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Kansainvälinen kilpailuedustus 
 

 

 

Toimintaperiaate 

 

 

Yleistä 

 

Edustusurheilijat (alaikäisten kohdalla huoltajat) etsivät itse hinta-aikataulu –suhteessa parhaat 

mahdolliset kulkuyhteydet huomioiden kaikkien samassa edustusryhmässä matkustavien 

henkilöiden tarpeet. Matkaan liittyvän päätöksenteon on tapahduttava mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa ja nopeasti ilman turhia välikäsiä. Kun sopiva yhteys on löytynyt, kilpailijat/huoltaja 

toimittaa tarvittavat tiedot liiton toimistolle, joka huolehtii urheilijoiden osallistumisilmoituksista, 

tekee tarvittavat varaukset, hankkii tarvittavat liput ja informoi tarvittaessa kilpailunjärjestäjää 

matkustusaikataulun osalta. Vaihtoehtoisesti myös urheilijat/huoltajat voivat itse hankkia 

tarvittavat matkaliput ja laskuttaa ne liitolta siltä osin kuin edustuskutsukirjeessä on ilmoitettu.  

 

Edustustehtäviin kutsutaan pareja viimeisimmän ko. lajin rankinglistan mukaisessa 

järjestyksessä. Myös rankinglistan kolmantena olevan parin on hyvä varautua kutsuun siltä 

varalta, että ensimmäisenä ja/tai toisena oleva pari ei voi ottaa edustuspaikkaa vastaan.  

 

Jokaista kilpailua kohti on varattu tietty rahasumma, jolla katetaan kilpailumatkasta ja 

majoituksesta aiheutuvia kuluja. Tästä summasta katetaan ensisijaisesti liiton alle 18-vuotiaiden 

virallisen huoltajan ja ensimmäisen edustusparin kulut. Mikäli matkan kulut näyttävät nousevan 

selvästi ennakkoon arvioitua suuremmiksi, asia on tuotava mahdollisimman nopeasti toimiston 

tietoon mahdollisen lisärahoituksen etsimiseksi.   

 

Kaikkien alle 18v. mukaan edustusmatkoille lähetetään yksi huoltaja, jonka kulut sisältyvät ko. 

kilpailuun budjetoituun summaan. Ensimmäinen edustuspari voi esittää toiveen huoltajasta 

huippu-urheiluvaliokunnan vahvistettavaksi. Kaikkien edustusryhmään kuuluvien tanssijoiden 

tarpeet tulisi ottaa huomioon sopivaa huoltajaa mietittäessä.  

 

Voit täyttää odessa olevan ilmoituksen edustuspaikan vastaanottamisesta sähköisesti, tallentaa 

sen koneellesi, tulostaa ja toimittaa liiton toimistoon joko paperilla tai sähköisesti lomakkeessa 

ilmoittamastasi sähköpostiosoitteesta (lähettäjän osoitetieto toimii allekirjoituksena tarvittaessa). 
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Toimintaohje - Edustuspaikan vastaanottaminen 
 

 

 Tutustukaa edustusmatkan tietoihin ja päättäkää, otatteko edustuspaikan vastaan vai ette 

 Etsikää tarvittaessa huoltaja, varmistakaa, että kaikkien alle 18v huollettavien vanhemmat 

hyväksyvät huoltajan ja että huoltaja on valmis ottamaan tehtävän vastaan. 

 Palauttakaa täytetty lomake tai toimittakaa vastaavat tiedot muulla tavoin liiton toimistolle 

mahdollisimman nopeasti, mielellään jo ennen määräpäivää. 

 Aina EU:n ja Pohjoismaiden ulkopuolelle matkustettaessa on syytä tarkistaa kohdemaan 

vaatimukset passin voimassaolon suhteen. Useissa maissa passin tulee olla voimassa vielä 

kuukausia paluun jälkeenkin!  

 Aina EU:n ulkopuolelle matkustettaessa on tarkistettava kohdemaan vaatimukset myös 

viisumin tai muiden matkustusasiakirjojen tai -määräysten suhteen. Helpoimmin asia selviää 

ottamalla yhteyttä matkatoimistoon. 

 Etsikää ryhmän aikatauluun ja yhteyksiin parhaiten sopiva, mahdollisimman edullinen 

matkustusvaihtoehto ottaen huomioon kaikkien edustusryhmään kuuluvien tarpeet. 

