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OSA XII  KURINPITO JA MENTTELYTAPA 
 
12.1.000 Mikäli muualla UCI:n tai SP:n säännöissä ole muuta mainittu, tässä osassa 

määritellään: 
-  UCI:n ja SP:n sääntöjen rikkomisesta seuraavat rangaistukset ja niihin 

liittyvät toimenpiteet (Luvut I – VI) 
-  toimivalta ja menettelyt UCI:n sovittelulautakunnalle esitettyjen riitojen 

osalta (Luku VII) 
 

Luku I ALKUSANAT 

 

Tarkoitus 

12.1.001 Osan 12 luvuissa I – VI määritetään sääntöihin kohdistuvat rikkomukset. 
Näissä luvuissa määritellään myös rikkomuksista aiheutuvat seuraamukset, 
määritellään toimijat, jotka voivat toimeenpanna rangaistuksia ja jotka 
asettavat menettelytavat, jonka mukaan asioita viedään käytäntöön. 

  

Sovellettavuusalue 

12.1.002 Tämä osa 12 koskee kaikkia rikkeitä, jotka tehdään suoraan tai välillisesti 
kilpailutapahtumassa tai UCI:n, maanosan liiton tai kansallisen liiton (SP) 
hyväksymässä tapahtumassa. Näiden lisäksi Osa 12 koskee vakavia rikkeitä, 
jotka kohdistuvat UCI-organisaatioon ja/tai UCI:n alaisiin tapahtumiin, siinä 
tapauksessa, että asia ei ole kuulu jonkun muun toimijan määräysvaltaan. 

 
Tämä Osa 12 tulee sisällyttää kansallisten liittojen sääntöihin. 

 
Sovellettavuus  

12.1.003 Osan 12 säännöt koskevat seuraavia henkilöitä ja organisaatioita: 

a) Kansalliset liitot ja maanosan liitot 

b) Lisenssihaltijat ja henkilöt, jotka osallistuvat kansallisen liiton, maanosan 
liiton tai UCI:n hyväksymään tapahtumaan ilman lisenssiä 

c) Joukkueet  

d) Kilpailun järjestäjät 

e) Komissaarit 

f) kilpailijoiden agentit 

g) henkilöt, joita UCI Eettinen koodisto koskee 

h) ketä tahansa henkilöä tai toimijaa joka toimii UCI;n puolesta, poislukien 
UCI:n työntekijät  

i) ketä tahansa henkilöä, joka toimii joukkueen, joukkueiden ryhmää tai 
kilpailun järjestäjän lukuun. 

 
Ajallinen sovellettavuus 

12.1.004 Tätä lukua 12 sovelletaan kaikkiin sääntöjen voimassaolopäivän jälkeisiin 
tapahtumiin. 
 
Osaa 12 sovelletaan myös ennen voimassaolopäivää olleisiin tapahtumiin, 
mikäli soveltavuus hyödyttää kyseessä olevia henkilöitä ja jos UCI toimielimet 



 

Suomen Pyöräily ry / Sääntökansio 2023 3 OSA XII (8.1.2023)  

(vetoomustuomioistuin, jos tarpeen) käsittelevät näitä tapahtumia sen 
jälkeen, kun osa 12 on tullut voimaan.  
 
Maantieteellinen sovellettavuus  

12.1.005 Osa 12 sovelletaan kaikissa UCI:n jäsenliitoissa. 
 

Päätösten sovellettavuus ja täytäntöönpano  
12.1.006 Rangaistukset, jotka annetaan UCI sääntöjen pohjalta ovat 

täytäntöönpanokelpoisia Kansallisissa liitoissa.  
 

Kansallisten liittojen (ja näiden jäsenten ja lisenssin haltijoiden) tulee 
kunnioittaa ja toteuttaa päätökset, jotka tulee UCI;sta ja SP:stä, Jos näitä 
sääntöjä ei noudateta, siitä voi seurata näiden sääntöjen mukainen 
rangaistus. 

 
UCI voi laajentaa kansallisen liiton päätöksen maailman laajuiseksi, mikäli 
päätös on tehty sääntöjen mukaan ja menetelmä noudattaa tämän säännön 
mukaista henkeä. Tässä tapauksessa kappale 2:ta sovelletaan, jos 
täytäntöönpano epäonnistuu.  

 
Kansallisten liittojen tulee informoida UCI:ta viivytyksettä, jos näiden 
kurinpitotoimijoiden toimintaa keskeytetään tai kielletään. 

