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EDUSTUSPELAAJIEN OHJESAANNOT
Tässä Vaasan Golf Ry:n amatööriedustuspelaajien ohjesäännössä määritellään edellytykset ja vaatimukset
edustuspelaamiselle sekä seuran myöntämälle tuelle eri kilpailukategorioissa. Ohjesääntö on voimassa
toistaiseksi ja kilpailutoimikunnalla on oikeus muuttaa sääntöjä, milloin tahansa kauden aikana.

EDUSTUSPELAAMISEN EDELLYTYKSET JA VAATIMUKSET
Vaasan Golf Ry:n hallituksen ja kilpailutoimikunnan hyväksymät edustuspelaamisen kilpailukategoriat:
• Finnish Tour (FT)
• Fujitsu Junior Tour (FJT)
• Mid Tour
• Junior Challenge Tour (JCT)
• Finnish Senior Tour (FST)
• Future Tour
• Senioreiden haastajatour (50)
• SM kisat (Golfliiton viralliset SM yksilö- ja
joukkuekilpailut)
Kilpailutoimikunta vastaa ylempien kategorioiden kilpailujen tuen myöntämisestä ja budjetoinnista.
Junioritoimikunta vastaa JCT ja Future Tour tuen myöntämisestä ja budjetoinnista. Seura voi myöntää tukea
myöhemmin tässä ohjeessa määriteltyjen perusteiden mukaan tasoituksettomiin lyöntipelikilpailuihin.
Kaikkiin oheisen listan ulkopuolisiin kilpailuihin tulee tukea anoa erikseen seuran hallitukselta.
Edustuspelaamisen edellytyksenä oheisissa kilpailukategorioissa on, että:
• Pelaajan kotiseura on Vaasan Golf ja hänellä on pelioikeus Oy Kråklund Golf Ab:ssa (ei koske
junioreita)
• Urheilijamainen ja asiallinen käytös seuran edustuspelaajana
• Golfetiketin ja sääntöjen noudattaminen sekä vuosittainen osallistuminen vähintään yhteen seuran
järjestämään sääntökoulutustilaisuuteen
• Osallistuttava seuran mestaruuskilpailuihin sekä pyydettäessä muihin seuran edustustehtäviin (mm.
seuraottelut, ei koske FCT & Future Tour:lle osallistuvia junioreita)
• Osallistumaan SM-tason henkilökohtaiseen- ja/tai joukkuekilpailuihin, mikäli valitaan joukkueeseen
• Osallistuttava seuran määrittämiin vastavuoroisuustehtäviin (talkootehtävät)
Seuran korvausta saavien pelaajien on kilpailutoimikunnan pyydettäessä laadittava raportti kilpailuista, joihin
edustuspelaaja on osallistunut kauden aikana.

EDUSTUSPELAAJAKSI HAKEMINEN
Edustuspelaajiksi haluavien on vuosittain jätettävä hakemus (Liite 1) kilpailutoimikunnalle 30.3. mennessä.
Hakemuksen tulee sisältää haettavan kauden kilpailu- ja harjoittelusuunnitelma.

