WCV Cheerleaders joukkuesiirrot ja karsinnat 2018
On aika jakaa joukkueet kaudelle 2018! Tämä karsinta- ja siirtotiedote on luettava huolellisesti läpi (alle 18-vuotiaat
huoltajan kanssa yhdessä). Tästä tiedotteesta lö ydät kaiken oleellisen tiedon kaudesta 2018.
Sisältö:
- ilmoittautumisohjeet kauden 2018 joukkueisiin
- joukkueiden uudet ikärajat
- kuvaukset kustakin joukkueesta (treenimäärät, kustannukset jne.)
- karsintojen aikataulut
- infotilaisuus
- tietoa seuramaksuista
- jaoston säännöt ja toimintaohjeet
- karsinta- ja siirtolomakkeet

Ilmoittautuminen
Edustus- ja kilpajoukkueille pidetään karsintatilaisuudet, joihin ilmoittaudutaan tämän tiedotteen toiseksi viimeiseltä
sivulta lö ytyvällä karsintalomakkeella. Jos urheilet tällä hetkellä WCV:ssa, palauta kaksisivuinen karsintalomake
täytettynä omalle valmentajallesi. Jos urheilet toisessa seurassa tai et ole tällä hetkellä missään joukkueessa, täytä
WCV:n nettisivuilta lö ytyvä karsintalomake. Sen lisäksi uutena seuraan tulevan henkilön tulee tulostaa
karsintalomake ja tuoda se mukanaan karsintatilaisuuteen täytettynä ja kuvalla varustettuna. Karsintoihin et voi
osallistua ilman asianmukaisesti täytettyä ja huoltajan allekirjoittamaa karsintalomaketta.
Mikäli et aio karsia kilpajoukkueisiin, vaan siirryt alkeisjoukkueiden sisällä, täytäthän tämän tiedotteen viimeiseltä
sivulta löytyvän siirtolomakkeen, jossa kerrot toiveesi tulevasta joukkueestasi ja palautat sen valmentajallesi.
Mikäli lopetat urheilemisen WCV:ssä, tulee sitä tehdä erillinen ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen
wcvcheer@gmail.com.
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ KARSINTOIHIN SEKÄ KAUDELLE 2018 ON MAANANTAI 11.12.2017!

Ikärajat kaudella 2018
•
•
•
•
•

mikrot: vuosina 2011-2014 -syntyneet (4-7 -vuotiaat)
minit: vuosina 2007-2010 -syntyneet (8-11 -vuotiaat) (huom. 2010-synt. vain Lithium/Nickel)
juniorit: 2003-2006 -syntyneet (12-15 -vuotiaat)
aikuiset: 2002 -syntyneet ja vanhemmat (15-vuotiaista eteenpäin)
klassikot: +30-vuotiaat

Tietoa joukkueista
Alla on kuvaukset jokaisesta WCV:n joukkueesta. Joukkueiden harjoitusvuorot ja valmennustiimit selviävät
karsintoihin mennessä ja niistä tiedotetaan jäsenistöä erikseen. Edustus- ja kilpajoukkueiden harjoitteluun on
pääsääntö isesti sitouduttava sekä kevät- että syyskaudeksi. Jos sinulla on este sitoutua joukkueen harjoitteluun koko
vuodeksi, ilmoita asiasta karsintalomakkeessa. Tässä tiedotteessa on eriteltynä kaikki seuramaksut kaudella 2018.
Huomioithan, että alla olevat joukkuekuvaukset ovat osittain muuttuneet tämänvuotisista, sillä myös kisasäännöt
muuttuvat kansainvälisten kattojärjestöjen mukaan level-pohjaisiksi. Alla olevat tiedot ovat hahmotelmia, joihin voi
kauden alussa tulla tarkennuksia/muutoksia valmennustiimin toimesta ja vanhempainiltojen jälkeen.

