SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY
KURINPITOMÄÄRÄYKSET 16.4.2016
Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on vahvistanut seuraavat kurinpitomääräykset.
I Soveltamisala
Suomen Melonta- ja Soutuliiton (jatkossa liitto) ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt
ovat velvollisia noudattamaan hyvää urheiluhenkeä, reilun pelin periaatteita, voimassa olevia liiton
sääntöjä, määräyksiä sekä päätöksiä. Rikkomuksista rangaistaan näiden kurinpitomääräysten
mukaan.
Näiden kurinpitomääräysten alaisia ovat liiton toimintaan osallistuvat henkilöt ja jäsenyhdistykset
ja niiden hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet ja toimihenkilöt,
urheilijan tukihenkilöt sekä jäsenseurojen jäsenet sekä ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat
kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai lunastaneet liiton kilpailulisenssin
samoin kuin voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt.

II Rikkomusten laatu
Rangaista voidaan sitä,
a) joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen
nojalla annetaan;
b) joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton hallitusta tai sen asettamia
elimiä;
c) joka kilpailutapahtumassa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen
kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin
käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti;
d) joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu kanssakilpailijan tai
toimitsijan fyysiseen koskemattomuuteen,
e) joka syyllistyy dopingrikkomukseen kilpailussa ja kilpailujen ulkopuolella.
f) joka syyllistyy liiton tai jäsenyhdistyksen etua vahingoittavaan toimintaan tai
g) joka yrittää kilpailla, kilpailee tai ehdottaa kilpailemista ennakolta sovittuun
lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi kilpailutapahtumia tai laiminlyö
tällaista ehdotusta koskevan tiedonantovelvollisuutensa liitolle tai jäsenyhdistykselle. Jos
henkilöä on syytä epäillä syyllistyneen tämän kohdan rikkomiseen, voi kurinpitovaliokunta
määrätä hänet väliaikaiseen kilpailu- ja toimitsijakieltoon.
h) joka syyllistyy kilpailualueella tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton
sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen.
i) joka muulla tavalla rikkoo kurinpitomääräysten kohdassa I määriteltyjä velvoitteita.
Tämän pykälän d) ja g) ja h) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi.

III Rangaistukset
Liiton alaiseen toimintaan osallistuvaa henkilöä, urheilijaa, joukkuetta ja näiden tukihenkilöä
voidaan rangaista varoituksella, rangaistusmaksulla, kilpailukiellolla tai toimintakiellolla
Tuomaria tai toimihenkilöä voidaan rangaista varoituksella, toimintatehtävien rajoittamisella,
rangaistusmaksulla, kilpailukiellolla tai toimintakiellolla tai tuomarivaltuutuksen peruuttamisella.
Jäsenyhdistystä tai sen joukkuetta voidaan rangaista varoituksella, kilpailutoiminnasta määräajaksi
sulkemisella tai erottamisella liitosta.
Kilpailutoiminnassa seuraamuksena voi olla myös urheilijan tai joukkueen yksittäisen
kilpailusuorituksen tai kaikkien urheilutapahtumassa saavuttamien sijoitusten hylkääminen.
Tämän lisäksi urheilija tai joukkue on määrättävä menettämään kilpailun tuloksista saamansa
hyödyn, kuten pisteet, mitalin ja palkinnot, mitkä urheilija tai joukkue on velvollinen palauttamaan
kilpailun järjestäjälle.
Rangaistusmaksu on maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että
sakotettu voidaan sulkea kilpailu- ja muusta toiminnasta.
Dopingrikkomuksissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevia antidopingsäännöstöjä ja niissä
mainittuja rangaistuksia. Lisäksi urheilijasopimuksessa voidaan määrätä antidopingsääntöjen
rikkomisesta liiton hallituksen määrittelemä sopimussakko, joka perustuu sopimusrikkomuksen
aiheuttaman vahingon määrään ja on kuitenkin enimmillään 20 000 €:n kertakorvaus.
Kilpailukiellossa oleva henkilö ei saa osallistua liiton tai jäsenyhdistyksen järjestämään
kilpailutoimintaan joukkueen jäsenenä tai tukihenkilönä, eikä toimia missään kilpailussa tai
ottelussa tuomarina.
Toimintakiellossa oleva henkilö ei saa osallistua lainkaan liiton tai jäsenyhdistyksen urheilu- ja
kilpailutoimintaan. Toimintakielto sisältää aina myös kilpailukiellon.

IV Rankaisuvalta
Rankaisuvaltaa käyttävä elin on liiton kurinpitovaliokunta.

V Asianosaisen kuuleminen
Ennen rangaistuksen määräämistä on rikkomuksesta epäillylle varattava mahdollisuus antaa
kohtuullisessa ajassa vastinepyynnön esittämisestä vastineensa asiassa uhalla, että rangaistus
voidaan määrätä ilman sitä. Vastine tulee antaa kirjallisesti. (Sähköpostilla annettu vastaus
katsotaan kirjalliseksi). Liiton kurinpitovaliokunnalla on oikeus tarvittaessa antaa väliaikainen

kilpailu- ja toimintakielto ilman asianosaisen kuulemista. Saatuaan vastineen kurinpitovaliokunnan
on annettava päätöksensä asiassa ilman viivytystä.

VI Muutoksenhaku
Kurinpitovaliokunnan tekemästä päätöksestä voidaan valittaa liiton hallitukselle neljäntoista (14 )
vuorokauden kuluessa siitä päivästä lukien jolloin rangaistu on saanut asiasta tiedon.
Dopingasioissa valitus tehdään Urheilun oikeusturvalautakunnalle sitä koskevien säännösten
mukaisesti. Valitusaika on tällöin 30 päivää. Tiedoksiannon katsotaan tulleen asianosaisen tietoon
viisi (5) vuorokautta sen jälkeen, kun päätös on lähetetty asianosaiselle kirjatussa kirjeessä. Mikäli
ratkaisu on lähetetty rangaistun käyttämään sähköpostiin, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen
lähettämistä seuraavana päivänä. Ennen kuin valitus liiton hallituksessa otetaan käsittelyyn, on
valittajan maksettava liittohallituksen vahvistama valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asiansa
hallituksessa osittainkin, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu.
Liiton hallituksen antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun
oikeusturvalautakunnalle sitä koskevien säännösten mukaisesti.

VII Rangaistuksen toimeenpano
Päätöstä, josta on valitettu liiton hallitukselle, tai urheilun oikeusturvalautakunnalle ei panna
täytäntöön ennen asian lopullista ratkeamista, ellei kurinpitovaliokunta toisin päätä.
Kurinpitopäätökset joista ei voida enää valittaa, pannaan toimeen välittömästi.

