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Stipendien ja muiden tukien hakeminen
Ohessa on palkitsemiseen liittyviä perusteita ja ohjeita helpottamaan lomakkeiden täyttöä.
Toimi ohjeiden mukaisesti ja täytä lomakkeet asiallisesti. Tärkeätä on ilmoittaa myös
mitalisijojen ulkopuolinen menestys. Lomakkeet löytyvät ja ne lähetetään sähköisessä
muodossa Kymenlaakson Urheiluseurojen Yhdistyksen sivuilta.
Hakemuslomakkeet avautuvat täytettäviksi 15.12.2021 ja sulkeutuvat määräajan
umpeuduttua 31.1.2022 klo 23.59. Täytetyt lomakkeet siirtyvät järjestelmän kautta
vastaanottajille (Markku Seppä, Sanna Huuhka ja Ulla-Maija Arola), kun painat lomakkeen
lähetä-kenttää. Onnistuneesta lähetyksestä tulee kuittaus. Jos jostain syystä järjestelmä ei
anna kuittausta, ota yhteys sihteeri Sanna Huuhkaan sanna.huuhka@kymli.fi varmistaaksesi
onko lähettäminen jostain syystä epäonnistunut.
Poikkeustapauksessa lomakkeet voi lähettää postitse osoitteeseen Markku Seppä
Puutarhurinkatu 2C3 49400 Hamina . JOS lähetät hakemukset postin kautta, laita
Markulle tästä lähetyspäivänä viesti, jotta hän tietää olla yhteydessä, jos lähetys hukkuu
matkalla. Postin kautta lähetetyt hakemukset tulee lähettää niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät
määräpäivään 31.1.2022 mennessä perille.
Mahdolliset tiedustelut/kysymykset; Markku Seppä markkuseppa@hotmail.com,
puh 044 2166034

Palkitsemisen perusteita
Henkilökohtainen kilpailu
Alin palkittava sarja on 15 vuotta ja yläikäraja palkittavalle henkilölle on 20 vuotta.
Henkilökohtaisen arvokisa- ja SM-mitalin saanut palkitaan aina.
SM-kilpailuissa sijoille 4-10 sijoittuneet voidaan huomioida.
Arvokilpailuissa myös mitalisijojen ulkopuolelle jääneet huomioidaan rinnastustaulukon
mukaisesti. Arvokilpailuun osallistuminen on jo arvo sinänsä.
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailuissa palkitseminen tapahtuu osallistuvien joukkueiden lukumäärän mukaan
SM-kilpailut:
Osallistuvia joukkueita 1-3; palkitaan kultamitalin voittanut joukkue
4-6; palkitaan kaksi parasta joukkuetta
7 ja yli; palkitaan kolme parasta joukkuetta
Arvokilpailuissa palkitaan aina kolme parasta joukkuetta ja mitalisijojen ulkopuolelle jääneet
huomioidaan rinnastustaulukon mukaisesti
Parikilpailu käsitellään joukkuekilpailuna
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Muuta huomioitavaa
Palkitsemista ei myönnetä vielä siltä vuodelta, jona seura on liittynyt yhdistyksen jäseneksi.
Palkitseminen edellyttää, että urheilija on edustanut jäsenseuraamme kilpailuhetkellä.
Jos urheilija siirtyy kesken kilpailukauden edustamaan yhdistykseemme kuulumatonta tai
alueemme ulkopuolista seuraa, palkitsemisia ei myönnetä.
Seuran velvoitteet:
Seura on maksanut jäsenmaksunsa

HUOM! Tuen hakija on aina seura – ei yksittäiset urheilijat.
Anomus (-kset) on täytetty asiallisesti jokainen omalle lomakkeelleen ja lähetetty kootusti
yhteyshenkilön kautta määräaikaan mennessä 31.1.2022 klo 23.59.
Stipendien saajat saavat kutsun/tiedonannon stipendien jaosta huhtikuun loppuun mennessä.

KYMENLAAKSON URHEILUSEUROJEN YHDISTYS RY
Hallitus

