FIG-lisenssin ohje
Tämä ohje on tarkoitettu FIG lisenssiä ensimmäistä kertaa hakevalle voimistelijalle sekä FIG lisenssin
uusimista varten, niille, joilla on jo ennestään ollut FIG lisenssi.
FIG lisenssi tarvitaan kansainvälisiin FIGin alaisiin kilpailuihin. Lajipäällikkö tai valmentaja on yhteydessä
niihin voimistelijoihin, jotka tarvitsevat FIG lisenssin. Olethan aina ensin yhteydessä kyseisiin tahoihin,
mikäli mietit FIG lisenssin tarpeellisuutta.
FIG lisenssin hinta on 30e ja lisenssi on voimassa 2 vuotta sen myöntämishetkestä alkaen.

FIG lisenssin hakeminen ja uusiminen
FIG lisenssiä ja sen uusintaa haetaan Suomen Voimisteluliiton kautta. Voimistelijan tulee toimittaa tällä
lomakkeella luetellut tiedot liittoon, jonka jälkeen hän saa lisenssihakemuksen allekirjoitettavaksi.
Allekirjoitus tarvitaan urheilijalta, sekä tämän ollessa alaikäinen, myös urheilijan huoltajalta. Allekirjoitettu
lomake palautetaan sähköpostilla tai turvapostilla Voimisteluliittoon. Tämän jälkeen hakemus tarkistetaan
ja allekirjoitetaan Voimisteluliitossa ja sen jälkeen toimitetaan FIGiin hyväksyttäväksi. FIGin käsittelyaika
hakemuksille on 1kk. Kun FIG on hyväksynyt hakemuksen, astuu lisenssi voimaan heti ja tästä tiedotetaan
voimistelijaa. Lasku lisenssistä (30€) toimitetaan voimistelijalle muutaman kuukauden sisään hakemuksen
hyväksymisestä. Ensimmäistä FIG lisenssiä haettaessa, urheilija saa myös lisenssikortin, joka tulee ottaa
kilpailuihin mukaan. Tämän kortin toimittamisessa kestää muutama kuukausi.
Tiedot toimitetaan Voimisteluliittoon osoitteeseen lisenssit@voimistelu.fi tai turvapostilla.
Toimitattehan kaikki tarvittavat tiedot yhdellä kertaa.
Lisenssin uusintaa haettaessa tulee voimistelijan toimittaa kaikki alla olevat tiedot, joita hän ei ole aiemmin
toimittanut sekä kaikki edellisestä hakemuksesta muuttuneet tiedot. ALPHA testi otettu käyttöön vuonna
2019, joten se tulee toimittaa, mikäli edellinen lisenssihakemus on tehty ennen tätä. Jos voimistelijan passi
tai osoitetiedot ovat muuttuneet, tulee toimittaa niistä uudet tiedot.

ALPHA -testi
ALPHA -testi on World Anti-Doping Agencyn kehittämä sähköinen opetusalusta ja siihen liittyvä testi, jonka
jokaisen voimistelijan on suoritettava. Kirjaudu sivustolle osoitteessa https://adel.wada-ama.org ja suorita
moduuli nimeltä ALPHA 1. Suorituksen lopuksi saat PDF muotoisen todistuksen, missä on voimistelijan nimi.
Tämä todistus on toimitettava lisenssiä varten Voimisteluliittoon.
Testi on saatavilla vain englanniksi ja sen tekemiseen on hyvä varata aikaa. Mikäli testin tekemiseen,
sivustoon tai todistuksen saamiseen tarvitsee apua, olkaa yhteydessä adel@wada-ama.org Myös
osoitteesta https://adel.wada-ama.org/en/adel-faq löytyy vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Passikopio
Voimistelijan tulee toimittaa passin tietosivusta kopio. Kopion tulee olla riittävän tarkka, että siitä voi lukea
tarvittavat tiedot. Puhelimella otettu valokuva usein riittää, mikäli kuva on tarpeeksi hyvä laatuinen ja
selkeä.

Voimistelijan tiedot
Voimistelijasta tarvitaan seuraavat tiedot.
Etunimet:
Sukunimi:
Laji:
Syntymäaika:
Sähköpostiosoite laskutusta varten:
Osoite:
Postinumero- ja postitoimipaikka:
Passin numero:
Passin viimeinen voimassaolopäivä:
Syntymäpaikka:

Kasvokuva
Voimistelijan kasvokuvan tulee olla suoraan edestäpäin otettu kuva, vaaleaa ja tasaista taustaa vasten.
Puhelimella otettu kuva kelpaa usein hyvin, mutta huomioithan, että kuva ei voi olla selfie. Kuvan ei tarvitse
olla virallinen, esimerkiksi passikuva, eikä koulukuva usein kelpaa, koska tausta ei ole valkoinen tai kasvot
eivät ole suoraan edestä kuvattu. Kuvaa käytetään lisenssi kortissa, FIG urheilijaesittelyssä FIG:n sivuilla
sekä usein kuvaa käytettään myös KV-kisoissa tulostaululla urheilijan esittelyssä. Uusintaa varten voit
toimittaa uuden kuvan halutessasi. Uutta lisenssikorttia ei toimiteta, mutta kuva päivittyy muihin yhteyksiin
missä FIG niitä käyttää.

