HPK-Juniorijääkiekko ry:n ja sen ____ -ikäluokan välinen sopimus seuran ja ikäluokkaryhmän välisten toimintojen järjestämiseksi kaudella 20___-20___. Joukkuesopimuksen tekeminen ja noudattaminen on edellytys HPK:n edustamiseen.
1. Ikäluokan toimihenkilöt
Ikäluokan vanhempainkokous valitsee kokouksessaan:
• joukkueenjohtajan (1)
• rahastonhoitajan (1)
• vastuuhuoltajan (1)
• tarvittaessa 1 apujoukkueenjohtajan ja 1 huoltajan peliryhmää kohden
Valmennuspäällikkö valitsee joukkueiden valmentajat. Ikäluokan vastuuvalmentaja johtaa ikäluokan toimintaa.
Joukkueiden toimihenkilöt toimivat aina seuran edustajina joukkueissa. Joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja vastuuhuoltaja
ovat aina seuran jäseniä ja heidän jäsenmaksunsa sisältyy joukkueen maksamaan joukkuemaksuun. Seuran hallitus vahvistaa ja hyväksyy kaikki henkilövalinnat, jotka toimitetaan seuralle elokuun loppuun mennessä. Mikäli ohjeellisista toimihenkilömääristä halutaan poiketa suuntaan tai toiseen, anotaan seuralta tähän erikoislupaa.
2. Ikäluokan peluuttaminen
Ikäluokka osallistuu sarjoihin, jotka valmennustiimi ja valmennuspäällikkö yhdessä päättävät. Ikäluokka saa järjestää HPK:n
nimissä turnauksia ja harjoitusotteluita tai osallistua muiden järjestämiin turnauksiin ja harjoitusotteluihin parhaaksi näkemällään tavalla.
Ikäluokka saa osallistua virallisiin sarjoihin vasta pidettyään sekä pelaajien, että vanhempien kanssa pelisääntöpalaverin
Nuoren Suomen antamien ohjeiden mukaan. Seuran hallituksen jäsen tai henkilökuntaa on kutsuttava pelisääntöpalaveriin,
mutta palaveri voidaan pitää myös ilman seuran edustajaa, mikäli seura katsoo sen sopivaksi.
Ikäluokan joukkueita peluutetaan pelaajien ja vanhempien kanssa erikseen sovituin pelisäännöin ja Jääkiekkoliiton sääntöjä
noudattaen.
3. Ikäluokan talous ja varainhankinta
Ikäluokan taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassaolevia lakeja ja asetuksia.
Ikäluokka maksaa seuran jäsenkokouksen hyväksymän toimintamaksun ja pelaajamaksun seuran ohjeistuksen mukaisesti.
Käytetystä jääajasta ikäluokka maksaa Hämeenlinnan Jäähalli Oy:n tuntiveloituksen mukaisen hinnan.
Ikäluokan toimihenkilöiden kulukorvaukset voivat olla enintään 50 % kauden pelaajamaksuista.
Pelipaidat ovat seuran omaisuutta ja seura ohjeistaa niihin ommeltavat mainokset. Seura jättää paitoihin tilaa ikäluokan
omaa varainhankintaa varten tehtävää mainosmyyntiä varten ja ohjeistaa ikäluokan käytössä olevat mainospaikat erikseen.
Ikäluokka voi suorittaa varainhankintaa ainoastaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin erillisen seuran antaman ohjeen mukaisesti.
Kaikenlaiset veronkiertoon viittaavat järjestelyt ovat ehdottomasti kiellettyjä. Ikäluokkien on osallistuttava hallituksen päättämiin yhteisiin varainhankintaprojekteihin.
Ikäluokka tekee vuosittain vanhempainkokouksessa hyväksyttävän edellisen kauden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen,

sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion kuluvalle kaudelle. Lisäksi tehdään välitilinpäätös tilanteesta 31.12. seuraavan
tammikuun loppuun mennessä.
Talousarvio ja tilinpäätös laaditaan seuran tilikartan mukaisesti. Talousarviossa on huomioitava seuraava kausi, jota varten
on ikäluokalta jäätävä 10 % talousarvion loppusummasta tulevan kauden kesän toimintaan ja hankintoja varten.
Tilinpäätösasiakirjat, toimintasuunnitelma ja talousarvio toimitetaan seuran toimistoon toukokuun 31. päivään mennessä.
Asiakirjat hyväksyy seuran hallitus kesäkuun loppuun mennessä ja mahdollisesti vaadittavat tarkennukset pyydetään kesäkuun aikana.
Ikäluokka maksaa pelaajien, joukkueenjohtajien ja huoltajien pelipassit. Ikäluokka myös lunastaa valmentajien pelipassit,
jotka seura maksaa takaisin ikäluokalle laskua vastaan.
Ikäluokan pelaajilta kerättävä kausimaksu voi olla korkeintaan ______ € pelaaja.
4. Peli- ja seura-asut ja niiden hankinnat sekä joukkuehankinnat
Pelipaidat ja -housut hankkii seura ja jakaa ne ikäluokille käyttöön pelaajamaksuja vastaan. Peliasuja kierrätetään seuran
sisällä vanhemmalta ikäluokalta nuoremmalle. Seuran peliasujen hankinnoista ja kierrätyksestä vastaa varustepäällikkö.
Viralliset seura-asut hankitaan johdetusti erillisen ohjeen mukaisesti.
Kaikki joukkuehankinnat tehdään keskitetysti seuran tekemiä sopimuksia kunnioittaen.
5. Seuran järjestämä koulutus
Ikäluokan toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran ja SJL:n järjestämään koulutukseen seuran näin osoittaessa.
6. Sitoumukset ja oikeudet
Ikäluokan joukkueet sitoutuvat noudattamaan seuran Ritariohjeita ja Nuori Suomi- ohjelmaan liittyviä sinettilupauksia sekä
kunnioittamaan seuran jäsenkokouksen ja hallituksen päätöksiä toiminnassaan.
Joukkueiden pelaajilla ja toimihenkilöillä (sopimuksessa mainittu määrä toimihenkilöitä) on oikeus jäsenkortilla edustusjoukkueen SM-liigan runkosarjan otteluita. Perustelluilla ylimääräisillä toimihenkilöillä on myös mahdollisuus jäsenkorttiin
seuran määrittämällä maksulla.
Joukkueella on oikeus edustaa HPK-Junorijääkiekkoa.
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