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Tervetuloa	  minien	  	  
cheer-‐joukkueiden	  joukkuevalintoihin!	  
	  
Spellbinders-‐joukkueen	  karsintoihin	  voivat	  osallistua	  vuosina	  2006-‐2008	  syntyneet	  urheilijat	  ja	  Pixies-‐joukkueen	  
karsintoihin	  voivat	  osallistua	  vuosina	  2006-‐2009	  syntyneet	  urheilijat.	  
	  
Joukkuevalinnat	  järjestetään	  seuraavasti:	  
	  
Ke	  20.12.	  Klo	  16:00-‐19:00	  Töölön	  kisahalli	  
	  
Mihin	  joukkueisiin	  joukkuevalinnoissa	  valitaan	  jäsenet?	  
Joukkuevalinnoissa	  valitaan	  jäsenet	  koko	  vuodeksi	  2018	  alla	  oleviin	  joukkueisiin.	  Voit	  valita,	  haetko	  niistä	  yhteen	  tai	  
useampaan.	  	  
	  
Spellbinders,	  edistyneet-‐taso	  
Pixies,	  keskitaso	  
	  
Mitä	  joukkueeseen	  sitoutuminen	  tarkoittaa?	  
Joukkueisiin	  valitaan	  jäsenet	  koko	  kalenterivuodeksi	  2018,	  ellei	  urheilijan	  ja	  joukkueen	  valmentajien	  välillä	  toisin	  sovita.	  
Joukkueisiin	  valitut	  urheilijat	  ovat	  velvollisia	  maksamaan	  vuosimaksun	  riippumatta	  poissaoloistaan.	  Joukkuevalintoihin	  ei	  
voi	  osallistua	  ilman	  allekirjoitettua	  sitoumusta,	  sitoumuslomake	  löytyy	  sivulta	  3.	  Vuonna	  2018	  Golden	  Spirit	  ei	  allekirjoita	  
seurasiirtoja	  kesken	  kauden.	  
	  
Erityisestä	  syystä	  voi	  pyrkiä	  joukkueeseen	  myös	  vaan	  puoleksi	  vuodeksi.	  Kirjoita	  sitoutumislomakkeeseen	  (sivu	  3)	  
perustelut,	  miksi	  et	  hae	  paikkaa	  koko	  vuodeksi.	  Vain	  puoli	  vuotta	  urheilevilta	  peritään	  puolen	  vuoden	  kulut,	  jotka	  ovat	  noin	  
50	  %	  koko	  vuoden	  kuluista.	  
	  
Edistyneet-‐	  ja	  keskitason	  joukkueissa	  harjoitukset,	  leirit	  ja	  kilpailut	  ovat	  pakollisia	  ja	  poissaoloista	  on	  sovittava	  erikseen	  
valmentajien	  kanssa.	  Kilpajoukkueessa	  harrastaminen	  vaikuttaa	  myös	  urheilijan	  perheen	  ajankäyttöön.	  
	  
Ketkä	  voivat	  osallistua	  joukkuevalintoihin?	  
Vuonna	  2006-‐2008/2009	  syntyneet	  urheilijat.	  
Poikkeustapauksessa	  myös	  vanhempi	  urheilija.	  Tällöin	  erityislupaa	  tulee	  pyytää	  valmennuspäälliköltä	  ennen	  
joukkuevalintojen	  ilmoittautumisajan	  päättymistä.	  	  
	  
Miten	  valitsen,	  mihin	  joukkueisiin	  hakea?	  
Asiasta	  kannattaa	  keskustella	  sekä	  kotona	  että	  oman	  valmentajan	  kanssa,	  sillä	  joukkuevalintojen	  jälkeen	  ei	  voi	  enää	  
muuttaa	  mieltä.	  Myös	  seuran	  valmennuspäällikkö	  auttaa	  tarvittaessa	  sopivien	  joukkueiden	  valinnassa.	  Muistattehan	  
tarkistaa	  joukkueiden	  hinnat	  (sivu	  3)	  ennen	  joukkuevalintapäätöksen	  tekemistä.	  Kannattaa	  hakea	  kaikkiin	  joukkueisiin,	  
joista	  haluaisi	  saada	  paikan.	  Mitä	  useampaan	  joukkueeseen	  hakee,	  sitä	  todennäköisemmin	  saa	  paikan	  jostain	  joukkueesta.	  	  
	  
