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Suomen Pyöräily ry kevätkokoukselle.
Ehdotus:
SM-sääntömuutos Luku 1, Yleistä 1.1.

SM-säännöt
Luku I
YLEISTÄ 1.1
Kilpailu Suomen mestaruudesta ja Ikäluokan Suomen mestaruudesta ajetaan lajeissa ja
luokissa, jotka ovat näiden sääntöjen mukaan hyväksytty mestaruuslajeiksi, riippumatta
osallistuvien kilpailijoiden tai seurojen määrästä, ellei lajikohtaisissa säännöissä
jäljempänä muuta ole mainittu.
Näihin mestaruuskilpailujen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia Suomen Pyöräilyn
syysvuosikokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 kokouksessa edustetusta
äänimäärästä.

Kyseinen vahvistettu kohta muutetaan seuraavasti.
Näihin mestaruuskilpailujen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia Suomen Pyöräilyn (SP)
kevät- tai syysvuosikokouksessa tai mikäli UCI muuttaa merkittävästi jotain sääntökohtaa,
siten, että muutos pitää saada voimaan SM-sääntöihin, eikä voida odottaa vuosikokousta.
Menetellään seuraavan prosessin mukaan;
sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV) käsittelee UCI:n sääntömuutoksen ja tuo esityksen
sääntömuutoksesta hyväksyttäväksi SP:n hallituksen seuraavaan kokoukseen.
Jonka jälkeen sääntömuutos voidaan ottaa käyttöön ilman erillistä vuosikokouksen
hyväksyntää. SP:n hallituksen ja STV:n pitää tiedottaa tällaisesta muutoksesta
jäsenseuroja.
Suomen Pyöräilyn kevät- tai syysvuosikokouksessa muutosta pitää kannattaa yli puolet
annetuista äänistä.

Perustelut SM-sääntömuutokselle.
SM-sääntöjen nykyinen muutosprosessi on liian hidas.
UCI voi antaa uusia sääntömuutoksia pitkin kuluvaa kilpailukautta.
Muutokset on UCI:n kannalta otettava kansallisesti käyttöön mahdollisimman pian.

Tällä SM-sääntömuutoksella varaudumme tilanteeseen, jossa UCI muuttaa merkittävästi
jotain sääntökohtaa siten, että se vaikuttaa SM-sääntöihin.
Vanhan käytännön mukaan keväällä voimaan tullut UCI sääntömuutos, näkyy aika monen
lajin kohdalla vasta seuravan vuoden SM-kilpailuissa. Eli pahimmillaan 1,5 vuotta
myöhemmin, koska kevään sääntömuutos käsitellään vasta kuluvan vuoden syksyllä,
jolloin melkein kaikkien lajien SM-kilpailut on jo käyty. Täten sääntömuutos tulisi voimaan
vasta seuraavana vuonna.

SM-sääntöjen jälkimmäinen kohta on yhdistyslain §27 vastainen.
Yhdistyksen säännöt §9 SP:n päätöksenteko kohta 6.

Yhdistyslaki §27

Yhdistyksen (SP) säännöissä määrätään, että päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.
Eli yhdistyslain mukaan yhdistys on antanut määräyksen päätöksentekojärjestyksestä.
Tällöin SM-sääntöihin kirjattu määräys ...jos muutosta kannattaa vähintään 3/4
kokouksessa edustetusta äänimäärästä. On lain vastainen.
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