HAKEMUS SUOMEN AIKUISTEN JÄÄKIIPEILYMAAJOUKKUEESEEN/
ILMOITUS HALUKKUUDESTA OSALLISTUA KANSAINVÄLISIIN JÄÄKIIPEILYKILPAILUIHIN KAUDELLA
2018-2019

Yleistä:
•

Kiipeilyliitto tukee vuosittain rahallisesti jääkiipeilijöitä, jotka kiertävät kansainvälisiä maailmancup –
tason kilpailuja tai osallistuvat MM-kilpailuihin.

•

Tukea saavat urheilijat valitaan tämän hakemuksen perusteella. Hakemus on lähetettävä Suomen
Kiipeilyliitolle viimeistään 5.10.2018 osoitteeseen kilpailu@climbing.fi.

•

Maailmancup- ja MM-kilpailuihin lähetetään vain henkilöt, joilla on tarvittavat näytöt esimerkiksi SMkilpailuista tai jää- tai mixed-kiipeilystä ulkona ja nämä tämä hakemus lähetettynä liitolle
määräaikaan mennessä.

•

Myös Euroopan cup -kilpailuihin osallistumista suunnittelevien henkilöiden tulisi täyttää tämä
hakemus, koska ei ole vielä tietoa ilmoittaako liitto urheilijat ja onko kilpailuihin kiintiöitä. Euroopan
cup-kilpailuihin saavat kuitenkin lähtökohtaisesti osallistua kaikki halukkaat. Hakemusta ei tarvitse
täyttää, jos on aikomus osallistua vain Oulun SM-kilpailuihin, jotka ovat samalla Euroopan cupin
osakilpailu.

•

Suomessa järjestetään 1-3.3.2019 Junioreiden jääkiipeilyn MM-kilpailut. Juniorimaajoukkueeseen
tulee erillinen haku, mutta kiinnostuksesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti kilpailu@climbing.fi.

Urheilijat, joita kiipeilyliitto päättää tukea, allekirjoittavat kiipeilyliiton urheilijasopimuksen ennen
kilpailukauden alkua. Lyhyesti sopimus velvoittaa seuraaviin asioihin:
•
•
•
•

Tuettujen kiipeilijöiden tulee osallistua jääkiipeilyn SM-kisoihin 1-3.3.2019 (paitsi tietysti
sairastuessa/loukkaantuneena).
Tuettujen kiipeilijöiden kilpailukuluja maksetaan myönnetty määrä asianmukaista
kulukorvaushakemusta ja kuitteja vastaan kauden aikana.
Tuetut kiipeilijät edustavat Suomea ja kiipeilyliittoa ja heidän odotetaan näyttävän hyvää esimerkkiä
muille kiipeilijöille ja edistävän lajin näkyvyyttä.
S o me s sa k is a ku vi i n m ie l e l lä ä n # su o m e n ki ip e i ly li it t o # f i n n i sh cl im b i n g a sso c ia t i o n
#iceclimbingteamfinland
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ILMOITUS HALUKKUUDESTA OSALLISTUA KANSAINVÄLISIIN JÄÄKIIPEILYKILPAILUIHIN
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Nimi:
Osoite:
Sähköposti:
Puhelinnumero:
Seura:
KILPAILUMENESTYS
Menestys Suomessa, SM-kilpailut 2018:
Menestys ulkomaille, maailmancup ja MM-kilpailut 2018:
Merkittävä menestys kisoissa aikaisempina vuosina:
ULKOKIIPEILY
Kauanko olen harrastanut jääkiipeilyä, kuvaile hieman tasoasi:
Merkittävät jää/mixed/drytool-nousut edellisinä vuosina:
HARJOITTELU JA KILPAILEMINEN
Valmentaja:
Kuvaile lyhyesti harjoitteluasi ja valmistautumistasi edellisellä kaudella:
Tällä kaudella:
Mihin kansainvälisiin kilpailuihin olet suunnitellut osallistuvasi tulevalla kaudella?:
RAHOITUS
Paljonko on tulevan kisakauden budjettisi?
Osallistutko kisoihin vaikka et saisi SKIL:iltä tukea? Mihin kisoihin?
Kuinka paljon toivot saavasi SKIL:iltä rahallista tukea?

