Tervetuloa osallistumaan edustus- ja kilpatason cheerjoukkuevalintoihin!
Joukkuevalinnat on tarkoitettu joukkuetta vaihtaville urheilijoille. Lue lisää alta.
Miten joukkuevalinta järjestetään?
1. Edustus- ja kilpatason joukkueissa käydään läpi vanhojen urheilijoiden tilanne
2. Hakulomake joukkueen vaihtajille avataan
3. Jäseniä voidaan valita hakulomakkeen perusteella suoraan joukkueisiin
4. Jäseniä voidaan kutsua hakulomakkeen perusteella näyttötilaisuuteen
5. Järjestetään tarvittaessa näyttötilaisuus
Mikä on joukkuevalintojen aikataulu?
1. Touko-kesäkuu: edustusjoukkueiden nykyisille jäsenille tarjotaan paikkoja, kilpajoukkueiden valmentajat kysyvät
nykyisiltä jäseniltä kiinnostusta jatkaa nykyisessä joukkueessa. Hakulomake joukkueen vaihtajille aukeaa ja ensi kauden
maksut julkaistaan.
2. Kesä-heinäkuu: uusia jäseniä valitaan taitovideoiden ja/tai näyttötilaisuuden perusteella suoraan joukkueisiin.
Joukkuenäyttöpäivät:
Angels, Phoenix maanantai 1.8. klo 18-20
Whitelighters, Dragons tiistai 2.8. klo 17-19
Genies, Sparks, Shapeshifters keskiviikko 3.8. klo 17-19 ja Saints, Melids, Sprites keskiviikko 3.8. klo 1830-2030
3. Heinä-elokuu: joukkueet on täydennetty ja uusi kausi alkaa.
Mihin joukkueisiin joukkuevalinnoissa valitaan jäsenet?
Joukkuevalinnoissa valitaan jäsenet alla mainittuihin joukkueisiin.
Edustustaso
Angels, edustusjoukkue, level 6, vuonna 2006 tai sitä ennen syntyneet, vuosimaksu 1450€
Phoenix, sekaedustusjoukkue, level 6, vuonna 2006 tai sitä ennen syntyneet, vuosimaksu 1450€
Whitelighters, edustusjoukkue, level 5, vuonna 2004-2009 syntyneet, vuosimaksu 1450€
Dragons, sekaedustusjoukkue, level 5, vuonna 2004-2009 syntyneet, vuosimaksu 1450€
Kilpataso
Genies, kilpajoukkue, level 5-6, vuonna 2007 tai sitä ennen syntyneet, vuosimaksu 1350€
Sparks, kilpajoukkue, level 4-5, vuonna 2008 tai sitä ennen syntyneet, vuosimaksu 1300€
Shapeshifters, kilpajoukkue, level 3-4, vuonna 2008 tai sitä ennen syntyneet, vuosimaksu 1000€
Saints, kilpajoukkue, level 4, vuonna 2006-2010 syntyneet, vuosimaksu 1350€
Melids, kilpajoukkue, level 3, vuonna 2006-2010 syntyneet, vuosimaksu 1300€
Sprites, kilpajoukkue, level 2, vuonna 2006-2010 syntyneet, vuosimaksu 1300€
Edustustasolla jäsenet valitaan joukkueisiin joko vuodeksi kerrallaan tai pysyvästi valmentajien harkinnan mukaan.
Kilpatasolla jäsenet valitaan joukkueisiin pysyvästi.
Alustavat joukkueiden harjoituspaikat ja -ajat löydät täältä. Seuramme urheilijapolku löytyy täältä.
Onko mahdollista, että urheilija ei halutessaan pääse ensi kaudeksi nykyiseen joukkueeseensa?
