
   Edustusjoukkueiden pelisäännöt  Edustusjoukkueet ja joukkueiden taustaryhmät sitoutuvat toimimaan tässä määritettyjen Edustusjoukkueiden pelisääntöjen mukaan. Jos joukkueen jäsen tai hänen taustaryhmänsä ei sitoudu yhteisiin pelisääntöihin, joukkueen jäsenen on luovutettava paikkansa joukkueessa.  1. Edustusjoukkueen edustajat kokoontuvat mahdollisimman pian joukkueen valinnan jälkeen ja valitsevat joukkueelle valmentajan (tarvittaessa valmennusryhmän), ellei Optiliitto ole jo nimittänyt joukkueen valmentajia ennen karsintoja. Myös Optiliiton on hyväksyttävä joukkueen valitsemat valmentajat. 2. Edustusjoukkueen edustajat valitsevat myös joukkueen muut tarvittavat toimihenkilöt (joukkueenjohtajan, talousvastaavan, kuljetusvastaavan jne.) vähintään kuitenkin joukkueenjohtajan. Myös Optiliiton on hyväksyttävä nämä valinnat. 3. Edustusjoukkueen edustajat tekevät yhdessä valmentajan kanssa esityksen valmentautumisohjelmasta Optiliiton ennen karsintoja laatiman valmistautumisrungon puitteissa. Optiliitto vahvistaa lopullisen valmistaututumissuunnitelman. Joukkue on tämän jälkeen sitoutunut noudattamaan valmistautumissuunnitelmaa, ellei sitä myöhemmin muuteta joukkueen yksimielisellä päätöksellä ja Optiliiton hyväksynnällä. 4. Joukkueenjohtaja ja valmentajat tekevät esityksen: a. kisapaikalla tarvittavista valmennus-/huoltoveneistä b. jollien ja veneiden kuljetuksista ja/tai vuokraamisesta c. kustannusarviosta koskien joukkueen yhteisiä kustannuksia, sekä erikseen sellaisia muista kustannuksia, jotka joukkue on päättänyt käsitellä yhteisesti (esim. epäviralliset joukkuevarusteet). Kustannusarvioista tulee olla läpinäkyvästi nähtävissä kustannusten muodostuminen ja perusteet. 5. Virallisiin yhteisiin kustannuksiin kuuluvat: a. kilpailun osallistumismaksut b. joukkueen ja joukkueenjohtajan majoituksen kulut kisapaikalla (jos erikseen edellisestä) c. valmentajien kulut valmistautumisohjelman ja kisavalmennuksen osalta (palkkaa valmennuksesta ei makseta vanhemmille). Optiliitto määrittelee edustusjoukkueiden valmentajien palkkiotason ja kulukorvaukset vuosittain ennen valmentajavalintoja. Valmentajat sitoutuvat korvaustasoon ottaessaan tehtävän vastaan. d. veneiden ja huoltoveneiden kuljetus kisapaikalle e. valmistautumisohjelman ja kilpailun muut välttämättömät yhteiset kulut (lisäpäivät kilpailupaikalla, eväät vesillä, polttoaineet, jne.) f. joukkueen viralliset kisavarusteet. 6. Virallisiin yhteisiin kustannuksiin eivät kuulu mm: a. joukkueen tai vanhempien matkakulut harjoituksiin ja kisapaikalle b. veneiden kuljetukset kotimaan harjoituksiin c. epäviralliset kisavarusteet d. ruokailut valmistautumisen ja kisojen aikana e. vanhempien majoituskulut. 



7. Viralliset kulut jaetaan tasan joukkueen jäsenten kesken. Purjehtijoiden huoltajat sitoutuvat vastaamaan osuudestaan virallisista kuluista ottaessaan purjehtijan puolesta vastaan paikan edustusjoukkueessa. Viralliset kulut raportoidaan erikseen Optiliitolle, joka laatii kisojen jälkeen kulujen toteutumaraportin ja vastaa jäljelle jääneiden kulujen laskutuksesta joukkueen jäseniltä ottaen huomioon ennakkomaksut ja Optiliiton mahdollisen tuen. 8. Joukkue voi hallinnoida yhteisesti myös epävirallisia kuluja, mutta se on tehtävä erillään virallisista kuluista. Epävirallisia kuluja ei raportoida Optiliitolle. 9. Optiliittoa edustaa Suomen Optimistijollaliiton hallitus. 10. Ellei toisin mainita, joukkueen päätökset tehdään yksinkertaisina enemmistöpäätöksinä siten, että kullakin joukkueen jäsenellä tai hänen edustajallaan on yksi ääni. Mikäli jostain asiasta ei päästä enemmistöpäätökseen, asian ratkaisee Optilitto.  