Aikuiset
Platinum – naisten edustusjoukkue (2002-syntyneet ja vanhemmat)
Taso: SM-taso.
Tavoite: Kilpailla joulukuussa järjestettävissä SM-kilpailuissa ja sijoittua 3 parhaan joukkoon.
Treenit: Joukkue harjoittelee neljä kertaa viikossa naisten SM-tason lajitaitoja. Treeniajat ovat arki- ja
viikonloppuiltaisin ja päiväleirit viikonloppuisin.
Leirit: Ennen kisoja pidetään kaikille pakolliset viikonloppuleirit sekä kauden aikana useita päiväleirejä.
Varusteet: Pakollisia varusteita ovat kausipaita, svetari, reppu, takki sekä cheer-kengät ja juoksulenkkarit. Lisäksi
kustannuksia tulee mm. muista joukkueen valitsemista varusteista, kisameikeistä sekä mahdollisista muista
joukkueen yhteisistä hankinnoista. Satunnaisesti voidaan käyttää myös muita valmentajia (akro, baletti, ulkopuoliset
valmentajat), joista koituu kohtuullisia kuluja.
Kausimaksu: 145€/6kk.
Karsinnat: Sunnuntaina 17.12.2017
Rhodium – naisten kilpajoukkue (2002-syntyneet ja vanhemmat)
Taso: Edistyneet.
Tavoite: Rhodium osallistuu naisten edistyneet tason kilpailuihin kahdesti vuodessa tavoitteellisesti.
Treenit: Joukkue harjoittelee kaksi kertaa viikossa lajitaitoja, sekä kerran viikossa lyhyemmän akrotreenin muodossa.
Treeniajat ovat arki- ja viikonloppuiltaisin.
Leirit: Mahdollisia omia leirityksiä ennen kilpailuja.
Varusteet: Pakollisia varusteita ovat joukkuepaita ja cheerleadingiin soveltuvat kengät.
Kausimaksu: 105€/6kk.
Karsinnat: Sunnuntaina 17.12.2017
Rhenium – naisten alkeisjoukkue (2002-syntyneet ja vanhemmat)
Taso: Alkeet.
Tavoite: Seuran uusi naisten alkeisjoukkue. Joukkueeseen saavat tulla kaikki lajista kiinnostuneet, mitään aiempaa
urheilutaustaa ei tarvitse olla. Joukkueessa harjoitellaan cheerleadingin perustaitoja, sekä kuntoillaan. Rhenium
myös kilpailee mahdollisuuksien mukaan alkeistasolla sekä esiintyy seuramme näytöksissä keväällä ja talvella.
Treenit: Joukkue harjoittelee kerran viikossa lajitaitoja.
Leirit: Ei leirejä.
Varusteet: Ei pakollisia varusteita.
Kausimaksu: 90€/6kk.
Ei karsintaa.
Rust – aikuisten klassikkojoukkue (30+)
Taso: Alkeet.
Tavoite: Urheilijoiden vanhemmista, ja muista lajista kiinnostuneista aikuisista koostuva joukkue. Joukkue
harjoittelee ja tutustuu cheerleadingiin helpoin lajiharjoittein ja rennolla meiningillä. Rust esiintyy seuramme
näytöksissä keväisin ja talvisin ja kilpailee klassikot-sarjatasolla mahdollisuuksien mukaan.
Treenit: Joukkue harjoittelee kaksi kertaa viikossa lajitaitoja.
Leirit: Mahdollisia omia leirityksiä ennen kilpailuja.
Varusteet: Ei pakollisia varusteita.
Kausimaksu: 100e/6kk.
Ei karsintaa.

Juniorit
Iron – junioreiden edustusjoukkue (2003-2006 -syntyneet)
Taso: SM-taso.
Tavoite: Joukkueen tavoitteena on kilpailla SM-finaalissa ja sijoittua 3 parhaan joukkoon.
Treenit: Joukkueessa harjoitellaan junioreiden SM-tason lajitaitoja neljä kertaa viikossa.
Leirit: Harjoitusten lisäksi joukkue pitää kauden aikana useita viikonloppuleirejä ja päiväleirejä. Lisäksi kustannuksia
tulee mm. kisamatkoista, kisamusiikista sekä joukkueen yhteisistä tapahtumista ja hankinnoista.
Varusteet: Pakollisia varusteita ovat joukkueen yhteiset varusteet, joista sovitaan vanhempainillassa.

Kausimaksu: 140€/6kk.
Karsinnat: Maanantaina 18.12.2017
Steel – junioreiden kilpajoukkue (2003-2006 -syntyneet)
Taso: Edistyneet
Tavoite: Junioreiden kilpajoukkue, jossa harjoitellaan junioreiden edistyneet-tason lajitaitoja. Steel kilpailee
edistyneet-tasolla tavoitteellisesti kahdesti vuodessa sekä esiintyy seuran näytöksissä.
Treenit: Lajiharjoituksia kolme kertaa viikossa. Treenien ohella omatoimista tekniikka- ja akrobatiaharjoittelua.
Leirit: Viikonloppuleirejä ja päiväleirejä kisakaudella.
Varusteet: Pakollisena varusteena joukkuevarusteet, jotka päätetään joukkueen kesken/vanhempainillassa.
Kausimaksu: 115€/6kk.
Karsinnat: Maanantaina 18.12.2017
Chrome – junioreiden alkeiskilpajoukkue (2003-2006 -syntyneet)
Taso: Alkeet.
Tavoite: Junioreiden alkeistason kilpajoukkue, jossa harjoitellaan junioreiden aloittelijatason taitoja. Joukkue esiintyy
seuran näytö ksissä ja kilpailee aloittelijatason kilpailuissa kahdesti vuodessa.
Treenit: Joukkue harjoittelee aloittelijatason lajitaitoja kahdesti viikossa.
Leirit: Mahdollisia omia leirityksiä kilpailukaudella.
Varusteet: Pakollisina varusteina joukkuepaita ja cheerleadingiin soveltuvat valkoiset sisäurheilukengät.
Kausimaksu: 100€/6kk.
Ei karsintaa: joukkueeseen valikoituu urheilijat oman halun ja lajikokemuksen perusteella muista seuran joukkueista.
Cerium – junioreiden alkeisjoukkue (2003-2006 -syntyneet)
Taso: Alkeet.
Tavoite: Joukkueeseen saavat tulla kaikki lajista kiinnostuneet juniorit, mitään aiempaa urheilutaustaa ei tarvitse
olla. Joukkueessa harjoitellaan cheerleadingin perustaitoja, sekä kuntoillaan. Joukkue esiintyy seuran näytöksissä
keväällä ja talvella.
Treenit: Joukkue harjoittelee kerran viikossa lajitaitoja.
Leirit: Ei leirejä.
Varusteet: Ei pakollisia varusteita.
Kausimaksu: 90€/6kk.
Ei karsintaa.

