Opti Fun & Green

HSS:n junioritoiminnassa sitoudumme noudattamaan seuraavia yhdessä
sovittuja pelisääntöjä:
Yleiset periaatteet
● Purjehtijan tulee toimia sovittujen sääntöjen mukaisesti.
● Sääntöjen toistuvasta rikkomisesta raportoidaan vanhemmille ja junioripäällikölle.
● Kaksi varoitusta saanut purjehtija voidaan poistaa ryhmästä määräajaksi tai
pysyvästi.

Harjoitukset
● Seuran järjestämä purjehdus tapahtuu pääsääntöisesti harjoitusryhmissä.
● Purjehtija kutsutaan harjoitusryhmään purjehtijan iän, harjoitusmotivaation ja
osaamistason perusteella.
● Ryhmävalinta tehdään seuran valmennusorganisaation toimesta, minkä jälkeen
ryhmäsiirroista sovitaan purjehtijan ja vanhempien kanssa.
● Valmentaja on vastuussa harjoituksen kulusta.

● Oman ryhmän harjoituksiin osallistutaan säännöllisesti. Perustelluista poissaoloista
sovitaan valmentajan kanssa etukäteen.

● Harjoituksiin tullaan ajoissa ja lähdetään sovittuun aikaan.
● Harjoituksiin tullaan purjehdusvaatteet päällä siten, että vaatteiden säätämiseen yms.
kuluu korkeintaan 5 minuuttia treenien alussa. Jos vaatteiden vaihtoon kuluu junnulta
enemmän aikaa, on hänen tultava vanhemman kanssa jo aiemmin vaihtamaan
vaatteet.
● Purjehtijan tulee harjoitusten aikana pitää seuran antamaa väriliiviä päällä koko
harjoitusten ajan.
● Myöhästymisestä tulee ilmoittaa etukäteen suoraan valmentajalle ja vanhemman
tulee tulla lautalla saareen ja saattaa juniori mukaan treeneihin. Jos vanhempi ei voi
saattaa junioria niin junnu ei voi osallistua treeneihin. Yli 20min myöhästyneet eivät
voi tulla ollenkaan treeneihin.
● Harjoituksiin ilmoittaudutaan aina etukäteen Nimenhuudon kautta. Nimenhuudossa
tulee ilmoittautua viimeistään 24h ennen treenien alkua. Jos purjehtijaa ei ole
ilmoitettu harjoituksiin, pääsee hän mukaan vain jos treeneissä on tilaa.
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● Jos purjehtija rikkoo harjoituksissa sääntöjä tai ei tottele, annetaan varoitus jäähystä.
Jos tottelemattomuus jatkuu, seuraa jäähy. Jos vielä jäähynkään jälkeen treeneissä
ei pysty käyttäytymään, otetaan vanhempiin yhteyttä ja lapsi pitää hakea treeneistä.

Turvallisuus
● Turvallisuus on harjoitusten tärkein vaatimus.
● Valmentajan luota ei saa lähteä ilman lupaa.
● Pidetään pelastusliivit päällä aina kun valmentaja niin sanoo, vaikka pysyttäisiin
maissa.
● Vesille ei saa ikinä mennä ilman valmentajan lupaa.

● Vesillä ei purjehdita kauas muista purjehtijoista ja valmentajasta, vaan purjehditaan
harjoitusten mukaan mahdollisimman hyvin.
● Harjoituksista ei saa lähteä yksin.

● Toimintaan osallistuva purjehtija ei pelkää vettä ja uskaltaa kastaa pään veden alle.

Jolla ja varusteet
● Pidetään yhteisistä jollista hyvää huolta, että kaikki pääsevät purjehtimaan.
● Jokainen lapsi on vastuussa käyttämistään varusteista ja niiden kunnosta.
● Jos jotain menee rikki kerro siitä valmentajalle, niin se korjataan. Valmentaja ei
koskaan suutu vaikka jotain menisi rikki.
● Treeneissä laitetaan oma vene purjehdus valmiiksi valmentajan avustuksella.

● Vanhemmat voivat avustaa kokemattomia purjehtijoita jollien kanssa valmentajan
antamissa puitteissa. Apua tarjotaan tällöin aina ensisijaisesti koko tiimille, ei omalle
lapselle.
● Vesiltä tultaessa laitetaan oma vene takaisin paikalle ja rantakuntoon.

Seuran toiminnan puitteissa minä purjehtija:
● Kuuntele valmentajaa ja noudata ohjeita.
● Pidän aina päällä minulle annettua väriliiviä.
● Kiusaaminen ja ilkeily on ehdottomasti kielletty. Jos näet, että jotain kiusataan kerro
siitä valmentajalle tai aikuiselle.
● Kiroilu ei kuulu purjehdukseen.
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Toisia ei saa satuttaa, edes leikillä.
Purjehditaan rehdisti, ei huijata.
Kannustetaan muita purjehtijoita.
Tottelen valmentajia, ohjaajia ja vastuuhenkilöitä.
Edustan seuraamme positiivisesti.

Seuran järjestämissä tapahtumissa me vanhemmat ja valmentajat:
● Noudatamme seurassa sovittuja sääntöjä ja ohjeita.
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● Me vanhemmat osallistumme harjoituksiin vain ennalta sovitusti ja toimimme
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valmentajien ohjeiden mukaisesti. Emme huutele tai muuten sekaannu
valmennukseen ulkopuolelta.
Olemme yhdessä vastuussa kaikista lapsista, kannustamme ja autamme
tasapuolisesti. Vaadimme sääntöjen noudattamista kaikilta lapsilta, ja teemme sen
rakentavasti.
Osallistumme ja otamme vastuuta kykymme mukaan. Junioripurjehdus on
perhetoimintaa ja perustuu vapaaehtoistyöhön, arvostamme kaikkien panosta ja
osoitamme sen.
Ristiriitatilanteissa, niin lasten kuin vanhempien välisissä, otamme avoimesti yhteyttä
valmentajiin tai junioripäällikköön.
Edustamme seuraa positiivisesti. Emme ylitä kohtuullista alkoholinkäyttöä seuran
tapahtumien yhteydessä.
Myös me olemme jokainen omalta osaltamme vastuussa siitä että kaikilla on kivaa,
niin lapsilla, vanhemmilla kuin valmentajilla.

Purjehdusilo
● Olemme yhdessä vastuussa siitä että kaikilla on kivaa!
● Omalla käytöksellä voi vaikuttaa koko ryhmän henkeen ja treenien onnistumiseen.

