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Ulvilan Uran urheilijoiden kulukorvaukset vuonna 2017
Yleistä
Päätös selvittää urheilijoiden kilpailu- ja harjoituskustannusten korvaamista.
Johtokunta käsitteli kulukorvauksia 15.1.2017 kokouksessaan ja päätti alentaa leirien
omavastuuta 60 % => 50 %. Näitä kulukorvaussääntöjä noudatetaan toistaiseksi ja vuoden
2018 alussa tehdään seuraava tarkastus. Kulujen korvaamista päätöksestä poikkeavissa
tapauksissa on haettava erikseen johtokunnalta kirjallisella anomuksella.
Kulujen korvaaminen tapahtuu jollakin seuraavista tavoista:
1. Seura hoitaa maksut suoraan.
2. Urheilija maksaa laskun itse ja tekee seuralle laskun seuran osuudesta (tosite omasta
maksusta mukaan).
3. Urheilija pyytää lähetettäväksi seuralle laskun, jonka seura maksaa. Seura laskuttaa
urheilijalta omavastuuosuuden jälkikäteen.
Kulukorvaukset hyväksytään vain kyseisen vuoden sisällä tapahtuneista kuluista ja
loppuvuoden matkalaskut pitää olla tehtynä 1.2. mennessä.
Kulukorvausten korvaaminen voidaan evätä johtokunnan päätöksellä, mikäli seuralla ei ole
varaa maksaa kustannuksia. Myös hyvässä taloudellisessa tilanteessa johtokunnan päätöksellä
voidaan lieventää omavastuuosuuksia oikeudenmukaisuutta noudattaen.
Urheilulisenssit ja -vakuutukset
Seura maksaa urheilukoululaisten nuorisolisensseihin myös vakuutuksen automaattisesti (skipassi 2005 ja myöhemmin syntyneet, Nuori Suunta kortti 2003 ja myöhemmin syntyneet).
Muut maksavat lisenssinsä ja lisenssivakuutuksensa itse.
Kilpailun osanottomaksut
Seura maksaa jäsenilleen kilpailujen osanottomaksut seuraavin rajoituksin:
- Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu seuran kautta riittävän ajoissa.
- Jälki-ilmoittautumiset urheilija maksaa itse.
- Urheilija on velvollinen korvaamaan seuralle osallistumismaksun takaisin, mikäli jää pois
ilmoitetusta kilpailusta ilman terveydellistä syytä.
Seuran korvattavat kilpailut:
- kaikki viestit, missä urheilija edustaa seuraa
- kaikki alue- ja piirinmestaruuskilpailut
- kaikki SM- ja muut kansalliset arvokilpailut (esim. KLL, Hopeasompa yms.)
- Seura korvaa veteraanisarjoissa max. 7 kpl kansallisia kilpailuja vuoden aikana.
(monipäiväiset kilpailut lasketaan päivittäin)
- ulkomaan kilpailujen korvaukset jaostot käsittelevät aina tapauskohtaisesti.
Korvauksissa lasketaan kaikki edustuslajit yhteen. Seura laskuttaa omavastuuosuudet
takautuvasti urheilijalta kilpailukauden jälkeen.

Urheilumatkojen kulukorvaukset
- Seura ei maksa kilpailu-, leiri- ja kurssimatkojen kilometrikorvauksia. Kilometrikorvaus
voidaan maksaa, vain johtokunnan erillisellä päätöksellä (esim. nuorten viestijoukkueen
yhteiskuljetus).
- Henkilökohtaisten kilpailujen majoituksesta ja aterioista matkan aikana urheilija vastaa
itse. Nuorten viestijoukkueiden yhteismajoituksen kuluista seura korvaa puolet.
- Jaosto voi nimetä viestiin yms. huoltajan tai joukkueenjohtajan, jonka kulut seura korvaa
jaoston erillisen päätöksen perusteella.
Leiri- ja testikustannukset
Seura osallistuu leirikulujen kustannuksiin seuraavasti:
- Kulukorvauksia myönnetään alle 21-vuotiaille urheilijoille
o Lajiliiton, piirin, seuran ja maajoukkueen kotimaisista leirikuluissa seura korvaa
50 % kustannuksista (sis. ohjauksen, majoituksen ja ruuat). Lajiliiton ja
maajoukkueen ulkomaan leireistä ja kilpailuista korvataan johtokunnan erillisellä
päätöksellä enintään 50 %. Henkilökohtaisten valmentajien tai autokuljettajien
leirikuluja seura ei korvaa.
- Aikuiset maksavat leirikulunsa itse.
- Jaosto voi nimetä leirille huoltajan tai seuravalmentajan, jonka kulut seura korvaa
johtokunnan erillisen päätöksen perusteella.
- Urheilijoiden tasotesti tai muista testauskuluista seura korvaa johtokunnan erillisen
päätöksen perusteella enintään 50 %.
- Urheilija voi halutessaan pyytää etukäteispäätöstä korvauksista johtokunnalta.
Muutokset
Johtokunnan hyväksymään kulukorvauspäätökseen voi hakea muutoksia tekemällä kirjallisen
anomuksen johtokunnalle. Kaikkien jäsenten harrastustoiminnan tasapuolinen tukeminen on
seuramme arvo ja tavoite.
Jaostojen on tehtävä kokouksissaan päätökset yksittäistapauksien korvaamisista ja tuotava ne
esille johtokunnalle.

