Åif:n pelaajapolkusäännöt
1.

Jokaisessa ikäluokassa on oma joukkue joka koostuu sen ikäisistä pelaajista.

2.

Pelaaja on aina ensisijaisesti oman ikäluokkansa pelaaja eli pelaaja käy aina omassa ikäluokassaan
harjoittelemassa ja pelaamassa. Vanhempien mukana harjoittelu ja pelaaminen ovat aina lisänä.
C-ikäiset ja vanhemmat liikkuvat joukkueissa erikseen pelaajakohtaisesti sovittavalla tavalla.
Johtoryhmä sekä Valmennuskoordinaattori ovat vastuussa:
C- edustusjoukkueen pelaajapolusta, mutta johtoryhmä pystyy tekemään ”poikkeus” ratkaisuja
pelaajapolussa (esim. viemään yksittäisiä pelaajia kohti vanhempia ikäryhmiä).
Poikkeuksena on nuoren pelaajan mahdollinen pääsarjasopimus, joka sovitaan yhdessä
pääsarjajoukkueen valmennuksen ja valmennuskoordinaattorin päätöksellä. Tällöin nuori pelaaja
toimii, harjoittelee ja pelaa pääsarja-sopimuksen määrittämien sääntöjen ja ohjeiden puitteissa.
Pääsarjasopimuksella pelaava pelaaja saa (ja pitää) pelata myös junioripelejä. Pääsarjapelit ovat
hänellä ensisijaisena pelipaikkana.

3.

Pelaaja voi pelata myös ”lainassa” yhtä ikäluokkaa vanhemmassa joukkueessa.

4.

Nuoremmille pelaajille tarjotaan lisäharjoitusmahdollisuutta vanhempien kanssa, jos pelaajan oma
motivaatio sekä taito taso riittävät.

5.

Pelaaja voi ja saa edustaa seuran muita ikäluokkia, mutta siitä sovitaan erikseen pelaajan,
seuran juniorikoordinaattorin ja valmentajien kesken.

6.

Mikäli joukkueeseen ei ole tarpeeksi pelaajia, niin muodostetaan koottu joukkue ylempään
ikäluokkaan ”haastajasarjaan”. Kahden ikäluokan yhteinen kilpajoukkue voidaan muodostaa, mikäli
kaksi ensimmäistä ehtoa täyttyy.

7.

Sisarukset, joiden ikäero on yksi vuosi, voivat pelata samassa ylemmässä joukkueessa

8.

Jos pelaaja hakee lisäharjoittelua oman joukkueen lisäksi muista joukkueista, tästä lisäharjoittelusta
ei ole maksettu lisämaksua.

9.

Kesken kauden kerholaiset voi käydä kokeilemassa joukkueessa, seuraavana kautena pelaaja päättää
kummassa ryhmässä hän pelaa. Pelaaja maksaa siihen joukkueeseen mihin kuuluu sillä kaudella.

10.

Kaikkien lasten ja nuorten tulisi liikkua n. 2h päivässä (sisältää kaiken liikunnan). Tavoitteellisen
urheilijan harjoitusmäärät ovat vielä suurempia. Jos pelaajat harrastavat muitakin lajeja
(suositeltavaa varsinkin nuoremmissa) sekä pelaavat salibandya useammassa joukkueessa, tulee
valmentajien pitää huolta siitä, ettei pelaajan kokonaiskuormitus kasva liian suureksi. Samoin
pelaajat kehittyvät hyvin eri aikoihin ja eri tahtia. Parissa kuukaudessa saattaa tapahtua paljon, joten
pelaajien liikkumisen suhteen linjan tulee olla auki myös kauden aikana. Valmentajien avoin ja
aktiivinen yhteistyö on mm. näistä syistä erittäin tärkeää.

11.

Y-pelaajana pelaaminen on sallittu ainoastaan seuran hallituksen myöntämällä poikkeusluvalla.

