
SUOMEN ILMAILULIITTO ry
LT / Kilpailukomitea 6.10.2011

OHJEET ULKOMAISIIN KILPAILUIHIN LÄHTEVILLE
LASKUVARJOHYPPÄÄJILLE 

1. TARVITTAVAT PAPERIT

Urheilijan/joukkueen vastuulla 

 Urheilijasopimustäytettynä ja allekirjoitettuna liittoon ennen kilpailua

 Kilpailijan tietolomake täytettynä ja allekirjoitettuna liittoon ennen kilpailu

 Kilpailevan joukkueen tietolomake täytettynä ja allekirjoitettuna liittoon ennen kilpailu

 Passi, viisumi (varmista maakohtaiset voimassaolovaatimukset)

 Mahdolliset vaadittavat lisävakuutukset (varmista maa- ja kilpailukohtaiset 

voimassaolovaatimukset)

 voimassaoleva FAI-lisenssi (voimassaolo varmennettava kuluvan vuoden vuositarralla), 

hyppypäiväkirjat, varjokirjat ym. dokumentit (varmista maa- ja kilpailukohtaiset 

voimassaolovaatimukset)

2. OSALLISTUMISOIKEUS

Edustusurheilijat / Maajoukkueen jäsenet

Kilpailukomitea nimeää

 AE → SM –kisojen tulosten perusteella

 CF → SM –kisojen tulosten perusteella

 CP → Maajoukkueen jäsenet

 FS → SM –kisojen tulosten perusteella

 SA → Valinta sovittujen valintakilpailujen perusteella

Muulla perusteella valitut, kilpailukomitean päätöksestä

Kilpailukomitea nimeää joukkueenjohtajan joukkueiden ehdotusten pohjalta

3. ILMOITTAUTUMINEN

 Kilpailijan / joukkueen toimesta yhteys SIL ry:n lajipäällikköön, joka hoitaa virallisen 

ilmoittautumisen
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 Ennakkoilmoittautuminen ajoissa kilpailukutsun ohjeiden mukaan

 Virallinen ilmoittautuminen ajoissa kilpailukutsun ohjeiden mukaan

 Varmista ilmoittautuminen lajipäälliköltä tai kilpailuorganisaatiolta (nettisivut)

4. MAKSUT JA MATKALIPUT

 Kilpailija / joukkue sopii maksun käytännön järjestelyistä SIL ry:n lajipäällikön kanssa

 Kilpailija / joukkue etsii itselleen sopivan matkustustavan

 Varmista maksusuorituksen perillemeno kilpailuorganisaatiolta

5. MUKAAN OTETTAVAA

 Suomen lippu (SIL ry:n toimistosta)

 Kansallishymni (Maamme -laulu CD-levyllä) SIL ry:n toimistosta tai netistä ladattuna 

(osoitteesta www.ilmailuliitto.fi → lajit → laskuvarjourheilu → kilpailu → lomakkeet)

 Mahdolliset edustusasut (varmista kilpailukohtaiset rajoitukset mainospaikat, SIL-sopimukset)

6. TOIMINTAOHJEET KILPAILUN JÄLKEEN

 Suomen lippu palautetaan SIL ry:n toimistoon

 Kansallishymni CD-levy palautetaan SIL ry:n toimistoon

 Kilpailuraportti ja viralliset tulokset toimitetaan SIL ry:n lajipäällikölle sekä kilpailukomitealle

 Matkalasku tehdään käyttäen SIL ry:n virallista maksulomaketta (osoitteesta www.ilmailuliitto.fi 

→ lajit → laskuvarjourheilu → kilpailu → lomakkeet) viimeistään 30 vrk tapahtuman jälkeen. 

Kuitteja mukaan vastaava määrä.

7. TIEDOTUS

Valmistaudu tiedottamiseen ennakolta. Valmis tiedotepohja henkilötietoineen ja valokuvineen 

kannattaa tehdä etukäteen. Liiton tiedottaja auttaa, mutta ei pysty kirjoittamaan hyvää lehditötiedotetta 

ilman kilpailijoiden apua. On myös hyvä idea sopia kirjoitustaitoisen hyppääjän kanssa tiedottamisesta 

etukäteen. Ohessa erillinen ohje lehdistötiedotteen laatimiseen. 
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