Eteläisen alueen yhteiset arvot ja toimintaperiaatteet koskien
seurasiirtoja
Yhteiset tahtotilat:
•

Saada harrastaminen jatkumaan lähiseurassa C2-junioreihin saakka

•

Mahdollistaa kaikille pelaajille pysyminen pelaajapolulla ja vähentää siirtymisten
vähentämisellä mahdollisia joukkueiden hajoamisia, turvata ns. pikkuseurojen
elinkelpoisuus ja vähentää drop outia

Periaatteet ja toimintatavat:
•

Lähtökohta on että pelaajat eivät siirry ilman painavia perusteluja ennen C1-juniori ikää.

•

Jokainen etelän alueen seura informoi näistä toimintatavoista joukkueitaan ja niiden
toimihenkilöitä.

•

Vastaanottajaseuran valmentajien ja valmennuspäälliköiden vastuulla on ohjata
siirtohalukkuutensa ilmaissut pelaaja ja hänen perheensä ottamaan ENSIN yhteyttä oman
lähtöseuransa urheiluvastaavaan käymättä sen enempää keskustelua siirrosta. Ns.
luottamuksellisia siirtopyyntöjä ei oteta vastaan, vaan siirtohalukkaalle ilmoitetaan asian
käsittelyn olevan avointa seurojen välillä.

•

Seuran, johon yhteydenotto on tullut, valmennusvastaava informoi mahdollisen lähtöseuran
valmennusvastaavaa yhteydenotosta.

•

Joukkueeseen pyrkiviä EI oteta edes näytille joukkueeseen ennen em. toimenpidettä.
Valmentajan tulee informoida joukkueeseen pyrkivästä pelaajasta valmennuspäällikköä.

•

Lähtöseuran vastuulla on käydä läpi perheen kanssa siirtohalukkuuteen johtaneet asiat ja
tehdä siellä tarvittavia toimenpiteitä tilanteen mahdolliseksi korjaamiseksi.

•

Lähtöseuran vastuuhenkilö informoi tilanteesta / ratkaisusta vastaanottavan seuran
valmennuspäällikköä / toiminnanjohtajaa.

•

Jos näiden jälkeen lähtöseura toteaa ja informoi vastaanottavaa seuraa, että mahdolliselle
siirrolle on olemassa painavat perusteet, voidaan joukkueeseen pyrkivä pelaaja ottaa
näytille.

•

Seuran joukkueet eivät mainosta nettisivuilla, somessa yms. hakevansa pelaajia muutoin
kuin sillä perusteella, että joukkueeseen haetaan kokonaan uusia – harrastuksen aloittavia
pelaajia tai kokonaan omalle lähialueellemme muuttavia pelaajia.
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Painavat perustelut siirrolle käydään siis läpi lähtöseurassa ja näitä ovat ensisijaisesti muutto
vastaanottavan seuran paikkakunnalle. Painavia perusteluita ei ole vanhempien ilmoitukset
kärkipelaajasta, halukkuudesta parempaan joukkueeseen tai kehittymisympäristöön, oman
joukkueen tai sen valmennuksen taso jne.

Nämä ohjeet, periaatteet ja toimintatavat koskee siis kaikkia
C2 ja nuorempia joukkueita.
Seurassamme,____________________ , olemme valmiita sitoutumaan yllä oleviin
yhteisesti sovittuihin pelaajasiirtoarvoihin sekä -toimintatapoihin.

Päivämäärä ja paikka:___________________________________

_______________________

____________________________

Hallituksen PJ

Seuran valmennusvastaava
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