Tämä infokirje löytyy myös osoitteesta www.fcreipas.fi/materiaalipankki

Mukavaa, että olette tulleet mukaan kokeilemaan jalkapalloa FC Reippaaseen. Toimintaan voi tutustua
ilmaiseksi muutaman harjoituksen ajan. Huomioithan, että kokeiluaikana seura ei ole vakuuttanut
lasta. Kokeiluajan jälkeen seura hankkii vakuutuksen ellei pelaajalle ole omaa vakuutusta.
FC Reipas on yhdistys, jonka toimintaa ohjaa Ilo – Innostuminen – Intohimo. Yhdistystoiminta on
yhdessä tekemistä, jossa vapaaehtoisuus ja osallistuminen ovat perusolettamuksia. FC Reipas on
toiminnan mahdollistaja. Kaikessa toiminnassamme tarvitsemme aikuisten ja perheiden tukea.
Seuraamme voi tutustua osoitteessa www.fcreipas.fi ja sosiaalisessa mediassa

Kaikkien joukkueidemme toimintakausi alkaa 1.11. ja päättyy 31.10. Mukaan toimintaan voi kuitenkin
tulla milloin tahansa. Harjoitusolosuhteiden saatavuuden vuoksi joukkueiden harjoituskalenterit muuttuvat 2-3 kertaa vuodessa. Talvikaudella olosuhteet ovat tilan suhteen niukat, kesällä tilanne on hyvä.
Harjoitusvuorot vaihtuvat maalis-huhtikuussa, touko-kesäkuussa ja syyskuussa johtuen tekonurmikenttien sekä luonnonnurmien eriaikaisesta aukiolosta.
Kaikkien joukkueiden kauteen kuuluvat seuraavat tapahtumat
• Koko seuran seuraleiri Pajulahdessa tammikuun lopulla
• Lahti Soccer -turnaus viikko juhannuksen jälkeen, jossa tarvitaan koko perheen panosta.

Kaikkien joukkueiden organisaatio muodostuu ainakin seuraavista henkilöistä, joista vastuuvalmentaja
on seuran hankkima. Muut toimijat ovat lähes poikkeuksetta pelaajien vanhempia.
• Vastuuvalmentaja – seura ”palkkaa”
• Apuvalmentajat ja huoltajat – vanhemmista
• Joukkueenjohtaja – vanhemmista
• Rahastonhoitaja – vanhemmista
Vanhemmat toimivat vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Ole läsnä lapsen harrastuksessa, ylläpidä joukkueenne ilmapiiriä ja ole AKTIIVINEN → ilmoittaudu, vastaa…niin pyydettäessä.

Maksut laskutetaan kahdessa erässä. 1. erä marraskuussa, 2. erä maaliskuussa.
• Jäsenmaksu seuralle - 20 €
• Toimintamaksu seuralle - 335-580 € / 12 kk iästä ja joukkueen tapahtumien määrästä riippuen.
• Joukkuemaksu joukkueelle - 50-300 € / 12 kk
• Pelipassi Palloliitolle - 5-40 € pelaajan iästä riippuen
• Vakuutus - 4-140 € pelaajan iästä riippuen
Toimintamaksu
• Valmentajapalkkiot
• Harjoitusvuorot
• Toimiston palvelut
• FC Lahden kotiottelut
• Kesän jalkapallokoulun

Joukkuemaksu
• joukkueen vanhemmat itse
päättävät
• joukkueen juokseviin kuluihin mm. peli- ja turnausmatkat

Pelipassi
• Palloliiton lisenssi, joka
vaaditaan kaikilta jalkapallotoimintaan osallistuville

Vakuutus voi olla itse hankittu tapaturmat kilpailu- ja harrastustoiminnassa kattava vakuutus tai sen
voi hankkia Palloliiton kautta samassa yhteydessä Pelipassin kanssa. Seura hankkii vakuutuksen
joukkueenjohtajalta saamansa tiedon perusteella.
Lisätietoja vakuutuksesta www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/pelipaikka/pelipassit-ja-vakuutukset

Joukkueiden toimihenkilöt luovat joukkueen toimintasuunnitelman. Kaikki joukkueet harjoittelevat,
pelaavat harjoitusotteluita ja osallistuvat turnauksiin. Joukkueet pitävät taukoja omien suunnitelmien
mukaisesti usein jouluna, talvilomalla, heinäkuussa ja lokakuussa. Tarkempaa tietoa suunnitelmista
saat vastuuvalmentajalta ja joukkueenjohtajalta.

Alkuun pääsee sään ja olosuhteet huomioivalla liikuntavarustuksella. Pelikengät ja säärisuojukset on
hyvä hankkia heti. Matalanappulaiset futiskengät toimivat monella eri alustalla.
Varustehankinnoista vastaavat joukkueet ja pelaajat itsenäisesti. Ennen kuin hankit varusteita, tiedustele oman joukkueen varustevastaavalta tai joukkueenjohtajalta, mitkä ovat oman joukkueesi käytännöt. FC Reippaan seuratuotemallisto löytyy täältä www.stadiumteamsales.fi/fcreipas/fcreipas

Jokaisella joukkueella on oma verkkosivunsa, josta löytyy mm. harjoituskalenteri (klikkaa päivämäärää
nähdäksesi harjoituksen lisätiedot), ilmoittautumiset, materiaalipankki, yhteystiedot… Joukkueiden sivut löytyvät osoitteesta www.fcreipas.fi Sivun navigaatiosta löytyy kohta Joukkueet, jonka valikossa
joukkueet seuraavasti…
• Pojat A-C = 14-20-vuotiaat pojat = kalenterivuoden aikana em. iän täyttävä lapsi
• Pojat D-F = 7-13-vuotiaat pojat = kalenterivuoden aikana em. iän täyttävä lapsi
• Tytöt = kaikki tyttöjoukkueet

Joukkueenjohtaja –
Vastuuvalmentaja –
Joukkueen tiedotus toteutetaan…
Joukkueen toimintasuunnitelma löytyy…
Jos sinulla on kysyttävää joukkueen toiminnasta, ole ensisijaisesti yhteydessä joukkueenjohtajaan. Huomioi kuitenkin se, että hän ei vastaa millään muotoa harjoitteluun ja pelaamiseen liittyvistä asioista. Näissä asioissa auttaa vastuuvalmentaja.
Joukkueen maksut tällä kaudella – jäsenmaksu 20 €, toimintamaksu xx € (12 kk), pelipassi 40 €, vakuutus 40 €,
joukkuemaksu xx €. Lisäksi tapahtumakohtaisia maksuja.
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