Pälkäneen Luja - Lukon koripallojaoston
kausimaksut 2018 – 2019
Koripallojaoston toiminnassa on pitkään odotettu uutta areenaa. Nyt, kun sen saimme, mukana
tuli myös uusia maksuja. Areenan tuntihinta on aikuisilta 15€ ja junioreilta 10€, Aikaisempina
vuosina junioreilla ei ole salivuokria ollut kunnan liikuntasaleissa. Uusi Kostia areena näkyy myös
uusina harrastajina varsinkin nuoremmissa ikäluokissa.
Kausimaksun suuruuden päättää koripallojaosto, johon kuuluu edustaja joka joukkueesta. Jaosto
on jonkin verran varautunut salimaksuihin, mutta silti joudumme korottamaan kausimaksuja tälle
toimintakaudelle. Lisäksi vanhemmissa ikäluokissa on panostettu fysiikkaharjoitteluun, johon
olemme löytäneet loistavat ammattilaiset. Fysiikkaharjoittelu on sisällytetty kausimaksuun Cjunioreista eteenpäin. Koripalloliiton maksujen pienet nousut myös näkyvät kausimaksuissa.
Tällä kaudella koripalloilijoita löytyy pallokoulusta aikuisten miesten ja naisten ryhmiin.
Sarjajoukkueita meillä on, kiitos Raholan Pyrkivän kanssa tehtävä seurayhteistyön, myös kolmessa
valtakunnan sarjassa. Nuorimmat 3-6-vuotiaat kuuluvat pallokouluun ja siitä vanhemmat eri
juniori ja aikuisten joukkueisiin joko kilpailu- tai harrastuspohjalta.
Kausimaksu määräytyy sen mukaan missä joukkueessa pelaa:
Ikäryhmä
kausimaksu
huom.
Pallokoulut (2015-2013)
50€
Supermikrot (2012-2011)
100€
Mikrot (2010-2009)
200€
Minit (2008-2007)
230€
C -juniorit (2006-2005)
530€
B-juniorit (2004-2003)
570€
A-tytöt (2002-2000)
610€
A-pojat (2002-2000)
410€
ei fysiikkavalmennusta
Miehet
350€
Naiset
70€
ei pelaa sarjassa
Sisarusalennus: vanhin lapsi täysihinta, seuraavat lapset -20€ kausimaksusta, joka huomioidaan
1.erän laskutuksessa.
Kausimaksut maksetaan 1-3. erässä, ikäluokasta riippuen. Laskutus hoidetaan seuran kautta
Myclub järjestelmästä.
1.erä 6. tammikuuta:
Pallokoulu 50€
Supermikrot 50€

Mikrot 100€
Minit 130€
C-juniorit 150€
B-juniorit 160€
A-tytöt 200€
A-pojat 200€
Miehet 190€
Tammikuun loppu
Naiset 70€
2.erä 3. maaliskuuta:
Supermikrot 50€
Mikrot 100€
Minit 100€
C-juniorit 200€
B-juniorit 200€
A-tytöt 210€
A-pojat 210€
Miehet 160€
3.erä 19. toukokuuta:
C-juniorit 180€
B-juniorit 210€
A-tytöt 200€

Kausimaksu sisältää
- valmentajien lisenssit
- valmentajakoulutukset
- ohjatut harjoitukset
- pelipaidat lainaan kauden ajaksi mikrot ja minit
- Koripalloliiton sarjamaksut
- sarjapelien tuomaripalkkiot
- joukkueiden kirjanpidon
- joukkueenjohtajien ja valmentajien korvaukset
- ensiaputarvikkeet harjoituksiin ja otteluihin
- erotuomareiden koulutuksen (B-juniorit)
- seuran järjestämät koulutustilaisuudet (valmentaja- ja toimitsijakoulutukset)
- fysiikkaharjoitukset C-junioreista eteenpäin
- toiminnanjohtajan palvelut
- kauden päättäjäiset

Kausimaksu ei sisällä
- vierasotteluiden matkakustannuksia
- Koripalloliiton lisenssiä, joka antaa pelioikeuden kilpailutoimintaan
- vakuutusta, joka jokaisen pelaajan on hankittava
- sarjatoiminnan ulkopuolisia turnauksia
- harjoitus- ja pelivälineitä (tossut, t-paita, shortsit, pallo)

Kausimaksuun liittyvissä kysymyksissä soita tai laita sähköpostia Kimmolle

Kimmo Ketola
Toiminnanjohtaja ja koripallojaoston puheenjohtaja
040 482 2255
lujalukko@gmail.com

