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Kuopio Ski Club pelisäännöt 

 

Urheilijan säännöt 
• Urheilijan tulee sitoutua yleisiin sääntöihin: 

o Urheilijoiden tulee sitoutua noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen 
Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä. 

o Urheilija on velvollinen noudattamaan Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) sekä Ski Sport 
Finlandin kilpailutoimintaa ohjaavia sääntöjä ja niihin liittyviä kurinpitomääräyksiä. 
 
 

Ryhmän pelisäännöt 
• Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja urheilijan eettisiä 

periaatteita: 
o Tule harjoituksiin ajoissa, mieluiten vähän etukäteen ja välineet huollettuina.  

Ilmoita valmentajallesi mikäli myöhästyt tai olet poissa harjoituksista.  
o Kuuntele ja noudata valmentajien antamia ohjeita. 
o Noudata rinneyhtiöiden sääntöjä ja kunnioita muita laskijoita. 
o Rinneharjoitukset päättyvät, kun kepit on kerätty ja urat on lanattu. 

Mikäli joudut poistumaan ennen päättymistä, ilmoita siitä valmentajalle. 
o Huolehdi, että pukeudut harjoituksiin sään mukaisesti. Muista juomapullo läpi vuoden. 
o Harjoituksissa ja kilpailuissa sekä leireillä kannustetaan ja autetaan kaveria.  
o Harjoituksissa, leireillä ja kilpailuissa käyttäydytään esimerkillisesti ja muistetaan, että 

käytöksen ja kielenkäytön on oltava asiallista. 
o Seurakavereihin suhtaudutaan kaverillisesti ja urheilijamaisella reiluudella,  

eikä minkäänlaista kiusaamista / ilkeilyä sallita. Kaikki kuuluvat porukkaan ja uudet 
tulokkaat ovat tervetulleita. 

o Hissimatkan kaveriksi mahtuu ja kelpaa kuka vaan seuran laskija. 
o Ketään ei syrjitä, jätetä ulos porukasta, eikä nimitellä. 
o Kilpailu- ja leirimatkoilla on huolehdittava riittävästä ja terveellisestä ravinnosta ja 

juomisesta. Karkit ja limsat eivät kuulu urheilumatkoille eikä harjoituksiin.  
Myös aikuisten on oltava esimerkkeinä mm. alkoholin ja tupakkatuotteiden käytön 
suhteen. 
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• Vastuu koulunkäynnistä leirien ja kilpailujen aikana: 
o Vastuussa ovat urheilija ja huoltajat. 
o Tiedota koulua hyvissä ajoin leireistä ja kilpailumatkoista. 
o Selvitettävä ajoissa poissaoloilmoitukset koulun käytäntöjen mukaisesti 
o Selvittää hyvissä ajoin poissaolonaikana suoritettavat tehtävät ja huolehdi niiden 

tekemisestä. 
 

• Leirien ja kilpailumatkojen säännöt: 
o Selvittää hyvissä ajoin poissaolonaikana suoritettavat tehtävät ja huolehdi niiden 

tekemisestä. Suosimme ensisijaisesti leireillä ja kilpailumatkoilla yhteismajoituksia ja 
yhteismatkustusta. 

o Leireille lähdettäessä valmentajat selkeästi kertovat millä välineillä lasketaan  
ja mitä suojia tarvitaan mukaan. 

o Valmentajat voivat tarvittaessa matkustaa omalla autolla, mutta kyytiin on otettava muita 
valmentajia tai leiriläisiä sekä tavaraa ja mahdollisesti peräkärry.  
Ulkopuolisten kuljettamisesta on sovittava erikseen. Valmentajien matkustaminen ei saa 
aiheuttaa ylimääräisiä kuluja ryhmille. 

o Leireillä muutoksista tiedotetaan mahdollisimman nopeasti yhteisesti sovitun kanavan kautta. 
o Valmentajat edustavat leireillä seuraa ja toimivat sen mukaisesti. Etukäteen on sovittava ja 

ilmoitettava, mikäli leirillä edustetaan kolmatta tahoa. Valmentaja on leireillä ensisijaisesti 
vain seuran urheilijoita varten. 

o Vakavista ja toistuvista sääntöjen rikkomisesta leirin aikana, voidaan pahimmassa 
tapauksessa lähettää laskija omalla kustannuksella kotiin kesken leirin. Tämä tapahtuu 
valmentajien päätöksellä. Alaikäisen kohdalla kotiin lähettäminen hoidetaan yhdessä 
huoltajien kanssa. 
 

 

Valmentajien vastuu ja oikeudet 
o Valmentajan tehtävä on luoda puitteet turvalliselle harjoittelulle, ottaen huomioon olosuhteet 

ja laskijan taidot. Itse harjoittelu tapahtuu aina urheilijan (huoltajan) omalla vastuulla. 
o Valmentajalla on oikeus perua viralliset harjoitukset, jos olosuhteet sitä edellyttävät. 
o Valmentajalla on oikeus poistaa urheilija harjoituksista, jos hän ei noudata sovittuja 

pelisääntöjä tai muuten käyttäytyy häiritsevästi harjoituksissa.  
o Toistuvista väärinkäytöksistä keskustellaan laskijan ja huoltajien kanssa.  

Laskija voidaan erottaa ryhmästä, jos hän rikkoo toistuvasti sääntöjä. Päätöksen tekee 
hallitus ja valmentajat yhdessä. Valmennusmaksua ei tällaisessa tapauksessa palauteta. 
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Ohjeita huoltajille 
o Huoltajien positiivinen asenne tarttuu urheilijoihin. 
o Annetaan valmentajille työrauha keskittyä valmentamiseen. 
o Huoltajat ovat tervetulleita seuraamaan harjoituksia ja auttamaan valmentajia. Erityisesti 

lumisissa olosuhteissa radan lanaaminen nopeuttaa harjoitusten aloittamista. 
o Talkoot kuuluvat seuratoimintaan ja ovat tärkeä osa varainhankintaa. Kaikkien tulisi osallistua 

talkoisiin mahdollisuuksien mukaan.  
o Käyttäydytään leireillä ja kilpailuissa esimerkillisesti, niin rinteessä kuin sen ulkopuolellakin. 
o Ollaan valmiita tarvittaessa auttamaan välineiden kuljetuksessa leireillä (radiopuhelimet, 

kepit, porat ja ruoat ym.) 
o Kisoissa radankatseluun osallistuvat vain urheilijat ja valmentajat.  

Monet ohjeet sekoittavat isommankin urheilijan pään. 
o Urheilijan jäsenmaksu ja valmennusmaksu pitää olla maksettuna, jotta voi osallistua seuran 

valmennus- ja kilpailutoimintaan. 
o Kilpailuihin voi osallistua ainoastaan, kun kaikki maksut seuralle on hoidettu. 
o Alppihiihdon kilpailukausi on 1.6. – 31.5. Kausi alkaa siten 1.6. ja osallistumalla kesäkauden 

treeneihin sitoutuu urheilija uuden kauden jäsen- ja valmennusmaksun maksamiseen.  
 

 

 
  


