SM5L:N LEIRIMATKOJEN OHJEET JA SÄÄNNÖT
Näitä leirimatkoihin liittyviä ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikilla liiton kautta järjestämillä
miekkailuleireillä. Joukkueeseen kuuluvat kaikki ne henkilöt, joiden ilmoittautumiset, matkat ja
majoitukset on järjestetty liiton kautta.
Leirimatkoilla on mukana liiton nimeämä joukkueenjohtaja, joka vastaa joukkueesta matkan
aikana ja leiripaikalla sekä toimii yhteyshenkilönä leiriorganisaation ja urheilijoiden (ml.
valmentajien) välillä. Joukkueenjohtajalla tulee olla tieto kaikkien joukkueeseen kuuluvien
henkilöiden aikatauluista, majoituksesta sekä heidän yhteystiedot (puhelin, majoitus ja
matkustusajat).
Liitto on määritellyt nimetylle joukkueenjohtajalleen tehtävät leirimatkan aikana, ks. liite.
Joukkueenjohtajan antamia ohjeita ja sääntöjä tulee jokaisen leiriläisen noudattaa. Lisäksi
jokainen leiriläinen sitoutuu noudattamaan leirin yleisiä järjestyssääntöjä.
Leiri aloitetaan infotilaisuudella, jossa tiedotetaan leiriohjelmasta ja kerrataan leirisäännöt.
Leirillä noudatetaan leiriohjelman mukaista aikataulua ja ollaan ajoissa paikalla.
Joukkueenjohtaja tiedottaa leiriaikatauluista ja niihin mahdollisesti tulevista muutoksista
sovitulla tavalla.
Majoituspaikassa on hiljaisuus klo 22.00 – 07.00 välisenä aikana. Myös toisten oikeutta
riittävään lepoon kunnioitetaan.
Alkoholin, nuuskan ja muiden päihteiden käyttö leirin aikana on ehdottomasti kielletty.
Mikäli leiriläinen toimii sääntöjen vastaisesti tai on saanut varoituksen, ilmoitetaan asiasta lisäksi
alaikäisen huoltajalle. Tämän jälkeen joukkueen johtaja päättää jatkotoimenpiteistä (myös
mahdollisesti leiriltä poistamisesta). Vakavassa rikkomustapauksessa leiriläinen voidaan poistaa
välittömästi leiriltä.
Jos leiriläinen poistetaan leiriltä, hän vastaa itse mahdollisista lisäkuluista. Kaikki varoitukset ja
leiriltä poistamiset raportoidaan liitolle.
Jokainen leiriläinen käy nämä ohjeet läpi (alaikäiset huoltajiensa kanssa) ennen leiriä ja sitoutuu
noudattamaan niitä.
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SM5L:N NIMEÄMÄN JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT LEIRIMATKOILLA
•

Joukkueenjohtajan tärkein tehtävä on avustaa leiriläisiä leirijärjestelyihin liittyvissä
asioissa. Tällaisia asioita ovat mm. majoitusjärjestelyt, harjoitteluolosuhteet,
leiriaikatauluista tiedottaminen, kuljetusten ja muiden virallisten palveluiden
selvittäminen.

•

Joukkueenjohtajan tulee olla leiripaikalla virallisen leiriohjelman mukaisesti aina kun
miekkailijoidenkin. Omatoimiset harjoitukset leiriohjelman ulkopuolella ja muu
suoranaisesti leiriaikatauluun liittymätön toiminta voidaan sopia erikseen.

•

Joukkueenjohtajan päätehtävä ei ole toimia yksittäisten miekkailijoiden valmentajana
leirin aikana, vaan hän on vastuussa koko joukkueen toiminnasta. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että kaikkien miekkailijoiden harjoittelua tulee seurata tasapuolisesti
leiriaikataulun mukaisesti.

•

Joukkueenjohtajan tulee jakaa leiriohjelman aikaansa tasapuolisesti kaikille joukkueen
jäsenille.

•

Miekkailijat ovat itse vastuussa leirin aikana tapahtuvasta henkilökohtaisesti
valmennuksestaan. Miekkailijat voivat ottaa leiriohjelman aikana tai sen ulkopuolella
henkilökohtaisia oppitunteja sopimiltaan valmentajilta.

•

Vaikka joukkueenjohtaja ei ole mikään matkanjohtaja, hänellä tulee kuitenkin olla
tiedossa kaikkien joukkueen jäsenten yhteystiedot leirimatkan aikana.

•

Joukkueenjohtaja tekee leirimatkan kulusta kirjallisen raportin liiton valmennusjohdolle
(miekkailu tai 5-ottelu).
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