Mitä	  joukkueiden	  hinnat	  sisältävät?	  
Hintaan	  on	  laskettu	  kaikki	  joukkueiden	  kotimaan	  kustannukset	  eli	  jäsenmaksu,	  harjoittelumaksut	  seuralle,	  kotimaan	  
kilpailumatkat,	  leirit	  ja	  leiripäivät	  sekä	  muut	  joukkueen	  tapahtumat,	  ulkopuolinen	  valmennus,	  vaatetilaukset	  ja	  lettinauhat.	  
Näiden	  lisäksi	  uudet	  joukkueen	  jäsenet	  tilaavat	  pysyviä	  joukkuetuotteita.	  Kaikilta	  joukkueiden	  jäseniltä	  edellytetään	  myös	  
GS-‐tuulipuvun	  käyttämistä,	  joten	  se	  tulee	  hankkia,	  jos	  ei	  ennestään	  sitä	  omista.	  	  
	  
Milloin	  seuraavat	  joukkuevalinnat	  ovat?	  	  
Seuraavat	  joukkuevalinnat	  ovat	  joulukuussa	  2018.	  Tarpeen	  mukaan	  joukkueita	  täydennetään	  myös	  kesken	  vuoden.	  Tällöin	  
ei	  pidetä	  joukkuevalintoja,	  vaan	  joukkueisiin	  kutsutaan	  urheilijoita	  omalta	  ikätasolta.	  
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Miten	  joukkuevalintoihin	  ilmoittaudutaan?	  
Tulosta	  ja	  täytä	  sitoutumislomake	  (sivu	  3)	  ja	  ota	  se	  mukaasi	  joukkuevalintoihin	  tai	  toimita	  sähköisesti	  GS:n	  toimistoon	  
ennen	  joukkuevalintatilaisuutta.	  Mikäli	  et	  pysty	  tulostamaan	  lomaketta,	  pyydä	  se	  omalta	  valmentajaltasi.	  Tämän	  lisäksi	  
ilmoittaudu	  joukkuevalintoihin	  oheisen	  linkin	  kautta	  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Z1UsEF4SH35dWF5vsjmm6PhBhduvPcIdS1QdhEpbsTo14g/viewform?usp=
sf_link	  .	  
	  
Ilmoittautumisen	  jälkeen	  lähetämme	  täsmentävän	  infon	  joukkuevalintoihin	  osallistujille.	  Ilmoittautuminen	  tulee	  tehdä	  	  
viimeistään	  13.12.2017.	  
	  
Tulosten	  ilmoittaminen	  
Minien	  joukkuevalintojen	  tulokset	  ilmoitetaan	  21.12.2017	  klo	  10	  mennessä	  Golden	  Spiritin	  kotisivuilla	  cheerleading-‐
uutisissa	  julkaistavalla	  listalla.	  Tuloksia	  ei	  julkaista	  22-‐07	  välisenä	  aikana.	  
	  
Onko	  mahdollista,	  että	  urheilija	  ei	  halutessaan	  pääse	  ensi	  vuodeksi	  nykyiseen	  joukkueeseensa?	  
On,	  sillä	  haluamme	  että	  jokainen	  seuramme	  jäsen	  voi	  urheilla	  sopivan	  tasoisessa	  joukkueessa.	  On	  kuitenkin	  harvinaista,	  
että	  urheilija	  ei	  pääsisi	  joukkuevalinnoissa	  samantasoiseen	  joukkueeseen,	  kuin	  missä	  on	  aiemmin	  urheillut.	  	  	  
	  
Entä	  jos	  urheilija	  ei	  osallistu	  tai	  ei	  saa	  paikkaa	  joukkuevalinnoissa?	  
Jos	  vuosina	  2006-‐2009	  syntynyt	  urheilija,	  joka	  on	  aiemmin	  harrastanut	  keski	  tai	  ylemmän	  tason	  joukkueessa	  ei	  osallistu	  
joukkuevalintoihin	  tai	  ei	  saa	  paikkaa	  mistään	  yllä	  mainituista	  joukkueista,	  hän	  saa	  paikan	  harrastetason	  joukkueesta	  
(Fairies,	  Unicorns).	  	  
	  
