Kotkan Naisvoimistelijat ry

25.2.2016/päiv. 13.9.2018

v1

Kotkan Nv kilpailutoiminta ja siitä aiheutuvat kustannusjaot Kilpailuissa ja Stara-tapahtumissa:
Joukkueet voivat osallistua 4 kilpailuun / kausi seuran kustantamana (kilpailun suunnittelun yhteydessä valmentajat
pyrkivät aina ensisijaisesti tekemään suunnitelmat niin, että kilpailuihin on mahdollista saada tuomari mukaan ja
tuomarisakolta vältytään).
 Nämä 4 kilpailua voivat olla liiton kilpailuja (aluemestaruus ja voimisteluliiton mestaruuskilpailut) tai Cupluonteisia kilpailuja.
 Näiden kilpailujen osallistumismaksun maksaa seura.
 Näiden kilpailujen tuomaripalkkion 75€ maksaa seura.
 Liiton kilpailuissa tuomari anoo matkakustannukset ja majoituskustannukset liitolta (Cup
kilpailun kustannukset tulee seuralle, ellei kilpailujärjestäjä niitä maksa).
 Liiton kilpailun ruoka kuuluu tuomarille, ei ruokakuluja seuralle (Cup kilpailun kustannukset
tulee seuralle, ellei kilpailujärjestäjä niitä maksa).
 Näiden kilpailujen tuomarisakon maksaa seura (paitsi silloin kun joukkue ei halua tuomaria, vaikka se
olisi mahdollista). Näissä tapauksissa koko tuomarisakon maksaa osallistuva/osallistuvat joukkueet.
 Kilpailujen valmentajakuluja (matkat n. 50€, ruoka n. 10€/vrk ja majoitus n. 10€/yö koulumajoitus tasoinen majoitus,
jos järjestävä seura ei ole järjestänyt koulumajoitusta, seura osallistuu valmentajien yöpymiskustannuksiin) maksaa seura
2 valmentajalle/joukkue.
 Mahdolliset huoltajista aiheutuneet kulut maksaa joukkue.

 Kaudella yli neljään kilpailuun osallistumisen kustannukset:
 Maksaa kokonaisuudessaan joukkue/joukkueet (osallistumismaksu, tuomaripalkkio/sakko sekä
tuomarin muut kustannukset). Valmentajista ja huoltajista aiheutuneet kulut maksaa joukkue.
 Joukkueen maksama ”viides kisa” on aina kauden ensimmäinen kisa ja mahdollinen ”kuudes kisa”
kauden toinen kisa (tällä halutaan auttaa joukkueita osallistumaan aina mestaruuskilpailuihin, jotka
ovat yleensä kilpailukauden päätteeksi, eli ettei joukkueet joudu ainakaan näiden kisojen
kustannuksia maksamaan itse).
Seura pyrkii sponsoroimaan, taloudellinen tilanne huomioon ottaen, jokaista joukkuetta matkakuluavustuksella
kausittain.
(Joukkueet huolehtivat itse ilmoituksen seuran rahastonhoitajalle, mihin kilpailumatkaan avustuksen käyttävät).
Syksyllä 2018 tukea ei ole.


Seuran taloudellisen tilanteen muuttuessa voidaan tehdä erillispäätöksiä koskien kilpailukuluja.

Kilpailu- ja kilpailupäivän ruokailuilmoituksiin muutos, alkaen syksystä 2017:
-

-

Valmentajat päättävät kilpailut ja informoivat niistä jojon. Jojo hoitaa tai delegoi sekä kisa- että
ruokailuilmoittautumiset. Kilpailuun ilmoittautumisesta Voimisteluliiton kisapalvelun kautta tehdään selkeä
ohjeistus. Kisapalveluun tarvitaan tunnukset. Valmentajat ja jojot sopivat, kuka ilmoittaa joukkueen mihinkin
kisaan.
Jokaisesta kilpailusta täytetään dokumentti (Kilpailulaskutuksen koostedokumentti) osallistujista ja menoista.
Jojo/jojot jos useampi joukkue on mukana. Dokumentti toimitetaan tilitoimistoon.
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