille/jaseneroamisilmoitus/
MUISTATHAN TEHDÄ JATKO- TAI KARSINTAILMOITTAUTUMISEN AJOISSA!

Ikärajat
•
•
•
•
•

mikrot: vuosina 2012-2017 -syntyneet (3-8 -vuotiaat)
minit: vuosina 2008-2011 -syntyneet (9-12 -vuotiaat)
juniorit: vuosina 2005-2008 -syntyneet (12-16 -vuotiaat)
aikuiset: 2004 ja aiemmin syntyneet (16-vuotiaista ylöspäin)
klassikot: +21-vuotiaat

Huom! Mikäli herää kysymyksiä siitä, mikä on urheilijan edun mukaista, siirtyä ikätasolla
ylöspäin vai jäädä vielä aiemman kauden ikätasolle urheilemaan, voitte laittaa viestiä
joukkueenne sähköpostiin tai osoitteeseen wcvchallitus@gmail.com. Tarkoitus on, että
jokainen siirtymä-iässä oleva löytää sopivan joukkueen, jossa pääsee kehittymään ja
urheilemaan omalla tasollaan.

Urheilijan polku

Joukkueiden kuvaukset
• Seuraavilla sivuilla olevista taulukoista löydät tarkemmat kuvaukset
jokaisesta WCV:n joukkueesta.
• Edustus- ja kilpajoukkueiden harjoitteluun on pääsääntöisesti
sitouduttava sekä syys- että kevätkaudeksi.
• Jos sinulla on este sitoutua joukkueen harjoitteluun koko vuodeksi,
ilmoitathan siitä karsintalomakkeessa ja keskustelethan asiasta
valmentajien kanssa etukäteen.
• Taulukoiden tiedot ovat suunnitelmia, joihin voi kauden alussa tulla
tarkennuksia/muutoksia valmennustiimin toimesta ja
vanhempainiltojen jälkeen.

AIKUISET JA JUNIORIT

MINIT JA MIKROT

Karsintaohjeet
• Karsintoihin osallistuakseen tulee ilmoittautuminen tehdä karsintapäivään mennessä myClubissa sekä tulostaa, täyttää ja
allekirjoittaa ilmoittautumistapahtumasta löytyvä karsintalomake mukaan karsintatilaisuuteen. Muistathan ilmoittautua kaikkien
niiden joukkueiden karsintoihin, joista olet valmis vastaanottamaan paikan! Mikäli ilmoittaudut useampaan saman ikätason
karsintaan, tulee sinun täyttää vain yksi karsintalomake (korkeimmalle taitotasolle). Karsintalomakkeessa tulee olla urheilijan oma
kuva.
• Ennen jokaista karsintaa järjestetään myös puolen tunnin infotilaisuus, jonne edellytetään osallistumista jokaiselta karsijalta ja
alaikäisillä mukana tulee olla myös huoltaja.
• Mikäli et pysty pakottavasta syystä osallistumaan karsintoihin, olethan joukkueen valmentajiin yhteydessä hyvissä ajoin ennen
karsintoja, jotta voit tiedustella, mikäli joukkueeseen on mahdollista päästä koeajalle. Ilmoittautuminen myClubissa tulee silti
tehdä ja kuvallinen lomake palauttaa, vaikka ei pääsisi osallistumaan karsintatilaisuuteen.
• Valitessasi joukkuetta, johon aiot karsia, otathan huomioon joukkueiden levelit eli taitotasot tulevalla kaudella (katso ylläolevat
joukkuekuvaukset sekä urheilijan polku). Hakijan on syytä ottaa huomioon, että tietyn levelin joukkueeseen päästäkseen tulisi
edellisen levelin taidot olla pääsääntöisesti hallussa. Poikkeuksiakin tehdään, mutta yksi valintakriteereistä kuhunkin joukkueeseen
on edellisen tason level-taitojen hallitseminen sekä stunteissa että akrobatiassa. Lisää leveleistä ja niiden sisältämistä taitotasoista
voit lukea kilpailusäännöistä, jotka löytyvät liiton nettisivuilta: https://scl.fi/wp-content/uploads/2018/04/ECUkilpailus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-2018-suomeksi.pdf
• Hakijoiden on myös hyvä tiedostaa, että lajin ominaispiirre on se, että jokaisella on spesifi rooli stunttipaikoissa. Joukkueeseen
otetaan aina tietty määrä kutakin stunttipaikkaa tekeviä urheilijoita. Otathan myös huomioon, että edellisen kauden stunttipaikkasi
saattaa karsinnoissa vaihtua esimerkiksi pituuserojen vuoksi.
• Valmentajat ilmoittavat joukkueeseen valitut karsintatilaisuuksien päätteeksi. Mikäli et tule valituksi ja haluat tietää tarkemmin
mitä taitoja vielä jäi puuttumaan, voit tiedustella aiheesta sähköpostitse kyseisen joukkueen valmentajilta (sähköpostimme ovat
mallia wcvjoukkueennimi@gmail.com). Valmentajat antavat kirjallisia karsintapalautteita viikon sisällä karsintatapahtumasta.