Minit
Quicksilver – minien edustusjoukkue (2007-2009 -syntyneet)
Taso: Edistyneet.
Tavoite: Minien edustusjoukkue, jossa harjoitellaan minien edistyneet-tason taitoja. Quicksilver esiintyy kaksi kertaa
vuodessa seuran näytö ksissä sekä osallistuu 2-3 kertaa vuodessa järjestettäviin minien edistyneet tason kilpailuihin.
Treenit: Joukkue harjoittelee kolme kertaa viikossa uusista ikä- ja taitotaso muutoksista johtuen (kaudella 2017
harjoitteli neljä kertaa).
Leirit: Joukkue leireilee useamman kerran vuodessa. Kisamatkojen lisäksi kustannuksia tulee kausimaksuista,
kisamusiikista, yhteisistä varusteista sekä mahdollisesti leireistä.
Varusteet: Pakollisia varusteita ovat joukkueen yhdessä vanhempainillassa sovitut varusteet.
Kausimaksu: 115€/6kk
Karsinnat: tiistaina 19.12.2017
Copper – minien kilpajoukkue (2007-2009 -syntyneet)
Taso: Edistyneet
Tavoite: Minien kilpajoukkue, jossa harjoitellaan minien keskitason sekä edistyneet tason taitoja. Copper esiintyy
kaksi kertaa vuodessa seuran näytö ksissä sekä osallistuu kahdesti vuodessa kilpailuihin omalla taitotasollaan.
Treenit: Joukkue harjoittelee kaksi kertaa viikossa yleensä kaksi tuntia kerrallaan. Tämän lisäksi kerran viikossa
lyhyempi akro- tai muu yhteinen treeni.
Leirit: Kilpailujen alla pyritään järjestämään viikonloppuleirejä keväällä ja syksyllä.
Varusteet: Joukkueen varusteet sovitaan vanhempainillassa. Kustannuksia joukkueelle tulee kilpailumusiikista,
yhteisistä varusteista ja mahdollisesti leireistä.

Kausimaksu: 105€/6kk
Karsinnat: tiistaina 19.12.2017
Lithium – minien alkeiskilpajoukkue (2007-2010 -syntyneet)
Taso: Alkeet.
Tavoite: Minien alkeiskilpajoukkue, jossa harjoitellaan minien aloittelijatason taitoja edeten vaikeampiin lajitaitoihin.
Lithium esiintyy seuramme näytö ksissä, sekä kilpailee mahdollisuuksien mukaan minien aloittelijasarjassa keväällä ja
syksyllä.
Treenit: Kaksi kertaa viikossa.
Leirit: Ennen kilpailuja pidetään tarpeen mukaan päiväleirejä.
Varusteet: Joukkueen varusteista päätetään vanhempainillassa.
Kausimaksu: 100€/6kk
Ei karsintaa: joukkueeseen valikoituu urheilijat oman halun ja lajikokemuksen perusteella muista seuran joukkueista.
Nickel – minien alkeisjoukkue (2007-2010 -syntyneet)
Taso: Alkeet.
Tavoite: Aloittelijajoukkue, joka harjoittelee minien aloittelijatason taitoja. Nickel esiintyy seuramme näytö ksissä
Nickel ei ole kilpaileva joukkue, vaan tarkoitettu uusille mini-ikäisille urheilijoille.
Treenit: Kerran viikossa.
Leirit: Ei leirejä.
Varusteet: Joukkueen varusteista päätetään vanhempainillassa.
Kausimaksu: 90€/6kk
Ei karsintaa. Joukkueeseen otetaan vain uusia urheilijoita.

Mikrot
Zink – mikrot edistyneet (2011-2012 -syntyneet)
Taso: Alkeet.
Tavoite: mikrojen edistyneempi joukkue, joka harjoittelee cheerleadingin alkeistaitoja tavoitteenaan minitasojen
taitoihin valmistautuminen. Zink esiintyy kauden aikana seuramme kevät- ja talvinäytöksissä.
Treenit: Kerran viikossa.
Leirit: Ei leirejä.
Varusteet: Joukkueen varusteista päätetään vanhempainillassa.
Kausimaksu: 90€/6kk.
Ei karsintaa. Nykyiset Tin-harrastajat siirtyvät suoraan Zinkiin ilman siirtolomaketta.
Helium – mikrot alkeet (2011-2012 -syntyneet)
Taso: Alkeet.
Tavoite: Mikrojen aloittelijajoukkue, joka harjoittelee leikinomaisesti cheerleadingin alkeistaitoja. Esiintyy seuran
näytöksissä kahdesti vuodessa.
Treenit: Kerran viikossa.
Leirit: Ei leirejä.
Varusteet: Joukkueen varusteista päätetään vanhempainillassa.
Kausimaksu 80€/6kk.
Ei karsintaa. Joukkueeseen otetaan vain uusia urheilijoita.
Tin – pikkumikrot (2013-2014 -syntyneet)
Taso: Alkeet.
Tavoite: Pienimpien mikrojen alkeisjoukkue. Lapset harjoittelevat leikkien avulla motorisia taitoja, helpoimpia lajin
alkeita, sekä tutustuvat muihin ikäisiinsä lapsiin. Joukkue pääsee esiintymään seuran näytöksiin keväällä ja talvella.
Treenit: Kerran viikossa.
Leirit: Ei leirejä.
Varusteet: Joukkueen varusteista päätetään vanhempainillassa.
Kausimaksu: 80€/6kk.
Ei karsintaa. Joukkueeseen otetaan vain uusia urheilijoita.