 
Lain sovellettavuus 

12.1.007 Jos tätä osaa 12 ei noudateta, toimivaltainen viranomainen voi antaa 
päätöksen yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti. 

 
Tulkinta tapahtuu UCI sääntöjen ohjaamana, tai jos tämä ei ole mahdollista, 
noudatetaan lainsäätäjän määrittelemiä lakeja. 

 
Sukupuoli ja monikkomuoto 

12.1.008 Osa 12 sovelletaan molempiin sukupuoliin, vaikka sääntökohdassa mainittu 
sana viittaisi mies- tai naishenkilöön. Sääntökohta voi olla kirjoitettu 
yksikkömuotoon, mutta näitä pitää tulkita myös monikkomuodossa, sekä 
päinvastoin. 
 

Luku II YLEISTÄ 

 
Periaate 

12.2.001 Epäurheilijamainen käyttäytyminen, kilpailukohtaiset rikkomukset, rikkeet UCI 
toimintasääntöjä kohtaan, päätökset ja määräykset rangaistaan 
kurinpidollisin menetelmin.  

 
Tässä osassa esiintyvät kurinpidolliset menetelmät voivat kohdistua 
rikkomukseen, jotka ovat tapahtuneet ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana 
tai tapahtuman jälkeen, kuten tapahtumat kilpailutapahtumien ulkopuolella, 
johon UCI ja/tai SP liittyy jollain tavalla. 
 
UCI:n Eettiselle komissiolle ja rikosoikeudellisille toimijoille pidätetään oikeus 
puuttua tapahtumiin. 

 
Yleiset toimenpiteet 
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12.2.002 Jos henkilö tai joukkue rikkoo tämän osan määräyksiä tai mitä tahansa 
muuta UCI:n tai SP:n sääntöä, voidaan käyttää yhtä tai useampaa alla 
olevaa kurinpidollista toimenpidettä: 

a) varoitus 

b) nuhtelu 

c) hylkääminen 

d) sakko 

e) palkintojen takaisin perintä 

f) kilpailukielto pyöräilyyn liittyen 

g) pyöräilyyn liittyvistä toimista pois sulkeminen 

h) koulutukselliset toimet 

i) muut kurinpidolliset toimet 
 
Rangaistusten määrittäminen 

12.2.003 UCI:n kurinpitolautakunta tai STV määrittää rangaistusten tyypin ja laajuuden 
ottaen huomioon kaikki tapahtuman olosuhteet ja erityisesti lieventävät ja 
raskauttavat tekijät.  

 
Rangaistusten yhdistäminen 

12.2.004 Jos muuta ei todeta, tässä osassa esitettyjä rangaistuksia voidaan yhdistää. 
 

Rikkomusten toistaminen 
12.2.005 Sääntöjen mukaan määrätty sakkorangaistus tai kilpailukiellon pituus voidaan 

kaksinkertaistaa, jos rike tehdään toistuvasti. 
 

Tiedon jakaminen  
12.2.006 Kun rangaistuksen kohteena oleva henkilö tai joukkue esittää vakavaan 

sääntörikkeeseen liittyviä tietoja, kurinpitolautakunta voi harkittuaan asiaa, 
vapaasti alentaa tai mitätöidä mahdollisen rangaistuksen. 

 
Julkisuus  

12.2.007 Kurinpidolliset päätökset voidaan julkaista lehdistötiedotteena tai UCI 
nettisivulla ja/tai UCI pyynnöstä kansallisen liiton nettisivuilla. 

 
Vanhentumisajat 

12.2.008 Ellei muuten esitetä, mikä tahansa näissä säännössä määritelty rike 
vanhenee vuoden kuluessa tapahtumasta, ellei asiaa siihen mennessä ole 
esitetty kurinpitolautakunnalle (STV). 
 
Jos muuta ei eritellä, rike vanhenee kolmen vuoden jälkeen rangaistuksen 
määräämisestä. Vanhenemisaika keskeytyy kurinpidollisten toimenpiteiden 
ajaksi, mukaan lukien valituksen tekemiseen kuluva aika. 
 
Jos rikettä yritetään peitellä vilpillisin keinoin tekijän toimesta, aikajakson 
laskeminen aloitetaan tästä hetkestä alkaen uudelleen. 

  
Rangaistavuus 

12.2.009 Kurinpidolliset toimet ovat rangaistavia siitä riippumatta onko rike tehty 
tarkoituksellisesti tai huolimattomuuden vuoksi.   