Seuramaksut
Jäsenmaksu 2020-2021
• Vuoden 2020 jäsenmaksu venytetään kattamaan kausi 2020-2021, joten keväällä 2020 jäsenmaksun maksaneilta ei peritä uutta
jäsenmaksua uuden kauden alkaessa elokuussa 2020. Sama jäsenkortti ja -paita ovat myös käytössä kauden loppuun, eli heinäkuuhun 2021
saakka.
• WCV:n jäsenmaksu sisältää seuran jäsenyyden, Suomen Cheerleadingliiton jäsenyyden, open gym -vapaaharjoitusvuorojen
rajoituksettoman käytön, jäsenetukortin sekä vuoden jäsenpaidan.
• Jäsenmaksun maksaa jokainen seuran toiminnassa mukana oleva henkilö iästä, tasosta, roolista ja liittymisajankohdasta riippumatta.
• Jäsenmaksun hinta on 30€/kausi jokaiselle jäsenelle.
Kausimaksut
• Kausimaksujen joukkuekohtaiset hinnat säilyvät ennaltaan kaudella 2020-2021. Kausimaksut ovat suoraan verrannollisia joukkueiden
viikkotreenimääriin.
• Kausimaksuihin myönnetään perhealennuksia samassa taloudessa asuville urheilijoille. Perhealennus tulee anoa kirjallisesti ja anomus tulee
lähettää sähköpostitse osoitteeseen wcvcheer@gmail.com 16.8.2020 mennessä. Pyydämme huomioimaan, että alennusta ei jatketa
automaattisesti, vaan jokaisen tulee pyytää alennus samassa taloudessa asuville aina toimintakauden alussa, heti kun on selvillä missä
joukkueissa perheen harrastajat urheilevat. Lisätietoa perhealennusten ilmoittamisesta löydät laskutuskäytännöt-tiedotteesta.
• Puolen vuoden kausimaksu laskutetaan neljässä erässä sekä syksyisin että keväisin. Mikäli maksaa koko toimintakauden kausimaksun (2 x
6kk) kertasummana, saa kokonaissummasta 10% alennuksen. Kertasummana maksavien tulee niin ikään ilmoittaa asiasta etukäteen
kirjallisesti (wcvcheer@gmail.com) laskutusta varten 16.8.2020 mennessä.

Varainkeruumyynnit
• Kaikki seuran urheilijat osallistuvat seuran yhteiseen varainkeruuseen. Koko seuran varainkeruita on tavallisesti kahdesti vuodessa ja tällä
tavalla pyrimme pitämään kausi- ja jäsenmaksut mahdollisimman kohtuullisina. Seuran yhteisten varainkeruumyyntien tuotto käytetään
kaikkien seuran jäsenten eduksi eli näillä varoilla katetaan esimerkiksi kilpailuasut ja -asusteet, harjoitusvälineet, harjoitustilakustannukset
sekä paljon muuta. Otattehan huomioon, että verotuksellisista syistä talkoomyynneistä ei voi ostaa itseään ulos.
• Näiden seuran yhteisten varainkeruumyyntien lisäksi joukkueet voivat harjoittaa myös omaa joukkueen sisäistä varainkeruuta ja talkootöitä
helpottaakseen leiri- ja kisakustannuksia tai hankkiakseen joukkueelle kausivarusteita. Joukkueen omasta varainkeruusta voi tiedustella
valmentajilta erikseen. Harrastejoukkueet, jotka eivät kilpaile, eivät useimmiten myöskään kerää rahaa talkootöin joukkueelle.
• HUOM! Kevätkauden 2020 käyttämättömät varainkeruutuotot siirtyvät joukkueen käytettäväksi kaudelle 2020-2021.
Lisenssi
• Kaikki kilpajoukkueiden jäsenet on velvoitettu ostamaan SCL:n lisenssi. Lisenssi ostetaan suomisport.fi -palvelun kautta ja se on voimassa
koko toimintakauden 20-21. Ilman lisenssiä henkilöä ei voida ilmoittaa liiton tapahtumiin, eli leireille, koulutuksiin ja kilpailuihin.
• Tavallinen lisenssi sisältää myös OP:n urheiluvakuutuksen. Vakuutuksettoman lisenssin ostajat ovat itse vastuussa siitä, että henkilö on
vakuutettu kilpaurheilussa tapahtuvien tapaturmien varalta. Tarkemmat tiedot aiheesta löytyy lisenssi-infosta, joka lähetetään
kilpajoukkueiden jäsenistölle kauden vaihtuessa.
• Vuoden 2020 aikana lisenssikausi muuttuu tulevaa kilpailujärjestelmän uudistusta tukevaksi. Uusi voimaantuleva lisenssikausi on 1.8.-31.7.,
aikaisemman kalenterivuoden sijaan. Lisenssikauden muutos tarkoittaa, että vuonna 2020 on kaksi lisenssikautta; kausi 1 2.1.-31.7.2020 ja
kausi 2 1.8.2020-31.7.2021. Lisenssin voimassaolo tarkistetaan jokaiselta kilpajoukkueen jäseneltä elokuun lopussa.
Kilpailumaksut
• Kilpailujen kustannukset määräytyvät aina matkan keston, pituuden ja varattujen palveluiden (esim. ruokailukerrat) mukaan. Karkean arvion
mukaan yön yli kilpailumatka Helsinkiin maksaa yleensä n. 160€/hlö, kun taas päiväreissu Seinäjoelle n. 40€/hlö. Vanhempien on hyvä
huomioida kustannuksissa se, missä päin Suomea eri tasojen kisoja tulevana vuonna järjestetään ja monissako kisoissa joukkue kisaa.
Järjestettävien kisojen tiedot löytyvät liiton sivuilta (www.scl.fi). Kisamaksujen laskut lähetetään osallistujille yleensä n. 2 viikkoa ennen
kilpailutapahtumaa.