Karsintojen aikataulu / Siirtotiedot
Karsintojen aikataulut on ilmoitettu tällä sivulla ikäryhmittäin ja joukkueittain. Merkitse karsintalomakkeeseen kaikki
ne joukkueet, joista olet valmis vastaanottamaan paikan ja joiden karsintoihin aiot osallistua. Mikäli et pysty
pakottavasta syystä osallistumaan karsintoihin, ole joukkueen valmentajiin yhteydessä hyvissä ajoin ennen
karsintoja, jotta voit tiedustella, mikäli joukkueeseen on mahdollista päästä koeajalle. Lisää tässä tapauksessa
karsintalomakkeeseen oma kuvasi. Valmentajat ilmoittavat joukkueeseen valitut karsintatilaisuuksien päätteeksi.
Aikuiset (2002-syntyneet ja vanhemmat)
Platinum: sunnuntai 17.12.2017 klo 18-21 Volttihalli
Rhodium: sunnuntai 17.12.2017 klo 18-21 Volttihalli
Rhenium: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen pääsee mukaan täyttämällä siirtolomakkeen.
Rust: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen pääsee mukaan täyttämällä siirtolomakkeen.
Juniorit (2003-2006 -syntyneet)
Iron: maanantai 18.12 klo 17-20 Volttihalli
Steel: maanantai 18.12 klo 17-20 Volttihalli
Chrome: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen pääsee mukaan täyttämällä siirtolomakkeen.
Cerium: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen pääsee mukaan täyttämällä siirtolomakkeen.
Minit (2007-2010 -syntyneet)
Quicksilver: Tiistai 19.12.2017 klo 17-20 Volttihalli
Copper: Tiistai 19.12.2017 klo 17-20 Volttihalli
Lithium: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen pääsee mukaan täyttämällä siirtolomakkeen.
Nickel: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen otetaan vain uusia urheilijoita.
Mikrot (2011-2014 -syntyneet)
Zink: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Nykyiset Tin-urheilijat siirtyvät suoraan Zinkiin ilman siirtolomaketta.
Helium: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen otetaan vain uusia urheilijoita.
Tin: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen otetaan vain uusia urheilijoita.

Infotilaisuus
Järjestämme vanhemmille infotilaisuuden ja mahdollisuuden esittää karsintoihin ja joukkuesiirtoihin liittyviä
kysymyksiä Talvinäytöksen yhteydessä Variskalla 10.12.2017 Variskan ala-aulassa heti näytöksen päätyttyä. Käymme
karsintoihin ja ikäsiirtoihin liittyvät asiat läpi ikäjärjestyksessä: minit, juniorit, aikuiset. Tavattavissa on tuolloin suurin
osa uuden kauden valmentajista. Kysymyksiä voitte esittää myös tätä ennen sähköpostitse osoitteeseen
wcvcheer@gmail.com.

Seuramaksut 2018
Seuramaksuihin tulee joitain maltillisia korotuksia ja muutoksia kaudella 2018. Lisää aiheesta voitte lukea
toimintasuunnitelmasta, joka löytyy MyClubista. Jotta laji olisi myös jatkossa kaikille saatavilla oleva matalan
kynnyksen urheilulaji, osa toiminnan kuluista katetaan jälleen koko seuran yhteisin pakollisin talkoomyynnein.
Verotuksellisista syistä talkoomyynneistä ei voi ostaa itseään ulos.
Pysymme edelleen Suomen edullisimpien cheerleadingseurojen joukossa sekä olemme yksi edullisimmista lasten ja
nuorten urheiluharrastuksista alueella. Vertailua on tehty sekä lajin sisällä koko Suomen tasolla, että eri
urheiluharrastusten välillä Vaasan seudulla.

Jäsenmaksu 2018
WCV:n jäsenmaksu sisältää seuran jäsenyyden, Suomen Cheerleadingliiton jäsenyyden sekä seurapaidan.
Jäsenmaksun maksaa jokainen seuran toimintaan mukaan tuleva henkilö iästä, tasosta ja liittymisajankohdasta
riippumatta. Jäsenmaksun hinta on 30€/vuosi jokaiselle jäsenelle.
Kausimaksut 2018
Kausimaksumme ovat suoraan verrannollisia joukkueiden viikkotreenimääriin sekä valmennuskustannuksiin.
Kausimaksuilla katetaan sekä Volttihallin vuokrakuluja että valmentajien palkkioita. Kausimaksut maksetaan aina
tammikuun ja heinäkuun lopussa. Uusille harrastajille lähetetään laskut 2 viikon välein. Jos tulee mukaan toimintaan
viimeisen kuukauden aikana ennen kaudenvaihtoa (kesäkuu/joulukuu), ei kuluvalta kaudelta tarvitse maksaa
kausimaksua ollenkaan. Kausimaksu puolittuu, kun kuluvaa kautta on jäljellä enää 2 kuukautta (aloitus
huhti/marraskuussa).
Platinum (naisten edustus)
Iron (junioreiden edustus)

145 € / 6kk
140 € / 6kk

(9-10h/vko)
(7-8h/vko)

Quicksilver (minien edustus)
Steel (junioreiden kilpajoukkue)

