SANTA CLAUS GOLF CLUB RY
JUNNUJEN KILPAPELAAJASOPIMUS 2017

Tällä sopimuksella sovitaan Santa Claus Golf Club ry:n avustuksista seuran
kilpajunioreille, sekä määritellään mihin pelaaja sopimuksella sitoutuu. Sopimus
koskee vuotta 2017.
Kilpapelaajalla tarkoitetaan pelaajaa, joka harjoittelee säännöllisesti ja osallistuu joihinkin
alla mainittuihin kilpailuihin. Lisäksi kilpapelaajilla on tasoitusvaatimus:
 Finnish Junior Tour (8 - 21v.) – nuorten kansallinen kärkikiertue
o Pojat: tasoitus 8-24 ja
o Tytöt: tasoitus 8-36
 Junior Challenge Tour (8 - 21v.) – edistyneemmille junioripelaajille
o Pojat: tasoitus 8-24 ja
o Tytöt: tasoitus 8-36
 Future Tour (8 - 16 v.) – matalan kynnyksen kilpailukiertue
o Future Easy 9 & 18: 8-16v., tasoitus 26,5 tai suurempi
o Future Tytöt: 8 - 16v., tasoitus 36 tai pienempi
o Future Pojat 12: 8-12v., tasoitus 36 tai pienempi
o Future Pojat 16: 8-16v., tasoitus 36 tai pienempi
Sopimus edellyttää kilpapelaajan oikeutta kilpailla luetelluissa kilpailuissa. Vain yllä mainitut
kilpailut ovat tämän sopimuksen korvauskäytäntöjen piirissä. Muista kuin edellä mainituista
juniorikilpailuista sovitaan erikseen alla mainitun käytännön mukaan.
Sopimuksen ehdot:
1) Harjoitukset
Seura järjestää kilpapelaajille ohjattuja harjoituksia kesän 2017 aikana 2 kertaa
viikossa 2h kerrallaan. Valmentajalle tulee ilmoittaa, mikäli ei pääse harjoituksiin.
Ilmoittamatta jättäminen voi johtaa polettiedun menettämiseen. Jos pelaaja ei ilmoita
mitään, oletetaan hänen tulevan harjoituksiin. Harjoituksiin on tultava viimeistään 5
minuuttia ennen harjoitusten alkua.
2) Poletit
Kilpapelaaja saa ArG:n polettikortin henkilökohtaiseen käyttöönsä maksutta.
Väärinkäytös johtaa polettiedun eväämiseen!
3) Omavastuu
Seuran tarjoamien kesäkauden harjoitusten sekä polettien omavastuu kesäkaudella
2017 on 220€.
4) Kilpailut
Yllä mainittuihin kilpailuihin osallistuessaan pelaaja voi saada korvauksia
osallistumismaksuista, matkakuluista, majoituksesta, poleteista sekä kilpailupäivän
lounaasta. Seura voi maksaa:







Osallistumismaksun
Harjoituskierroksen pelimaksun
1 poletti / kilpailu- ja harjoituspäivä
Lounaan kilpailupäivänä
Majoituksen (max 30 € / hlö / vrk)
 Huoltajalle majoituksen (max 30 € / vrk) ja harjoituskierroksen pelimaksun
 Polttoainekulut huoltajalle tai kilpailijalle joukkueen kuljetuksessa käytetystä
omasta ajoneuvosta
Pelaajan omavastuu on 40 € / kilpailupäivä. Herzin auton siirrosta saa yhden
omavastuun hyvityksen.
Jokainen pelaaja tekee huhtikuun loppuun mennessä yhdessä kouluttajien kanssa
henkilökohtaisen kilpailusuunnitelman tulevan kauden kilpailuista, joihin on
kiinnostunut osallistumaan.
Muut kilpailut
 Muihin kilpailuihin lähtevä pelaaja tekee anomuksen kulukorvauksista
kilpailutoimikunnalle.
 Kilpailutoimikunta voi osallistua näiden kilpailujen kuluihin maksimissaan 300 € /
kilpailija / kilpailu.
5) Kilpapelaajan sopimusvelvoitteet
Kilpapelaaja sitoutuu osallistumaan Santa Claus Golf Club ry:n Junnugolfkoulun
apuohjaajaksi (5.6.-10.8.2017 välisenä aikana), sekä seuran järjestämiin tapahtumiin
(vuoden 2017 aikana) yhteensä vähintään 5 kertaa. Vastuuvuorot sovitaan
pelaajakohtaisesti harjoitusten yhteydessä. Jos pelaaja ei kykene osallistumaan
vaadittua viittä kertaa, tulee hänen korvata osallistuminen seuralle (10€ / kerta).
Pelaajan tulee Santa Claus Golfia edustaessaan noudattaa rehtejä ja urheilullisia
periaatteita ja hänen käytöksensä tulee aina olla moitteetonta. Pelaaja sitoutuu
doping vapaaseen urheiluun ja on velvollinen tarkistamaan, että hänen käyttämänsä
lääkeaineet ovat sallittujen aineiden listalla.
6) Maksaminen
Kilpapelaajasopimuksen lasku toimitetaan sähköpostitse (huoltajan sähköpostiin).
Kilpailujen omavastuut maksetaan Santa Claus Golf Club ry:n tilille DanskeBank
FI10 8960 0710 1511 69. Kilpailumaksut on maksettava ennen matkaan lähtöä.
Tämä sopimus on voimassa 15.10.2017 asti, mikäli sitä ei sopimusrikkeen takia kirjallisesti
irtisanota puolin tai toisin.

Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Rovaniemellä ____ / ____ / 2017

_______________________

_______________________

_____________________
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