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2020 NAISTEN TELINEVOIMISTELUN B-MAAJOUKKUE- JA BEMARITOIMINNAN PELISÄÄNNÖT
Naisten telinevoimistelun B-maajoukkueen ja Bemariryhmän valmennustoiminta
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Valmennus
B-maajoukkueeseen ja valtakunnalliseen Bemariryhmään kuuluvat voimistelijat huoltajineen,
valmentajat ja seurat allekirjoittavat sopimuksen Suomen Voimisteluliiton / NTV:n kanssa, jossa
osapuolet tutustuvat ryhmän pelisääntöihin etukäteen ja sitoutuvat noudattamaan niitä.
Kukin seura on velvollinen lähettämään leirille vähintään yhden valmentajan 7 voimistelijaa kohden,
joka vastaa seuran tyttöjen hyvinvoinnista leirin ja siihen kuuluvien matkustusten aikana. Leirillä
valmentajien tulee, B-maajoukkueen ja Bemarien vastuuvalmentajan johdolla, osallistua jokaisen
leirille osallistuvan voimistelijan ohjaamiseen.
B-maajoukkueen ja Bemariryhmän tarkoituksena on saada kunkin ikäluokan motivoituneet ja
potentiaaliset voimistelijat harjoittelemaan ja leireilemään yhdessä. Tavoitteena on tukea
voimistelijaa urapolulla eteenpäin esimerkiksi toimimalla ponnahduslautana A-/Bmaajoukkueeseen. Valmentajien, tuomareiden ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöllä sekä
valmentajakoulutuksilla autetaan kokonaisvaltaisen valmennuksen ymmärtämistä ja toteuttamista.
Vastuullisuus
Ryhmän toimintaa ohjaa Voimisteluliiton eettiset periaatteet ja vastuullisuusohjelma
https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus
Tiedottaminen
Ryhmän vastuuvalmentaja, valmennuskoordinaattori ja/tai lajipäällikkö tiedottavat valmentajia ja
seuroja ryhmän toimintaan liittyvistä asioista. Ryhmän sisäinen tiedottaminen on selkeää ja avointa.
Osallistumisen vahvistaminen ja sitoutuminen
Ryhmään kuuluvat sitoutuvat noudattamaan voimistelijan edustaman seuran harjoitusryhmälle
asetettua valmennussuunnitelmaa (harjoitukset, leirit jne). Ryhmän kuuluvat sitoutuvat
tinkimättömään ja ahkeraan harjoitteluun.
Seurat vahvistavat ryhmäpaikan vastaanottamisen lajipäällikölle testitulosten julkaisemisen jälkeen.
Paikan vastaanottaminen tarkoittaa sitoutumista koko B-maajoukkue- ja Bemarikauteen ja kaikkien
ryhmässä paikan vastaanottaneiden oletetaan osallistuvan jokaiselle leirille. Poisjäänti leiriltä ilman
hyväksyttyä syytä voi johtaa ryhmästä erottamiseen.
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B-maajoukkue- ja Bemariryhmän leirejä järjestään Kuortaneen urheiluopistolla kauden 2020 aikana
testileirin lisäksi kolme, seuraavasti:
1.-4.10.2020
21.-24.1.2021
18.-21.3.2021
Peruutusehdot, mikäli leirikutsussa ei toisin mainita
Osallistuminen leirille on oikeus peruuttaa veloituksetta Lyyti-linkin kautta ilmoittautumispäivään
asti.
Ilmoittautumispäivän umpeuduttua peruutus tulee tehdä kirjallisesti lajipäällikölle
satu.murtonen@voimistelu.fi ja vastuuvalmentajille bemarit.voimistelu@gmail.com
Ilmoittautumispäivän umpeuduttua ja ennen leirin alkua tehdystä peruutuksesta veloitetaan koko
osallistumismaksu, poikkeuksena sairastapaukset, jolloin palautetaan osallistumismaksu
(lääkärintodistusta vastaan) vähennettynä 15 euron toimistokuluilla.
Leirin alettua laskutetaan leirin kokonaishinta vaikka voimistelija/valmentaja osallistuu leirille vain
osa-aikaisesti.
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B-MAAJOUKKUEEN JA BEMARIYHMÄN PELISÄÄNNÖT 2020
PALAUTETAAN TESTILEIRILLE TULTAESSA SEURAKOHTAISESTI TÄYTETTYNÄ

Seuran nimi ja allekirjoitus

Leireille osallistuvien valmentajien nimi ja allekirjoitus
1.
2.
3.
4.
Voimistelijoiden nimi ja huoltajien allekirjoitus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Aika ja paikka
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