Edustusjoukkueissa on, sillä tavoitteena on, että edustusjoukkueissa urheilevat seuran taitavimmat urheilijat. Kilpajoukkueissa
joukkuepaikat ovat pysyviä, mahdolliset joukkueesta putoamiset käsitellään tarvittaessa erikseen valmentajan, urheilijan (ja
huoltajan) ja valmennuskoordinaattorin kanssa. On kuitenkin harvinaista, että urheilija ei pääsisi samantasoiseen joukkueeseen,
kuin missä on aiemmin urheillut. Valmentajat keskustelevat joukkuepaikoista nykyisten urheilijoiden kanssa touko-kesäkuussa
2022.
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Kenen tulee osallistua joukkuevalintaan ja täyttää hakulomake?
Kesän joukkuevalinta on tarkoitettu kaikille urheilijoille, jotka haluavat vaihtaa harrastetasolta kilpatasolle tai kilpatasolta
edustustasolle sekä seuran ulkopuolelta hakeville urheilijoille. Mikäli urheilija haluaa jatkaa urheilemista nykyisessä
joukkueessaan, hakulomaketta ei tarvitse täyttää.
Miten haen joukkueisiin?
1. Täytä hakulomake osoitteessa: https://tinyurl.com/joukkuevalinnat2022-2023
2. Liitä taitovideot linkkeinä.
3. Hakulomakkeen perusteella urheilijoita voidaan valita suoraan joukkueisiin tai valmentajat voivat kutsua erilliseen
valintatilaisuuteen.
4. Tarkista että sähköposti on ilmoitettu oikein, sillä joukkuevalinta-asioissa olemme yhteydessä siihen hakulomakkeessa
ilmoitettuun osoitteeseen.
Hakulomake on auki toukokuun lopusta aina heinäkuun loppuun eli 31.7. saakka.
Miten tulokset ilmoitetaan?
Joukkueiden valmentajat lähettävät kutsut valintatilaisuuteen sähköpostitse kesä- ja heinäkuun aikana. Suorasta valinnasta
uuteen joukkueeseen ilmoitetaan niin ikään sähköpostitse jo hakuprosessin aikana. Kaikille valintapäivään kutsutuille ja
osallistuneille lähetetään valintapäätös sähköpostitse viimeistään 7.8. Niille hakijoille, jotka eivät tule valituksi mihinkään
joukkueeseen, ilmoitetaan valinnan päättymisestä 7.8. Aikuisten edustusjoukkueiden valinnat voidaan tehdä myös jo
hakuprosessin aikana. Junioreiden valinnat ilmoitetaan kuitenkin elokuun alussa kesälomien päätteeksi, valintoja ei tehdä kesällä.
Miten otan paikan vastaan?
Paikka joukkueessa otetaan vastaan toimittamalla allekirjoitettu maksusitoumus sähköpostitse seuran toimistoon
(toimisto(a)goldenspirit.fi) skannattuna tai valokuvana. Maksusitoumuksen voi myös kirjoittaa käsin, jos tulostaminen ei ole
mahdollista. Tässäkin tapauksessa lähetä skannattu kopio tai valokuva allekirjoitetusta sitoumuksesta sähköpostitse. Paikka tulee
ottaa vastaan kolmen (3) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Maksusitoumus toimitetaan valituille urheilijoille
hyväksymissähköpostin liitteenä palautuspäivämäärän kera.
Milloin seuraavat joukkuevalinnat ovat?
Seuraavat joukkuevalinnat ovat kesällä 2023.
Mitä joukkueiden hinnat sisältävät?
Hinnat joukkueittain löydät edelliseltä sivulta.
Hintaan on laskettu kaikki joukkueiden kotimaan kustannukset eli
- harjoittelumaksut seuralle joukkueen tasosta riippuen 335€ tai 295€ / puoli vuotta,
- kotimaan kilpailumatkat n. 250€,
- leirit ja leiripäivät sekä muut joukkueen tapahtumat joukkueen tasosta riippuen n. 235 € tai 225€,
- ulkopuolinen valmennus joukkueen tasosta riippuen n. 125€ tai 95€,
- vaatetilaukset n. 50€ ja
- fysiikkavalmennus n. 140€ - 80€.
