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1

Johdanto

Nämä yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt koskevat Suomen Voimisteluliitto ry:tä (jäljempänä
Voimisteluliitto tai liitto) (luottamushenkilöt ja toimihenkilöt), sen jäsenyhdistyksiä (seurat) ja
jäsenyhdistysten henkilöjäseniä ja toimijoita (urheilijat, valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat,
tuomarit, seurajohtajat ja muut toimijat).
Näissä säännöissä mainitut päätökset tekee liiton hallitus, jollei se ole erikseen delegoinut
määräysvaltaa toiselle elimelle tai henkilölle.
Määritelmät:
’Kotimainen arvokilpailu’ tarkoittaa jäljempänä SM-kilpailuja, kansainvälisten arvokilpailujen
valintoihin vaikuttavia kilpailuja sekä hallituksen tai sen nimeämän toimielimen nimeämiä kilpailuja,
joilla on urheilijalle laajempaa merkitystä

2 Suomen Voimisteluliitto ry:n kilpailulajit
Voimisteluliitossa kilpaillaan kahdeksassa eri lajissa. Lajit ovat seuraavat:
akrobatiavoimistelu, joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, miesten telinevoimistelu, naisten
telinevoimistelu, TeamGym, rytminen voimistelu ja trampoliinivoimistelu.
Kilpa-aerobicissa, naisten ja miesten telinevoimistelussa, rytmisessä voimistelussa sekä
trampoliinivoimistelussa noudatetaan kansainvälisen voimisteluliiton FIG:n sääntöjä, ellei lajin
kansallisissa säännöissä toisin määrätä.
Joukkuevoimistelussa noudatetaan kansainvälisen joukkuevoimisteluliiton IFAGG:n sääntöjä, ellei
kansallisissa säännöissä toisin määrätä.
TeamGymissä noudatetaan Euroopan voimisteluliiton UEG:n sääntöjä, ellei lajin kansallisissa
säännöissä toisin määrätä.
Kunkin lajin kansalliset säännöt vahvistaa liiton hallitus tai sen nimeämä toimielin, joka tekee
tarvittaessa täsmentävät määräykset ja tulkinnat sääntöihin. Säännöt ja selkeät sääntömuutokset
julkaistaan Voimisteluliiton internet-sivuilla ja ne tulevat sitoviksi 3 kk kuluttua em. julkaisemisesta.
Tästä aikarajasta on mahdollista poiketa erityisen painavasta syystä. Päätöksestä on valitusoikeus
kurinpitovaliokunnalle viikon kuluessa päätöksen julkaisemisesta. Täsmennykset ja tulkintaohjeet
julkaistaan Voimisteluliiton internet-sivuilla ja ne tulevat sitoviksi 3 vrk kuluttua em. julkaisemisesta.
Ensisijaisesti noudatettavaksi tulevat em. kansainväliset säännöt sekä ne kansallisten sääntöjen
määräykset, joilla on poikettu em. kansainvälisistä säännöistä. Näitä sääntöjä täydentävät
Voimisteluliiton yleiset toimintasäännöt.
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3 Suomen Voimisteluliitto ry:n alaiset kilpailut
3.1

Sääntöjen kattavuus

Näitä yleisiä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä noudatetaan kaikissa Voimisteluliiton alaisissa
kilpailuissa, joita ovat:
SM kilpailut
liiton mestaruuskilpailut
aluemestaruus- ja aluekilpailut
muut liiton alaiset kilpailut
Näissä kilpailuissa tulee noudattaa, liiton sääntöjä, lajin omia kansainvälisiä sääntöjä, näitä yleisiä
kilpailu- ja kurinpitosääntöjä ja kansallisia sääntöjä, tässä järjestyksessä.
Seurojen järjestämissä kv-kutsukilpailuissa noudatetaan ensisijaisesti lajin kansainvälisiä sääntöjä.
Yleisiä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä tulee noudattaa myös kaikissa liiton ja seurojen tapahtumissa
sekä toiminnoissa.

4 Kilpailujen järjestäminen ja tekninen toteutus
4.1

Järjestämisoikeus

Liiton jäsenseuroilla, jotka ovat suorittaneet liiton säännöissä mainitut velvoitteet, on oikeus
järjestää liiton alaisia kilpailuja.
Järjestämisoikeutta koskevat hakemukset tulee tehdä liiton yleisten määräysten ja kunkin lajin
sääntöjen mukaan. Järjestämisoikeudet julkistetaan Voimisteluliiton internet-sivuilla. Päätöksistä ei
ole valitusoikeutta.

