Käytännön ohjeita uusille tikanheittäjille
Toivotamme sinut tervetulleeksi Metsämaan Urheilijoiden tikanheittäjien iloiseen porukkaan,
uskomme, että tulet viihtymään seurassamme. Uskomme myös, että tästä kehittyy sinulle
elinikäinen harrastus, niin kuin tästä lajista on monelle jo löytynyt. Olemme parhaimman kykymme
mukaan opastamassa ja kannustamassa sinua niin harjoituksissa kuin kilpailuissakin. Voit myös
kääntyä puolemme, kun tarvitset jotain apua tikanheittoon liittyvissä asioissa. Toivotamme sinulle
myös erittäin hyvää menestystä tulevalle tikanheittourallesi.
Tikanheittoharjoitukset pidämme Metsämaan Urheilijoiden omistamassa Kalliohovissa,
harjoitteluajat ovat maanantaisin klo 17.30 – 19.30 ja keskiviikkoisin klo 16.00 – 18.00.
Harjoituksiin tulosta sinun ei tarvitse etukäteen ilmoitella, paitsi jos sinulla on sovittu kimppakyyti
jonkun muun kanssa, silloin teidän pitää olla toistenne kanssa tietoisia harjoituksiin tulosta.
Harjoituksissa saat tikkajaostolta lainaksi tikat ja kun sinulle hankitaan kilpailulisenssi, saat
jaostolta tervetuliaislahjaksi tikkataulun sekä uudet tikat. Lisenssi, joka sisältää urheiluvakuutuksen,
kannattaa sinun hankkia mahdollisimman pian, koska silloin sinulle korvataan sekä harjoituksissa
että kilpailuissa mahdollisesti tapahtuvat henkilövahingot, seuramme maksaa sinulle
kilpailulisenssin (10€).
Käytämme kilpailuissa henkilökohtaista edustuspaitaa, josta veloitamme sinulta 20€.
Olemme valinneet keskuudestamme tikkajaoston vuodeksi kerrallaan. Tikkajaosto pitää tarpeen
tullen palavereja ja kokouksia, joissa keskustelemme harrastukseemme liittyvistä asioista. Yleensä
ennen järjestämiämme kilpailuita pidämme koko tikkaporukan kesken palavereja kilpailun
järjestelyihin liittyvistä asioista.
Kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu keskitetysti tikkajaoston puheenjohtajan kautta, myös omiin
kilpailuihin. Jokainen kilpailuun lähtevä ilmoittautuu viimeistään kilpailua edeltävän
harjoitusviikon keskiviikkona jaoston puheenjohtajalle. Ylivoimaisen esteen sattuessa peruutus on
tehtävä jaoston puheenjohtajalle, heti sen ilmaantuessa. Jos peruutusta ei ole riittävän ajoissa tehty,
kilpailun järjestäjä perii tikkajaostoltamme peruutusmaksun. Jos tulet kilpailupaikalle jälkiilmoittautuneena, tikkajaostolta peritään korotettu ilmoittautumismaksu. Sujuvasti menetellen
hoidamme asiat molemmin puolin asiallisesti, puhelimet on keksitty. Tikkajaosto maksaa
kilpailupaikalla kilpailumaksusi. Kilpailuihin menemme kimppakyydein, niistä sovimme aina
ilmoittautumisten yhteydessä kilpailua edeltävän viikon aikana. Kuljetuksesta on sovittu
maksettavaksi matkakorvaus, kyytiin tuleva maksaa erikseen kuljettajan kanssa sovittavan summan
kilpailumatkan pituudesta riippuen. Nuorten sarjoihin tulevien kilpailijoiden matkoista olemme
jaostossa sopineet että heidät kuljetetaan sinne ja takaisin maksutta.
Kalliohovissa järjestämiimme kilpailuihin tarvitsemme kaikki seuramme tikanheittäjät ja
mahdollisuuksien mukaan nuorten vanhemmatkin, auttamaan monenlaisissa eri tehtävissä.
Laitamme kilpailua ennen hyvissä ajoin paikoilleen taulutelineet, tuolit katsojille, heittoalustat,
tarkistamme taulut, sekä valmistamme palkintopöydät, kilpailukortit ja tulostaulut. Kilpailupäivänä
esim. tuloslaskennassa, tulostaulun ylläpidossa, arpojen myynnissä sekä markkinatikan toimitsijoina
tarvitsemme useita henkilöitä jotta kilpailutapahtuman eri osiot saadaan kulkemaan juohevasti.
Jos näistä asioista ilmenee jotain kysyttävää, ota yhteyttä.
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