Nuorten maajoukkuetoiminta kaudella 2018-2019
Nuorten maajoukkuetoimintaan kutsutaan mukaan kaikki 14-20 vuotiaat kilpailullisesta uppopallosta
kiinnostuneet nuoret. Tarkoitus on pitkällä aikavälillä saada kilpajoukkueet kokoon U21 tyttö- ja
poikajoukkueisiin ja erityisesti taata maajoukkuetoiminnan jatkuvuus.
Maajoukkueen ydintoiminta koostuu leireistä ja osallistumisesta kansainvälisiin kilpailuihin. Kauden 20182019 kilpailullinen päätavoite on junioreiden maailmanmestaruusturnaus, joka järjestetään Saksan
Oberhausenissa 14-18 marraskuuta 2018.
Leiritoimintaa on kesätaukoa lukuun ottamatta ympäri vuoden, ennen kisoja useammin ja muutoin 1-2 kk
välein. Leireillä treenaamme ja pelaamme yhdessä. Harjoituspeleihin pyrimme jakamaan pelaajat ikä- ja
taitotason mukaan niin, että joukkueet ovat tasaväkisiä. Leireille kutsutaan apuvalmentajiksi kokeneita
aikuisuppopalloilijoita. Kertaamme altaan ulkopuolella taktiikkaa ja eri harjoitteita. Pelaajille pyritään
antamaan mahdollisimman paljon henkilökohtaista palautetta. Pyrimme leireillä luomaan
yhteenkuuluvuuden hengen. Toivottavaa on, että vanhemmat pelaajat tukevat ja neuvovat nuorempia
pelaajia. Maajoukkueleirin toiminnasta halutaan luoda tie nuoremmille pelaajille kohti edustusta
maajoukkueessa. Leirit ovat myös erinomainen tilaisuus pelata samanikäisiä ja -taitoisia vastaan, mikä
kotiseurassa harjoiteltaessa voi olla mahdotonta.
Edustusjoukkueen Saksan turnaukseen valitsevat nuorten maajoukkueen valmentajat. Kilpailuun valitaan
15 pelaajaa. Valinnat pyritään tekemään elokuun loppuun mennessä. Sukeltajaliitto tukee rahallisesti
maajoukkuetoimintaa. Tällä rahalla maksetaan leirikuluja ja kisamatkasta aiheutuvia kustannuksia. Tästä
huolimatta on kilpailuun lähtevien nuorten itse osallistuttava kisamatkaan rahallisesti sekä varmistuttava
siitä, että koulusta järjestyy vapaata kisaviikon ajaksi.
Maajoukkueelle ja kaikille leiritykseen osallistujille on tarkoitus hankkia t-paita, shortsit, pipo sekä
verryttelyasu, joissa on nimi, kansallistunnus ja mahdollisesti sponsorin logo. Saksan kilpailuun lähtevien
kanssa mietitään erikseen tarvetta hankkia yhtenäinen uima-asu ja lakki turnausta varten. Myös näistä
edellä mainituista varusteista tulee nuorille omakustannusosuus. Hankitaan osallistuminen on
vapaaehtoista lukuun ottamatta valittavaa kilpajoukkuetta.
Leireille osallistuvien nuorten on oltava Sukeltajaliiton jäsen eli jäsenenä sellaisessa sukellusseurassa, joka
kuuluu Liittoon. Suositeltavaa on, että nuorella on voimassa Sukeltajaliiton kautta kilpailulisenssi.
Edustusjoukkueeseen valituilla lisenssi on pakollinen, sillä siihen kuuluu vakuutus loukkaantumisen varalta
ja vakuutus vaaditaan kaikilta kilpaan osallistuvilta pelaajilta.
Joukkueringin virallinen tiedotuskanava on whatsup-ryhmä, jonka administraattoreina toimivat joukkueen
valmentajat. Leireiltä ja kilpailuista kuvataan valokuva- ja videomateriaalia, jota käytetään ulkoisessa
viestinnässä. Jos pelaaja ei tahdo itsestään julkaistavan materiaalia netissä, tulee siitä erikseen ilmoittaa
valmentajille.
Jokaisen leirille ja kilpamatkoihin osallistuvan nuoren tulee toimia vastuullisesti ja itsenäisesti. Valmentajat
pitävät ensisijaisesti yhteyttä suoraan pelaajiin. Alaikäiset nuoret ovat itse vastuussa siitä, että tieto
joukkueelta nuorille kulkee tarvittaessa vanhemmille. Valmentajiin voi olla yhteydessä sekä sähköpostitse
että puhelimitse. Toivottavasti leirityksiin saadaan mahdollisimman iso pelaajarinki. Uusien pelaajien
rekrytointi on jatkuvaa ja mukaan pääsee leirille ilmoittautumalla valmentajille.
Valmentajat: Jani Mäkinen (junioriuppopallo@gmail.com / puh. 040 3582613), Sauli Rautiainen
(zauli91@hotmail.com / puh. 045 1314234)