EDUSTUSPELAAJIEN NIMEAMINEN
Edustuspelaajahakemukset käsitellään kilpailutoimikunnassa (yhteistyössä junioritoimikunnan kanssa), joka
julkaisee edustuspelaajiksi nimetyt pelaajat 15.04. mennessä. Mikäli pelaaja haluaa edustuspelaajaksi kesken
kauden, laatii kilpailutoimikunta kriteerit nimeämiselle, huomioiden edustuspelaamisen varatun budjetin.
Kaikkien edustuspelaajien kanssa solmitaan kirjallinen pelaajasopimus (Liite 2).
Kilpailutoimikunnalla on oikeus poistaa edustuspelaaja sopimuksen ja etujen piiristä, mikäli pelaaja ei täytä
asetettuja edellytyksiä ja vaatimuksia sekä pelaajan rikkoessa tekemäänsä sopimusta.
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SEURAN TUKI EDUSTUSPELAAJILLE
Seuran myöntämä tuki määräytyy kilpailukategorioiden mukaisesti ja rajoittuu kilpailukohtaisesti
harjoituskierrokseen, kilpailumaksuun ja kahteen range-polettiin. Seura ei korvaa edustuspelaajien
matkakorvauksia (matkustus ja majoitus jne.). Jotta kilpailija on oikeutettu korvauksiin, tulee hänen hyväksyä
edustuspelaajien ohjesäännöt sekä allekirjoittaa edustuspelaajasopimus seuran kanssa. Tukea myönnetään
vain kunkin edustuspelaajan määrittelemälle pääkilpailukategorialle ja muiden tour:ien ja vastaavien
kilpailujen kustannuksista pelaaja vastaa itse.
Ylemmissä kilpailukategorioissa seura korvaa edustuspelaajalle kilpailutoimikunnan määrittämän budjetin
puitteissa, korvauskaton ollessa 1000€/pelaaja/kausi edellyttäen, että pelaaja sijoittuu kilpailussa vähintään
seuraavasti:
Kilpailukategoria
Finnish Tour (FT)
Mid Tour
Finnish Senior Tour (FST)
Senioreiden haastajatour (50)
SM kisat (Golfliiton viralliset SM yksilöja joukkuekilpailut)

Sijoitus
Miehet 30 parhaan joukkoon / naiset 15 parhaan joukkoon
30 parhaan joukkoon
Miehet 30 parhaan joukkoon / naiset 15 parhaan joukkoon
15 parhaan joukkoon
Suomen Golfliiton SM lyöntipelikisoissa on pelaajan
selvitettävä Cut-raja ja reikäpelikisoissa päästävä 16 parhaan
joukkoon (SM kisat korvataan pelaajalle edellä mainitun
sijoituksen mukaisesti riippumatta pelaajan
pääturnauksesta)

Edellä mainittujen lisäksi seura voi myöntää (perustuen kilpailumenestykseen) budjetin rajoissa stipendejä,
käytettäväksi tulevan kauden kausi- tai kilpailumaksuihin:
Sijoittuminen
5 parhaan joukkoon
3 parhaan joukkoon
Suomen mestaruus

Stipendi
100€
200€
500€

Alemmissa kilpailukategorioissa Juniori Tour:lla seura korvaa edustuspelaajalle kilpailutoimikunnan (FJT) tai
junioritoimikunnan (JCT & Future Tour) määrittämän budjetin puitteissa seuraavasti:
Kilpailukategoria
Fujitsu Junior Tour (FJT)
Junior Challenge Tour (JCT)
Future Tour

Korvaus
Korvauskatto 1000€/pelaaja/kausi
Korvauskatto 600€/pelaaja/kausi
Korvauskatto 400€/pelaaja/kausi tai 500€/pelaaja/kausi mikäli
pelaaja osallistuu myös JCT:lle

Edellä mainittujen lisäksi seura voi myöntää (perustuen kilpailumenestykseen) budjetin rajoissa stipendejä
junioreille, käytettäväksi tulevan kauden kausi- tai kilpailumaksuihin:
Sijoittuminen
voitto tai sijoittuminen 3 parhaan joukkoon FJT:llä
Voitto tai sijoittuminen 3 parhaan joukkoon JCT:llä
Voitto tai sijoittuminen 3 parhaan joukkoon Future Tourilla

Stipendi
50-200€
50-150€
50-100€
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EDUSTUSPELAAJIEN VASTAVUOROISUUSVELVOITTEET
Ylempien kategorioiden (FT, Mid Tour, FST, senioreiden haastajatour, SM kisat, FJT) edustuspelaajat
sitoutuvat suorittamaan seuran/kilpailutoimikunnan määrittelemiä vastavuoroisuustehtäviä, seuraavasti
korvattujen kilpailuosallistumisten mukaisesti:
Seuran tukema kilpailumäärä
1 kilpailu
2 kilpailua
3 kilpailua
4 kilpailua
5 kilpailua tai enemmän

