Salamoiden valmennustukijärjestelmä ja SM-kisojen kulukorvaukset vahvistettu
Vantaan Salamoiden hallitus on vahvistanut valmennustukijärjestelmän ja SM-kilpailumatkojen
korvausperusteet kaudelle 2023.
Valmennustukijärjestelmä koostuu tulososuudesta, SM-kisojen sijoitusbonuksista ja arvokisaedustuksista.
Valmennustuen suuruus määräytyy aina edellisen kauden saavutusten perusteella. Valmennustuen saaminen
edellyttää valmennustukisopimuksen tekemistä seuran valmennuspäällikön kanssa. Valmennustukikausi alkaa
1.10.2022 ja päättyy 30.9.2023. Valmennustuki on nostettava tukikauden viimeiseen päivään mennessä.
Valmennustukea vastaan urheilija sitoutuu:
- Edustamaan seuraa
- Osallistumaan oman ikäluokkansa arvokilpailuihin (SM-tasoiset sekä kansainväliset kilpailut) ja
Seuracupiin (jos Seuracup menee maajoukkue-edustuksen kanssa päällekkäin, niin Seuracup-velvoitetta ei
ole)
- Antamaan valmennusapua tai muuta seuran edustajan kanssa sovittavaa panosta (esim. toimitsijatehtävät)
neljä kertaa vuodessa. Velvoite suoritetaan erikseen sovittavana aikana valmennuspäällikön määrittämälle
kohderyhmälle tai tapahtumaan.
- Puhtaaseen urheiluun ja esimerkilliseen käytökseen seuran nimissä. Urheilija sitoutuu suorittamaan I Run
Clean -diplomin (https://www.irunclean.org/fi) ja noudattamaan Suomen urheilun eettinen keskus SUEK
ry:n -säännöstöä. Dopingrikkomuksesta urheilijan koko kauden valmennustuki peritään takaisin.
- Käyttämään SM-kilpailuissa, aluemestaruuskilpailuissa ja piirimestaruuskilpailuissa Salamoiden virallista
edustusasua
Valmennustukea voidaan käyttää urheilijan valmentautumiseen tai kilpailemiseen oleellisesti liittyviin
kuluihin ja tuen käyttö toteutetaan valmennuspäällikön hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Hyväksyttäviä
kuluja ovat seuran toimintamaksut, muut harjoittelumaksut, leirityskulut, kilpailujen osallistumismaksut,
kilpailumatkojen matka- ja majoituskulut, liiton järjestämien tapahtumien omavastuuosuudet,
lihashuoltokulut, lääkärimaksut ja hoitokulut, oleelliset varustehankinnat ja muut oleellisesti harjoitteluun
liittyvät kulut. Valmennustukisumma tulee käyttää tukikauden aikana kertyneisiin kuluihin. Kuluista tulee
esittää tosite. Tukikauden ulkopuolisia kulutositteita ei hyväksytä.
VALMENNUSTUKIJÄRJESTELMÄ
Tulososuus tietyn pistemäärän saavuttamisesta
Tulososuuden yhteydessä huomioidaan sekä halli- että ulkoratakilpailut.
Tulosraja
Yleinen, 25p.
Yleinen, 20p.
Yleinen, 16p.
Yleinen, 12p.
Yleinen, 9p.
Yleinen, 7p.
19-22, 5p.
16-17, 3p.
14-15, 2p.

Tukisumma
3200 €
2500 €
1900 €
1400 €
1000 €
750 €
500 €
360 €
lajikarnevaalit/yksi alue-/piirileiri tai lajikoulu (max. 160 €)

Tulospisteiden laskentaperusteet:
https://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/tulospisteet_2019_1.1_alkaen.pdf
Suomen mestaruuskilpailujen sijoitusbonus
Sijoitusbonukset koskevat vain ulkoratakauden kilpailuja, eivät siis hallikilpailuja.

Sijoitusbonus, yleinen sarja
1.
1000 €
2.
800 €
3.
700 €
4.
600 €
5.
500 €
6.
400 €
7.
300 €
8.
200 €
Sijoitusbonus, 16-22-vuotiaat
1.
400 €
2.
300 €
3.
200 €
4.
100 €
5.
75 €
6.
50 €
Sijoitusbonus, 14-15-vuotiaat
1.
75 €
2.
60 €
3.
50 €