 

Suomen Pyöräily ry / Sääntökansio 2023 5 OSA XII (8.1.2023)  

 
Rikkeiden yrittäminen 

12.2.010 Mikä tahansa yritys rikkoa sääntöjä, rangaistaan kurinpidollisin toimin, mutta 
voidaan tuomita alempana rangaistuksena. 

 
Osallisuus  

12.2.011 Kenen tahansa henkilön osallisuus kurinpidollisiin rikkeisiin yllyttäjänä tai 
rikostoverina ovat myös kurinpidollisten toimien kohteena. 

 
Tiedotusvelvollisuus 

12.2.012 Kaikki henkilöt, jotka ovat näiden sääntöjen alaisia, ovat velvoitettuja 
raportoimaan rikkeistä sääntöjä kohtaan UCI:hin ja SP:iin. 

 
Tämän säännön noudattamatta jättäminen katsotaan rikkeeksi. 
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Luku III KURINPITO 

 
§ 1 Varoitus  

 
Määritelmä 

12.3.001 Varoitus annetaan, kun halutaan muistuttaa sääntöjen sisällöstä. 
 

Sen voi antaa komissaari tai kurinpitolautakunta (STV). 
 

§ 2 Nuhtelu 

 
Määritelmä  

12.3.002 Nuhtelu on virallinen lausunto hylkäyksestä rikkeen tekijälle. Nuhtelu on 
virallinen ja kirjallinen asiakirja.  

 
§ 3 Hylkäys 

 
Määritelmä 

12.3.003 Kilpailijan tai joukkueen hylkäys voidaan tehdä poissulkemisena lähdöstä, 

kilpailusta tai kilpailun jälkeen. 

 

 (muutettu 01.01.21) 

 

Hylkäämisen seuraukset 
12.3.004 Kilpailijan tai joukkueen hylkäys poistaa tulokset ja luokitukset ko. kilpailusta 

ja aiheuttaa palkintojen, pisteiden ja aiheuttaa mitalien menettämisen. 

 

Mikäli muuta ei todeta, kilpailijan tai joukkueen sijoituksen saa seuraava 

kilpailija tai joukkue, jotta kaikki sijat ovat tulevat käytettyä. Poikkeuksen 

tekee monivaiheinen kilpailu, joka sisältää suoran kilpailun kahden tai 

useamman kilpailijan tai joukkueen kesken. Hylätyn kilpailijan tai joukkueen 

sijoitus jätetään käyttämättä, ellei edellinen kilpailuvaihe ei ole ollut näiden 

kesken. 

 

Etappikilpailusta hylätty kilpailija ei saa osallistua mihinkään muuhun 

kilpailuun kyseisessä etappikilpailussa. Rikkomus tätä kohtaan voidaan 

langettaa kurinpitolautakunnan (STV) toimesta.  

 

 (muutettu 01.01.21) 

 
§ 4 Sakko 

 
Määritelmä 

12.3.005 Lukuun ottamatta kilpailukohtaisia sakkoja, jotka ovat komissaaripaneelin 
toimivallassa, ketä tahansa henkilöä tai joukkuetta voidaan sakottaa 
kurinpitolautakunnan (STV) toimesta 1000 ja 100 000 CHF välillä 

 
(muokattu 15.02.19) 

 

Valuutta 
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12.3.006 UCI sääntöjen luomat sakot ilmaistaan Sveitsin frangeina (CHF). Sakottava 
toimija, UCI tai kansallinen liitto, voi edellyttää maksua muuna valuuttana. 
Muun valuutan käyttämisessä maksettavan summan tulee vastata Sveitsin 
frangina maksettavaa summaa maksupäivän valuuttakurssin mukaisesti. 

 
(muokattu 15.02.19) 

 
Summan vähentäminen 

12.3.007 UCI hallitus voi vähentää sakkojen määrää säännöissä eri maaosiin tai eri 
maihin liittyen. 

 
Aikarajoitukset 

12.3.008 UCI:n tai SP:n asettamat sakot tulee maksaa yhden (1) kuukauden aikana 
laskun lähettämisestä. Lasku tulee lähettää kohteena olevalle henkilölle tai 
yhteisölle, sekä annettava tiedoksi näiden kansalliselle liitolle, seuralle tai 
joukkueelle. 

 
Jos koko summaa ei ole maksettu kuukauden kuluessa eräpäivästä, 
rangaistu osapuoli on automaattisesti kilpailukiellossa, kunnes koko summa 
on maksettu. Jos rangaistu on jo muusta syystä kilpailukiellossa, 
maksamattomuudesta johtuva kilpailukielto lisätään aikaisemman 
kilpailukiellon pituuteen. 
 