4.2

Järjestäjän vastuut ja tehtävät

Kilpailuissa noudatetaan näitä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä sekä kunkin lajin omia määräyksiä.
Kilpailunjärjestäjän velvollisuus on huolehtia, että kaikilla kilpailijoilla on vaadittava kilpailulisenssi
ja vakuutusturva kilpailun varalle. Kilpailijalla, jolla ei todistettavasti ole voimassaolevaa lisenssiä
ja vakuutusta, ei ole kilpailuoikeutta.
Kilpailun järjestäjän on noudatettava kunkin lajin säännöissä määrättyjä järjestämiseen ja
tekniseen toteuttamiseen liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.
Voimisteluliiton lajien SM -kilpailuissa jaetaan liiton SM-mitalit ja muissa kilpailuissa lajin sääntöjen
määräämät mitalit.

4

5 Tuomaritoiminta
Nämä kilpailu- ja kurinpitosäännöt koskevat kaikkia tuomareita ja arvioijia kilpailusta tai
tapahtumasta riippumatta. Tuomaritoiminnasta vastaa hallitus tai sen nimeämä toimielin.
Kaiken tuomaritoiminnan tulee olla eettistä ja kunnioittaa urheilijan oikeusturvaa. Jokaiselle lajille
tulee vahvistaa sekä tuomareiden pätevyysvaatimukset että eettiset ohjeet, jotka sitovat tuomareita
näiden sääntöjen ohella. Nämä julkistetaan liiton internet-sivuilla välittömästi päätöksen jälkeen.
Tuomarina voi toimia ainoastaan ko. lajin esteettömyys- ja pätevyysvaatimukset täyttävä tuomari.
Tuomari on aina esteellinen silloin, jos hän ko. kilpailussa tuomitsisi omaa lastaan, lapsenlastaan,
vanhempaansa, sisarustaan, puolisoaan taikka puolisonsa lasta. Puolisolla tarkoitetaan avio- tai
avopuolisoa. Tuomari ei myöskään voi tuomita sellaista urheilijaa taikka joukkuetta, jonka
vastuuvalmentaja hän on. Vastuuvalmentaja on urheilijaa tai joukkuetta pääsääntöisesti
valmentava henkilö. Urheilija tai joukkueen kapteeni, alle 18v urheilijoiden kyseessä ollessa seura,
nimeää kyseisen vastuuvalmentajan kilpailun ilmoittautumisajan kuluessa. Tätä vastuuvalmentajaa
koskevaa esteellisyysmääräystä on noudatettava kotimaisissa arvokilpailuissa.
Jokainen tuomari on ensisijaisesti itse vastuussa siitä, ettei tuomaroi esteellisenä
Tuomaritoimintaa valvotaan sääntöjen ja lajin määräysten edellyttämällä tavalla. Tuomariin, joka ei
noudata liiton yleisiä sääntöjä ja eettisiä periaatteita tai lajin määräyksiä, sovelletaan
kurinpitosääntöjä. Hallitus tai sen nimeämä toimielin määrää lajien tuomaritoiminnan valvonnan ja
arvioinnin määräykset vuosittain koskien kotimaisia arvokilpailuja.
Kotimaisissa arvokilpailuissa tulee olla nimettynä vähintään yksi yli- tai päätuomari. Yli- tai
päätuomarin tehtävänä on tarkistaa kilpailutulosten oikeellisuus ja vastata oikeudenmukaisesta
tuomaritoiminnasta kilpailuissa.
Kotimaisissa arvokilpailuissa kunkin tuomarin antamat pisteet ovat julkisia välittömästi kilpailun
tulosten julkistamisen jälkeen.

5.1

Siirtymäsääntö

31.12.2016 asti käytävissä kotimaisissa arvokilpailuissa hallitus tai sen nimeämä toimielin voi
myöntää kilpailukohtaisen poikkeusluvan em. vastuuvalmentajaa koskevasta
esteellisyyssäännöksestä. Poikkeusluvan myöntämisessä on käytettävä vuonna 2014 voimassa
olevia määräyksiä.