115 € / 6kk
115 € / 6kk

(5-6h/vko)
(5-6h/vko)

Copper (minien kilpajoukkue)
Rhodium (naisten kilpajoukkue)

105 € / 6kk
105 € / 6kk

(4-5h/vko)
(4-5h/vko)

Rust (klassikkojoukkue)
Chrome (junioreiden alkeiskilpajoukkue)
Lithium (minien alkeiskilpajoukkue)

100 € / 6kk
100 € / 6kk
100 € / 6kk

(3-4h/vko)
(3-4h/vko)
(3-4h/vko)

Rhenium (naisten alkeisjoukkue)
Cerium (junioreiden alkeisjoukkue)
Nickel (minien alkeisjoukkue)
Zink (mikrojoukkue)

90 € / 6kk
90 € / 6kk
90 € / 6kk
90 € / 6kk

(1½-2h/vko)
(1½-2h/vko)
(1½-2h/vko)
(1½-2h/vko)

Helium (mikrojen alkeisjoukkue)
Tin (pikkumikrojen joukkue)

80 € / 6kk
80 € / 6kk

(1h/vko)
(1h/vko)

Varainkeruumyynnit 2018
Seuran kaikille jäsenille kuuluu kaksi pakollista varainkeruumyyntiä kauden aikana, yksi keväällä ja toinen syksyllä.
Myös joukkueet voivat harjoittaa omaa joukkueen sisäistä varainkeruuta helpottaakseen kisakustannuksia tai
ostaakseen joukkueelle varusteita. Joukkueen omasta varainkeruusta voit tiedustella valmentajilta erikseen.
Alkeisjoukkueet harvemmin tekevät omaa varainkeruuta.
Cheer-etukorttimyynti / tammi-helmikuu
Jokainen jäsen myy 2 kpl 20€:n arvoisia etukortteja. Etukortissa on yhteistyökumppaneiden tarjoamia alennuksia
erilaisiin palveluihin Vaasassa. Etukortin edut ovat voimassa koko vuoden 2018. Myyntiaikaa on n. 2 viikkoa ja kortit
tilitetään helmikuun puolessa välissä.
Kalenterimyynti / loka-marraskuu
Jokainen jäsen myy 6 kpl 10€:n arvoisia seinäkalentereita. Seinäkalentereihin otetaan kuvat joukkueista syyskuussa.
Myyntiaikaa on n. 4 viikkoa ja kalenterit tilitetään marraskuun loppuun mennessä.

Lisenssi
Kaikki kilpajoukkueiden jäsenet on velvoitettu ostamaan SCL:n lisenssi. Lisenssi ostetaan liiton kautta, ja se on
voimassa koko vuoden. Ilman lisenssiä henkilöä ei voida ilmoittaa liiton tapahtumiin, eli leireille, koulutuksiin ja
kilpailuihin. Tavallinen lisenssi sisältää myös Pohjolan vakuutuksen. Vakuutuksettoman lisenssin ostajat ovat itse
vastuussa siitä, että henkilö on vakuutettu kilpaurheilussa tapahtuvien tapaturmien varalta. Yhteistyökumppanimme
If tarjoaa huomattavasti kattavampaa ja edullisempaa vakuutusta lisenssivakuutukselle alle 18-vuotiaille, kuin
lisenssivakuutus. Tarkemmat tiedot aiheesta löytyy lisenssiohjeesta, joka lähetetään kilpajoukkueiden jäsenille
joulukuun aikana karsintojen jälkeen. Lisenssin voimassaolo tarkistetaan jokaiselta kilpajoukkueen jäseneltä
tammikuun lopussa.
Kilpailumaksu
Kilpailujen kustannukset määräytyvät aina matkan keston ja pituuden mukaan. Karkean arvion mukaan yön yli
kilpailumatka Helsinkiin kustantaa n. 140€, kun taas kilpailumatka vaikkapa Seinäjoelle päiväksi kustantaa n. 40€.
Joissain kisoissa on myös kisapaketteja, jotka on ostettava, jotta voi osallistua (esim. Summer Cheer Cup).
Vanhempien on hyvä huomioida kustannuksissa se, missä päin Suomea ko. joukkueen kisat tulevana vuonna
järjestetään ja monissako kisoissa joukkue kisaa. Kisojen tiedot löytyvät myös jaoston toimintasuunnitelmasta
tulevalle vuodelle. Kisamaksujen laskut lähetetään osallistujille 2 viikkoa ennen kilpailutapahtumaa.
Varustemaksut
Seura ei velvoita jäseniä ostamaan mitään pakollisia seuran yhteisiä varusteita. Sisäurheiluun tarkoitetut (valkoiset)
kengät olisi jokaisella harjoituksissa kuitenkin hyvä olla. Esiintymisasut kilpailuihin lainataan seuralta. Edustus- ja
kilpajoukkueet saattavat kuitenkin vaatia muitakin yhtenäisiä edustusasuja kilpailumatkoja varten, ja seuralla on
erilaisia vapaasti ostettavia asusteita ja tuotteita, joita myydään MyClub-verkkokaupassamme sekä näytöksissämme
keväällä ja syksyllä. Joukkueet usein tilaavat keväällä kausivaatteet, joilla he esiintyvät mm. kevätnäytöksessä, mutta
näiden osto on suurimmalla osalla joukkueista vapaaehtoista.
Leirit ja kurssit
Seura järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia kehonhuollon ja akrobatian klinikoita, sekä erilaisia
lajitaitokursseja ja -leirejä, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Kurssien ja leirien hinnastot ja tapahtumien
ajankohdat ilmoitetaan kauden 2018 alussa. Etenkin kilpa- ja edustustason joukkueet saattavat myös järjestää omia
leirejä, joihin tulee ulkopuolisia kouluttajia tai osallistua liiton järjestämille leireille muualla Suomessa. Näiden leirien
rahoitus hoidetaan yleensä talkoomyyntien turvin.
Yleistä WCV seuramaksuista
Muistutamme, että meillä saat korotonta maksuaikaa kaikkiin seuramaksuihin pyynnöstä. Maksujamme voit maksaa
myös osissa haluamallasi lyhennyserällä omassa tahdissasi. Mikäli maksuja ei makseta eräpäivään mennessä,
lähetämme laskuista yhteensä 3 maksuhuomautusta (2 viikon välein). Mikäli laskuja ei makseta eikä
lisämaksuaikaa/osamaksua pyydetä huomautuksista huolimatta, lähetämme 2 viikkoa perintävaroituksen jälkeen
laskun perintätoimiston käsiteltäväksi. Ethän anna seuramaksujen mennä turhaan perintään.
Haluamme myös tuoda tietoonne, että vähävaraiset perheet saavat lasten urheiluharrastukseen tukea 250€
vuodessa lasta kohden, mikäli perhe kuuluu toimeentulotuen piiriin. Summalla kattaa jo lähes edustustason urheilun
kausimaksut meidän seurassamme, joten ethän epäröi hakea tukea, mikäli lapsesi urheileminen on vaarassa jäädä
pois perheen taloudellisesta tilanteesta johtuen.
Kaikki maksuliikenne tapahtuu seurassamme sähköisesti MyClub-palvelussa, joten tarkistathan, että
laskutussähköposti on merkitty jäsentietoihin oikein.