Vastavuoroisuusmäärä
4 tuntia
8 tuntia
12 tuntia
16 tuntia
maksimissaan 18 tuntia

Ylemmän kategorian vastavuoroisuustehtäviä voivat olla esimerkiksi:
• Vaasassa järjestettävissä suuremmissa kilpailuissa tarvittavat toimihenkilötehtävät (mm. forecaddie,
startteri, tulosten kirjaaja jne.)
• Yritystapahtumien (apu)ohjaajina
• Kilpailu-/harrasteryhmien (apu)ohjaajina
• Muita seuran toimeksi antamia tehtäviä
Juniori kategorioiden (JCT & Future Tour) edustuspelaajat sitoutuvat suorittamaan seuran/ junioritoimikunnan määrittelemiä vastavuoroisuustehtäviä, seuraavasti korvattujen kilpailuosallistumisten mukaisesti:
Seuran tukema kilpailumäärä
1 kilpailu
2 kilpailua
3 kilpailua
4 kilpailua
5 kilpailua tai enemmän

Vastavuoroisuusmäärä JCT
2 tuntia
4 tuntia
6 tuntia
8 tuntia
maksimissaan 10 tuntia

Vastavuoroisuusmäärä Future
1 tuntia
2 tuntia
3 tuntia
4 tuntia
maksimissaan 5 tuntia

Juniori kategorian vastavuoroisuustehtäviä voivat olla esimerkiksi:
• Golfkoulun apuohjaajan tehtävät (päätehtävä)
• Harrasteryhmien apuohjaajina
• Tekniikkaratojen rakentaminen ja harjoittelun opastus
• Rangen nurmen lyöntipaikkoja osoittavien narujen siirto ja muut rangen tehtävät kuten pallonkeräys
• Gimme 5 / Golfjippo / Action Power tapahtumien apuohjaajana
• Muita seuran toimeksi antamia tehtäviä
• Oheisissa alemman kategorian vastavuoroisuustehtävissä hyväksytään myös junioreiden vanhempien
suorittamat tehtävät.
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Liite 1: Edustuspelaajahakemus
Edustuspelaajahakemus otetaan käyttöön vuonna 2020.
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Liite 2: Edustuspelaajasopimus

EDUSTUSPELAAJASOPIMUS
Vaasan Golf ry (seura)
ja
__________________________________________________ (pelaaja)
sopivat tällä sopimuksella edustustehtävistä seuran amatööripelaajana.
Pelaajan pääturnaus on:

Finnish Tour (FT)
Mid Tour
Finnish Senior Tour (FST)
Senioreiden haastajatour (50)

Fujitsu Junior Tour (FJT)
Junior Challenge Tour (JCT)
Future Tour

Ylemmissä kategorioissa (FT, Mid Tour, FST, senioreiden haastajatour, SM kisat) seura korvaa
edustuspelaajien ohjesäännössä hyväksytyt kustannukset kuittia vastaan korvauskattoon saakka, mikäli
pelaaja on sijoittunut edustuspelaajien ohjesäännön mukaisesti.
Alemmissa juniori kategorioissa (FJT, JCT & Future Tour) seura korvaa hyväksytyt kustannukset kuittia
vastaan tai suorittaa maksun suoraan kilpailun järjestäjälle korvauskattoon saakka.
Allekirjoittamalla tämän sopimuksen pelaaja sitoutuu noudattamaan seuran edustuspelaajien ohjesääntöä ja
sopimus on pätevä vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen hyväksyneet. Mikäli pelaaja ei noudata tätä
sopimusta seuralla on oikeus pidättäytyä korvauksen maksamisesta tai periä takaisin jo maksettuja
korvauksia.
Sopimuksen kesto on ____________________________________ ja se päättyy ilman erillistä irtisanomista.
Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle.

Vaasassa ___________________________

___________________________

_____________________________

(nimenselvennös)

(nimenselvennös)

Vaasan Golf ry

Pelaaja

__________________________

_____________________________

(nimenselvennös)

(nimenselvennös)

Vaasan Golf ry

Huoltaja (mikäli pelaaja on alaikäinen)
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