6 Osallistumisoikeus
6.1

Kilpailulisenssi

Kilpailulisenssi on henkilön ja Voimisteluliiton välinen sopimus.
Voimisteluliiton alaisissa kilpailuissa urheilijalla tulee olla voimassa oleva asianomaisen lajin tai
muun lisenssiltään vähintään samanhintaisen lajin kilpailulisenssi. Hallitus vahvistaa muut
lisenssivaatimukset vuosittain.
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Kilpailulisenssi on voimassa kun urheilija on ilmoitettu liiton lisenssirekisteriin ja lisenssi on
maksettu.
Kilpailulisenssin voimassaolo alkaa sen maksupäivänä klo 24 tai maksuhetkestä, mikäli
suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Lisenssi on voimassa kuluvan
lisenssikauden loppuun.
Voimisteluliiton hallitus vahvistaa lisenssien suuruuden vuosittain.

6.2

Lisenssik
Lisenssikausi ja vakuutus

Lisenssikausi alkaa 1.9. ja päättyy 31.8. Mikäli urheilijalla on muu kuin Voimisteluliiton kautta otettu
vakuutus, on sen oltava voimassa vastaavan ajan ja siihen tulee sisältyä
urheilutapaturmakorvaavuusehto. Jokaisella Voimisteluliiton alaisiin kilpailuihin osallistuvalla
urheilijalla on oltava voimassa oleva tapaturmavakuutus.
Vakuutuksen voi ottaa Voimisteluliiton lisenssin yhteydessä tai hankkimalla oman vakuutuksen.
Mikäli urheilijalla on muualta kuin lisenssin yhteydessä hankittu vakuutus, tulee siinä olla
urheilutapaturmakorvaavuusehto. Vakuutustodistus tulee näyttää kilpailun järjestäjälle
pyydettäessä.

6.3

Edustusoikeus

Kilpailulisenssi oikeuttaa osallistumaan Voimisteluliiton alaisiin kilpailuihin ja edustamaan
kilpailulisenssissä ilmoitettua seuraa ja lajia. Hallitus vahvistaa muut lisenssivaatimukset vuosittain.
Urheilija voi edustaa Voimisteluliiton kilpailuissa samassa lajissa vain yhtä seuraa eikä voi kilpailla
itseään vastaan.
Urheilija voi edustaa useampaa seuraa, mikäli kilpaileminen tapahtuu toisissa Voimisteluliiton
kilpailulajeissa tai saman lajin eri kilpailumuodoissa tai eri ikäsarjoissa.
Joukkuekilpailuissa joukkue voi muodostua eri seuran urheilijoista.

6.4

Seuran vaih
ihttam
aminen
inen
vaih

Urheilija voi vaihtaa edustamaansa seuraa kilpailu- / lisenssikauden päätyttyä.
Seuran vaihto ilmoitetaan lunastamalla lisenssi uuden seuran nimissä lisenssikauden alussa.
Seuran vaihto astuu voimaan kun uusi seura on kirjallisesti ilmoittanut asiasta liittoon ko. lajin
lajipäällikölle.
Urheilija voi vaihtaa kesken lisenssikauden seuraa, mikäli seuran toiminta lakkautetaan tai se
asetetaan konkurssiin tai kilpailu-/ toimintakieltoon, eikä urheilija itse ole ollut osallisena
tapahtuneeseen.
Seuran vaihdon tapahtuessa kesken lisenssikauden lisenssin voimassaolo jatkuu kuluvan kauden
loppuun.
Alle 18 -vuotias urheilija voi vaihtaa seuraa kesken kilpailukauden perheen kotipaikan, opiskelu- tai
työpaikan tai muun perustellun syyn vuoksi vanhan ja uuden seuran yhteisellä sopimuksella.
Seuran vaihto astuu voimaan kun uusi seura on kirjallisesti ilmoittanut asiasta liittoon ko. lajin
lajipäällikölle.
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Seurojen tulee sopia keskenään urheilijan seuran vaihtoon liittyvistä taloudellisista sitoumuksista ja
velvoitteista.
Hallitus tai sen nimeämä toimielin voi perustellusta syystä myöntää oikeuden vaihtaa seuraa
kesken lisenssikauden. Lupa voidaan myöntää riippumatta urheilijan iästä. Lupaa ei
pääsääntöisesti voida myöntää mikäli urheilijalla on hoitamatta riidattomia taloudellisia velvoitteita
vanhaan seuraan.