Jaoston yleiset säännöt ja toimintaohjeet
Ilmoitusvelvollisuus
Treeni- tai muun poissaolon voi ilmoittaa ainoastaan urheilijan huoltaja joukkueen ennalta sopimalla tavalla ja
joukkueen poissaoloilmoitussääntöjä noudattaen. Täysi-ikäiset urheilijat voivat ilmoittaa poissaoloistaan itse.
Poissaoloilmoitukset tehdään aina joukkueen omille valmentajille. Kaikki poissaolot tulee ilmoittaa heti kun ne ovat
tiedossa, eli mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen (varsinkin pidemmät poissaolot). Treenipoissaoloon tulee aina
ilmoittaa syy. Jos urheilija myöhästyy treeneistä, täytyy siitä myös ilmoittaa aina valmentajalle välittömästi, jotta
tiedetään henkilön olevan tulossa.
Turhia poissaoloja tulisi välttää. Sairastuminen, matkat tms. syyt ovat joskus välttämättömiä. Ilmoittaa tulee myös
etukäteen, jos urheilija on sairas/loukkaantunut ja tulee vain seuraamaan treenejä sivusta.
Urheilijat ja huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisesta harrastuksen lopettamisesta välittömästi sekä
valmentajalle että jäsenrekisterin pitäjälle. Muutokset urheilijan yhteystietoihin voi kukin tehdä itse omassa
MyClubissaan.
Kilpajoukkueisiin valitut urheilijat ilmoittautuvat ajallaan kilpailuihin, joihin joukkueet ovat suunnitelleet
osallistuvansa. Kilpailuilmoittautuminen tapahtuu MyClubissa, ja jokainen joukkueen jäsen ilmoittautuu joko
osallistuvaksi tai ei-osallistuvaksi määrättyyn päivämäärään mennessä. Ilmoittautumisen sulkeuduttua ei voi enää
perua osallistumistaan. Mikäli perumista ei ole tehty ajoissa, on urheilija velvollinen maksamaan hänestä
aiheutuneet kilpailumaksukulut.
Maksuvelvollisuus
Kaikki tiedot voimassaolevista seuramaksuista löydät ylläolevasta seuramaksutiedotteesta.
Mikäli urheilija ei ole maksanut kausimaksuja, kisamaksuja tai muita pakollisia kauden aikana suoritettavia maksuja
(kuten myyntien tilityksiä tai tilattuja varusteita), voidaan häneltä evätä osallistuminen treeneihin, kunnes maksut on
suoritettu. Mikäli sovituista maksuista kieltäydytään, voidaan henkilö erottaa seurasta kokonaan.
Olemme yhteistyössä Suomen Perintätoimiston kanssa. Mikäli laskuja ei makseta ajallaan ja viimeistään
perintähuomautuksen lähettämisen jälkeen, lähetämme ne Suomen Perintätoimiston perittäviksi.
Aloittaessasi uutena lajin, ethän maksa kausi- tai jäsenmaksua ennen kuin olet varma urheiluharrastuksen
aloittamisesta. Emme palauta jo maksettuja kausi- tai jäsenmaksuja.
Varusteiden käyttö
Huiskia, kylttejä, turvamattoja, ilmapatjoja, seuran omistamia esiintymisasuja sekä muuta seuran omaisuutta tulee
aina käyttää asianmukaisesti. Puvut palautetaan ajallaan valmentajille sovitusti, joko pestynä tai valmentajien
ohjeiden mukaan. Mikäli joku hukkaa tai vahingoittaa seuran omaisuutta, on henkilö korvausvelvollinen seuralle.
Treenisäännöt
Treenivarustus:
•

Pitkät hiukset tulee olla kiinni treeneissä.

