ZOOM8 Suomen Edustusjoukkueiden pelisäännöt
ZOOM8 arvokilpailuissa ja niihin liittyvillä leireillä Zoom8-purjehtijat ja tukijoukot muodostavat Suomen
Edustusjoukkueen. Edustusjoukkue toimii aina yhtenäisenä joukkueena, jolla on yhteiset ja ennalta sovitut
joukkueen johdon määrittelemät ja vanhemmille sekä purjehtijoille tiedotetut pelisäännöt, joihin koko
joukkue ja vanhemmat ovat sitoutuneet. Joukkueen tulee käyttäytyä hyvää urheiluhenkeä osoittaen
kaikessa toiminnassaan.
1. Joukkueenjohtaja
ZOOM8-liiton hallitus nimeää edustusjoukkueen joukkueenjohtajan.
2. Muut toimihenkilöt
ZOOM8-liiton hallitus nimittää valmennuksesta, taloudesta, matkajärjestelyistä (majoitus, kuljetukset),
sekä muusta tarvittavasta vastaavat henkilöt.
3. Leirit ennen arvokilpailua
ZOOM8-liitto tekee esityksen valmennusleireistä, joihin purjehtijan tulee osallistua ennen kisoja
(valmentaja voi myöntää osallistumiseen poikkeuksia erityisistä syistä)
4. Ennakkovalmistelut
Joukkueenjohtaja valmentajien ja liiton hallituksen avustuksella tekee esityksen:
•

mahdollisista apuvalmentajista

•

joukkueen sisältä yhteyshenkilön kilpailulautakuntaan

•

joukkuepurjehduksen purjehtijoiden valintasäännöistä

•

kisapaikalla tarvittavien huoltoveneiden määrästä (seurat tai vanhemmat voivat lisäksi ottaa
paikalle kilpailun sääntöjen puitteissa katsojaveneitä, mutta niiden kulut eivät kuulu yhteisiin
kustannuksiin)

•

jollien ja huoltoveneiden kuljetuksista (mikäli niitä ei vuokrata järjestäjiltä)

•

▪

Purjehtijoiden varusteiden jakaminen kuljetuskalustoon

▪

matkalle lähtöpakkaaminen

▪

kilpailupaikalla purkaminen

▪

kilpailupaikalta lähtöpakkaaminen

▪

matkan loppupurkaminen

kustannusarviosta koskien ainakin yhteisiä kustannuksia. Kustannusarviosta tulee olla
nähtävissä kustannusten muodostuminen ja perusteet (läpinäkyvyys).

Tulevan joukkueen toimihenkilöiden alustavat nimet ja yhteystiedot tiedotetaan ZOOM8-liiton
toimesta heti kun ne ovat selvillä.

Joukkueenjohtaja kutsuu kaikkien purjehtijoiden huoltajat kokoukseen ensi tilassa (mikäli tämä on
aikataulullisesti tai maantieteellisesti kohtuutonta, keskustelut käydään sähköpostitse), jossa kohdan 4
asiat esitetään ja päätetään niin pitkälle kuin mahdollista.
Joukkueenjohtaja huolehtii, että aloituskokouksen jälkeen kokoonnutaan tarvittaessa ja kommunikointi
käydään avoimesti ja haasteet ratkaistaan joukkueena.
ZOOM8-liitto voi nimetä yksittäisen venekerhon hoitamaan edustusjoukkueen järjestelyjä joko
kokonaan tai osittain.
5. Alustavat kustannusarviot ja arvokilpailuun osallistumisen pelisäännöt
Kilpailijoiden tulee varautua maksamaan kilpailumatkojen kustannukset itse. Joukkueeseen kuuluvia
velvoitetaan osallistumaan joukkueelle järjestettyyn valmennukseen.
6. Yhteiset kustannukset
Yhteisiin kustannuksiin kuuluvat:
•

valmentajan palkka sekä muut majoitus- ja matka kulut (palkkaa valmennuksesta ei makseta
vanhemmille)

•

huoltoveneiden vuokrauksen tai kuljetuksen ja polttoainekulut

•

jollien kuljetuskulut (ulkomailla) tai niiden vuokraus, kun jollat vuokrataan paikanpäältä koko
joukkueelle

•

mahdolliset lisäpäiväkulut (valmennusleiri ennen kisoja)

Yhteisiin kustannuksiin ei kuulu:
•

majoituskulut

•

henkilöiden matkakulut

•

joukkueen jollien ja huoltoveneiden kuljetukseen osallistumattomien ajoneuvojen kulut

•

ruokailukulut

•

joukkueasusteiden kulut

ZOOM8-liitto voi osoittaa mahdollisia ulkopuolisia tukia yhteisten kustannusten kattamiseen.
7. Sitovuus
a. Kaikki joukkueen yhteiset kustannukset jaetaan tasan kaikkien joukkueen purjehtijoiden
kesken, myös silloin, kun purjehtija osallistuu tapahtumaan ja järjestelyihin vain osittain.
b. Purjehtija tai purjehtijan edustaja on paikalla jollien ja huoltoveneiden pakkaus- ja
purkutilaisuuksissa.
c. Purjehtijalla on vastuussa oleva aikuinen joukkueessa.
Purjehtijan huoltaja sitoutuu yllä oleviin vahvistaessaan purjehtijan osallistumisen
edustusjoukkueeseen ZOO8-liiton ilmoittautumismenetelmän mukaisesti.

Arvokilpailujen jälkeen joukkueenjohtaja tiedottaa purjehtijoiden huoltajille kilpailusta aiheutuneet
toteutuneet kustannukset ja niiden jakautumisen osallistujien kesken (toteutumaraportti).
8. Toimihenkilöiden valtuudet
Purjehtijan huoltajien kokouksissa auki jääneet asiat joukkueenjohtaja ja valmentaja voivat päättää
kokouksen evästykset huomioon ottaen.
9. Suosituksia
Joukkueen yhtenäisyyden ja yhteishengen parantamiseksi suositellaan
•

Yhteismajoitusta, jonka joku joukkeen jäsen varaa

•

Yhteisruokailut, joiden tekemiseen kaikki osallistuvat

•

Matkojen koordinointi niin, että mahdollisuuksien mukaan joukkue matkustaa yhtenä.

Nämä säännöt on vahvistettu Zoom8-liiton hallituksen kokouksessa 10.12.2018 ja ovat voimassa kaudesta 2019
alkaen.

