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TÄRKEÄ TIEDOTE VUONNA 1994 LIITON JÄRJESTÄMIIN KILPAILUIHIN 
OSALLISTUVILLE SEUROILLE 

Liiton järjestämiin kilpailuihin / kilpasarjoihin liittyviä asioita: 

1) KILPAILUKELPOISUUS 

1.1 Jokaisen kilpailijan/pelaajan on oltava liiton jäsen vuodella 1994. 
Jäsenyys saavutetaan maksamalla liiton tilille 120 (60) mk ( maksu = 120 mk , oheisessa lapussa se on väärin) 
ja LÄHETTÄMÄLLÄ MAKSUKUITISTA KOPIO LIITTOON!!! 

Seurojen suositellaan toimivan seuraavasti: 

- yksittäinen pelaaja EI lähetä yksittäistä tositetta liiton jäsenyydestään. 

- seura kokoaa nimi- ja osoitelistan pelaajistaan ja suorittaa pelaaja määrää vastaavan maksun liiton tilille ja 
lähettää pelaajalistan sekä maksukuitin kopion liitolle. 

- mikäli seuraan tulee uusia (tai siitä lähtee) pelaajia lähetettää seura uudistuneen listan liitolle. 

Useimmissa seuroissa tämä vaatii siis uuden listan lähettämistä ennen kesäkauden alkua! 

1 .2 Jäsenyys varmennetaan maksukuittien kopioilla viimeistään juuri ennen kilpailua ( käteismaksu tai muu vastaava 
järjestely kilpailupaikalla ei kelpaa!). 

1.3 Vuonna 1994 ei seuroilta vaadita vielä rekisteröityneisyyttä, mutta sitä suositellaan mitä lämpimimmin. 

2) SEURAVASTUUHENKILÖ 

2.1 Jokaisen seuran on ilmoitettava vastuu-/ yhteyshenkilönsa nimi, osoite ja puhelinnumero seuraaville henkilöille: 

Ultimate : miehet: Jere Manninen 
Munkkiniemen puistotie 18 A 5 
00330 HKl 

p. 480 479 

naiset: Leena Mannermaa 
Punahilkantie 8 A 9 
00820 HKl 
p. 780 131 

Yksilölajit : Visa Ruuhinen 
Punavuorenkatu 9 A 6 
00120 HKl 
p. 653480 

Liitäthän mukaan ilmoituksen uusien harrastajien mahdollisuuksista seurassasi , katso oheinen lappu. 

2.2 Seuravastuuhenkilö: 

- olet mukana päättämässä sen sarjan / kilpailutapahtuman muodosta ja järjestelyistä, jota edustat! 

- olet tiedonkulun avain seurassasi -- ilman sinua ei seuranne välttämättä saa mitään informaatiota ulko
tai kotimaisista turnauksista ja kilpailuista! 

- olet seurasi (kentän) äänitorvi välittömälle palautteelle liiton hallitukselle ja kilpailujen järjestäjille sekä uusille 
kilpailutoimintaa koskeville ideoille! 

3) MIKSI NÄIN? 

3.1 Pankit ovat siirtyneet lähestulkoon kuitittomaan maksuliikenteeseen, eikä tiliotteista näin ollen selvitellä maksajien 
nimiä saatika sitten osoitteita. 

3.2 Liitto on esittänyt syys kokouksesta 1993 lähtien voimakasta mielenkiintoa ns. seurajäsenyyttä kohtaan ja pyrkii 
vuoden 1994 syyskokouksessa ajamaan sen läpi vuotta 1995 varten. Tämän vuoden kokemukset tulevat siis 
olemaan ensiarvoisen tärkeitä. 