•

Kaikkien korujen käyttö treeneissä on kiellettyä turvallisuussyistä.

•

Treeneissä tulee käyttää lajiin sopivia sisäliikuntajalkineita, EI ULKOKENKIÄ.

•

Treenivaatteet tulee olla joustavat ja urheiluun soveltuvat.

•

Kynnet tulee olla siistit ja lyhyiksi leikatut turvallisuussyistä.

•

Juomapulloa tulee pitää aina mukana harjoituksissa, treenijuomana vesi.

•

Urheilun aikana ei syödä mitään (purkat ja karkit ovat ehdottomasti kielletty turvallisuussyistä).

•

Puhelin tulee olla äänettömällä pukuhuoneessa, jottei se häiritse treenaamista.

Salien toimintaohjeet (kaikki treenisalit):
•

Treeneissä tulee aina olla ajoissa paikalla, jotta ehtii valmistautua pukuhuoneessa ennen treenien alkamista.

•

Kun joukkueilla alkaa ja loppuu treenit, tulee odottavan joukkueen pysyä pukuhuoneessa kunnes omat
treenit alkavat.

•

Toisten treenejä ei saa häiritä millään tavalla, joten kulku treenitilassa tulee tapahtua rauhallisesti.

•

Kengät jätetään aina ulko-ovelle, jotta lika ei kulkeudu pukuhuoneisiin ja sitä kautta matoille ja ilmaradoille.
Kisamatolle ja ilmaradoille ei missään nimessä saa astua ulkokengillä!

•

Pukuhuoneessa tulee omat vaatteet säilyttää niin, että muidenkin tavaroille jää tilaa.

•

Urheilu/sisäkengät pyyhitään aina ennen käytävätiloista matolle siirtymistä.

•

Juomapullot tuodaan aina salin puolelle, ja ne jätetään mahdollisimman kauas kisamatosta salin seinustoille.

•

Pukuhuoneessa ei oleilla kesken treenien ilman valmentajan lupaa.

•

Pukuhuoneet ja sali tulee pitää siisteinä; jos näet roskan, nosta se roskiin.

•

Seuran ensiapukaapin varusteet on tarkoitettu hätätapauksille. Jos harrastajalla on vamma, joka tarvitsee
jatkuvaa teippaamista, laastaria ym. tulee sen huolto hoitaa omalla kustannuksella.

•

Treenisaliin ei saa päästää ulkopuolisia henkilöitä. Pääsääntöisesti joukkueiden treenit ovat suljettuja kaikilta
ylimääräisiltä henkilöiltä. Joukkueet järjestävät erikseen avoimia treenejä yleisölle.

•

Mikäli urheilijat haluavat seurata jonkin toisen seuran joukkueen treenejä, täytyy heidän aina ensiksi pyytää
lupa kyseisen joukkueen valmentajalta.

•

Jos huoltajat odottavat lapsiaan, tulee heidän noudattaa samoja sääntöjä kuin urheilijoiden. Kengät jätetään
eteiseen ja odotetaan pukuhuoneessa eikä häiritä kenenkään treenejä. Jos haluaa seurata oman lapsen
treenejä, tulee kysyä lupa valmentajilta, jotta saa tulla salin puolelle.

•

Treenisaliin ei saa jättää tavaroitaan. Valmentajat korjaavat ainoastaan seuravaatteet, selvästi
cheerleadingiin tarkoitetut varusteet ja arvotavarat talteen seuran löytötavaroihin, eivät muuta omaisuutta.

•

Seuran varastotila on ainoastaan valmentajien käyttöä varten, sieltä ei saa ottaa mitään, eikä sinne saa
laittaa mitään ilman valmentajien lupaa. Muiden kuin valmentajien oleskelu tilassa on kielletty.

Cheer-permantomaton käyttö ja kuljetus:
•

Mattorullia tulee käsitellä varovasti kuljetettaessa, siirto tapahtuu rullaten tai kantaen.

•

Mattoa käännetään useamman ihmisen voimin, matto ei saa taittua kääntäessä!

•

Mattoalue tulee aina asettaa lattiaan tarkasti, niin että mattojen väleissä ei ole rakoja -> turvallisuusriski!

•

Mattoja ei saa potkia, raahata tai repiä.

•

Maton läheisyydessä ei saa syödä tai juoda mitään, jottei matto likaannu

•

Matolla ei saa olla ulkokengillä.

•

Kun matto on rullattuna, sen päällä ei saa olla.

•

Matot eivät saa tukkia pelastusteitä.

Eettiset säännöt
Treenit, näytökset, kisamatkat, leirit ym. seuran tapahtumat:
•

Urheilijoiden tulee aina käyttäytyä asiallisesti ja rauhallisesti.

•

Valmentajaa tulee kuunnella, kunnioittaa ja totella.

•

Jokaisen tulee osoittaa esimerkillisen, positiivisen urheilijan mallia.

•

Joukkue- ja seurakavereita tulee kunnioittaa ja kannustaa, ketään ei kiusata eikä haukuta.

•

Myös muiden lajien urheilijoita ja salien eri käyttäjiä tulee kunnioittaa.

