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VUS-VSS MATKUSTUS- JA LEIRIOHJESÄÄNTÖ
KILPAILUT
Kilpailuihin osallistutaan kunkin ryhmän kausisuunnitelman mukaisesti.
Muihin kuin arvokilpailuihin osallistutaan omakustanteisuuden periaatteella.
Kilpailuihin matkustetaan seuran osoittamalla tavalla. Pääsääntöisesti seura
järjestää yhteiskuljetuksen linja-autolla.
Osallistujamäärien ollessa pieniä voidaan kilpailumatkat tehdä henkilöautoilla
johtokunnan päätöksellä.
Arvokilpailut (omavastuu)
Arvokilpailujen omavastuu
Arvokilpailuiksi katsotaan:
-

on

40

euroa/vrk

alkavalta

vuorokaudelta.

SM-kisat
IKM- loppukilpailut
SFI:n mestaruuskilpailut, edustusjoukkue

Vaikka uimari ui vain yhden lajin kilpailussa, kilpailumaksu on sama kuin
muillekin ko. kilpailuihin osallistuville.
Kansainvälisten arvokilpailujen osalta (mm. A-rajan NEM, EM, maaottelut)
johtokunta voi tehdä matkustusohjesäännöstä poikkeavan päätöksen.
Kilpailuista joissa uidaan SM-viestejä sekä Rollouintien ja -leirin suhteen
johtokunta päättää erikseen uimarin omavastuuosuuden.
Kilpailukalenterin muut kilpailut (kilpailumaksu)
Muissa kuin arvokilpailuissa veloitetaan seuran määrittelemä kilpailumaksu.
Lähialueen kilpailumaksu on 35 euroa. Lähialueeksi katsotaan alle 200 km
yhdensuuntainen matka. Kahtena perättäisenä päivänä matkustettaessa
kilpailumaksu on yhteensä 60 euroa. Yli 200 km kilpailumatkoilta peritään 40
euron kilpailumaksu.
Yöpymistä edellyttävissä kilpailuissa kilpailumaksu on 60 euroa lähialueen
kilpailuissa ja 80 euroa yli 200 km:n matkoilla, jonka lisäksi veloitetaan
uimarikohtaiset majoitus- ja ruokailukustannukset.
Kilpailumaksu peritään kaikilta joilla olisi mahdollisuus matkustaa seuran
osoittamalla tavalla, vaikka kuljetus kilpailuihin tapahtuisi muulla tavoin.
Jos yhteiskuljetuksessa on tilaa, vanhemmat tai muut kannustajat voivat
osallistua yhteiskuljetukseen, maksamalla puolet ko. matkan kilpailijoille
kuuluvasta kilpailumaksusta.
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Muut kilpailut
Jos uintikilpailu ei ole seuran kilpailukalenterissa, seura tekee ja maksaa
ilmoittautumiset yksittäisen uimarin puolesta mutta muista käytännön
järjestelyistä ja kustannuksista uimari huolehtii itse. Uimarin on kuitenkin
etukäteen hankittava kilpailu- ja valmennustoimikunnan puheenjohtajan lupa
osallistumiseen.

LEIRIT
Liiton edustustehtäviin ja leireille sekä SFI:n edustusryhmän leireille osallistuminen
Tuet leireille, joihin
tapauskohtaisesti.

Uimaliitto

on

valinnut

uimarin,

käsitellään

Leiristä laskutettavat omavastuuosuudet kustannetaan seuran toimesta siten
että uimarin omavastuuksi jää 40 euroa/vrk.
Seura maksaa matkakulut ja ne korvataan tapauskohtaisesti edullisinta ja
tarkoituksenmukaisinta matkustusmuotoa käyttäen, johtokunnan päätöksellä
talousarvion mahdollistamissa puitteissa niihin.
Muut leirit
Seuran ryhmien omien leirien kustannuksiin voi hakea seuralta tukea ja seura
voi osallistua johtokunnan päätöksellä talousarvion mahdollistamissa
puitteissa niihin. Tukea on haettava hyvissä ajoin ennen leiriä kirjallisella
johtokunnalle osoitetulla anomuksella. Tuettavan leirin on oltava seuran
leirikalenterissa.
Kotimaan leirituelle ei ole ikä- tai ryhmärajoituksia. Ulkomaanleirien tuki
voidaan myöntää uimareille, jotka uivat IKM- tai ylemmissä ryhmissä.
Uimakauden aikana, käsittäen syys- ja kevätkauden, uimari voi saada
seuraavat tuet: 40 euroa/vrk 10 päivän ajan ja 20 euroa/vrk 11-50 päivän ajan.
Tuki käytetään leireihin leirien kronologisessa järjestyksessä.

PERUUTUKSET
Jos valmentajan kanssa ennakkoon sovittu ja vanhemmille informoitu
osallistuminen kilpailuihin tai leireihin peruutetaan tai kisoihin jätetään
tulematta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, poisjääneeltä uimarilta
peritään peruutusmaksu todellisten kustannusten mukaan.
Jos peruutus tai poisjääminen kisoista tai leiriltä johtuu sairaudesta ja uimari
toimittaa terveydenhoitoalan ammattilaiselta (lääkäri, terveydenhoitaja,
sairaanhoitaja) sairaudestaan pätevän todistuksen viimeisen peruutuspäivän
jälkeen ennen kisojen tai leirin alkamista, niin uimarilta peritään
peruutusmaksuna ko. kisojen suuruinen kisamaksu.
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