Yhteiset ja useat vastuut  

12.3.009 Rikkeen tehneen joukkue ja vastuussa oleva yksilön ovat yhteisvastuussa 
sakkojen maksamisesta kaikkia rikkeitä kohtaan. Tämä koskee myös 
kansallisia liittoja, jos rikkeen tehnyt henkilö edusti maataan rikkeen 
tekohetkellä. 

 
Jos on tarpeen, niin maksuna voidaan käyttää UCI:lle tai kansalliselle liitolle 
tehtyä pankkitakaustalletusta  

 
(muokattu 15.02.19). 

 
Sakkojen kerääminen  

12.3.010 UCI kerää sakot kansainvälisen kalenterin tapahtumista eri lajeissa. UCI 
hallitus voi esittää, että tietty prosenttiosuus kerätyistä sakoista palautetaan 
kilpailun järjestävän maan liittoon.  

 
Kansallisen kalenterin kilpailuista sakot kerää kilpailun järjestäjän kansallinen 
liitto. 

 
§ 5 Saatujen palkintojen palauttaminen  

 

Määritelmä 

12.3.011 Henkilön tai joukkueen, joka on määrätty palauttamaan palkinnot, tulee 
palauttaa vastaanotetut hyödyt, erityisesti palkintorahat ja symboliset objektit 
(mitalit, pokaalit, paidat, jne.) kuten UCI tai SP on ohjeistanut. 

 
Palautusten käytäntö 

12.3.012 Palkinto tulee palauttaa palkinnon antajalle (kilpailun järjestäjälle, 
kansalliseen liittoon tai keskitettyyn paikkaan) kuukauden kuluessa 
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ilmoituksesta. Palkinto uudelleen jaetaan korjatun tulosluettelon mukaisesti 
eteenpäin. 

 
Kilpailija tai joukkue asetetaan automaattisesti kilpailukieltoon, jos 
palkintorahaa ei ole palautettu kuukauden kuluessa niin pitkäksi aikaa, kun 
sitä ei ole maksettu tai summaa ei ole hyvitetty. 
 
Edellinen kappale koskee myös välittäjiä tai hyödynsaajia, jotka ovat 
palkinnon hallinnoijia sillä hetkellä, kun palauttamisesta on päätetty. 

 
  (muutettu 04.02.21) 
 

§ 6 Kilpailukielto  

 
Määritelmä 

12.3.013 Henkilö tai joukkue, joka on kilpailukiellon kohteena ei voi osallistua 
mihinkään muuhun pyöräilytapahtumaan kilpailukiellon aikana riippumatta 
onko tapahtuma UCI, maanosan liiton tai kansallisen liiton alaista toimintaa. 

 
Kilpailukiellossa olevan henkilön tai joukkueen vastuu  

12.3.014 Kilpailukiellossa olon aikana, kilpailukiellossa oleva henkilö tai joukkue on 
vastuussa UCI sääntöjen noudattamisesta kilpailukiellossa ollessaan ja on 
kurinpitotoimielimien alaisena. 

 
Taloudellisen tuen saaminen ollessaan kilpailukiellossa 

12.3.015 Kilpailukielossa oleva henkilö tai joukkue ei saa vastaanottaa mitään 
taloudellista apua tai muita urheilutoimintaan liittyviä hyötyjä.  

 
Kilpailukielto ja muut toimet liittyen Doping säädöksiin 

12.3.016 Doping säännöstö varaa oikeuden määrittää kilpailukiellon ja muiden 
seurausten keston Doping säädöksiin vedoten. Tarvittaessa osan 12 
asettama kilpailukielto voidaan määrätä Doping sääntöjen asettaman 
kilpailukiellon lisäksi. 

 
Joukkueen, yhdistyksen tai muun organisaation kilpailukielto 

12.3.017 Jos joukkue, yhdistys tai muu organisaatio asetetaan kilpailukieltoon, kaikki 
lisenssinhaltijat, jotka ovat jäseniä tai organisaatioon kytköksissä, ovat 
kilpailukiellossa, ellei UCI hallitus myönnä jollekin henkilölle erityisoikeuksia 
UCI hallituksen asettamien raamien rajoissa. 

 
Lisenssin peruuttaminen 

12.3.018 Lisenssi perutetaan kilpailukiellon ajaksi. Kilpailukiellon lopussa, 
kilpailukiellossa oleva henkilö ei saa hyötyä lisenssin palauttamisesta tai 
uuden lisenssin myöntämisestä. Myöskään hän ei saa osallistua 
pyöräilytapahtumiin, kunnes on täyttänyt kaikki velvollisuutensa osan 12 
mukaisesti ja UCI sääntöjen mukaisesti ja noudattanut kaikkia päätöksiä, 
joita asian suhteen on tehty. 

