AAVASAKSAN KISAN LISENSSIURHEILIJASOPIMUS /

Tämä valmennussopimus on tehty Voimistelu- ja Urheiluseura Aavasaksan Kisa ry:n (myöhemmin Kisa) ja
sitä edustavan lisenssiurheilijan, joka täyttää lisenssikauden aikana 13-vuotta tai kilpailee alle 14-vuotiaiden
sarjassa. Alaikäisen lisenssiurheilijasopimuksen solmii lisenssiurheilijan ja Kisan välille huoltaja.
Sopimus on voimassa toistaiseksi allekirjoituspäivästä lukien ja se on irtisanottavissa lisenssiurheilijan
toimesta kunkin lajin lisenssikauden päättyessä tai lisenssiurheilijan vaihtaessa seuraa seuranvaihtoajan
päättyessä. Kisa voi irtisanoa sopimuksen johtokuntansa päätöksellä, mikäli lisenssiurheilijan todetaan
rikkoneen toiminnallaan vakavalla tavalla tätä sopimusta vastaan. Kisan puolelta tehty irtisanominen
edellyttää lisenssiurheilijan ja alaikäisen osalta tämän huoltajan kuulemista ennen päätöksentekoa.
Kisa maksaa lisenssiurheilijan tarvitseman lisenssin lajiliitolle, jos lisenssiurheilija harrastaa useampaa lajia,
niin hän tai hänen huoltajansa maksaa muut lisenssit itse.
Matka- ja majoituskorvausperusteet päätetään vuosittain seuran vuosikokouksessa. Ne ovat 1.5.2015 –
30.4.2016 seuraavat:
Matkakulut kilpailu- ym. matkoilta ovat 0,22 €/kilometriltä tai yleisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti ja
majoitukset maksetaan tarpeellisilta osiltaan. Kilpailumatkoja Kisa korvaa kalenterivuoden ajalta enintään
500 €/lisenssiurheilija kotimaan osalta. Maajoukkuematkoja maksetaan enintään 50 % matkakustannuksista
kuitenkin enintään 1000 €/ lisenssiurheilija. Matkakulut korvataan kirjallista allekirjoitettua matkalaskua
vastaan, johon on liitettävä kuitit matka- ym. kuluista.
Kilpailuihin ilmoittautuminen hoidetaan jaoston puheenjohtajan tai jaoston nimeämän henkilön kautta.
Lisenssiurheilijan tai tämän huoltajan tulee ilmoittaa seuran yhdyshenkilölle kilpailuun osallistumisesta
viimeistään viikkoa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Kilpailutoimintaan osallistuminen edellyttää
sitä, että urheilijalla on voimassaoleva kilpailulisenssi maksettuna viimeistään silloin, kun kilpailuihin
ilmoittautuminen päättyy. Myös voimassaoleva dopingsopimus tulee olla toimitettuna lajiliitolle tämän
edellyttämällä tavalla.
Kilpailijalle maksettavien korvausten ja kilpailuihin ilmoittamisen ehtona on, että lisenssiurheilija ja/tai
tämän huoltaja ovat maksaneet velvoitteensa seuralle, joita ovat mm. vuosikokouksen päättämä jäsenmaksu
ja lisenssiurheilijamaksu. Jäsen maksu vuodelle 2015 on kuusi (6) € ja lisenssiurheilijamaksu on 200 €.
Lisenssiurheilijamaksu palautetaan lisenssiurheilijalle tai tämän huoltajalle, kun lisenssiurheilijaa kohden on
tehty talkootyötä vähintään 20 tuntia tai hankittu sponsori- tms. tuloa vähintään 200 €. Halutessaan
lisenssiurheilija voi jättää laskuttamatta em. lisenssiurheilijamaksun 200 € takaisin itselleen, jolloin tämä
summa on valmiiksi maksettuna seuraavaa lisenssikautta varten tai hänelle korvataan kilpailumatkakuluja
200 € enemmän eli 700 € kuluvana lisenssikautena. Lisenssiurheilijamaksu voidaan suorittaa myös
vähentämällä se urheilijalle maksettavista kulukorvauksista seuran toimesta.
Urheilija sitoutuu noudattamaan Kisan ja lajiliiton yleisiä kilpailu- ja toimintasääntöjä, sekä seuraavia
lisenssiurheilijan pelisääntöjä:
Lisenssiurheilija edustaa positiivisella käytöksellään itseään ja Kisaa niin kilpailu- kuin
harjoitustoiminnassaan. Hän on velvoitettu hankkimaan Kisan edustusasun (lajikohtainen) itselleen jaoston
päätösten mukaisesti ja edustusasua on käytettävä edustettaessa Kisaa kilpailuissa.
Lisenssiurheilija ja tämän huoltaja tuntevat vastuuta Kisan välineistä ja toimintatiloista noudattaen siisteyttä
ja järjestystä. Kisan omistamat harjoitteluvälineet säilytetään harjoituksen ulkopuolella Kisan johtokunnan
päättämässä paikassa. Lisenssiurheilija ja/tai hänen huoltajansa osallistuu Kisan järjestämiin kilpailuihin joko
kilpailijana tai toimitsijana. Poissaoloista tulee ilmoittaa hyvissä ajoin.
Lisenssiurheilija sitoutuu kilpailumatkalla edustamaan myös seuraa joukkue- tai viestikilpailuissa
joukkueenjohtajan päättämällä tavalla ellei hän ole sairaana. Lisenssiurheilijan tulee osallistua

kilpailutoimintaan. Lisenssiurheilijalla tulee olla harjoitusohjelma ja hänen tulee valmentautua
tavoitteellisesti kilpa- ja huippu-urheilun mukaisesti. Lisenssiurheilijan urheilumenestystä ja
valmentautumista seurataan jaoston päättämällä tavalla.
Mikäli lisenssiurheilija jää kiinni dopinginrikkeestä, josta hänelle langetaan lajiliiton toimesta ns.
kilpailukielto, on lisenssiurheilija tai hänen huoltajansa vahingonkorvausvelvollinen Kisalle.
Vahingonkorvauksena suoritettava maksu päätetään vuosittain Kisan vuosikokouksessa ja se on 2000 €
1.5.2015 – 30.4.2016.
Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Urheilun oikeusturvalautakunnassa. Valitus
lähetetään osoitteeseen: Niina Majamaa, Suomen Liikunta ja Urheilu, Radiokatu 20, 00093 SLU.
Valitusmaksu 200 € yksityisen tai 600 € yhteisö maksetaan tilille 800013-70296734 (SLU/maksupalvelu).
Maksun viite on: Urheilun oikeusturvalautakunta.
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