Pälkäneen Luja - Lukon koripallojaoston
kausimaksut 2019 – 2020
Ensimmäinen toimintakausi Kostia-areenan hienoissa puitteissa on takana. Tämän kauden
kausimaksut saatiin varmistettua poikkeuksellisen myöhään, mutta nyt löytyy työkalu, jolla
jatkossa maksut saadaan liikkeelle hyvissä ajoin syksyllä. Tämän kauden maksuissa on huomioitu
tarkemmin missä joukkue harjoittelee ja pelaa, sekä määritelty joka joukkueen valmennuskulut
selvemmin.
Näin ollen samanikäisen tytön/pojan maksu määräytyy selkeämmin oman joukkueen toiminnan
mukaan.
Kausimaksun suuruuden päättää koripallojaosto, johon kuuluu edustaja joka joukkueesta.
Tällä kaudella koripalloilijoita löytyy mikroista aina aikuisten miesten ja naisten ryhmiin.
Sarjajoukkueita Läntisen alueen sarjoissa, RaLu pojat 16-v ja tytöt 19-v pelaavat valtakunnallisessa
I-divisioonassa ja tytöt 14 selviytyivät hienosti SM-sarjaan
Kausimaksu määräytyy sen mukaan missä joukkueessa pelaa:
Ikäryhmä
kausimaksu
huom.
Pallokoulut (2016-2014)
50€
Supermikrot (2013-2011)
179€
Dreamteam
Minitytöt (2010-2008)
323€
C-pojat (2009-2006)
387€
C -tytöt (2007-2006)
592€
413€ syksyllä ei sarjassa
B-pojat (2005-2004)
414€
A-tytöt (2003-2001)
510€
A-pojat (2003-2001)
427€
Miehet III-div.
389€
Miehet ei sarjassa
178€
Naiset
88€
Sisarusalennus: vanhin lapsi täysihinta, seuraavat lapset -20€ kausimaksusta, joka huomioidaan
2.erän laskutuksessa.
Kausimaksut maksetaan 1-3. erässä, ikäluokasta riippuen. Laskutus hoidetaan seuran kautta
Myclub järjestelmästä.
1.erä laskutettu jo syksyllä:
Minitytöt 200€
C-pojat 200€

C-tytöt 200€
B-pojat 200€
A-tytöt 200€
A-pojat 200€
Miehet 200€ (sarjassa)
2.erä 20. tammikuuta
Supermikrot (Dreamteam) 100€
Minitytöt 123€
C-pojat 187€
C-tytöt 200€
C-tytöt 113€ (ei sarjassa syksyllä)
B-pojat 107€
A-tytöt 200€
A-pojat 117€
Miehet 189€ (sarjassa)
Miehet 178€ (ei sarjassa)
Naiset 88€

3. erä 1. maaliskuuta:
Supermikrot (Dreamteam) 79€
C-tytöt 192€
C-tytöt 100€ (ei sarjassa syksyllä)
B-pojat 107€
A-tytöt 110€
A-pojat 110€

Kausimaksu sisältää
- ohjatut harjoitukset
- pelipaidat lainaan kauden ajaksi minit ja nuoremmat
- Koripalloliiton sarjamaksut
- sarjapelien tuomaripalkkiot
- valmentajien lisenssit
- valmentajakoulutukset
- valmentajien korvaukset
- jaoston kirjanpidon
- joukkueenjohtajien vaate
- ensiaputarvikkeet harjoituksiin ja otteluihin
- erotuomareiden koulutuksen (B-juniorit)
- seuran järjestämät koulutustilaisuudet (valmentaja- ja toimitsijakoulutukset)

-

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

