SM-kilpailut
Seura hoitaa SM-ilmoittautumiset ja ilmoittautumismaksut aina kootusti.
•

Ilmoita lajisi ja majoitustarpeesi toiminnanjohtajalle joko suoraan tai oman valmentajan kautta
hyvissä ajoin, mutta ehdottomasti viimeistään kolmea päivää ennen viimeistä
ilmoittautumispäivää. Mikäli ilmoitus tulee tätä myöhemmin, vastaa urheilija itse
ilmoittautumisestaan sekä kaikista kustannuksistaan, sis. ilmoittautumismaksun.

•

SM-kilpailuissa tulee mestaruuskilpailusääntöjen mukaan kilpailla seuran virallisessa edustusasussa
(Noname)

•

SM-kilpailujen jälkeen mahdolliset kulukorvaukset (matkakulut sekä muut mahdolliset kulut) tulee
laskuttaa seuralta 1kk kuluessa täytettyä kulukorvaustositetta/matkalaskua ja mahdollisia kuitteja
vastaan.

Kalevan Kisat ja SM-viestit
•

•

Seura maksaa majoituksen kaikille Kalevan Kisoihin osallistuville urheilijoille omia kilpailuja
edeltävälle yölle seuran varaamassa majoituspaikassa. Mikäli kilpailut järjestetään alle 200km
päässä urheilijan kotipaikasta, majoitusta ei järjestetä eikä korvata. SM-viesteissä majoitus
maksetaan myös kaikille joukkueisiin valituille urheilijoille seuran varaamassa majoituspaikassa.
Mikäli SM-viestit pidetään alle 200km päässä Helsingistä majoitusta ei järjestetä eikä korvata.
Mikäli urheilija kilpailee vain yhtenä viestipäivänä, majoitustarve arvioidaan urheilijakohtaisesti
matkustusjärjestelyiden puitteissa.
Yleisen sarjan SM-kilpailujen henkilökohtaiseen lajiin osallistuva urheilija saa laskuttaa seuralta 15€
päivärahan/kilpailupäivä.

M/N16/17 ja M/N19/22 SM-kilpailut (sis. maastot, maantie, maraton ja talviheitot)
•

•

•

•

•

•

•

16-17 v. SM-kisoissa vähintään 3 p luokkaurheilijoille maksetaan majoitukset omia kilpailuja
edeltävälle yölle seuran varaamassa majoituspaikassa. Vaadittava luokkatulos voi olla tehtynä ko.
kilpailukaudella tai edellisenä vuonna missä tahansa virallisessa oman sarjan yleisurheilulajissa.
16-17 v. SM-kisoissa vähintään 2 p luokkaurheilijoille maksetaan puolet majoituksesta omia
kilpailuja edeltävälle yölle seuran varaamassa majoituspaikassa. Vaadittava luokkatulos voi olla
tehtynä ko. kilpailukaudella tai edellisenä vuonna missä tahansa virallisessa oman sarjan
yleisurheilulajissa.
HUOM! Nuorten SM-halleihin vaaditaan kuluvana vuonna 16 vuotta täyttävältä urheilijalta 2 p
luokkatulos koko majoituksen maksamiseksi.
19-22 v. SM-kisoissa vähintään 5 p luokkaurheilijoille maksetaan majoitukset omia kilpailuja
edeltävälle yölle seuran varaamassa majoituspaikassa. Vaadittava luokkatulos voi olla tehtynä ko.
kilpailukaudella tai edellisenä vuonna missä tahansa virallisessa oman sarjan yleisurheilulajissa.
19-22 v. SM-kisoissa vähintään 3 p luokkaurheilijoille maksetaan puolet majoituksesta omia
kilpailuja edeltävälle yölle seuran varaamassa majoituspaikassa. Vaadittava luokkatulos voi olla
tehtynä ko. kilpailukaudella tai edellisenä vuonna missä tahansa virallisessa oman sarjan
yleisurheilulajissa.
HUOM! Nuorten SM-halleihin vaaditaan kuluvana vuonna 18 vuotta täyttävältä urheilijalta 3 p
luokkatulos koko majoituksen maksamiseksi.
Matkakulut korvataan yleisten matkakorvaussääntöjen mukaisesti (katso alla).
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SM-maastot, SM-maantie, SM-maraton ja talviheitot
•

