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ALUELEIRIT
Suomen Potkunyrkkeilyliiton alueleirijärjestelmän tavoitteena on aktivoida lajitoimintaa ympäri
Suomen. Suomi on jaettu kuuteen alueeseen, joista kullakin on tavoitteena järjestää kaksipäiväinen
alueleiri kolme kertaa vuodessa.
Kevään ja syksyn leirit pyritään ajoittamaan siten, että peruskurssien olisi mahdollista suorittaa
vyökokeensa leirillä. Kesän alueleirit pidetään kesä-heinäkuussa. Lisäksi alueleirien järjestämisessä
huomioidaan, että ne eivät mene päällekkäin tai aivan lähekkäin liiton suurleirien kanssa.
Ohjaajat
Leirien ohjaajina toimivat kotimaiset mustavöiset potkunyrkkeilijät, joilla on graduointioikeus
voimassa. Alueleirin järjestäjä ei maksa ohjaajan kuluja. Liitto maksaa alueleirin ohjaajalle korvauksen
ohjauksesta ja vyökokeiden pitämisestä, majoituksen sekä matkakorvauksen ja
päivärahan/ateriakorvauksen, joilla ohjaaja kustantaa matkansa ja ruokailunsa.
Leirien rakenne
Leirit pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman monet pääsevät osallistumaan leireille.
Alueleirien rakenne on taulukon 1 mukainen. Lajiharjoitukset ovat pääosin tekniikka- ja
taktiikkapainotteisia siten, että mahdollisimman moni harrastaja pystyy osallistumaan koko leirille.
Taulukko 1. Alueleirien rakenne
Päivä
Sisältö
lauantai
kaksi lajiharjoitusta ja vyökokeet (keltainen, oranssi, vihreä)
sunnuntai
kaksi lajiharjoitusta
Leirien talous sekä passien ja lisenssien tarkistaminen
Alueleirien ilmoittautumiset sekä osallistumis- ja vyökoemaksut hoidetaan digitaalisen urheilupalvelu
Suomisportin kautta. Osallistujat suorittavat maksunsa ilmoittautumisen yhteydessä, joten järjestävän
seuran ei tarvitse käsitellä esim. käteismaksuja. Samoin osallistujaluettelo muodostuu suoraan
Suomisportiin.
Potkunyrkkeilyliitto vastaa alueleirien taloudesta, joten leirin järjestäminen on riskitöntä
isäntäseuralle, kunhan järjestävä seuran sitoutuu siihen, että:
-

heiltä osallistuu leirille vähintään 14 koko leirin maksun suorittanutta
mikäli leirin tulot jäävät alle 500 euron ja järjestävästä seurasta on osallistunut leirille alle 14
koko leirin maksanutta, järjestävä seura tilittää erotuksen liitolle (esim. leirimaksujen ja
vyökokeiden tulot alle 500 euroa ja järjestävästä seurasta osallistunut 9 harjoittelijaa, jotka
maksaneet kukin 30 euroa: järjestävä seura tilittää liitolle 5 x 30 euron erotuksen eli 150
euroa). Tilitys suoritetaan liiton Danske Bankin tilille,
tilinumero: FI06 8000 1670 2595 64.
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Liitto määrittää osallistumismaksut, nimeää ohjaajan seuran toiveet huomioiden ja maksaa tämän
kustannukset (palkkio, matkat, majoitus, ruokailut). Tilakustannukset pyritään minimoimaan.
Järjestävän seuran vastuulla on tarkistaa, että osallistujilla on liiton lajipassi sekä voimassaolevan
lisenssi.
Alueleirien osallistumismaksut menevät Taulukon 2 mukaisesti ja vyökoemaksut Taulukon 3
mukaisesti. Vyökokeisiin osallistuvilla tulee olla liiton lajipassi sekä voimassa oleva
potkunyrkkeilylisenssi. Alueleireillä järjestetään vyökokeita keltaisesta vihreään.
Taulukko 2. Alueleirien hinnoittelu
Kohderyhmä
Liiton jäsenet (passi ja voimassaoleva lisenssi)
Muut

Hinta
30 €/leiri tai 15 €/harjoitus
50 €/leiri tai 25 €/harjoitus

Taulukko 3. Vyökokeiden hinnat
Vyöaste
Keltainen
Oranssi
Vihreä

Hinta
15 €
25 €
40 €
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