
URHEILIJA-SEURASOPIMUS (2002 ja aiemmin syntyneet)

URHEILIJA:                                                                                                                 

SOPIMUSKAUSI Lokakuu 2021 – Syyskuu 2022

URHEILIJAN VELVOLLISUUDET
- Liittyy seuran jäseneksi ja suorittaa seuran jäsenmaksun
- Hoitaa valmennusmaksun (yli 9p: 100 €, 7p: 150 €, alle 7p: 200 €) 30.11.2021 mennessä FI02 4108 0010 8075 04
- Huolehtia lisenssin maksamisesta 1.10.2021 jälkeen (lisenssikausi 1.10.2021-30.9.2022) www.sul.fi 
- Osallistua mahdollisuuksien mukaan pm-, aluemestaruus- ja SM-kilpailuihin
- Huolehtia ilmoittautumiset pm-, aluemestaruus- ja SM-kilpailuihin seuran yhteyshenkilölle viimeistään 

vuorokausi ennen ilmoittautumisajan umpeutumista
- Noudattaa SUL:n ohjeita kilpailuasun käytöstä SM-kilpailuissa
- Käyttää seura-asuja kilpailuiden lisäksi kaikissa lajiin liittyvissä edustus- ja mediatilaisuuksissa
- Tiedottaa valmentajaa urheilijan ja seuran välisestä sopimuksesta valmentajakorvausten osalta 
- Tarjoutua mahdollisuuksien mukaan auttamaan lajiopastuksessa esim. urheilukoulussa

SEURAN VELVOLLISUUDET
- Maksaa osallistumismaksut pm-, aluemestaruus- ja SM-kilpailuihin sekä kaikkiin viesteihin urheilijan ilmoituksen 

mukaisesti
- Maksaa matkustussäännön mukaiset kulukorvaukset, sekä arvokisaurheilijan omavastuuosuuden
- Maksaa korvauksia seuraavasti: edellisen kauden yleisen sarjan 16p 700 €, 12p 500 €, 9p 400 €, 7p 300 €, 5p 

200 € (parhaan lajin mukaan). Korvaukset voi lunastaa saman kauden aikana kuitteja vastaan kulukorvauksina 
varustehankintoihin, kilpailumatkoihin, leirikuluihin, valmentajapalkkioihin ja muihin valmennuskuluihin. Muut 
korvaustavat sovitaan erikseen.

- Maksaa seuraavan säännön mukaisesti korvauksia urheilijan valmentajalle: edellisen kauden yleisen sarjan yli 
12p 350 €, 9p 250 €, 7p 100 €, summa maksetaan kerran parhaasta lajisuorituksesta

- Luovuttaa 22 v ja yleisen sarjan urheilijoille, joilla yleisen sarjan yli 9p seuran kilpailuasun tai verryttelyasun 
veloituksetta käyttöön (1 kpl)  sen kauden jälkeen kun luokkatulosraja on tehty.

- Tukea ja miettiä muita mahdollisia taloudellisia avustustapoja kärkiurheilijoille

MUUT SEURAN TALOUDELLISET TUET

1. Luokkatulosrajan lisäksi menestykseen perustuvat stipendit päättäjäisissä
- Henkilökohtainen SM-piste 5 €, max 100 €/kausi (joukkuekilpailuissa pisteet jaetaan osanottajien mukaan)
- Maaotteluosallistuminen +50€/1krt/vuosi, EM ja MM-kisoista erillinen lisäbonus seuran arvioimana 

menestyksen mukaan.
- Lisäksi erillisenä Kalevan Kisoissa sijoitusten mukaan 9.-12. +50 €, 4.-8. +100 €, 3. +150 €, 2. +200 €, 1.+250 €

2. Sponsorituki
- Urheilijan-sponsorin-seuran välinen kolmikantasopimus
- Urheilija voi myydä seuran kilpailuasuun sponsoriensa mainoksia

HUOMIOITAVAA
   -   Menettely loukkaantumistapauksissa käsitellään tapauskohtaisesti
   -   Doping-rikkomus tai muu epäurheilijamainen käytös aiheuttaa sopimuksen välittömän purkamisen
   -     Mahdollinen muu sopimusrikkomus käsitellään osapuolten keskinäisessä neuvottelussa.

Lempäälässä                  /            _2021            

________________________ ________________________
Seuran tj / pj / varapj Urheilija

http://www.sul.fi/