Varustemaksut
• Jäseniä ei (edustusjoukkueita lukuunottamatta) yleensä velvoiteta ostamaan mitään pakollisia seuran yhteisiä varusteita. Sisäurheiluun
tarkoitetut ja/tai cheerleadingiin soveltuvat (valkoiset) kengät olisi jokaisella harjoituksissa kuitenkin hyvä olla. Esiintymisasut kilpailuihin
lainataan seuralta. Edustus- ja kilpajoukkueet saattavat hankkila muitakin yhtenäisiä edustusasuja kilpailumatkoja ja muita
edustustilaisuuksia ja esiintymisiä varten, joista lisätietoa saa valmennukselta.
• Seuralla on erilaisia vapaasti ostettavia asusteita ja tuotteita, joita myydään muutamia kertoja vuodessa myClub-verkkokaupassa sekä
näytöksissä syksyisin ja keväisin. Joukkueet usein tilaavat kauden aikana treenivaatteet, joilla joukkueet saattavat esiintyä mm. näytöksissä,
mutta näiden osto on etenkin harrastejoukkueissa vapaaehtoista.
Leirit ja kurssit
• Seura järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia kehonhuollon ja akrobatian klinikoita, sekä mahdollisesti lajitaitokursseja ja -leirejä, joihin
osallistuminen on vapaaehtoista. Kurssien ja leirien hinnastot ja tapahtumien ajankohdat ilmoitetaan erillisissä tiedotteissa.
• Kilpa- ja edustustason joukkueet järjestävät omia lajitaitoleirejä, joihin tulee myös mahdollisesti ulkopuolisia kouluttajia, jolloin leirit ovat
maksullisia. Näiden leirien rahoitus voidaan kattaa myös joukkuekohtaisten talkoomyyntien, sponsoreiden ja talkootöiden avulla.
Yleistä WCV:n seuramaksuista
• Huom! Allekirjoitettu karsintalomake sitouttaa henkilön joukkueen kaikkeen toimintaan koko kaudeksi 2020-2021. Tällöin henkilö on
velvoitettu myös maksamaan kaikki joukkueen ja seuran toimintaan liittyvät kulut (kausimaksut, jäsenmaksu, seuravarainkeruumyynnit,
kilpailujen osallistumismaksut, leirien osallistumismaksut sekä tilatut varusteet) koko toimintakauden ajalta.
• Haluamme myös tuoda tietoonne, että vähävaraiset perheet saavat lasten urheiluharrastukseen tukea 250€ vuodessa lasta kohden, mikäli
perhe kuuluu toimeentulotuen piiriin. Summalla kattaa jo hyvän osan kausimaksuista meidän seurassamme, joten ethän epäröi hakea
tukea, mikäli lapsesi urheileminen on vaarassa jäädä toteutumatta perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.
• Kaikki maksuliikenne tapahtuu seurassamme sähköisesti myClub-palvelun kautta, joten tarkistathan, että laskutussähköposti on merkitty
jäsentietoihin ja viestiasetuksiin oikein.
• Lisätietoa seuramaksuihin liittyvistä asioista löydät WCV Laskutuskäytännöt -tiedotteesta myClubista sekä nettisivuiltamme
https://www.vikingscheerleaders.fi/toiminta/jasenille/maksut/