Alkeisjoukkueessa	  tällä	  hetkellä	  harrastavat	  voivat	  jatkaa	  harrastustaan	  alkeisjoukkueessa,	  tai	  heille	  voidaan	  osoittaa	  
paikka	  harrastetason	  joukkueessa,	  jos	  niissä	  on	  tilaa.	  
	  
Miten	  pitää	  toimia,	  jos	  ei	  pääse	  joukkuevalintatilaisuuteen?	  
Jos	  olet	  esim.	  matkalla	  joukkuevalintojen	  aikaan,	  voit	  kuitenkin	  osallistua	  joukkuevalintaan.	  
	  
Tällöin	  ilmoittaudu	  tavalliseen	  tapaan	  joukkuevalintoihin	  täyttämällä	  ilmoittautumislomake	  (linkki	  sivulla	  2)	  ja	  samalla	  
palauta	  sitoutumislomake	  (sivu	  3)	  toimistoon	  skannattuna	  osoitteeseen	  toimisto@goldenspirit.fi.	  	  
	  	  
Jos	  sairastut	  joukkuevalintapäivänä,	  ilmoita	  poissaolosta	  sähköpostitse	  seuran	  toimistoon	  ja	  samalla	  palauta	  
sitoutumislomake	  (sivu	  3)	  toimistoon	  skannattuna	  osoitteeseen	  toimisto@goldenspirit.fi.	  	  
	  
Entä	  jos	  urheilija	  ei	  halua	  osallistua	  oman	  ikätason	  joukkuevalintoihin?	  
Poikkeustapauksessa	  valmennuspäällikkö	  voi	  myöntää	  luvan	  poiketa	  seuran	  ikärajoista.	  Valmennuspäällikköön	  voi	  olla	  
yhteydessä	  näissä	  asioissa,	  mieluiten	  sähköpostitse.	  Valmennuspäällikkönä	  toimii	  Hanneli	  Alho-‐Ignatius,	  
hanneli.alho@goldenspirit.fi	  tai	  050	  369	  5512.	  
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Sitoutumislomake	  
	  
Ota	  tämä	  lomake	  täytettynä	  mukaan	  joukkuevalintoihin.	  Lomakkeet	  kerätään	  ilmoittautumispisteessä.	  	  
Allekirjoittamalla	  tämän	  sitoumuksen	  ymmärrän,	  että:	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  urheilija	  sitoutuu	  urheilemaan	  kyseisessä	  joukkueessa	  koko	  vuoden,	  ellei	  toisin	  erikseen	  sovita	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  seura	  ei	  allekirjoita	  seurasiirtoja	  kesken	  vuoden	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  urheilijan	  huoltaja	  on	  velvollinen	  maksamaan	  sen	  joukkueen	  vuoden	  2018	  kustannukset,	  johon	  tulee	  valituksi.	  
Joukkueen	  vuosimaksu	  tulee	  maksaa	  kokonaisuudessaan	  poissaoloista	  riippumatta.	  	  
	  
	  
	  
	  
_______________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Urheilija)	  
	  
	  
Spellbinders,	  edistyneet-‐taso,	  750	  €	  

-‐	  Lisätietoja:	  Annika	  Ahlstedt	  045	  127	  5194	  annikacharlotta.ahlstedt@gmail.com	  
Urheilija	  osallistuu	  Spellbinders-‐joukkueen	  valintoihin	  	  
Haen	  paikkaa	  ainoastaan	  kevätkaudeksi	  
	  	  	  Perustelut:	  	  
	  
	  
	  

	  
Pixies,	  keskitaso,	  385	  €	  

-‐	  Lisätietoja:	  Sarafine	  Eyong	  045	  270	  2629	  Sarafinej@hotmail.com	  
Urheilija	  osallistuu	  Pixies-‐joukkueen	  valintoihin	  
Haen	  paikkaa	  ainoastaan	  kevätkaudeksi	  	  	   	  

Perustelut:	  	  
	  
	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Allekirjoitukset	  

Aika	  ja	  paikka	  _______________________________________	  
	  
	  
__________________________	   	   	   __________________________	  
Urheilijan	  allekirjoitus	   	   	   	   Huoltajan	  allekirjoitus	  ja	  nimenselvennys	  
	   	   	   	   	   	   (alle	  18-‐vuotiaiden	  huoltajat)	  

 

 


