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Kotkan Nv kilpailutoiminta ja siitä aiheutuvat kustannusjaot Kilpailuissa, Stara-tapahtumissa ja 
leireillä: 

Joukkueet voivat osallistua kauden aikana niin moneen kilpailuun kun valmentajien mielestä on hyödyllistä ja 
perheiden mielestä on kustannusten puolesta kohtuullista. Seura maksaa joukkueiden kilpailukuluja seuraavasti:  

3 kilpailua / kausi  

 Nämä 3 kilpailua voivat olla liiton kilpailuja (aluemestaruus ja voimisteluliiton mestaruuskilpailut) tai Cup- 
luonteisia kilpailuja. 

 Osallistumismaksu: näiden kilpailujen osallistumismaksun maksaa seura. 
 Valmentajakulut (matkat n. 50€, ruoka n. 10€/vrk ja majoitus n. 10€/yö koulumajoitustasoinen majoitus - jos järjestävä seura ei ole 

järjestänyt koulumajoitusta, seura osallistuu valmentajien yöpymiskustannuksiin erikseen sovittavalla summalla) maksaa seura 1 
valmentajalle/joukkue. 

 Mahdolliset huoltajista ja useammista valmentajista aiheutuneet kulut maksaa joukkue. 
 Tuomarikulut:  

 Näiden kilpailujen tuomarikulut (kulukorvauksen, jos seuralla tuomari) 75€ maksavat joukkueet. Kulu 
jaetaan osallistuvien joukkueiden kesken. 

 Näiden kilpailujen tuomarisakon 250€ maksavat joukkueet (sakko tulee maksettavaksi, jos seurasta 
ei pääse tuomaria). Kulu jaetaan osallistuvien joukkueiden kesken. 

 Tuomarin matkakulut halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan maksaa seura. 
 Liiton kilpailuissa tuomari anoo matkakustannukset ja majoituskustannukset liitolta 
 Liiton kilpailun ruoka kuuluu tuomarille, ei ruokakuluja seuralle (Cup kilpailun kustannukset 

tulee seuralle, ellei kilpailujärjestäjä niitä maksa). 
 
 

 Kaudella yli kolmeen kilpailuun osallistumisen kustannukset: 
 Maksaa kokonaisuudessaan joukkue/joukkueet (osallistumismaksu, tuomaripalkkio/sakko sekä 

tuomarin muut kustannukset). Valmentajista ja huoltajista aiheutuneet kulut maksaa joukkue. 
 Joukkueen maksama ”neljäs kisa” on aina kauden ensimmäinen kisa ja mahdollinen ”viides 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 2019 tukea ei ole. 
 

 Seuran taloudellisen tilanteen muuttuessa voidaan tehdä erillispäätöksiä koskien kilpailukuluja. 
 
Rinki- ja muille joukkueen toimintaan liittyville leireille seura maksaa yhden valmentajan kulut kerran kaudessa 
(matkat, ruuat, majoituksen urheiluopistolla). 


