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� Kilpailukomitea voi jakaa tukea mm.Kilpailukomitea voi jakaa tukea mm.Kilpailukomitea voi jakaa tukea mm.Kilpailukomitea voi jakaa tukea mm.

�Harjoittelu- ja kilpailutoimintaanHarjoittelu- ja kilpailutoimintaanHarjoittelu- ja kilpailutoimintaanHarjoittelu- ja kilpailutoimintaan

�Valmennukseen (oma valmentautuminen tai Valmennukseen (oma valmentautuminen tai Valmennukseen (oma valmentautuminen tai Valmennukseen (oma valmentautuminen tai 
valmentajakoulutus)valmentajakoulutus)valmentajakoulutus)valmentajakoulutus)

�Muut syyt (tuomarikoulutus)Muut syyt (tuomarikoulutus)Muut syyt (tuomarikoulutus)Muut syyt (tuomarikoulutus)
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� Toimintaohjeet Toimintaohjeet Toimintaohjeet Toimintaohjeet 

Harjoittelu-, kilpailu- ja valmennustukiHarjoittelu-, kilpailu- ja valmennustukiHarjoittelu-, kilpailu- ja valmennustukiHarjoittelu-, kilpailu- ja valmennustuki

� Hakemukset on tehtävä 1.4. mennessä kilpailukomitealle ja Hakemukset on tehtävä 1.4. mennessä kilpailukomitealle ja Hakemukset on tehtävä 1.4. mennessä kilpailukomitealle ja Hakemukset on tehtävä 1.4. mennessä kilpailukomitealle ja 
SIL ry:n lajipäällikölleSIL ry:n lajipäällikölleSIL ry:n lajipäällikölleSIL ry:n lajipäällikölle

� Hakemuksesta on ilmettäväHakemuksesta on ilmettäväHakemuksesta on ilmettäväHakemuksesta on ilmettävä
• Kuka/ketkä hakevat
• Mihin tarkoitukseen tukea haetaan
• Mitä laskuvarjokerhoa edustetaan
• Harjoitussuunnitelma
• Kilpailusuunnitelma
• Kilpailutavoitteet
• Halukkuus edustusurheilijaksi (maajoukkue)

01.05.14



4

� Toimintaohjeet Toimintaohjeet Toimintaohjeet Toimintaohjeet 

Muut hakemuksetMuut hakemuksetMuut hakemuksetMuut hakemukset

� Hakemus välittömästi kun tarve ilmenee (esim. tieto Hakemus välittömästi kun tarve ilmenee (esim. tieto Hakemus välittömästi kun tarve ilmenee (esim. tieto Hakemus välittömästi kun tarve ilmenee (esim. tieto 
tuomarikoulutuksesta)tuomarikoulutuksesta)tuomarikoulutuksesta)tuomarikoulutuksesta)

� Hakemuksesta on ilmettäväHakemuksesta on ilmettäväHakemuksesta on ilmettäväHakemuksesta on ilmettävä
• Kuka/ketkä hakevat
• Mihin tarkoitukseen tukea haetaan
• Mitä laskuvarjokerhoa edustetaan
• Mitä kuluja tapahtuman järjestäjä kustantaa
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� Toimintaohjeet tapahtuman jälkeenToimintaohjeet tapahtuman jälkeenToimintaohjeet tapahtuman jälkeenToimintaohjeet tapahtuman jälkeen

�Kilpailumatkasta tai muusta tapahtumasta Kilpailumatkasta tai muusta tapahtumasta Kilpailumatkasta tai muusta tapahtumasta Kilpailumatkasta tai muusta tapahtumasta 
kirjoitetaan raportti ennen kuin tuki maksetaan kirjoitetaan raportti ennen kuin tuki maksetaan kirjoitetaan raportti ennen kuin tuki maksetaan kirjoitetaan raportti ennen kuin tuki maksetaan 

�Raportti toimitetaan kilpailukomitealle sekä SIL ry:n Raportti toimitetaan kilpailukomitealle sekä SIL ry:n Raportti toimitetaan kilpailukomitealle sekä SIL ry:n Raportti toimitetaan kilpailukomitealle sekä SIL ry:n 
lajipäälliköllelajipäälliköllelajipäälliköllelajipäällikölle

�Virallinen maksulomake löytyy SIL ry:n www-sivuilta Virallinen maksulomake löytyy SIL ry:n www-sivuilta Virallinen maksulomake löytyy SIL ry:n www-sivuilta Virallinen maksulomake löytyy SIL ry:n www-sivuilta 
(laskuvarjourheilu-kilpailu-lomakkeet). Kuitteja (laskuvarjourheilu-kilpailu-lomakkeet). Kuitteja (laskuvarjourheilu-kilpailu-lomakkeet). Kuitteja (laskuvarjourheilu-kilpailu-lomakkeet). Kuitteja 
mukaan vastaava määrä. Matkalasku toimitetaan SIL mukaan vastaava määrä. Matkalasku toimitetaan SIL mukaan vastaava määrä. Matkalasku toimitetaan SIL mukaan vastaava määrä. Matkalasku toimitetaan SIL 
ry:n toimistoon viimeistään 30 vrk matkan ry:n toimistoon viimeistään 30 vrk matkan ry:n toimistoon viimeistään 30 vrk matkan ry:n toimistoon viimeistään 30 vrk matkan 
päättymisen jälkeen.päättymisen jälkeen.päättymisen jälkeen.päättymisen jälkeen.
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� RaporttiRaporttiRaporttiRaportti

�Raportin  voi korvata artikkelilla Ilmailu-lehteen tai oman kerhon Raportin  voi korvata artikkelilla Ilmailu-lehteen tai oman kerhon Raportin  voi korvata artikkelilla Ilmailu-lehteen tai oman kerhon Raportin  voi korvata artikkelilla Ilmailu-lehteen tai oman kerhon 
www-sivuille kirjoitetulla matkakertomuksellawww-sivuille kirjoitetulla matkakertomuksellawww-sivuille kirjoitetulla matkakertomuksellawww-sivuille kirjoitetulla matkakertomuksella

�Raportista tulee ilmetäRaportista tulee ilmetäRaportista tulee ilmetäRaportista tulee ilmetä

• Mikä kilpailu tai tapahtuma

• Missä ja milloin

• Laji / lajit

• Suomalaiset osallistujat

• Menestyminen

• Kilpailuraportin liitteenä tulee olla kilpailutulokset

�Raportissa olisi hyvä olla lisäksi vapaamuotoinen kuvaus kilpailun Raportissa olisi hyvä olla lisäksi vapaamuotoinen kuvaus kilpailun Raportissa olisi hyvä olla lisäksi vapaamuotoinen kuvaus kilpailun Raportissa olisi hyvä olla lisäksi vapaamuotoinen kuvaus kilpailun 
tai tapahtuman järjestelyistä yms. tai tapahtuman järjestelyistä yms. tai tapahtuman järjestelyistä yms. tai tapahtuman järjestelyistä yms. 
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