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Vuorojen jakoperusteet kausi 2020
Taustaa
Seuran harjoitusvuorojen jako on TPV:n kaltaisessa isossa seurassa aina vaikeaa.
Ikäkausijoukkueita on tällä hetkellä 23 ja tavoitetilanne on jakaa näille joukkueille
yhteensä n. 75 harjoitusvuoroa/viikko. Erityisen haastavaksi vuorojaon tekee
Tampereen liikuntapaikkojen tilanne talvikaudella. Kenttätilaa ei ole tarpeeksi ja iso
osa vuoroista on hankaliin kellonaikoihin (klo 16 tai jopa aikaisemmin, klo 21
jälkeen). Erityisesti Pirkkahallissa vuorotilanne vaihtelee talven mittaan paljon
messujen ja muiden tapahtumien viedessä jalkapallovuorot.
Tässä esitetyt perusteet vuorojen jaolle ovat tavoitteita ja nyrkkisääntöjä - toisin
sanoen, vuorot PYRITÄÄN jakamaan näiden perusteiden mukaisesti, mutta aina se ei
tule olemaan mahdollista. Vuorojen jako pyritään tekemään mahdollisimman
reilusti, eikä mitään joukkuetta suosita systemaattisesti näiden perusteiden
vastaisesti. Vuorojaossa seurataan joukkueiden Jopox-kalentereita – KAIKKI
joukkueen tapahtumat tulee kirjata kalenteriin, jotta vuorojakaja osaa ne
huomioida.
Seura haluaa, että sillä on optimaalinen määrä vuoroja. Emme esim. halua maksaa
turhista vuoroista, joita ei kukaan käytä. Jos joukkue ei tarvitse niin paljoa vuoroja

tai suuria kenttiä, kuin näiden perusteiden mukaan "ansaitsisi", pyydämme
ilmoittamaan asiasta osoitteeseen vuorot@tpv.fi .
Perusperiaatteista voidaan joustaa, mikäli jollain joukkueella on perusteltu syy saada
esim. isompi kenttä jollekin yksittäiselle harjoitusvuorolle. Tällöinkin asia täytyy
neuvotella tästä kärsivän joukkueen kanssa. Mikäli joukkue ei käytä sille jaettua
vuoroa niin muistakaa luovuttaa se pois Jopoxissa hyvissä ajoin. Näin se saadaan
jollekin toiselle joukkueelle hyötykäyttöön.
Kaikki vuoroihin liittyvä kommunikaatio seuran suuntaan tulee lähettää
sähköpostiosoitteeseen: vuorot@tpv.fi.
Ilmoittakaa tänne myös itse hankkimanne vuorot ja mahdolliset toiveet. Toiveita
voidaan ottaa huomioon rajallisesti.
Perusteita jaolle
1. Useampaa joukkuetta valmentavien valmentajien harjoitusvuorojen järjestely
2. Omalla sarjapaikalla kaupungilta ”ansaitut” vuorot. Nämä eivät ole kuitenkaan
joukkueen omia vuoroja vaan niiden käytöstä päättää seura.
3. Vanhemmille pelaajille tarvitaan enemmän tilaa.
4. Pelaajien ikä huomioitava harjoitusten kellonajoissa.
5. Sarjataso & kilpa- / haaste- / harrastejoukkuestatus.
Miesten Edustus
Miesten Edustus harjoittelee heille myönnetyillä vuoroilla Pirkkahallissa, eivätkä
tarvitse muita vuoroja alkukaudesta. Poikkeuksia mahdollisesti Pirkkahalli C:n ollessa
kiinni.

Yleisesti talven harjoitusolosuhteista
• Jalitsuhalli on käytössä koko talvikauden, purkuajankohta on todennäköisesti
huhtikuussa.
• Kaupin lämmitettäviä tekonurmia lämmitetään seuraavasti: .
o Kauppi 1 ja Kauppi 2 22.12.2019 asti ja 4.2.2020 alkaen mikäli säät
sallivat.
• Tampereen Messu-ja urheilukeskus eli Pirkkahalli:
o Pirkkahalli A 25.11.2019-28.2.2020
o Pirkkahalli C 26.11.2019-6.4.2020
o Pirkkahalli D (futsal) 15.12.2019-20.3.2020
• Koulunsalivuoroja on useissa Tampereen kouluissa.
HUOMIO! Kaikki ym. liikuntatilat saattavat mainittuinakin aikoina olla pois
käytöstä juhlapyhien, turnausten, messujen tai muiden tapahtumien johdosta.
Joukkueille pyritään saamaan vähintään 1 harjoituspelivuoro kuukaudessa,
Vanhemmille ikäluokille mahdollisuuksien salliessa enemmän. Seuralla on
pelivuoroja viikonloppuisin Jalitsussa, Pirkkahalli C:ssä ja Pirkkahalli A:ssa sekä
Kaupin lämmitettävillä kentillä. Tilanteen mukaan samoja vuoroja voidaan
käyttää myös harjoituksiin

Harjoitusvuorot - Juniorijoukkueiden priorisointi, 7 kategoriaa:
1. P20, P17
2. P15, P14, P17/2
3. P13, P12, T18
4. P13 Pun, P11, P10
5. P11 Pun, T18/15 Pun, T13
6. P9, T11
7. P14 Vihreä, Aluetoiminta
Järjestykseen vaikuttaa ikäluokan kk-maksun suuruus ja joukkueen kilpailullinen
taso.
SÄÄNNÖT VUOROJEN JAKOON
I Valmentajien aikataulutus
Useampaa joukkuetta valmentavien valmentajien joukkueidenharjoitusvuorot
pyritään järjestämään niin, että
valmentajat pystyvät osallistumaan käymään eri joukkueidensa harjoituksissa
säännöllisesti.
II Harjoitusten kellonajat
7-11-vuotiaiden junioreiden harjoitukset arkipäivänä välillä klo 15.30-20
12-15-vuotiaiden junioreiden harjoitukset arkipäivänä välillä klo 15.30-21
16-20-vuotiaiden junioreiden harjoitukset arkipäivänä välillä 15.30-22:30
Harjoitukset pyritään mahdollisuuksien mukaan asettelemaan niin, että samoille
joukkueille ei tulisi aina varhaisimpia vuoroja tai myöhäisimpiä vuoroja – Etenkin
niukkojen harjoitusvuorojen kausina tämä voi olla vaikeaa.

III Harjoituspaikat
Vihreät harrastejoukkueet sijoitetaan ensisijaisesti koulun saleihin tai Pirkkahalli
D:hen. Aluejoukkueilla on yksi yhteinen jalkapallovuoro talviaikaan.
Muut koulunsalivuorot & Pirkkahalli D:n vuorot pääsääntöisesti ikäluokille 9-13 v.
Vuorojen jako
• Vuorot jaetaan (pääosin) kuukaudeksi kerrallaan.
• Vuorot pyritään jakamaan hyvissä ajoin.
• Vuorot jaetaan ensisijaisesti edellä mainittuja sääntöjä ja toissijaisesti
prioriteettijärjestystä noudattaen.
• Jalitsu-hallissa vuoron jaossa ylemmän kategorian joukkue saa valita hallin
osan, jossa harjoittelee. Jos joukkueet ovat samassa kategoriassa niin sitten
iältään vanhempi. Toivotaan kuitenkin toisten huomioon ottamista, jotta
saman joukkueen ei tarvitse joka kerta harjoitella meluisassa päädyssä. Mikäli
otat lämpöä toisen vuorolla, muista kysyä lupa!

SOPU SIJAA ANTAA!

