
  
  

OLK ry Kilpailutukiohjeistus 2017-2018  

  

Yksinluistelu  

  

STLL:n viralliseen kilpailujärjestelmään kuuluvat valinta-, loppu- ja SM-kilpailut (sääntökirja kohta 4.2, s.10- 

12: SM-seniorit, SM-juniorit ja SM noviisit, kansalliset seniorit, juniorit, noviisit ja debytantit): 

- seura maksaa valmentajan (1 kpl) matkat ja majoituksen sekä valmentajan 

palkan/päivärahan 

- seura maksaa ilmoittautumismaksut     

- seura maksaa tuomarikulut    

- seura maksaa yhden päivän kilpailun (VO) osalta 30 eur ja kahden päivän kilpailun 

(LO+VO) osalta 50 eur matka- ja majoituskuluja / luistelija  

  

Muut STLL:n kilpailut (tintit, minit, silmut, taitajasarjat, aluedebytantit, aluenoviisit ja aluejuniorit kaikki 

kilpailut sekä STLL:n viralliseen kilpailujärjestelmään kuuluvien sarjojen alue-, kutsu- ja näytöskilpailut): 

 - seura maksaa valmentajan (luistelijoiden määrästä riippuen 1-2 kpl) matkat ja majoituksen  

sekä valmentajan/-jien palkan/palkkion/päivärahan  

- seura maksaa tuomarikulut  

- seura maksaa ilmoittautumismaksut enintään viiteen kilpailuun   

- kilpailijat maksavat itse omat matkakulunsa  

  

Ulkomaan kilpailut: 

- seura maksaa valmentajan (1 kpl) palkka- ja matkakulut sekä päivärahat    

- seura maksaa ilmoittautumismaksut 

- kilpailijat maksavat itse omat matkakulunsa   

  

  
Laskentaperiaatteena on yksi valmentaja aina täyttä 10 luistelijaa kohden. Kaksipäiväiset kilpailut: samat 
valmentajat hoitavat kilpailut. Ei valmentajien vaihtoja kesken kilpailun.  
  

Luistelija on velvollinen itse maksamaan kilpailun ilmoittautumismaksun, jos peruutus tapahtuu määräajan 
jälkeen ja peruutuksen yhteydessä ei esitetä lääkärintodistusta. Tässä tilanteessa kilpailun järjestäjän OLK:lta 
laskuttama ilmoittautumismaksukulu laskutetaan edelleen perheeltä.  
  

HUOM: kisamatkatuen saaminen edellyttää osallistumista kaikkiin seuran talkoisiin (kioski, erilliset 

varainhankintakampanjat, kuten kalenterimyynti). Kevätnäytöstalkoisiin osallistuvat kaikki ryhmät ja 

joukkueet riippumatta siitä saavatko tukea vai eivät.  

  

  



  
  

OLK ry Kilpailutukiohjeistus 2017-2018  

  

Muodostelmaluistelu  

  

STLL:n viralliseen kilpailujärjestelmään kuuluvat valinta- ja SM-kilpailut (sääntökirja kohta 4.2, s.10-12: SM-

seniorit, SM-juniorit ja SM-noviisit): 

- seura maksaa valmentajan (2 kpl) matkat ja majoituksen sekä palkan/ päivärahan   

- seura maksaa 2 muun joukkuehenkilön matkat ja majoituksen    

- seura maksaa ilmoittautumismaksut     

- seura maksaa tuomarikulut    

- seura maksaa yhden päivän kilpailun (VO) osalta 30 eur ja kahden päivän kilpailun 

osalta 50 eur (LO+VO) matka- ja majoituskuluja / luistelija    

- kilpailijat maksavat itse mahdolliset lisävalmentajat ja/tai joukkuehenkilöt  

  

Muut STLL:n kilpailut (minoreiden, noviisien ja tulokkaiden sekä seniori- ja juniorisarjan kaikki kilpailut, 

aikuisten kilpailut sekä STLL:n viralliseen kilpailujärjestelmään kuuluvien sarjojen alue-, kutsu- ja 

näytöskilpailut): 

- seura maksaa valmentajan (2 kpl) matkat ja majoituksen, valmentajan 

palkan/päivärahan korkeintaan juniori-ikäisiltä joukkueilta, senioreiden ja aikuisten 

joukkueille maksetaan vain yhden valmentajan matkakulut  

- seura maksaa 2:n muun joukkuehenkilön matkat ja majoituksen juniorijoukkueisiin 

saakka, senioreiden ja aikuisten joukkueille joukkuehenkilöiden matka- ja majoituskuluja 

ei korvata  

- seura maksaa tuomarikulut  

- seura maksaa ilmoittautumismaksut enintään viiteen kilpailuun    

- kilpailijat maksavat itse omat matkakulunsa sekä mahdolliset lisävalmentajat ja/tai 

joukkuehenkilöt  

  

Ulkomaan kilpailut (SM-seniorit, SM-juniorit, SM-noviisit): 

- seura maksaa valmentajien (2 kpl) palkka- ja matkakulut sekä 

päivärahat    

- seura maksaa ilmoittautumismaksut  

- kilpailijat maksavat itse omat matkakulunsa sekä mahdolliset muut valmentajat ja 

joukkuehenkilöt  
  

  

Joukkue on velvollinen itse maksamaan kilpailun ilmoittautumismaksun, jos peruutus tapahtuu määräajan 
jälkeen ja peruutuksen yhteydessä ei esitetä lääkärintodistusta. Tässä tilanteessa kilpailun järjestäjän 
OLK:lta laskuttama ilmoittautumismaksukulu laskutetaan edelleen joukkueelta / perheeltä.  



  

HUOM: kisamatkatuen saaminen edellyttää osallistumista kaikkiin seuran talkoisiin (kioski, erilliset 

varainhankintakampanjat, kuten kalenterimyynti). Kevätnäytöstalkoisiin osallistuvat kaikki ryhmät ja 

joukkueet riippumatta siitä saavatko tukea vai eivät.  


