HARJOITUSVUOROJEN TOIMINTAOHJEET TALVIKAUSI 2018-2019
VUOROTOIVEET JA VUOROJEN JAKAMINEN
Seuran valmennuspäälliköt ottavat vastaan seuran kaikkien joukkueiden vuorotoiveet ja jakavat vuorot
yhdessä. Vuorojenjako on iso projekti, tavoitteena on saada jaettua kaikki talven harjoitusvuorot
joukkueille sekä päivitettyä varausjärjestelmään syyskuun aikana.
VUOROJEN VAHVISTUS JA PERUUTUS TALVIKAUSI 2018-2019
Talven vakiovuorot ovat sitovia ja kesken sopimuskauden vuorosta luopuminen ei ole mahdollista ilman
painavaa syytä, kuten esim. joukkueen toiminnan päättyminen. Vakiovuoroa ei voi poistaa käytöstä esim.
joulun tai kesäloman ajaksi.
Vuorojenjaon jälkeen allekirjoittanut pyytää joukkueilta vuorojen vahvistusta vielä erikseen. HUOM! Viime
talvena kaikki joukkueet eivät peruuttaneet vuorojaan, mitä eivät halunneet, eivätkä käyneet katsomassa
omia vuorojaan seuran varausjärjestelmästä. Näissä tapauksissa laskut jäävät aina joukkueiden
maksettaviksi. Kun joukkueet vahvistavat vuoronsa samaan aikaan tulee peruuttaa ne vuorot, joita joukkue
ei halua.
PELIVUOROT
Seuran pelivuorot näkyvät myös samassa ”osto vuoroja” kohdassa varausjärjestelmässä. Joukkueet voivat
vapaasti varata pelivuoroja. Huom! Pelivuoron varaaminen on sitova ja tätä ei pysty peruuttamaan, vaikka
vastustaja peruisi pelin. Mikäli varattu pelivuoro ei jostain syystä sovikaan, niin tämä tulee myydä edelleen
joukkueen toimesta. Pelivuoroja ostettaessa joukkueen tulee huomioida kentän molempien lohkojen
varaaminen, mikäli joukkue haluaa varata koko kentän.
VUOROJEN MYYNTI
Joukkueet pystyvät asettamaan helposti omia käyttämättömiä vuoroja myyntiin seuran varausjärjestelmän
kautta kohdasta ”myy vuoroja”. Seura edellyttää, että jokainen joukkue sitoutuu myymään omia vuorojaan,
jotta kenttämme saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja vuoroja riittäisi seuran kaikille
joukkueille. Tarkat ohjeet vuoron myymiseen löydät varausjärjestelmän käyttöohjeista: http://www.hjkj.fi/vuorot-kentat/kirjaudu-vuorojenvarausjarjestel/
Huom! Joukkueella on kuitenkin maksuvelvollisuus vuorosta siihen saakka, kunnes vuoro edelleen ostetaan
varausjärjestelmän kautta. Laskutus menee automaattisesti joukkueelle, joka on ostanut myydyn vuoron.
Jatkossa myytävät vuorot tulevat näkyviin myös seuran ulkopuoliselle tahoille, joten ostajakunta on
suurempi.
Viimeisen puolen vuoden aikana useat joukkueet ovat upeasti aktivoituneet ja asettaneet käyttämättömiä
vuorojaan hyvissä ajoin myyntiin - iso kiitos siitä!
PERUUTETUT HARJOITUSVUOROT
Perutut vuorot tulevat mahdollisimman hyvissä ajoin varausjärjestelmään. Huom! Pakkaskelejä tai
lumisateita on vaikea ennustaa montaa päivää aikaisemmin, joten nopeatkin ilmoitukset sekä muutokset
ovat mahdollisia. Peruutukset tulevat aina varausjärjestelmään, jossa peruttujen vuorojen laskutus myös
huomioidaan.

LOKAKUU
Moni joukkue pitää toimintataukoa lokakuun aikana. Muistuttaisin joukkueita asettelemaan hyvissä ajoin
vuoroja myyntiin mitä eivät käytä. Liikuntaviraston hiekkakentille on mahdollista anoa jatkoa lokakuuksi.
Hakemukset tulee tehdä syyskuun 17.päivään mennessä. Mikäli joukkueenne haluaa hiekkavuorolle jatkoa,
niin olkaa ajoissa yhteydessä allekirjoittaneeseen.
LASKUTUS
Harjoitusvuorojen laskutus pyritään tekemään aina kuun alkupuolella. Harjoitusvuoromaksut koostuvat
toteutuneista harjoitusvuoroista ja niitä ei voida tämän vuoksi laskuttaa ennakkoon. Laskutuksessa
huomioidaan peruuntuneet vuorot esim. pakkasen vuoksi. Joukkueet pystyvät tarkastamaan seuran
varausjärjestelmästä kohdasta ”laskutus”, mistä harjoitusvuorolaskut koostuvat.
TÄRKEITÄ OSOITTEITA JA INFOA
Joukkueiden julkinen tapahtumakalenteri. Myös pelaajien vanhemmat pystyvät näkemään peruutukset
varausjärjestelmän sekä joukkueiden tapahtumat uusiutuneesta julkisesta näkymästä osoitteesta:
https://asp.asio.fi/onlinekalenteri/hjk/kentat/
Seuran olosuhdesivut. Muistathan tutustua myös seuramme uusittuihin olosuhdesivuihin mistä löydät
tärkeää ja ajankohtaista tietoa kentistämme. http://www.hjk-j.fi/vuorot-kentat/katso-kenttien-tiedot/
KENTTIEN HUOLTO
Mikäli joukkueille tulee kysyttävää kentistä, kenttien huollosta tai esim. lumien aurauksista, kysymykset
suoraan HSM Oy:n vahtimestareille. Yhteystiedot: vahtimestarit@telia5gareena.fi tai puh. 040-5750582.