6.5

Ulkomaan kansalaisten kilpailukilpailu- ja edustusoikeus

Urheilija, joka ei ole Suomen kansalainen, mutta täyttää seuraavat ehdot, on oikeutettu
kilpailemaan ja edustamaan Voimisteluliiton seuraa, mikäli hän ei ole kilpaillut
kansalaisuusmaassaan kansallisen liiton alaisissa kilpailuissa ja / tai edustanut ko. maata
kansainvälisissä kilpailuissa Voimisteluliiton kilpailu-/ lisenssikauden tai sitä edeltävän vuoden
aikana. Lisäksi edellytetään että urheilija on anonut Suomen kansalaisuutta tai että urheilija on
asunut Suomessa pysyvästi vähintään kuusi kuukautta.
Hallitus tai sen nimeämä toimielin voi perustellusta syystä myöntää urheilijalle täyden tai rajoitetun
kilpailu- ja edustusoikeuden vaikka jokin tai mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty.

6.6

Kilpailuoikeus

Kilpailuoikeus syntyy, kun (joukkueen) urheilijalla on
a) edustusoikeus,
b) voimassa oleva kilpailulisenssi eikä
c) hän ole kilpailukiellossa.
Joukkueella on kilpailuoikeus, vaikka jollakin sen kokoonpanoon kuuluvista jäsenistä ei ole
kilpailuoikeutta; ko. urheilija ei kuitenkaan voi osallistua kilpailuun.
Mikäli urheilijalla tai joukkueen jäsenellä ei ole voimassa olevaa kilpailuoikeutta voi liitto mitätöidä
urheilijan tai joukkueen kilpailutuloksen ja määrätä rangaistuksen.

7 Rangaistavat rikkomukset
Rikkomuksista on määrätty seuraamukset näissä kurinpitosäännöissä. Nämä määräykset koskevat
seuroja, urheilijoita ja liittoon tai seuraan tai sen välittömään määräysvaltaan kuuluvia henkilöitä
kuten valmentaja, seurajohtaja tai tuomari.

7.1

Dopingvalvonta ja testaus

Voimisteluliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta
ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä (Suomen antidopingsäännöstö), Voimisteluliiton
antidopingsäännöstöä ja –määräyksiä ja kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöjä ja –
määräyksiä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä (olympialajit ja
olympiakomitean jäsenliittojen). Liiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja urheilijoiden
tukihenkilöt ovat velvollisia tutustumaan voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin.
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Kaikki liiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja kilpailulisenssin lunastaneet urheilijat ovat
dopingtestauksen piirissä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.
Dopingrikkomuksia ovat Suomen antidopingsäännöstön mukaan:
Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
Kieltäytyminen dopingtestistä
Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
Dopingvalvonnan tai -testin manipulointi ja sen yritys
Dopingaineiden hallussapito
Dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
Dopingin edistäminen

7.2

Eettiset ja reilun pelin periaatteet
periaatteet

Liiton kilpailutoiminnassa noudatetaan Valo ry:n hyväksymiä reilun pelin periaatteita
(Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet).
Edellä mainittujen periaatteiden lisäksi Voimisteluliitossa on nostettu esille erityisesti seuraavat
eettiset periaatteet.
Urheiluhuijaus
Voimisteluliiton kilpailutoimintaan toimintaan ei kuulu kilpailutilan tai -välineiden manipulointi eikä
tuloksista etukäteen sopiminen.
Vedonlyönti, tuloksesta sopiminen, sopupeli
Urheilija ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö kuten valmentaja, seurajohtaja tai tuomari ei saa
itse tai edustajan kautta lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumasta.
Sääntöjen mukainen ja tasapuolinen kohtelu
Kaikkia urheilijoita, heidän valmentajiaan sekä muita toimihenkilöitä tulee kohdella tasapuolisesti ja
oikeudenmukaisesti kilpailuun valmistauduttaessa, suoritusten aikana sekä niiden jälkeen.
Urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.
Harhauttaminen
Kiellettyä on liiton toimielimien harhaanjohtaminen antamalla vääriä tai virheellisiä tietoja tai
muutoin yrittämällä johtaa harhaan näitä toimielimiä.
Vahingoittamistarkoitus
Kiellettyä on tahallaan aiheutettu haitta liiton, seuran tai urheilijan toimintaa kohtaan