 
Kilpailukiellossa olevan kilpailijan osallistuminen pyöräilytapahtumiin 

12.3.019 Kilpailukiellossa olevan lisenssin haltijan osallistuminen pyöräilytapahtumaan 
on mitätön ja johtaa sakkoihin tämän osan perusteella. 
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Tämän lisäksi alkuperäinen rangaistus alkaa uudestaan virheellisestä 
osallistumishetkestä alkaen. Tätä voidaan muuttaa riippuen lisenssinhaltijan 
virheellisistä toimista ja muista tapahtumaan vaikuttavista syistä. 

 
Kilpailukiellon tehokkuus 

12.3.020 Kilpailukiellolla tulee olla urheilullista vaikutusta. Sen tulee olla kilpailijan 
normaalin kilpailukauden aikana. Tämän takia kilpailukiellon voimaan 
astumiseen voidaan kiinnittää erityistä huomiota, siten että kilpailukielto 
suhteutetaan kilpailukausien mukaisesti. 

 
§ 7 Pyöräilytoimintaan liittyvän toiminnan estäminen 

 
Määritelmä 

12.3.021 Henkilöä voidaan estää osallistumasta toimintaan, joka on UCI säädösten 
ja/tai kansallisten liittojen alaista. 

 
§ 8 Koulutukselliset menetelmät 

 
Määritelmä 

12.3.022 Koulutuksellisia menetelmiä voidaan käyttää kurinpidollisten toimien sijaan tai 
niiden lisäksi. 

 
§ 9 Muut kurinpidolliset toimet  

 
Määritelmä 

12.3.023 Kurinpitolautakunta (STV) voi päättää esittää muita kurinpitotoimia, joita ei 
mainita tässä osiossa. 

 
§ 10 Tilapäiset toimet 

 
Määritelmä 

12.3.024 Jos on todennäköistä, että rike on tapahtunut, mutta päätöstä rikkeen 
laadusta ei voida tehdä suhteellisen nopeasti, kurinpitolautakunta (STV) voi, 
jos kokee sen tarpeelliseksi, asettaa väliaikaisia toimenpiteitä, erityisesti 
määrätä väliaikaisen kilpailukiellon. 

 
Kurinpitolautakunta voi määrätä toimia varmistaakseen rangaistusten 
noudattamisen. 

 
Todiste 

12.3.025 Kurinpitolautakunnan tulee perustaa päätöksensä saatavilla oleviin 
todisteisiin päätöksen teon hetkellä 

 
12.3.026 Kurinpitolautakunnan tule tehdä päätös niin pian kuin mahdollista. Päätös on 

välittömästi toimeenpantava. 
 

Äkillisissä tapauksissa tai kun olosuhteet niin edellyttävät, lautakunnan ei 
tarvitse kuulla osapuolia ennen päätöksen tekoa. 

 
Väliaikaisen kilpailukiellon keston vähentäminen. 

12.3.027 Jos kilpailukielto on tehty väliaikaiseksi, sen kesto vähennetään lopullisesta 
kilpailukiellosta. 
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Luku IV RIKKOMUKSET 

 
§ 1 Kilpailutilanteisiin liittyvät rikkomukset 

 
Määritelmä 

12.4.001 Kilpailutilanteisiin liittyvät rikkomukset määrätään sääntökohdissa: 
- 2.12.007 maantiekilpailujen ja maantien parapyöräilyn osalta 
- 3.10.008 ratakilpailujen ja radan parapyöräilyn osalta 
- 4.15.001 maastopyöräilykilpailujen osalta 
- 5.6.004 cyclo-cross kilpailujen osalta 

 
Kilpailutilanteiden rikkomukset annetaan kilpailutuomareiden toimesta. 
Annetuista rangaistuksista ei voi valittaa, ellei sakkorangaistus kansallisissa 
kilpailuissa ylitä seuraavia CHF määriä: 

a) Maantie:   Sakko yli 200 CHF  
b) Rata:   Sakko yli 100 CHF 
c) Cyclo-cross:  Sakko yli 100 CHF 
d) MTB:  Sakko yli 100 CHF 

 
  Kts. kansainvälisen kilpailukalenterin CHF sakkorajat UCI:n säännöistä. 
 

Valitus tulee tehdä 10 päivän kuluessa päätöksen ilmoituksesta. 
 