SM-joukkuekisat, 16-22-vuotiaat
1.
100 €
2.
75 €
3.
60 €
4.-6. 50 €
SM-joukkuekisat, yleinen sarja
1.
250 €
2.
200 €
3.
175 €
4.
150 €
5.
125 €
6.
100 €
7.
75 €
8.
50 €
SM-viesteissä ja SM-kilpailujen joukkuekilpailuissa menestymisestä valmennustukea maksetaan kaikille
joukkueen jäsenille kyseisen sijaluvun antama määrä
Arvokisaedustus (MM, OK, EM, MO)

Vain yksi arvokilpailu/kausi lasketaan mukaan valmennustukeen
-Aikuisten arvokisaedustus 1000 €
-Aikuisten maaotteluedustus 500 €
-Nuorten arvokisaedustus 250 €
-Nuorten maaotteluedustus 100 €
Olympiadi-ryhmä
Olympiadi-ryhmään ei tällä hetkellä oteta uusia urheilijoita. Aiemmin Olympiadi-ryhmään valituille on edelleen
voimassa se, että seura takaa olympiadin ajan vuosittain vähintään 800 € vuosittaisen valmennustuen
riippumatta edellisen kauden menestyksestä ja tulostasosta.

Lisätuki
Urheilija voi halutessaan anoa seuran hallitukselta lisää valmennustukea yllättävien menojen sattuessa.

SM-KILPAILUJEN KORVAUSPERUSTEET
Osallistumismaksut
Seura maksaa kaikkien SM-tasoisten kilpailujen osallistumismaksut. Ilmoittautuminen kisoihin hoidetaan
keskitetysti seuran valmennuspäällikön kautta erikseen ilmoitettavaan päivään mennessä.
Majoituskulut
Seura maksaa Kalevan Kisoihin lähtevien urheilijoiden majoituskulut omaa kilpailua edeltävälle yölle seuran
varaamissa majoituspaikoissa. Majoitusta ei varata eikä korvata, mikäli kilpailut ovat kohtuullisen
ajomatkan päässä.
SM-viesteihin valituilta kilpailijoilta peritään omavastuuosuus seuran järjestämästä majoituksesta. Seuran
hallitus vahvistaa omavastuuosuuden suuruuden tapauskohtaisesti.
Muihin SM-tasoisiin kilpailuihin seura korvaa urheilijoiden majoituskulut seuran varaamissa
majoituspaikoissa omaa lajia edeltävälle yölle seuraavalla tavalla:
- Yleinen sarja, 7 pisteen urheilijat ja sen yli
- Sarjat 19-22, 5 pisteen urheilijat ja sen yli
- Sarjat 16-17, 3 pisteen urheilijat ja sen yli
- Sarjat 14-15, kaikki SM-rajan ylittäneet urheilijat
Vaadittava tulosraja tulee olla tehtynä kuluvalla kilpailukaudella tai edellisellä kilpailukaudella missä
tahansa oman sarjan yleisurheilulajissa.
Majoituksia ei varata eikä korvata, mikäli kilpailukenttä on kohtuullisen matkan päässä.
Mikäli seuralla on yhteismajoitus, niin siinä tapauksessa urheilijoiden omien majoitusjärjestelyjen
kustannuksia ei korvata.
Seura voi tapauskohtaisesti päättää omavastuuosuuden perimättä jättämisestä joukkuekilpailujen
osanottajien osalta.
Matkakulut
Kalevan Kisoihin ja muihin henkilökohtaisiin SM-tasoisiin kilpailuihin lähteville urheilijoille korvataan
matkakulut lähtökohtaisesti yhteiskuljetuksella seuran vastuuvalmentajan kanssa. Matkakustannukset
voidaan korvata myös muille kyyditsijöille SM-tasoisista kilpailuista, mikäli autossa on vähintään 2
kilpailuihin osallistuvaa urheilijaa. Myös julkisten kulkuvälineiden käyttö voidaan korvata urheilijalle,
mikäli se on paras ja seuran kannalta edullisin kuljetusratkaisu kisoihin pääsemiseksi.
Matkakulujen korvauksista ja kyydityksistä on aina sovittava etukäteen seuran valmennuspäällikön kanssa,
jotta mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu saadaan tehtyä. Mikäli korvauksista ei ole sovittu
etukäteen, seura ei korvaa matkakuluja.
SM-viesteihin valituille urheilijoille seura järjestää yhteiskuljetuksen. SM-viesteihin lähteviltä kilpailijoilta
peritään omavastuuosuus, jonka suuruuden seuran hallitus vahvistaa tapauskohtaisesti.
Seuracupin finaaliin järjestetään seuran maksama yhteiskuljetus.
Muiden kuin tässä mainittujen kilpailujen matkakuluja ei korvata.
Seuran käyttämä kilometrikorvaus on 0,25 euroa per kilometri.