8 Yhteiskunnan säädökset
8.1

Seurojen taloushallinto

Liiton kurinpitovalta ulottuu seurojen taloushallintoon. Seura, joka osallistuu liiton
kilpailutoimintaan, sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa lainsäädösten ja määräysten mukaisesti.
Seuraa, joka suunnitelmallisesti jättää hoitamatta toimintaansa ja urheilijoiden verotukseen liittyvät
velvoitteensa, rangaistaan pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden pituisella toiminnasta
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sulkemisella. Seurajohdon vastuuhenkilöt on samassa yhteydessä pääsääntöisesti asetettava
toimitsijakieltoon vähintään kuudeksi kuukaudeksi.

8.2

Sosiaaliturva

Jos urheilijan ja seuran välillä on sovittu, että urheilija saa urheilemisesta seuralta
kalenterivuodessa tai kilpailukaudessa veronalaista palkkaa vähintään urheilijoiden eläke- ja
tapaturmaturvan järjestämisestä annetussa laissa (Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta,
24.4.2009/276) seuran on järjestettävä urheilijalla vakuutuksella edellä mainitun asetuksen
mukainen eläke- ja tapaturmaturva siihen saakka kunnes hän täyttää 38 vuotta.
Mikäli seura ei ole järjestänyt urheilijalle edellä mainittua vakuutusta, seurajohdon vastuuhenkilöt
asetetaan toimitsijakieltoon siihen saakka, kunnes velvoite on hoidettu. Mikäli edellä mainitun lain
rikkomisesta aiheutuu seurajohdon vastuuhenkilöille lain mukainen seuraamus, ei samasta teosta
voida määrätä muuta seuraamusta toimitsijakieltoa lukuun ottamatta.

8.3

Seuran konkurssi

Mikäli seura asetetaan konkurssiin, sen urheilijat ovat vapaita siirtymään muihin seuroihin.
Urheilijan ja seuran välinen sopimus ei mahdollista työsopimusta lukuun ottamatta siirry
konkurssipesälle. Voimisteluliiton hallitus voi sallia konkurssipesän hoitavan kilpailutoiminnan
kuluvan kilpailukauden loppuun konkurssipesän tekemästä erityisestä hakemuksesta, joka on
tehtävä kahden viikon kuluessa konkurssiin asettamisesta. Tässä tapauksessa urheilijoilla ei ole
vapaata siirto-oikeutta. Voimisteluliiton hallituksen päätös on tehtävä kirjallisesti kahden viikon
kuluessa konkurssipesän hakemuksen jättämisestä. Mikäli hallitus ei tee päätöstä edellä mainitun
ajan kuluessa, urheilijalla on vapaa siirto-oikeus.
Uusi seura voi jatkaa liittoon nähden konkurssiin asetetun seuran paikalla ja oikeuksin vain jos se
hoitaa konkurssiin asetetun seuran ja sen mahdollisen taustayhteisön urheilutoimintaan liittyvät
taloudelliset velvoitteet ja vastuut liiton hallituksen kirjallisesti hyväksymällä tavalla.
Seuran taustayhteisön konkurssi ei vaikuta seuran kilpailuoikeuteen, mikäli urheiluun liittyvät
taloudelliset velvoitteet on hoidettu ja hoidetaan.
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Kurinpitosäännöt

9.1

Yleistä

Voimisteluliiton jäsenseurat, toimijat sekä yksittäiset jäsenet ovat velvollisia kaikessa
toiminnassaan noudattamaan urheilun yleisiä eettisiä arvoja, reilun pelin periaatteita ja hyvää
urheiluhenkeä sekä kansallisia ja kansainvälisiä dopingsääntöjä. Sama määräys koskee myös
kaikkia Voimisteluliiton tai kansainvälisten liittojen antamia sääntöjä ja määräyksiä.
Toimijoilla tarkoitetaan näissä säännöissä kohdassa 1. mainittuja tahoja
Näillä kurinpitosäännöillä määritellään niistä seuraamuksista, joita em. ohjeiden, arvojen, sääntöjen
ja määräysten rikkomisesta seuraa.
Liitto voi määrätä kurinpitorangaistuksen, sille joka
1) rikkoo liiton sääntöjä, näitä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä, lajin sääntöjä taikka niiden
nojalla annettuja määräyksiä, ohjeita tai velvoitteita,
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2) rikkoo dopingsäännöksiä,
3) käyttäytyy edellä määriteltyjen taikka niihin rinnastettavien eettisten periaatteiden
vastaisesti kilpailuissa taikka niiden ulkopuolella,
4) jättää edellä määriteltyjen yhteiskunnan säännösten mukaiset velvoitteet hoitamatta
taikka
5) rikkoo liiton kanssa tekemänsä maajoukkue- tai muun sopimuksen.

