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VALMENNUSTUKISOPIMUS 1.10.2018-30.9.2019 

  
Hyvinkään Seudun Urheilijat ry (myöhemmin Seura) ja _________________________ 

(myöhemmin Urheilija) ovat tällä sopimuksella sopineet, että Seura myöntää urheilijalle 

ajanjaksolle 1.10.2018-30.9.2019 (myöh. Sopimuskausi) valmennustukea _______ eu-

roa. Valmennustuen summa määräytyy kauden 2018 tulosten ja menestyksen perusteel-

la valmennustukisääntöjen mukaisesti ja se on käytettävissä 1.1.2019 alkaen. Valmen-

nustuen voi käyttää myös talvikauden 2019 harjoitusmaksuun jo ennen 1.1.2019. Seura 

ilmoittaa valmennustuen määrän Urheilijalle 30.9.2018 mennessä, jonka jälkeen Urhei-

lija palauttaa Seuralle suunnitelman tuen käytöstä.  

  

Urheilija sitoutuu seuran valmennustukiurheilijana noudattamaan Sopimuskaudella seu-

raavia velvollisuuksia:  

 

1. Urheilija edustaa Sopimuskauden ajan Seuraa ja käyttää kilpailuissa Seuran vi-

rallista kilpailu- ja verryttelyasua. 

 

2. Urheilija edustaa Seuraa seuraavissa kilpailuissa:  

___ am-kilpailut yleinen sarja 

___ am-kilpailut M/N 17 tai M/N 19 

___ am-viestit 

___ am-moniottelut 

___ am-maastot 

___ Kalevan Kisat 

___ SM-kilpailut M/N 17 tai M/N 19 

___ SM-viestit 

___ SM-moniottelut 

___ SM-maastot 

___ Seuracup 

 

3. Urheilija on käyttäytymiseltään ja toiminnaltaan esimerkillinen. Urheilija käyt-

täytyy urheilun puhtaisiin arvoihin sopivalla tavalla myös urheiluntoiminnan ul-

kopuolella. Urheilija on velvollinen tutustumaan Urheilun kielletyt ja sallitut ai-

neet – julkaisuun ja noudattamaan siinä annettuja kieltoja dopingin käytöstä.  

 

4. Urheilija on velvollinen osallistumaan Seuran Kunniakierros-tapahtumaan ja ke-

räämään vähintään yhden täyden listan arvolta (120 €) tukijoita. Keräys toteute-

taan seuran Kunniakierros-suunnitelman mukaisesti. 

 

Lisäksi urheilija on velvollinen osallistumaan vuoden aikana kahteen muuhun 

seuran kilpailu- tai varainhankintaan liittyvään tapahtumaan, jos seura niitä jär-

jestää. Näistä tapahtumista sovitaan erikseen.  
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5. Urheilija kertoo seuran puheenjohtajalle kaikista omista mainos- yms. sopimuk-

sista, jotka mahdollisesti vaikuttavat seuran varainhankintaan tai muuhun toi-

mintaan. 

 

Lisäksi suositellaan, että Urheilijalla on voimassaoleva sairauskuluvakuutus, joka kor-

vaa myös urheilusta aiheutuneiden ei-tapaturmaksi luokiteltavien pitkäaikaisten vam-

mojen hoitokulut.  

 

Mikäli urheilija rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai syyllistyy seuran tai SUL:n jäsen-

järjestöjen sääntöjen rikkomiseen, on seuralla oikeus irtisanoa tämä sopimus. Mikäli 

seura urheilijan sopimusrikkomuksen vuoksi irtisanoo sopimuksen, on urheilija velvol-

linen korvamaan jo käyttämänsä valmennustuen täysimääräisenä.  

  

Tämä sopimus on voimassa Sopimuskauden ja se on tehty kolmena (3) kappaleena, yksi 

molemmille sopijapuolille sekä yksi urheilijan henkilökohtaiselle valmentajalle.  

 

Hyvinkäällä __.__.2018 

 

Hyvinkään Seudun Urheilijat ry Urheilija  

 

___________________________  __________________________  

Allekirjoitus  Allekirjoitus  

 

___________________________  ___________________________  

Nimenselvennys   Nimenselvennys 

 

alle 18-vuotiaan urheilijan huoltaja  henkilökohtainen valmentaja  

 

___________________________  __________________________  

Allekirjoitus  Allekirjoitus  

 

___________________________  ___________________________  

Nimenselvennys   Nimenselvennys 

 

 