(muutettu 11.02.20, 12.06.20, 01.03.22) 
 

§ 2 Erityiset rikkomukset  

 
Määritelmä  

12.4.002 Tämän pykälän määrittelemät erityiset rikkomukset, ovat yksinomana UCI:n 
kurinpitolautakunnan alaisia riippumatta taulukoissa mainituista kilpailuihin 
liittyvistä olosuhteista. 

 
Teknologinen petos 

12.4.003 Teknologinen rikkomus rikkoo artiklaa 1.3.010 josta seuraa kurinpidollinen 
toimenpide. Teknologinen petos syntyy seuraavissa tilanteissa 
 

a) läsnäolo pyöräkilpailussa, tai siihen läheisesti liittyvässä 
tapahtumassa, joka ei noudata artiklan 1.3.010 sääntöä. 

 
b) pyörän käyttäminen kilpailijan toimesta kilpailussa tai siihen läheisesti 

liittyvässä tapahtumassa, jossa pyörä ei noudata artiklan 1.3.010 
sääntöä. 

 
Kaikkien kilpailijoiden ja joukkueiden ja muiden kokonaisuuksien edustama 
kilpailija (erityiset kansalliset liitot, jotka muodostuvat kansallisista 
joukkueista) on vastuussa siitä, että heidän pyöränsä vastaa artiklan 1.3.010 
sääntöä kaikkina aikoina. Pyörän läsnäolo kilpailussa tai siihen läheisesti 
liittyvässä tapahtumassa, joka ei vastaa artiklan 1.3.010 sääntöä, aiheuttaa 
teknologisen petoksen kilpailijan ja joukkueensa toimesta tai muun 
edustamansa tahon, jota pyöräilijä edustaa, riippumatta siitä onko pyörää 
käytetty tapahtumassa tai ei. 
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Teknologinen petos vanhenee 10 vuoden kuluttua siitä, kun petos on 
havaittu. 

 
Syrjintä 

12.4.004 Kuka tahansa henkilö tai toimija, jota tämä osio koskee, ei voi suullisesti tai 
tekoina halventaa tai nöyryyttää toista henkilöä, ryhmää henkilöitä tavalla, 
joka rikkoo henkilön arvoa tai itsekunnioitusta rodun, värin, sukupuolen, 
seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, poliittisen vakaumuksen, kielen, 
etnisyyden tai kansallisuuden tai sosiaalisen olosuhteen vuoksi. Siitä seuraa 
kurinpidollinen rangaistus. 

 
Uhkaukset 

12.4.005 Kurinpidollinen rangaistus seuraa ketä tahansa henkilöä tai toimijaa, joka on 
näiden sääntöjen kohteena ja joka uhkaa toista 

 
Pakottaminen  

12.4.006 Kurinpidollinen rangaistus seuraa ketä tahansa henkilöä tai toimijaa, joka on 
näiden sääntöjen kohteena ja joka uhkaa tai muulla tavalla painostaa 
tuomareita, maalituomaria tai muuta kilpailun auktoriteettia tekemään tai 
jättää tekemättä päätöksen, kohtaa kurinpidollisen rangaistuksen 

 
Vaaraan saattaminen 

12.4.007 Kurinpidollinen rangaistus seuraa ketä tahansa henkilöä tai toimijaa, joka on 
näiden sääntöjen kohteena ja saattaa tarkoituksellisesti toisen välittömään 
vaaraan hengen lähdön tai onnettomuuden suhteen, ja toimella, joka on 
vastoin turvallisuuteen liittyviä säädöksiä. 

 
Petos 

12.4.008 Kurinpidollinen rangaistus seuraa ketä tahansa henkilöä tai toimijaa, joka on 
näiden sääntöjen kohteena ja pettää, huijaa tai toimii epäasiallisella tavalla 
saavuttaakseen edun. 

 
Virheellisen tiedon välittäminen tuottaa tähän liittyvän petoksen. Petoksen 
johdosta varataan 5 vuoden kanne –aika siitä, kun petos on havaittu. 

 
Väkivalta 

12.4.009 Kurinpidollinen rangaistus seuraa ketä tahansa henkilöä tai toimijaa, joka on 
näiden sääntöjen kohteena ja vahingoitta toisen fyysistä koskemattomuutta. 