9.2

Seuraamusvaihtoehdot

Näiden sääntöjen perusteella määrättäviä seuraamuksia voivat olla:
- huomautus
- varoitus
- julkinen varoitus
- sakko
- kilpailu- ja toimitsijakielto
- seuran osalta sulkeminen liiton toiminnasta
- erottaminen
- kilpailutulosten mitätöinti

9.3

Kurinpitovallan käyttö

Liitolla on oikeus käyttää edellä mainituissa asioissa kurinpitovaltaa toimijoihin. Liiton
kurinpitovaltaa käyttää ensimmäisessä asteessa kurinpitovaliokunta.
Liiton alaisissa kilpailuissa kurinpitovaltaa käyttää ensisijaisesti kilpailujen yli- tai päätuomari
sellaisissa tapauksissa, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä tai puuttumista urheilijan, joukkueen,
avustajan, toimitsijan, tuomarin tai yleisön toimintaan. Yli- tai päätuomarin tulee tehdä viimeistään
viikon kuluessa kilpailusta päätöksestään ja sen seuraamuksesta kirjallinen raportti
kurinpitovaliokunnalle.
Hallituksen määräämällä lajin toimielimellä tai vastaavalla on velvollisuus saattaa rike
kurinpitovaliokunnan tietoon välittömästi, viimeistään viiden vuorokauden kuluttua, sen
havaittuaan.
Kenellä tahansa on oikeus saattaa kurinpitoasia kurinpitovaliokunnan tietoon. Ilmoituksen tulee olla
kirjallinen ja se tulee toimittaa kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalle. Kurinpitovaliokunta käsittelee
asian liiton vastaanotettua tositteen kurinpitomaksusta, joka on 100€ ja maksetaan liiton tilille.
Maksu palautetaan, mikäli asia ratkaistaan ilmoituksen tekijän eduksi. Hallituksen vireille
panemassa kurinpitomenettelyssä ei peritä kurinpitomaksua eikä se ole edellytys asian käsittelylle.
Liiton hallitus vahvistaa kurinpitovaliokunnan kokoonpanon. Valiokunnassa tulee olla 5 varsinaista
ja 5 henkilökohtaista varajäsentä. Valiokunnan toimikausi on kolme vuotta. Valiokunta on
päätösvaltainen kun paikalla on 3 jäsentä. Valiokunnan jäsenet eivät voi olla liiton palveluksessa
päätoimisesti olevia henkilöitä. Ryhmän tulee kokoontua puheenjohtajan kutsusta viimeistään 30
päivän kuluessa siitä kun se on saanut asian tiedokseen. Asia, jossa seuraamuksena on
huomautus tai varoitus, voidaan käsitellä kirjallisen valmistelun jälkeen puhelin tai sähköisessä
kokouksessa kaikkien valiokunnan jäsenten suostumuksella.
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Kurinpitoelimen tekemänä langettava päätös on lähetettävä tavallisessa kirjeessä asianosaiselle
viiden arkipäivän kuluessa sen antamisesta hänen ilmoittamaansa osoitteeseen. Päätöksessä on
mainittava, miten siihen tyytymättömän on meneteltävä hakiessaan muutosta. Urheilijaa koskeva
päätös voidaan toimittaa asianomaisen seuran välityksellä. Liiton jäsenyhdistykselle toimitettava
päätös voidaan lähettää sen liittoon ilmoittamaan osoitteeseen tai jäsenyhdistyksen
puheenjohtajalle tai sihteerille.

9.4

Valitusmenettely

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa liiton hallitukselle kirjallisesti
tehtävällä valituksella. Hallituksen tulee käsitellä valitus kiireisenä viimeistään 30 päivän kuluessa
sen saapumisesta liittoon. Hallituksen päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa Urheilun
oikeusturvalautakuntaan.
Mikäli hallituksen päätöksen mukaisena seuraamuksena on kilpailu- tai toimitsijakielto, sulkeminen
liiton toiminnasta tai erottaminen liitosta, voidaan päätös hallituksen nimenomaisesta päätöksestä
panna täytäntöön välittömästi muutoksenhausta huolimatta.