•
•

Yleisen sarjan SM-maastoissa, SM-maantiellä, SM-maratonilla ja talviheittojen SM-kisoissa majoitus
maksetaan yli 7 p luokkaurheilijoille - SM-maastoissa majoitus maksetaan myös silloin, kun
urheilijan sarjaan saadaan muodostettua joukkue, joka sijoittuu pisteille tai jos urheilija sijoittuu
pisteille. Vaadittava luokkatulos voi olla tehtynä ko. kilpailukaudella tai edellisenä vuonna missä
tahansa virallisessa oman sarjan yleisurheilulajissa.
Matkakulut korvataan yleisten matkakorvaussääntöjen mukaisesti (katso alla).
Yleisen sarjan SM-kilpailujen henkilökohtaiseen lajiin osallistuva urheilija saa laskuttaa seuralta 15€
päivärahan/kilpailupäivä.

T/P14/15 SM-kilpailut
•
•

14-15 -vuotiaiden SM-kilpailujen majoitukset ovat omakustanteisia.
Matkakulut korvataan yleisten matkakorvaussääntöjen mukaisesti (katso alla).

AM-kilpailut
Seura hoitaa AM-ilmoittautumiset ja ilmoittautumismaksut aina kootusti.
•

•

Ilmoita lajisi toiminnanjohtajalle joko suoraan tai oman valmentajan kautta hyvissä ajoin, mutta
ehdottomasti viimeistään kolmea päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Mikäli ilmoitus
tulee tätä myöhemmin, vastaa urheilija itse ilmoittautumisestaan sekä kaikista kustannuksistaan,
sis. ilmoittautumismaksun.
AM-kilpailujen matkakuluja ei korvata

Tulospisteet löytyvät täältä:
https://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/tulospisteet_2019_1.1_alkaen.pdf

Viipurin Urheilijat ry
Jauhokuja 3
00920 Helsinki

toimisto(a)viipurinurheilijat.fi
www.viipurinurheilijat.fi

Matkakorvaukset
Mikäli seura ei järjestä yhteiskuljetusta SM-kilpailuihin, korvataan urheilijalle kulut halvimman
julkisen kulkuneuvon mukaan. Oman auton käytöstä korvataan kuljettajalle 0,21€/km toteutuneiden
kilometrien mukaan, kun kyydissä on vähintään kaksi kilpailuihin osallistuvaa urheilijaa/valmentajaa
(edellyttäen, että kisoihin osallistuu seurasta vähintään tämän verran urheilijoita). Mikäli urheilija kulkee
kilpailupaikalle omalla autolla ilman kyyditettäviä, maksetaan matkakorvaus, mikäli hän yltää kilpailuissa
pistesijoille.
Mikäli SM-kilpailut järjestetään pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo, Kirkkonummi)
kilometrikorvauksia ei makseta.
Korvattava yhteissumma/kilpailu on maks. 75,00€.
Seura nimeää vastuuvalmentajat SM-kisoihin. Valintoja tehtäessä seurassa aktiivisesti toimivat valmentajat
ovat etusijalla. SM-kisojen vastuuvalmentajalle maksetaan majoitus seuran varaamassa majoitustilassa ja
matkakulut 0,21€/ km, mikäli henkilöautolla matkustaminen on tarpeellista. Pyritään siihen, että virallisten
vastuuvalmentajien kyytiin tulee mahdollisimman paljon urheilijoita (vähintään kaksi). Vastuuvalmentajien
tarve katsotaan aina kisakohtaisesti kisoihin lähtevän urheilijamäärän mukaan. Pääsääntönä
valmentajatarpeelle pidettäköön seuraavaa:
- 1-6 urheilijaa: 1 valmentaja
- 7-15 urheilijaa: 2 valmentajaa
- 16-25 urheilijaa: 3 valmentajaa
Vastuuvalmentajat osallistuvat urheilijoiden kuljetusten lisäksi myös muihin huoltotehtäviin (esim.
majoitusasiat paikan päällä, varmistukset, protestit, yms. mahdolliset asiat) ja hoitavat tarvittaessa myös
muiden kuin omien valmennettaviensa kisavalmennusta.

AM-kisoista, PM-kisoista, sisulisäkisoista tai Seuracupin kisoista ei makseta matkakorvauksia. Seura
suosittelee organisoimaan kaikkiin kilpailuihin yhteiskyytejä ja että yhteiskyyteihin osallistuvat korvaavat
matkakustannuksia yhteiskyyteihin käytettävän auton omistajalle.

HUOM! Henkilökohtaisten valmennustukisopimusten säännökset menevät aina tämän ohjeen edelle.
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