Kaudella 2022-2023 jäsenmaksu (40€) laskutetaan erikseen eikä se kuulu joukkueiden vuosimaksuihin. Näiden lisäksi uudet
joukkueen jäsenet tilaavat pysyviä joukkuetuotteita, jotka laskutetaan erikseen.
Ulkomaan kilpailumatkat eivät sisälly kauden hintaan. Niiden hinnoista tiedotetaan erikseen matkavarausten tekemisen jälkeen.
Ilmoitathan maksusitoumuksessa haluamasi maksuerien määrän. Meillä on mahdollista saada laskut myös e-laskutuksena,
lisätietoja toimisto(a)goldenpsirit.fi. E-laskutus tulee käyttöönottaa ennen ensimmäisen laskun saantia. Kaudelle 2022-2023
otetaan käyttöön yhden euron laskutuslisä.
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Mitä joukkueeseen sitoutuminen tarkoittaa?
Joukkueisiin valitaan jäsenet elokuusta 2022 – heinäkuuhun 2023, ellei urheilijan ja joukkueen valmentajien välillä toisin sovita.
Joukkueisiin valitut urheilijat ovat velvollisia maksamaan vuosimaksun riippumatta poissaoloistaan. Kesken sitoutumiskauden
lopettava tai seuraa vaihtava urheilija on velvollinen maksamaan joko jäljellä olevat kuukausierät tai tasausmaksun (sen mukaan,
kumpi näistä on pienempi). Urheilija voidaan vapauttaa maksusta paikkakunnalta muuton vuoksi tai lääkärintodistuksella.
Joukkueen kulut jaetaan joukkueeseen sitoutuneiden urheilijoiden kesken. Mikäli urheilija päätyy vaihtamaan seuraa kesken
sitoutumiskauden, Golden Spirit hyväksyy seurasiirron vasta kun urheilija on suorittanut jäljellä olevat kuukausierät tai
tasausmaksun seuran tilille. Jäljellä olevien kuukausierien tai tasausmaksun tarkoituksena on varmistaa, ettei kesken kauden
siirtyvästä urheilijasta aiheudu kuluja muille joukkueen jäsenille.
Edustustason joukkueissa harjoitukset, leirit ja kilpailut ovat pakollisia ja poissaoloista on sovittava erikseen valmentajien kanssa.
Poissaolot eivät pienennä jäsenen kausimaksua. Kilpajoukkueessa urheileminen vaikuttaa myös urheilijan perheen ajankäyttöön.
Mikä on tasausmaksu?
Tasausmaksu on kesken sitoutumiskauden lopettavalle tai seuraa vaihtavalle urheilijalle laskettava maksu, jolla katetaan
urheilijasta joukkueelle syntyvät kulut. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkueen kulut, seuran maksut ja valmentajien kulut, jotka
muuten nostaisivat joukkueen muiden urheilijoiden kuluja. Edustustasolla tasausmaksu on 370€ ja kilpatasolla 340€.
Entä jos urheilija ei osallistu tai ei saa paikkaa joukkuevalinnoissa?
Jos vuonna 2008 tai sitä ennen syntynyt urheilija, joka on aiemmin harrastanut harraste- tai kilpatason joukkueessa, ei osallistu
joukkuevalintoihin tai ei saa paikkaa mistään yllä mainituista joukkueista, saa hän paikan harrastetason joukkueesta (Tinkerbells/
Mammoths).
Alkeisjoukkueessa tällä hetkellä harrastavat voivat jatkaa harrastustaan nykyisessä joukkueessa tai heille voidaan osoittaa paikka
harrastetason Mammothista (v. 2005 tai aiemmin syntyneet), Tinkerbellseistä (v. 2006-2010 syntyneet) tai Nereidsistä/Gaiasista
(v. 2009-2013 syntyneet).
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