KUOPION REIPAS
MATKUSTUSSÄÄNTÖ 2020-2021
Arvokilpailut
Seura korvaa kilpailuihin osanotto-oikeuden saavuttaneille urheilijoille kilpailuista aiheutuneet
kulut tämän ohjeen mukaisesti:
Osanotto-oikeuden urheilija saavuttaa:
- tehtyään A-luokan tuloksen siinä ikäluokassa, jolle ko. kilpailut
järjestetään.
- saavutettuaan kilpailuun asetetun erillisen tulosrajan
- tultuaan valituksi seuran joukkuekilpailuihin /viesteihin lähettämään
joukkueeseen
Ilmoittautumismaksut
Seura maksaa urheilijan ilmoittautumismaksun, kun urheilija on ilmoittautunut
kilpailuihin kilpailukalenterin kautta ajoissa itse ja lähettänyt ilmoittautumisesta
sähköpostilla tiedon seuran toimistolle. Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä on
käytössä verkkomaksu (SM-kisoissa usein on), seura ilmoittaa urheilijat kootusti.
Urheilijan tulee ilmoittaa osallistumisesta (lajit) seuran toimistolle viikko ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
Seura ei kustanna jälki-ilmoittautumismaksuja.
Majoitus
Majoittuminen tapahtuu pääsääntöisesti seuran osoittamassa majoituksessa, josta lasku
lähetetään suoraan seuralle majoitusliikkeen toimesta. Majoituskulut korvataan seuran
koordinoimissa majoituksissa tai maksimissaan 60 €/yö. (Kustannetaan vain
kilpailulajiin, jossa A-luokan tulos on saavutettu, edeltävä yöpyminen)
Jos seura ei ole varannut majoituksia ko. tapahtumaan, on majoituskustannukset
hyväksytettävä toiminnanjohtajalla ennen matkan alkamista.
Matkakorvaukset
Mikäli seura järjestää kilpailutapahtumaan yhteiskuljetuksen, niin muita
matkakorvauksia ei pääsääntöisesti makseta. Jos urheilijalla ei ole itsestään
riippumattomista syistä mahdollisuutta osallistua yhteiskuljetukseen, tulee
mahdollisista matkakorvauksista sopia etukäteen toiminnanjohtajan kanssa.
Matkakorvaus on 0,20 €/km ja korotus 0,04 €/kyydissä olijalta. (Huomioiden
halvimman julkisen kulkuneuvon mukaisesti.)
Joukkueenjohtaja
SM-maastoihin, SM- hallikisoihin (lukuun ottamatta otteluita), SM-viesteihin,
Kalevan Kisoihin ja nuorten SM-kilpailuihin nimetään seuran taholta
joukkueenjohtaja, joka vastaa kyytien ja majoitusten koordinoinnista.
Joukkueenjohtajat nimettynä tämän ohjeistuksen lopussa sekä näkyvissä myös seuran
nettisivuilla. Mikäli kisaan ei ole vielä nimetty joukkueenjohtajaa, ilmoitetaan se
myöhemmin.

Päivärahat ja ateria korvaukset
Päivärahoja ja ateriakorvauksia ei kilpailumatkoilta makseta. Sopimusurheilijoilla
mahdolliset korvaukset mainittu urheilijasopimuksessa.
Kisamatkojen korvaukset tulee laskuttaa seuralta kahden viikon kuluessa kisamatkan
jälkeen.
SM-kilpailut 2021
Ohessa päivämäärät ja paikkakunnat SM-kilpailujen 2020 osalta. Joukkueenjohtaja vastaa SMkilpailujen majoitus ja matkustamisjärjestelyistä.
Joukkueenjohtajat/valmentajat nimetään seuraavan luettelon mukaisesti.
20.–21.2. SM-hallit ja SM-hallimoniottelut M/N Jyväskylä
Joukkueenjohtaja:
27.–28.2. SM-hallit, nuoret M/N22-19–17 Tampere
Joukkueenjohtaja:
6.–7.3. SM-hallimoniottelut M/N22-17, P/T15 Jyväskylä
(ei joukkueenjohtajaa)
17.4. SM-maantiejuoksut Pyhtää
(ei joukkueenjohtajaa)
9.5. SM-maastot Joensuu
Joukkueenjohtaja:
6.–8.8. Nuorten SM-kilpailut (P/T15-14) Kokkola
Joukkueenjohtaja:
6.–8.8. Nuorten SM-kilpailut (M/N17-16) Hyvinkää
Joukkueenjohtaja:
13.–15.8. Nuorten SM-kilpailut (M/N22-19) Turku
Joukkueenjohtaja:
21.–22.8. SM-moniottelut Raasepori/Lohja
(ei joukkueenjohtajaa)
26.–29.8. Kalevan kisat Tampere
Joukkueenjohtaja:
11.–12.9. SM-viestit Oulu
Joukkueenjohtaja:
Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu omatoimisesti Kilpailukalenterissa
(www.kilpailukalenteri.fi) olevan aikataulun mukaisesti. Ilmoita osallistumisestasi ja lajeistasi
viimeistään 7 vrk ennen tapahtumaa seuran toimistolle toimisto@kuopionreipas.fi tai 0503612596.
Seura maksaa osallistumismaksut kilpailuihin ilmoituksesi mukaan. Jos loukkaannut, etkä voi
osallistua, peru ilmoittautuminen ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Ilmoita tästäkin seuran
toimistolle, jotta emme maksa turhia maksuja.