•

Kiroilu, loukkaava kielenkäyttö ja eleet eivät kuulu cheerleadingiin.

•

Urheilijoiden ja valmentajien tulee pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen antidopingtoimikunnan
määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä.

•

Epäterveellisiä (urheilutapahtumiin sopimattomia) ruokia tai juomia tulee välttää.

•

Tulee muistaa, että harrastajamme edustavat henkilöinä joukkueitaan, seuraansa sekä viime kädessä koko
lajia Suomessa, joten käytöksen toivotaan olevan etenkin lajitapahtumissa sen mukaista.

Vapaa-aika:
•

Treeneissä opittuja taitoja, jotka vaativat avustusta ja valmentajan läsnäoloa (esim. stuntit ja avustetut
akrot) ei saa tehdä muualla kuin treeneissä turvallisuussyistä! Esimerkiksi lisenssin vakuutus korvaa
ainoastaan treeneissä, leireillä tai kilpailuissa tapahtuneet vahingot.

•

Urheilijat edustavat myös vapaa-ajallaan joukkuettaan, seuraa sekä koko lajia -> epäasiallinen käytös
vaikuttaa aina negatiivisesti lajimme ja seuramme maineeseen.

•

Etenkin seuran tai joukkueen vaatteet päällä tulee vapaa-ajalla käyttäytyä aina edustavasti ja urheilijalle
sopivalla tavalla.

•

Kaikkia omia joukkue- ja seuratovereita tulee kunnioittaa myös vapaa-ajalla.

•

Sosiaalisessa mediassa olet myös vastuussa antamastasi vaikutelmasta, etenkin jos seuraajillasi on tiedossa
yhteytesi seuraan ja lajiin.

NOUDATATHAN AINA NÄITÄ OHJEITA ja ohjeistat myös muita tutustumaan ohjeisiin, jos näet epäkohtia.

KARSINTALOMAKE 2018
(2 sivua)

Henkilötiedot:
Etu- ja sukunimi:

_________________________________________________

Syntymäaika:

_______________________________

Puhelinnumero:

_______________________________

Sähkö postiosoite:

_________________________________________________

Nykyinen joukkue:

_______________________________

Sairaudet, lääkitys, loukkaantumiset, tuet, sitoutuminen tms. asiat, jotka vaikuttavat harjoitteluun
karsinnoissa tai tulevalla kaudella:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Lajitiedot:
Harrastusvuodet:

_________________________

Edelliset joukkueet:

__________________________________________________________

Akrobatiataidot (oma valmentaja täyttää):

___ Käsilläseisonta

___ Käsilläseisontakuperkeikka

___ Siltakaato eteen

___ Siltakaato taakse

___ Arabialainen

___ Voltti

___ Arabiflikki

___ Arabiflikkivoltti

___ Flikki

Muita valmentajan huomioita akrobatiasta:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Stunttitaidot ja -paikat (oma valmentaja täyttää):

Lotus:

__Taka

__ Nostaja

__ Ylä

Koppialastulo:

__Taka

__ Nostaja

__ Ylä

Extension:

__Taka

__ Nostaja

__ Ylä

Liberty:

__Taka

__ Nostaja

__ Ylä

Jalanvaihto:

__ Taka

__ Nostaja

__ Ylä

Basket Toss:

__Taka

__ Nostaja

__ Ylä

Muita valmentajan huomioita stunteista:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Mikäli minut valitaan, otan paikan vastaan seuraavista joukkueista:
Aikuiset:

____ Platinum

_____Rhodium

Juniorit:

____ Iron

_____ Steel

Minit:

____ Quicksilver

_____ Copper

Sitoutuminen (alle 18-vuotiaalla huoltaja täyttää)
Huoltajan tiedot:
Nimi:

_______________________________________

Puhelinnumero:

_______________________________________

Sähkö postiosoite:

_______________________________________

Huoltajan suostumus:

Olen lukenut yllä olevan tiedotteen ja annan huollettavalleni luvan osallistua karsintoihin ja vastaanottaa
paikan joukkueesta, johon hänet valitaan. Olen ymmärtänyt joukkueiden maksu- ja sitoutumisvelvoitteet ja
hyväksyn seuran säännöt ja toimintamallit.

______________________________
Päivämäärä ja paikka

____________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

SIIRTOLOMAKE 2018
Henkilötiedot:
Etu- ja sukunimi:

_________________________________________________

Syntymäaika:

_______________________________

Puhelinnumero:

_______________________________

Sähkö postiosoite:

_________________________________________________

Nykyinen joukkue:

_______________________________

Joukkue, johon haluan siirtyä:
Aikuiset:

____ Rhenium

____ Rust

Juniorit:

____ Chrome

____ Cerium

Minit:

____ Lithium

Huoltajan tiedot (alle 18-vuotiaalla huoltaja täyttää):
Nimi:

_______________________________________

Puhelinnumero:

_______________________________________

Sähkö postiosoite:

_______________________________________

Huoltajan suostumus

Olen lukenut yllä olevan tiedotteen ja annan huollettavalleni luvan vastaanottaa paikan joukkueesta, johon
hän hakee kaudelle 2018. Olen ymmärtänyt joukkueiden maksu- ja sitoutumisvelvoitteet ja hyväksyn
seuran säännöt ja toimintamallit.

______________________________
Päivämäärä ja paikka

____________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