 
UCI rekisteröidyn joukkueen kilpailukielto Doping sääntöjen nojalla 

12.4.010 Kurinpitolautakunta voi asettaa joukkueen kilpailukieltoon Doping pykälän 
7.12 nojalla. 

 
12.4.011  [kumottu 03.06.21] 

 
§ 3 Tyypilliset rikkomukset lajeittain 

 
Määritelmä 

12.4.012 Tyypilliset lajikohtaiset rikkomukset esitetään muissa UCI:n (SP:n) 
säännöissä. 

 
§ 4 Kilpailunjärjestäjien rikkomukset  
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Periaate 

12.4.013 Kurinpitolautakunta (STV) on oikeutettu asettamaan kurinpidollisia 
toimenpiteitä maantiepyöräilyyn liittyen osan II, sääntökohdan 2.12.012 
mukaisesti tai tilanteissa, joihin viitataan sääntökohdassa 2.12.010 B. 

 
Muissa lajeissa Kurinpitolautakunta (STV) voi asettaa kurinpidollisia 
toimenpiteitä, jos katsoo sen tarpeelliseksi, alla kuvatulla tavalla.  

 
Turvallisuusriskit 

12.4.014 Kilpailun järjestäjät ovat velvollisia huolehtimaan kilpailureitin ja välittömän 
ympäristön järjestyksestä ja turvallisuudesta. Järjestäjä on vastuussa kaikista 
tapaturmista ja on kurinpidollisten toimien kohteena, ellei kykene 
todistamaan, että organisaaton toimet ovat vastanneet turvallisuus 
standardeja ja että toimet olisivat olosuhteet huomioiden riittävät sekä 
laadullisesti ja määrällisesti. 

 
Sopimusvaatimusten rikkeet 

12.4.015 Kilpailun järjestäjää voi kohdata kurinpidolliset rangaistukset, jos se 
tarkoituksellisesti rikkoo sen sopimuksellisia velvollisuuksia. 

 
Sääntöjen vastaiset toimet 

12.4.016 Kilpailun järjestäjää voi kohdata kurinpidolliset toimet vakavien ja toistuvien 
a) sääntörikkomusten kohdalla 
b) eri lajien kilpailun järjestäjää velvoittavien ohjeiden rikkomisesta tai 

noudattamatta jättämisestä 
c) UCI World Tour järjestäjän erityisvaatimuksien rikkomisesta 
d) eri teknisiä oppaita samoin kuin toimintaohjeita ja muita organisaatio 

velvoittavien dokumenttien rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä 
 
§ 5 Muut rikkomukset  

 
Määritelmä 

12.4.017 Henkilön tai toimijan, joka on osan 12 kohteena, tulee käyttäytyä 
luotettavasti, rehellisesti ja reilusti (fair play). 

 
Tätä sääntöä rikkoo, jos esimerkiksi: 
a)  toimimalla siten, että vahingoittaa pyöräilyn ja UCI:n, tai SP:n imagoa ja/tai 

kunniaa, 
b)  ei noudata oikeuden jakajien, komissioiden ja muiden UCI auktoriteettien 

päätöksiä tai ohjeita 
c)  ei noudata komissaarien antamia ohjeita 
d)  käyttäytyy halventavasti, tekee halventavia kommentteja ja rikkoo 

soveliaisuus -säädöksiä, 
e)  rikkoo vakavasti ja toistuvasti UCI:n (SP:n) sääntöjä, joista ei ole erikseen 

mainittu rangaistusta, 
f)  toimii muulla tavalla epäurheilijamaisesti. 
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Luku V ORGANISAATIO 

 
§ 1 Tuomarineuvosto  

 
Määritelmä ja päätösvalta  

12.5.001 Tuomarineuvosto tuomitsee ja sanktioi kaikki pyöräkilpailun rikkeet 
noudattaen rikkeistä määriteltyä taulukkoa lajeittain. Poikkeuksena 
maantiepyöräily, jossa voi olla määritetty tiettyjä rajoituksia rangaistuksiin, 
joita tuomarineuvosto voi määrätä. 

 
Ennen kuin tuomarineuvosto tekee päätöksen se voi kuulla osapuolia, jos 
tilanne sitä vaatii. 
 
Tuomarineuvosto voi tehdä päätöksiä kilpailun aikaisiin rikkeisiin, jotka 
tulevat tietoon ennen kuin kilpailun aikainen tuomarineuvosto päättää 
tehtävänsä. 
 
Kilpailun aikaista rikettä, riippumatta siitä onko se sanktioitu tai ei, tai onko se 
mennyt ohi tuomarien silmien, ei voida ottaa uudelleen käsittelyyn, ellei tämä 
ole tämän osionperusteella kurinpitolautakunnan (STV) toimivaltaan kuuluva. 
 
Jos komissaari katsoo, että kilpailun aikainen rike kuulu mahdollisesti 
kurinpitolautakunnalle (STV), hänen täytyy raportoida siitä UCI:lle (SP:lle). 

