TEAM FINLAND AKATEMIA ALUEVALMENNUS - URHEILIJASOPIMUS 2023
YLEISTÄ
•
•
•
•
•
•

Tämä urheilijasopimus on tehty Suomen Golfliiton ja Team Finland akatemian aluevalmennusryhmässä mukana olevan urheilijan sekä hänen
huoltajansa välillä
Urheilija sekä hänen huoltajansa sitoutuvat sopimukseen sähköisesti ilmoittautuessaan mukaan toimintaan
Sopimus ei ole laillisesti sitova, vaan näyttää puitteet kaikkien osapuolten menestyksekkäälle valmennus- ja urheilutoiminnalle
Sopimuskausi on marraskuusta 2022 – lokakuuhun 2023
Toimintaan osallistuvilta urheilijalta laskutetaan 1000 € kausimaksu. Laskutus tapahtuu tammikuussa 2023.
Kausimaksu sisältää
o Harjoituspäivien tilavuokrat, harjoitus- sekä pelimaksut, teemoitetun harjoitusohjelman, valmennuksen, kevyen lounaan sekä
tilastointiohjelmiston vuosimaksun.
o Kansalliset TFA leirit, joille urheilija saatetaan kutsua kauden aikana.

GOLFLIITTO JA VALMENTAJAT SITOUTUVAT
•
•
•
•

tukemaan kokonaisvaltaisten sisältöjen kautta valmennukseen valitun urheilijan polkua sopimuskauden ajan
urheilijan ympärillä olevan verkoston kehittämiseen ja laadukkaan toiminnan toteuttamiseen
valmennusprosessiin harjoituskeskusten hyvissä olosuhteissa ammattivalmentajien johdolla
olemaan omalta osaltaan kasvatuskumppani ja tarjoamaan edellytyksiä kehittyä kohti huippu-urheilu-uraa

URHEILIJA SITOUTUU
•
•
•
•
•
•
•

noudattamaan valmennusryhmän sisällä erikseen sovittavia yleisiä toimintatapoja ja pelisääntöjä
suunnittelemaan, rakentamaan ja toteuttamaan omaa henkilökohtaista valmennusohjelmaansa systemaattisesti koko kauden ajan
osallistumaan kaikkiin treenipäiviin (poikkeustapaukset sovitaan erikseen, esim. sairastumiset, loukkaantumiset, yms.), toteuttamaan
harjoituspäivien välisille ajoille annettuja ”kotitehtäviä” sekä pitämään säännöllisesti yhteyttä ryhmänsä vastuuvalmentajaan
edustamaan kaikissa tilanteissa fiksusti ja urheilullisesti itseään, seuraansa, lajiaan sekä Golfliittoa
tekemään henkilökohtaisen kehityssuunnitelman sekä varmistamaan omaan tasoonsa nähden riittävän hyvän koulumenestyksen projektin aikana
yhteisesti laadittuun sekä omaan harjoitus-, kilpailu- ja opiskelusuunnitelmaan -> urheilijan polku
noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja sitoutuu olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen
manipulaatioon ja mikäli hän sellaista havaitsee joko itselle ehdotettuna tai muutoin, hän sitoutuu ilmoittamaan siitä välittömästi Golfliitolle ja
Suomen urheilun eettiselle keskukselle.

HUOLTAJAT SITOUTUVAT
•
•
•
•

suunnittelemaan, tukemaan ja toteuttamaan omalta osaltaan urheilijan henkilökohtaista urheilijan polkua mahdollisimman hyvin ja
systemaattisesti
osallistumaan huoltajille suunnattuihin tilaisuuksiin sekä tukemaan urheilijaa treenipäivien välisille ajoille annettujen ”kotitehtävien” tekemisessä
pitämään säännöllisesti yhteyttä urheilijan vastuuvalmentajaan ja muihin akatemian vastuuhenkilöihin yhdessä tehtyjen suunnitelmien
mukaisesti sekä tekemään yhteistyötä urheilijan ympärillä olevassa verkostossa toimivien tahojen kanssa
tukemaan kaikin tavoin urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä ihmisenä ja urheilijana, mahdollisuuksiensa ja resurssien mukaan

