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Kilpailutoimikunta
MATKUSTUS- JA KILPAILUSÄÄNTÖ (pelaajasopimus) kaudella 2018

1. SOVELTAMISALA
Tätä sääntöä noudatetaan Messilä Golf ry:tä edustavien pelaajien kilpailuissa ja niihin liittyvissä
kilpailumatkoissa.
2. EDUSTUSPELAAMINEN
Pelaaja joka haluaa edustaa Messilä Golf:ia myöhemmin säännössä luetelluissa kilpailuissa tai
kilpasarjoissa, tulee hyväksyä ja allekirjoittaa pelaajasopimus 30.4.2018 mennessä.
Allekirjoittamisen jälkeen sopimus hyväksytetään kilpailutoimikunnan esityksestä seuran
johtokunnalla.
3. SEURAN SUORITTAMAN KORVAUKSEN EHDOT JA MÄÄRÄT
Seura korvaa sopimuksessa luetelluissa kilpailuissa ja kilpasarjoissa kilpailuiden kilpailumaksut
edellyttäen, että pelaaja sijoittuu kilpailussa vähintään alla luetellusti:
SGL: n virallisissa SM kilpailuissa on pelaajan selvitettävä Cut- raja.
SGL: n virallisissa SM kilpailuissa (reikäpeli) on pelaajan päästävä 16 joukkoon.
FT Naiset 15 parhaan joukkoon.
FT Miehet 30 parhaan joukkoon.
Mid Tour 30 parhaan joukkoon.
AUDI FST seniorit Naiset 15 parhaan joukkoon
AUDI FST seniorit Miehet 30 parhaan joukkoon.
Erkko Trophy 30 parhaan joukkoon(miehet)
Erkko Trophy 15 parhaan joukkoon (naiset)
Senioripokaalit 30 parhaan joukkoon (miehet)
Senioripokaalit 15 parhaan joukkoon (naiset)
Muita kilpailuista aiheutuvia kuluja seura ei korvaa ilman erillistä anomusta.
Erillisen anomuksen kriteerinä on sijoittuminen kilpailussa kolmen parhaan joukkoon.
Kyseiset lisäanomukset vahvistetaan kilpailutoimikunnan puolesta maksettavaksi 2 viikon kuluessa
anomuksen saapumisesta.
Kaikissa korvaushakemuksissa on oltava mukana asianmukainen dokumentointi.
SM kilpailuun osallistuvalla pelaajalla pitää olla edustuspelaajan status.
Seuraa joukkuekilpailuissa edustavan joukkueen pelaajat määräytyvät Tourin ranking pisteiden
mukaan.
Jos ranking pisteitä omaavia pelaajia ei ole tarpeeksi, ratkaistaan pelipaikat erikseen järjestettävällä
karsintakilpailulla .

Karsintakilpailu pelataan omalla kentällämme Messilässä. Ajankohta pyritään sijoittamaan
mahdollisimman lähelle itse SM -kilpailua.
Pelimuoto SCR
Jos seura päättää lähettää edustuksen SM joukkuekilpailuihin, korvataan näissä kilpailuissa
kilpailumaksu sekä yöpyminen (2 henkilöä /huone).
Laskun osoittamista seuralle ei hyväksytä.

3.1 KORVAUKSEN PIIRIIN KUULUVAT KILPASARJAT JA KILPAILUT
Yleinen sarja
Mid-Am Tour
Seniori sarjat
Erkko Trophy
Senioripokaalit

Naiset/Miehet (FT)
Naiset/Miehet (AUDI FST)

Kilpailukorvauksia varten on budjetoitu 4000 €
Budjetin ylittäviä korvaushakemuksia seura ei automaattisesti korvaa.
SGL: n valmennusryhmiin ja maaotteluedustuksiin valittu pelaaja voi anoa tukea erikseen.
Kilpailutoimikunta käy kauden lopuksi läpi saadun menestyksen ja voi halutessaan jakaa lisätukea
sitä ansainneille

3.2 KORVAUSTEN MAKSAMINEN
Kilpailijan pitää toimittaa korvaushakemuksensa (tulostettavissa seuran kotisivuilta) seuran
toimistoon 2 vko kuluessa korvattavasta kilpailusta.
Tarkastettu tosite maksetaan asianomaiselle kilpailijalle täysimääräisenä.
Maksun edellytyksenä on, että edellä luetellut ehdot täyttyvät ja tositteet ovat asianmukaisesti
täytettyjä.
3.3 DOPING JA KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT
Doping aineiden suhteen edustuspelaajan on noudatettava kansainvälisen Olympiakomitean ja
Euroopan neuvoston dopingin vastaista yleis-sopimusta.
Jokaisen pelaajan on henkilökohtaisesti huolehdittava siitä, että on tietoinen, mitkä lääkeaineet ovat
sallittuja ja mitkä kiellettyjä.
Jos pelaajalla on pysyvästi käytössään lääkeaineita, jotka sisältävät kiellettyjä aineita, tulee hänen
hakea erivapautta Suomen anti-doping toimikunnalta.
Lisätietoja www.adt.fi
Edustuspelaajan on kilpailun aikana pidättäydyttävä kilpailu-alueella, tupakan, mällin, nuuskan ja
alkoholin käytöstä.

Jos edustuspelaaja näistä ohjeista huolimatta, käyttäytyy sopimattomasti tai rikkoo SGL:n asettamia
sääntöjä tai jää kiinni dopingin käytöstä, on seuralla oikeus periä takaisin jo pelaajalle aikaisemmin
myönnettyjä korvauksia, tukia tai stipendejä.
Edustuspelaajan tulee sitoutua seuran asettamiin tavoitteisiin.
Pelaajan pitää toimia esikuvana ja pukeutua kilpailuissa SGLn sääntöjen mukaisesti.
Seuran edustusasun käyttö kilpailuissa olisi toivottavaa.

4.SITOUTUMINEN
Edustuspelaajan on osallistuttava oman seuransa mestaruuskilpailuihin.
Edustuspelaajan olisi kilpailukalenterinsa puitteissa pyrittävä osallistumaan MeG seuraotteluihin
häntä sinne pyydettäessä.
Mahdollisesta poisjäännistä (mestaruuskilpailut) päättää seuran Kapteeni.
Pelaaja joka haluaa edustaa Messilän Golf seuraa ja haluaa kilpailukustannuksiaan korvattavan, on
hyväksyttävä ja allekirjoitettava tämä sopimus.
Allekirjoitettu sopimus on palautettava seuran toimistoon 30.4.2018 mennessä.
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