PORY:N KORVAAMISSÄÄNNÖT

päivitetty 10.11.2022 HS

Kaikkien korvausten maksamisen edellytys on, että seuralla on varaa maksaa sovitut
korvaukset ja asia päätetään johtokunnassa joka vuosi erikseen.
KORVAUSPERIAATTEET
Ilmoittautumismaksujen ja kulukorvausten maksaminen edellyttää, että urheilija edustaa
seuraa oman ikäluokkansa pm-kilpailuissa (sisulisäkilpailut) ja SM-kisoissa, kun tulos sitä
edellyttää, sekä on tarvittaessa käytettävissä viestijoukkueissa ja muissa joukkuekilpailuissa
(seuracup yms.). SM-kilpailuissa urheilijan on käytettävä seuran edustusasua ja sen käyttö
on toivottavaa myös muissa kilpailuissa.
Ilmoittautumismaksut
Seura maksaa ilmoittautumismaksut seuraaviin kisoihin, ei jälki-ilmoittautumismaksua.
- SM-kilpailut, myös SM-hallikisat
- pm-kilpailut, myös pm-hallikisat
- sisulisäkisat ja sisulisähallit
- muut kilpailut maksetaan itse, ellei toisin sovita
- poisjäänti kisoista ilman pätevää syytä: urheilijan pitää maksaa ilmoittautumismaksut
takaisin seuralle, jos seura on maksanut sen kilpailun järjestäjälle.
Matkakulut
SM-kilpailuihin järjestetään yhteiskuljetuksia. Mikäli kuljetusta ei ole, mennään yhteisillä
kyydeillä ja korvataan voimassaolevan kilometrikorvauksen mukaan.
PorY:n kilometrikorvaus SM-kisoihin myös SM-hallit omalla autolla: jos autossa on yksi
urheilija, korvaus on 10 snt/km, kahdesta urheilijasta maksetaan 15 snt/km, kolmesta tai
useammasta 20 snt/km. Kilometrikorvauksia ei makseta, jos seura on järjestänyt kisoihin
yhteiskuljetuksen. Aikuisurheilijoille (aikaisemmin veteraanit) ei matkakorvauksia makseta.
Muut matkat maksetaan itse, ellei toisin sovita.
Majoituskulut
SM-kilpailuihin seura varaa ja kustantaa majoituksen urheilijoille sekä johtokunnan
valitsemalle vastuuvalmentajille tai vastuuhenkilöille. Vastuuvalmentajia tai vastuuhenkilöitä
esittävät valmennusvastaavat hyvissä ajoin ennen kisoja.
Jos seura ei varaa majoitusta, urheilija varaa itse. Seura maksaa johtokunnan hyväksymän
summan/vrk kilpailijalle ja välttämättömälle huoltajalle. Vuonna 2023 summa on 45€/yö. Jos
kilpailupaikka on kohtuullisen lähellä (aikataulu antaa mahdollisuuden mennä samana
päivänä), sovitaan majoituskorvaus aina erikseen ennen kisoja (johtokunnan päätös). Oman
kisan edeltävän, ja kisan jälkeisen majoitusyön korvaus on neuvoteltavissa ja se sovitaan
aina etukäteen (urheilija/valmentaja esittää asian perusteluineen johtokunnalle).
Vanhemmat ja muut kannustusjoukot maksavat omat majoituksensa.
SM-kisojen (ei hallit) urheilijan kisapäivänä, tarjotaan mahdollisuus kisaruokailuun,
ruokailurahan suuruus on 10 e/kisapäivä.
VALMENNUSTUET, päätetään vuosittain syksyllä seuraavalle vuodelle.
Erillistä valmennustukea haetaan kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä. Tukien
suurus määräytyy seuran sivuilta löytyvän taulukon mukaan. Johtokunta myöntää tuet
marraskuun kokouksessa, hakemusten perusteella. Tuki on käytettävä myöntämistä
seuraavana vuonna.

STIPENDIT SM-kisaikäiset (14 v-eteenpäin)
Maksetaan SM-kisasijoituksista erillisen taulukon mukaan. Taulukko seuran sivuilla.
Stipendi maksetaan kisasuoritusta seuraavana vuonna, kun urheilija on edustanut seuraa.
Stipendit haetaan, kun hakuaika aukeaa. Vuoden 2022 stipendit haettavissa tammikuusta
alkaen.
STIPENDIURHEILIJAN SÄÄNNÖT JA VELVOITTEET
- stipendi maksetaan edellisvuoden menestyksen perusteella
- jos urheilija vaihtaa seuraa tai lopettaa stipendiä ei makseta
- edustaa seuraa SM-, pm-, piirihuipentuma- ja Seuracup-kisoissa
kaikki korvaukset maksetaan alkuperäisiä kuitteja vastaan
Menot, joita urheilijalle korvataan stipendistä
Korvataan tositteita vastaan (maksetut kuitit)
Laskut maksetaan itse ja kuitteja vastaan laskutetaan seuralta
● kilpailuiden ilmoittautumismaksut, joita seura ei maksa
● kilometrikorvaukset kilpailu-, harjoitus- ja leirimatkoilta, niiltä osin, kun seura ei
muuten korvaa
● urheilijavakuutus
● hieronta ja fysikaaliset hoidot, jos vakuutus ei korvaa
● harjoitteluun tai kilpailemiseen käytettävät urheiluvälineet, -jalkineet ja -asut
● ulkomaan leirit matkat ja majoitukset
Menot, joita ei korvata
● muut kuin urheiluasut ja varusteet
● muut kuin kilpailujen, harjoitusten ja leirien matkakulut
● bensakulut, auton vuokrat
● kannustus ja tukijoukkojen matkat ja majoitukset
VELVOITTEET
-Seura edellyttää urheilijan osallistuvan SM-, pm-, sisulisäkisoihin, ja Seuracup kisoihin ja
olemaan paikalla mahdollisissa seuran järjestämissä tapahtumissa ja seuran päättäjäisissä.
Mahdollisuuksien mukaan vierailemaan esikuvana nuorempien harjoitusryhmissä.
- Epäurheilijamainen käytös (esim. päihteiden käyttö leireillä, kisamatkoilla jne.) aiheuttaa
stipendin perumisen ja takaisin perimisen. Urheilijan jäätyä kiinni kiellettyjen aineiden
käytöstä, tuki loppuu välittömästi ja seura perii maksetut tuet takaisin.
LEIRITYSTEN KULUKORVAUKSET SEKÄ KORVAUSPERIAATTEET
Alue-, piiri- ja starttileiritysten osallistumismaksujen korvausperiaatteet sovitaan joka vuosi
erikseen. Kaikki korvaukset maksetaan alkuperäisiä urheilukuitteja vastaan.
Vuoden 2022-2023 ANMJ-leirityksen harjoitus- ja majoituskulut korvataan urheilijalle joka
on leirille valittu, sekä urheilijan yhdelle henkilökohtaiselle valmentajalle niillä edellytyksin,
että valmentaja on seuran jäsen ja seuran toiminnassa aktiivisesti mukana.