 
Tiedonanto 

12.5.002 Päätökset ilmoitetaan julkaisemalla kommunikean komissaari paneelin 
toimesta. He voivat myös suullisesti informoida henkilöä tai hänen 
joukkuettaan.   

 
Kaikki valitukset artiklan 12.4.001 mukaisesti täytyy tehdä 10 päivän 
kuluessa päätöksen ilmoituksesta. 
 
Kurinpitolautakunta (STV) voi omasta aloitteestaan tai pyynnöstä mitätöidä 
komissaari paneelin päätöksen toimeenpanon. 

 
§ 2 Kurinpitolautakunta 

 
 (N) Kansallisen kurinpitolautakunnan sääntö- ja tuomarivaliokunnan tehtävät 

määritellään lisäksi kansallisessa Kurinpitosäännöstössä. 
 
 (muutettu 01.01.2023) 
  
 Jäsenet 
12.5.003 UCI:n hallitus nimeää kurinpitolautakunnan puheenjohtajan ja sen jäsenet. 
 
  Toimivalta 
12.5.004 Kts. UCI:n säännöistä. 
 (muutettu 03.06.21) 
 
  Sihteeristö 
12.5.005 Kts. UCI:n säännöistä. 
 
  Luottamuksellisuus 
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12.5.006 Kts. UCI:n säännöistä. 
 

§ 3 Kansalliset liitot 

 
Toimivalta 

12.5.007 Kansalliset liitot vastaavat kansallisen kalenterin oikeudellisuudesta ja 
sanktioinnista sääntöjensä mukaisesti. 

 
Kansalliset liitot eivät voi esittää muita kilpailukohtaisia rikkeitä, eivätkä voi 
sanktioida niitä muuten kuin noudattamalla tämän osan määräyksiä. 

 
Täytäntöönpanovelvollisuus  

12.5.008 Kansallisen liiton on pantava täytäntöön lisenssin haltioita kohtaan määrätyt 
kurinpidolliset toimet, kun se tulee tietoiseksi UCI:n (SP:n) sääntöjä kohtaan 
tehdystä rikkeestä.  

 
Kansallisen liiton tulee taata reilu kohtelu lisenssin haltioita kohtaan.  

 
Käsittely UCI:ssä 

12.5.009 Mikäli kansallinen liitto ei huomioi UCI:n säätöjen kohtaan tehtyjä rikkeitä, 
UCI voi pyynnöstä siirtää käsittelyn kurinpitolautakunnan käsittelyyn, jolla on 
tällöin yksinomainen oikeus käsitellä kyseinen asia. 

 
 Lisäksi kansallinen liitto voi tällöin joutua kurinpidollisten toimien kohteeksi. 
 
 UCI:n vetoomus 
12.5.010 UCI:llä on oikeus valittaa kaikista kansalaisen liiton tekemistä kurinpito-

päätöksistä. Tämä oikeus on vahvistettava kansallisten liittojen säännöissä. 
Valitus voidaan jättää kurinpitolautakunnalle, jolla on tällöin yksinomainen 
oikeus käsitellä kyseinen asia. 
 
Toimivallan siirtäminen 

12.5.011 Kurinpitolautakunnalla on UCI:n hallituksen myöntämä oikeus määrätä 
sakkoja kansallisille liitoille. UCI:n hallituksen oikeutta tehdä päätös 
kansallisten liittojen toimintarajoituksista ei voi valtuuttaa muille. 

 
 Valitusoikeus UCI:lle 
12.5.012 Jos lisenssinhaltijalla ei ole kansallisten sääntöjen mukaan valitusoikeutta 

häntä koskevia päätöksiä kohtaan, hän voi tehdä valituksen kurinpito-
lautakunnalle yhden kuukauden tai sitä pidempien toimintarajoitusten osalta. 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ilmoituksesta, tai jos ei ilmoitusta ole 
saatu, päätöksen julkaisemisesta. Kurinpitolautakunta tekee asiasta 
lopullisen päätöksen. 
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§ 4 Urheilun välimiesmenettely (Court of Arbitration for Sport, CAS) 

 
12.5.013- Kts UCI säännöt. 
12.5.014 
 

Luku VI MENETTELYTAPA – KURINPITOLAUTAKUNTA 

12.6.001- Kts UCI säännöt. 
12.6.020 

 

Luku VII MENETTELYTAPA - SOVITTELULAUTAKUNTA 

 
12.7.001- Kts UCI säännöt. 
12.7.036 


