Harjoitus- ja kilpailuvuorojen jakoperusteet ja toimintaohjeet

Liikuntatiloissa harrastettavat lajit
Liikuntavuorojen jaossa pyritään ottamaan huomioon tilojen soveltuvuus eri urheilulajeille.
Määrittäviä tekijöitä ovat muun muassa liikuntatilan varustelutaso ja koko. Erityisesti vuorojen
jakoon vaikuttavat tietyn sarjatason joukkueiden kohdalla mm. lajiliiton harjoittelu- ja
kilpailuolosuhteille asettamat kriteerit.

Vuorojen hakeminen ja jakaminen
Liikuntapalvelut suunnittelee kalenterivuoden aikana hakuun tulevien liikuntapaikkojen
harjoitusvuorojen hakuajat, jotka ovat nähtävinä liikuntapalvelujen nettisivuilla. Kausikohtaisia
harjoitusvuoroja haetaan tätä tarkoitusta varten laaditulla hakemuslomakkeella. Liikuntatoimi jakaa
kausikohtaiset vuorot hakuajan puitteissa saapuneiden kirjallisten hakemusten perusteella.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
−
−
−
−
−
−

hakija (seura/järjestö/yksityishenkilö)
vuoron käyttötarkoitus (laji) ja ikäryhmä
mille kentälle tai liikuntapaikalle vuoroa haetaan
mille viikonpäivälle, kellonajalle ja käyttöajalle (toimintakausi) vuoroa haetaan
onko kyseessä rekisteröity urheiluseura
hakijaseuran/yhteisön/ yksityishenkilön yhteys‐ ja laskutustiedot sekä vuoron vastuuhenkilö

Vuorojen hakuajat noudattavat pääsääntöisesti seuraavaa vuosikelloa:
−
−

Kesän ulkokenttävuorot ovat haussa tammi-helmikuun aikana
Sisäliikuntakauden salivuorot maalis-huhtikuun aikana.

Vuoroista ilmoittaminen
Varatuista vuoroista lähetetään vuoron saaneille vahvistus, vuoron yleiset toimintaohjeet sekä
vuorojen peruutuskäytänteet.

Vuorojen käyttömaksut, luovuttaminen, siirtäminen, ja peruutuskäytänteet
Harjoitus-, kilpailu-/otteluvuoroa tai sen osaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Vuoron saa
siirtää seuran sisällä, mutta jos laskutusperiaatteisiin tulee muutos siirrosta johtuen, on tämä
ilmoitettava liikuntapalveluille.
Seurat voivat vaihtaa saman laskutusperiaatteen mukaiset yksittäiset vuorot keskenään.
Muutokset pitää ilmoittaa liikuntapalveluille.
Varatun vuoron saanut ryhmä on velvollinen suorittamaan harjoitusvuoroista
sivistysaikalautakunnan määrittelemän käyttömaksun. Mikäli maksua ei suoriteta määräaikaan
mennessä, on liikuntatoimella oikeus perua tämä käyttövuoro.
Varattujen vuorojen peruminen tai muutos voidaan tehdä ainoastaan kirjallisesti tai sähköpostitse.

Harjoitusvuorojen peruutukset ja muutokset on tehtävä vähintään 7 vuorokautta ennen vuoron
alkua, muutoin vuoroista peritään harjoitusvuorotaksan mukainen maksu.
Turnaus-, kilpailu- ja leirivarausten peruutukset ja muutokset on tehtävä viimeistään 10 vuorokautta
ennen tapahtuman alkua, muussa tapauksessa laskutetaan alkuperäisen varauksen mukaisesti.
Liikuntapalvelut pidättää oikeuden peruuttaa vakio- ja yleisövuoroja ennakkoon ilmoitettuna
ajankohtana, eikä peruuntuneista ajoista makseta hyvitystä, peruuntuneita vuoroja ei myöskään
laskuteta.
Mikäli varatulla harjoitusvuorolla järjestetään ottelu- tai kilpailutapahtuma, harjoitusvuoroa
laskutetaan kilpailukäytön mukaisesti.

Vuorojen jakoperusteet
Vuorot sijoitetaan kaupungin liikuntatiloihin ottamalla mahdollisuuksien mukaan huomioon seuran
kotipaikka, lajin tilavaatimukset sekä ryhmän koko. Vuorojen jaossa huomioidaan ensisijaisesti
liikuntaseuroissa harrastavat lapset ja nuoret, kuitenkin turvaamalla kilpa- ja huippu-urheilun
edellytykset toimia. Vuorojaossa voidaan huomioida mahdolliset hoitamattomat velvoitteet Lapuan
kaupungille.
Tämän lisäksi vuorojaossa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan talvi- ja kesälajien
”varsinaisen” kilpailukauden vaikutus. Koska etenkin lasten ja nuorten kilpailut ja ottelut sijoittuvat
pääsääntöisesti viikonloppuihin, jaetaan vuorot niin, että varsinaisella kilpailukaudella oleville
seuroille jaetaan vuorot ensin.
Harjoitusvuorot jaetaan hakijoiden sarjataso ja junioritoiminnan laajuus huomioon ottaen. Mikäli
samalle liikuntapaikalle haetaan vuoroja usean eri lajiliiton harrastusalaan kuuluville harrastajille,
etuoikeusjärjestys määritellään jakopäätöksen yhteydessä.
Yleisesti alle 18 -vuotiaiden vuorot pyritään sijoittaman klo 16.00 – 21.00 väliselle ajalle ja
samankaltaiset lajit pyritään keskittämään samoihin liikuntatiloihin. Vuorot jaetaan pääsääntöisesti
pääseuralle, jolloin pääseuralla on vastuu jakaa vuorot jaostoilleen. Eri seurojen välisissä
päällekkäisyys- tai ristiriitatilanteissa liikuntatoimen edustaja pyrkii neuvottelemaan tilanteeseen
ratkaisun osapuolten välille.
Vuorojen jaossa pyritään noudattamaan seuraavaa järjestystä:
1) Kaupungin oma toiminta
a) kaupungin hallintokuntien toiminta ja sivistystoimen kouluun liittyvät tilaisuudet
b) koulun, luokan tai opettajan järjestämät oppilas- tai vanhempaintilaisuudet ja niiden
valmistelu
c) muut luokka- tai vanhempaintilaisuudet, sekä muu kouluyhteistyötoiminta
2) Lapualaiset urheiluseurat
3) Muut lapualaiset yhdistykset
4) muut käyttäjät: vakituiset vuorot

Isommassa liikuntasaleissa (mm. Urheilutalo) salivuorojen jaossa painotetaan erityisesti
kilpaurheilullista sarjatasoa. Isompien liikuntasalien osalta vuorojen jaossa pyritään noudattamaan
lisäksi seuraavaa periaatetta:
1. rekisteröityjen urheiluseurojen aktiivisten joukkueiden tai ryhmien määrä ja kilpaurheilullinen
sarjataso,
a. ylimmällä kansallisella aikuisten sarjatasolla toimivat joukkueet.

2. rekisteröityjen urheiluseurojen etupäässä sisätiloissa harrastettavat lajit. Huomioidaan talvi/kesälajit
ja niiden kilpailukausipainotus.
3. rekisteröityjen urheiluseurojen toiminnassa olevien ikä seuraavasti: 1) lapset 2) seniorit ja
erityisliikunta 3) työikäiset
4. rekisteröidyt yhdistykset
5. rekisteröitymättömät ryhmät
6. yritykset ja yksityiset henkilöt

