Yyteri Golf ry

EDUSTUSPELAAJIEN OHJESÄÄNTÖ 2019
Seura tukee jäsenten osallistumista Suomen Golfliiton järjestämiin kansallisiin scratch-muodon
kilpailusarjoihin. Seura korvaa kilpailuun osallistumisesta tulevat kilpailumaksut.
Korvattavia kilpailuja ovat:
•
•
•
•
•

Finnish Tour (FT)
Mid Tour
Finnish Senior Tour
Senioreiden haastajatour
SM-kilpailut ( Golfliiton viralliset SM yksilö ja joukkuekilpailut )

Budjetin salliessa voidaan tukea antaa muihinkin Toureille kilpailutoimikunnan hyväksynnällä. Seurojen
järjestämiä Open tai Hcp-kilpailujen kuluja ei korvata.

HAKUOHJEET
Jos aiot osallistua joihinkin näistä kilpailuista ja haluat hakea korvausta kilpailumaksuista seuralta,
niin täytä tukihakemus netissä (linkki) tai toimita hakemuksesi caddiemasterille.
Tukihakemus on jätettävä 13.5.2019 mennessä. Myöhemmin jätetyt hakemukset voidaan ottaa
huomioon, mutta etusijalla ovat määräaikaan jätetyt hakemukset. Hakemukset jätettävä joka
tapauksessa ennen kilpailuun osallistumista.

TUEN EDELLYTYKSET JA PELAAJAN VELVOLLISUUDET
Tuen edellytyksenä on, että pelaajan kotiseura kaudella 2019 on YG ja hänellä on pelioikeus YG:n
kentällä.
Edustuspelaajan velvollisuuksina on YG:n edustaminen niissä kilpailuissa, joihin hän hakee tukea ja
osallistuu. YG:n edustaminen edellyttää urheilijamaista ja asiallista käytöstä, golfetiketin ja –
sääntöjen noudattamista.
Edustuspelaaja osallistuu myös YG:n mestaruuskilpailuihin. Muu seuran toimintaan osallistuminen
omatoimisesti tai pyydettäessä on suositeltavaa.
Korvausta saavien edustuspelaajien tulee pyydettäessä laatia raportti kisoista, joihin
edustuspelaaja on osallistunut kauden aikana. Pyynnön voi tehdä kilpailutoimikunta.

KORVAUKSET
Edustuspelaaja voi saada korvausta kilpailu- ja osallistumismaksuista. Muita kilpailuun liittyviä
kuluja ei korvata.
Edustuspelaajalle korvataan ensisijaisesti yhteen touriin osallistumisesta kertyvät kilpailumaksut.
Menestys tourilla tai kilpailuissa vaikuttaa korvausten saamiseen jos hakemuksia on runsaasti ja

tukea pitää rajoittaa. Kilpailutoimikunta päättää laajemmasta tuesta erikseen pelaajakohtaisesti ja
ilmoittaa päätöksestä pelaajalle.

Korvauksia ei voi maksaa, jos
1. Hakemusta ei ole jätetty kilpailutoimikuntaan
2. Hakemusta ei ole käsitelty kilpailutoimikunnassa
3. Kilpailuraportteja ei ole toimitettu ( jos niitä on erikseen pyydetty)
Tukea saavien henkilöiden nimet ovat seuran sisällä julkista tietoa.
Korvauksia maksetaan vain, jos kaikki pelaajan maksut on maksettu Yyteri Golf Oy:lle ja Yyteri Golf
ry:lle. Seura korvaa kilpailumaksuja kilpailutoimikunnalle asetetun budjetin rajoissa.
Ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja kilpailutoimikunnalla on oikeus muuttaa
korvausperiaatteita kauden 2019 aikana. Jos pelaaja ei noudata velvollisuuksiaan,
kilpailutoimikunta voi periä maksetut korvaukset pelaajalta takaisin.
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