Ulkomailla kaikkien alle 18v on matkustettava aina yhdessä huoltajansa kanssa. Käytännössä 

tämä voidaan varmistaa vain niin, että ulkomaan matkaliput hankitaan samalla kerralla. Alle 

18v voi matkustaa edustustehtävissä ilman liiton virallista huoltajaa vain vanhempien 

erillisellä suostumuksella. 

 Lentolippujen hinnat vaihtelevat suuresti riippuen päivästä ja siitä, mistä ne on hankittu. 

Kannattaa siis olla tarkkana, mutta toimia kuitenkin nopeasti!  

 Liitto maksaa matkat kuitteja vastaan matkaan varattuun summaan (ilmoitettu kutsussa) asti 

heti laskun ja kuitit saatuaan. Myös toimisto voi hoitaa lippujen hankinnan antamienne 

riittävän tarkkojen tietojen perusteella.  

 HUOM. Liiton kustantamien lippujen osalta mahdolliset matkabonukset kuuluvat liitolle. 

Laskuttaessasi esim. lentolippuja liitolta, toimita laskun mukana bonusten lunastamiseen 

tarvittavat tositteet (tarkastuslippu/boarding pass). 

 Kun matkasuunnitelma on vahvistunut, varmistakaa, että kaikki matkalle lähtevät (alle 18v 

kohdalla myös huoltajat) ovat siitä tietoisia. Tähän tarkoitukseen voi käyttää liitteenä olevaa 

’Matkasuunnitelma’ –lomaketta. Vastaavat tiedot kaikille matkalle lähteville voi toki 

toimittaa myös muulla tavoin. 

 Allekirjoittakaa tarvittaessa (alle 18v tanssijoiden kohdalla aina) sopimus huoltajuudesta 

kilpailumatkan aikana. (Matkalla olevan huoltajan on kyettävä todistamaan huoltajuutensa 

matkan aikana jokaisen huollettavansa osalta! Tämä on tärkeää aina kun huoltajan on 

hoidettava tanssijan asioita tämän puolesta, vaikka vähäpätöisiäkin.) 

 Muistakaa tulostiedotus liiton sivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti! 
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Ilmoitus edustuspaikan vastaanottamisesta 
 

 

Allekirjoittamalla ja palauttamalla tämän ilmoituksen sitoudut edustamaan Suomea alla maini-

tussa kilpailussa ja noudattamaan edustuspaikan vastaanottamiseen liittyviä ohjeita ja toimin-

tatapaa. (Mikäli sopimusta ei palauteta määräpäivään mennessä, tarjotaan paikkaa seuraaville.) 
 

 

Kilpailun tiedot: 

Liiton tuki ensimmäiselle parille:                          sis. mahd. huoltajan matkakulut.  

Liiton tuki toiselle parille:                                    

 

Otan vastaan            ensimmäisen          toisen parin edustuspaikan 

En ota vastaan tarjottua edustuspaikkaa 

 

Parin yhteystiedot (alle 18vuotiailta myös huoltajan puhelinnumero ja sähköposti) 
 

Pojan nimi:  

Puhelin:  

Sähköposti:  

Alle 18v tanssijalla on vanhemman/virallisen huoltajan hyväksyntä matkaan 
 

Tytön nimi:  

Puhelin: 

Sähköposti: 

Alle 18v tanssijalla on vanhemman/virallisen huoltajan hyväksyntä matkaan 

 

Matkalle lähtevän huoltajan yhteystiedot  

(Täytä vain ja vasta kun matkan huoltajasta on sovittu kaikkien osapuolten kesken) 

 

Nimi: 

Puhelin: 

Sähköposti: 
 

Huoltajalla on voimassa oleva luottokortti tai rahallinen valmius yllättävien tilanteiden 

aiheuttamien kustannusten varalta. 

 

 

 

 
 
 

(Ilmoitus katsotaan allekirjoitetuksi jos se palautetaan yllä ilmoitetusta sähköpostiosoitteesta) 

Palautus viimeistään: 

 

 

_________________________________________ 

Pojan (alle 18v huoltajan) allekirjoitus 

  € 

  € 

  

 +358  

   

  

 +358  

   

  

 +358  

   

 

 

  

 

 

_________________________________________ 

Tytön (alle 18v huoltajan) allekirjoitus 

 

  

  

 