9.5

Seuraamusvaihtoehdot

Urheilijalle määrättävät seuraamukset:
- huomautus
- varoitus
- kilpailu- ja toimitsijakielto
- kilpailutulosten mitätöinti
Valmentajille, tuomareille, joukkueenjohtajille, toimitsijoille, avustajille, luottamushenkilöille ym.
määrättävät seuraamukset:
- huomautus
- varoitus
- toimitsijakielto
Seuroille määrättävät seuraamukset:
- varoitus
- julkinen varoitus
- sakko
- toiminnasta sulkeminen
- liitosta erottaminen
Seura voidaan tuomita enintään 2500 euron sakkoon, mikäli rikkomus on toistuva tai sitä voidaan
pitää erittäin moitittavana.
Seurajohdolle määrättävät seuraamukset:
- huomautus
- varoitus
- toimitsijakielto
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Ellei erityisiä lieventäviä tai raskauttavia seikkoja ole, ensimmäisestä rikkomuksesta on tuomittava
lievin mahdollinen seuraamus. Toistuvasta rikkomuksesta ei lähtökohtaisesti voida tuomita lievintä
rangaistusta.
Huomautus:
Huomautus annetaan kirjallisesti saajan tietoon.
Varoitus:
Varoitus annetaan kirjallisesti saajan tietoon.
Julkinen varoitus:
Julkinen varoitus annetaan kirjallisesti saajan tietoon ja julkaistaan lisäksi Voimistelu –lehdessä
sekä liiton internet-sivuilla.
Sakko:
Mikäli seura ei ole maksanut lainvoimaista sakkoa, ovat sen urheilijat ja muut toimijat suljettuja
kaikesta toiminnasta sakon maksamiseen saakka. Kurinpitovaliokunta voi hakemuksesta myöntää
urheilijalle ja valmentajalle luvan osallistua toimintaan.
Kilpailu- ja toimitsijakielto:
Kilpailu- ja toimitsijakiellon pituus on vähintään kuusi kuukautta ja enintään kaksi vuotta.
Kilpailu- ja toimitsijakiellolla rangaistu ei saa osallistua mihinkään liiton tai kansainvälisen liiton tai
sen alueiden tai seurojen järjestämiin kilpailuihin, leireihin tai muihin tapahtumiin kiellon
voimassaoloaikana. Toimitsijakiellon aikana rangaistu ei myöskään voi osallistua seuratoimintaan
seuran johtokunnassa tai hallituksessa.
Kilpailu- ja toimitsijakielto annetaan kirjallisesti saajan tietoon ja julkaistaan lisäksi Voimistelu–
lehdessä sekä liiton internet-sivuilla.
Toiminnasta sulkeminen:
Seura voidaan sulkea liiton toiminnasta vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi
vuodeksi.
Toiminnasta sulkeminen ilmoitetaan kirjallisesti saajan tietoon ja julkaistaan lisäksi Voimistelu –
lehdessä sekä liiton internet-sivuilla.
Liitosta erottaminen:
Liitosta erottamisessa noudatetaan liiton sääntöjä.
Tulosten mitätöinti:
Mikäli urheilijalle tuomitaan kilpailussa tapahtuneesta rikkomuksesta seuraamukseksi muu
seuraamus kuin huomautus, mitätöityy urheilijan ko. kilpailun tulos kokonaisuudessaan.
9.6

Menettely

Ennen seuraamuksen määräämistä on rikkomuksesta epäillylle varattava tilaisuus antaa asiassa
selityksensä. Selityksen antamiseen tulee varata aikaa vähintään 7 päivää.
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9.7

Dopingvalvonta ja testaus

Dopingrikkomusten seuraamukset määräytyvät siten, että kotimaisissa kilpailuissa noudatetaan
ensisijaisesti kansallisia säännöksiä. Nämä säännökset väistyvät kuitenkin minimirangaistuksen
osalta siinä tapauksessa, että kansainvälisissä säännöissä on määrätty minimirangaistukseksi
korkeampi rangaistus.

10 Sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen
Yleisiä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksessa enemmistöpäätöksellä.
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