
Swimming Club Rovaniemi 

KILPAILUMAKSUHINNASTO  

(Hinnaston käyttöönotto hyväksytty seuran hallituksen kokouksessa 20.3.2016 ja hinnasto tarkistettu 

14.12.2016) 

Hinnastoa päivitetään vuosittain ja pyritään ottamaan huomioon muutokset esim. Uimaliiton päätöksissä 

määritellä kansallisten arvokisojen starttimaksujen suuruudet tai muutokset Norjan kisojen startti-

maksuissa. Seuramme osallistuu vuosittain kansallisiin kisoihin, kansallisiin arvokisoihin (Rollot, IKM, 

SM/NSM ja GP (Grand Prix) 1 -3 ja Masters-mestaruusuinnit) ja ulkomailla järjestettäviin kansallisiin kisoihin 

(Norja / Barentsstevnet).  Starttimaksu on erisuuruinen näissä kisoissa. 

Uimarin kokonaiskilpailumaksu määräytyy sen mukaan, kuinka monta starttia uimarille on ilmoitettu ko. 

kisoihin. Kisan aikana perutut startit eivät vaikuta kilpailumaksun suuruuteen.  

Maksu noudattelee suhteessa starttimaksun suuruutta, kuitenkin siten, että seura tukee kilpailumaksua 

20%:lla ja uimarin omavastuuosuudeksi ja samalla kilpailumaksuksi jää 80% starttimaksun suuruudesta. 

GP 1-3 kisoissa seura tukee 25% :lla ja uimarin omavastuuosuus ja kilpailumaksun suuruus on 75% 

starttimaksun suuruudesta.   

IKM ja NSM/SM, GP-kisat ja Masters-mestaruusuinneissa on käytössä kilpailumaksun ”kattomaksu”, jota 

korkeammaksi kilpailumaksu ei voi muodostua.  Rajana on 5 starttia.  Jos uimari on saavuttanut ko. kisoissa 

6 tai enemmän startteja, on kilpailumaksu saman suuruinen, kuin viidellä startilla. 

Kansallisissa kisoissa, Rolloissa ja Barentsstevnet-uinneissa tai muissa Pohjoismaissa mahdollisesti uitavissa 

kansallisissa kisoissa ei ole kattorajaa, vaan kilpailumaksu pohjautuu starttimaksuun ja uimarin lajimäärään. 

Uimarin osallistuessa oman ryhmänsä kilpailukalenterin ulkopuolisiin kisoihin, seura laskuttaa startti- 
maksut täysimäärisinä, ilman seuran tukea kilpailumaksuihin.  Jos mitään ilmoitusta poisjäännistä 
ilmoittautumisajan jälkeen ei tule uimarilta, seuralla on oikeus periä starttimaksut uimarilta 
täysmääräisesti.  
Kilpailumaksuhinnasto  

Kisa Starttimaksu Kilpailumaksu /startti (peritään 
uimarilta 

Kansalliset kisat 8,00 € 6,40 € 

Rollot ja IKM-aluekarsinnat (lyhyt rata) 7,00 € 5,60 € 

IKM-aluekilpailut  7,00 € 5,60 € 

IKM (finaalit pitkä sekä lyhyt rata) 9,00 € 7,20 € 

NSM / SM  (lyhyt ja pitkärata) 11,00 € 8,80 € 

Mastersmestaruusuinnit 9,00 € 
 

7,20 € 

GP 1 – 3 tai vastaavat aikarajakisat 13,00 € 9,75 € 

Barentsstevnet ja muut kilpailut 
Pohjoismaissa. 

11,00 € 8,80 € 

Esimerkkejä    

Kisa Startteja/kpl  Kilpailumaksu / startti Uimarin kilpailumaksu  

kansallinen kisa 5 6,40 32,00 

kansallinen kisa 7 6,40 44,80 

IKM (finaali) 4 7,20 28,80 

IKM (finaali) 5 -8 7,20 36,00 

GP  4 9,75 39,00 

 


