15.2.2021

SUOMEN PYÖRÄILY RY

KURINPITOSÄÄNNÖT

Suomen Pyöräily ry:n liittokokous on XX.X.2021 vahvistanut seuraavat kurinpitosäännöt:
Yleistä
1§

Suomen Pyöräily ry (SP), sen toimielimet ja jäsenseurat, sekä näiden toimintaan
osallistuvat henkilöt ovat velvollisia noudattamaan urheilun piirissä toimiessaan
urheilun yleisiä eettisiä arvoja, reilun pelin periaatteita, sekä hyvää urheiluhenkeä,
sekä voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä, sekä liiton päätöksiä.
Näillä kurinpitosäännöillä määritellään näiden ohjeiden, arvojen, sääntöjen ja
määräysten rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset.

2§

Kilpailutoiminnassa noudatettavat kurinpitosäännöt ja seuraamukset on esitetty
SP:n ja Kansainvälisen Pyöräilyliiton (UCI) kilpailusääntöjen XII osassa ja
lajikohtaisissa säännöissä.
Antidopingtoimintaa koskevat kurinpitosäännöt on esitetty SP:n ja UCI:n
kilpailusääntöjen XIV osassa, sekä Suomen urheilun eettinen keskus ry:n (SUEK) ja
Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöissä.
Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa, kurinpitoseuraamukset määräytyvät
näiden kurinpitosääntöjen 3-4§ mukaisesti.
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Kurinpito kilpailutoiminnan ulkopuolella

3§

Käytettäviä rangaistuslajeja ovat varoitus, sekä määräaikainen tai elinikäinen
urheilun toimintakielto. SP:n jäsen voidaan myös rangaistuksena näiden sääntöjen
rikkomisesta erottaa liitosta toimintasääntöjen 6§ mukaisessa järjestyksessä.
Urheilija- tai muulla sopimuksella voidaan sopia myös muista kurinpidollisista
seuraamuksista, joihin näitä sääntöjä sovelletaan.

4§

Kurinpitosääntöjen mukaan voidaan rangaista sitä,


joka rikkoo liiton sääntöjä tai määräyksiä taikka päätöksiä, jotka on annettu edellä
mainittujen sääntöjen tai määräysten nojalla



joka tahallaan antaa tai yrittää antaa vääriä tai virheellisiä tietoja harhauttaakseen
liiton toimielimiä



joka vahingoittamistarkoituksessa tahallaan aiheuttaa haittaa liiton tai sen
jäsenseuran toiminnalle



joka liiton tai sen jäsenseuran järjestämässä toiminnassa käyttää loukkaavaa tai
halveksivaa kieltä tai eleitä, jotka saattavat loukata muita toimintaan osallistuvia
henkilöitä tai yleisöä



joka liiton toiminnassa tahallaan uhkaa tai loukkaa muiden toimintaan
osallistuvien henkilöiden fyysistä tai henkistä koskemattomuutta



joka liiton tai sen jäsenseuran toiminnassa käyttäytyy lainvastaisesti tai muutoin
ilmeisen epäurheilijamaisesti.

2/5

15.2.2021

Sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV)

5§

Sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV) on SP:n hallituksen nimittämä asiantuntijaelin
sääntö-, tuomari- ja kurinpitoasioissa. Valiokunnan toimikausi on kalenterivuosi. SP:n
hallitus nimittää valiokunnan puheenjohtajan ja tämän lisäksi neljästä (4) kahdeksaan (8) jäsentä. Valiokunnan jäsenten on edustettava kattavasti
kilpapyöräilyn eri alalajeja, sekä muuta sen toimialan edellyttämää asiantuntemusta.

6§

Sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV) kokoontuu puheenjohtajansa tai, tämän ollessa
estynyt, SP:n hallituksen puheenjohtajan tai SP:n toiminnanjohtajan kutsusta.
Valiokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.
Valiokunnan kokous voidaan järjestää myös sähköisesti.

7§

Sääntö- ja tuomarivaliokunta


käsittelee sille toiminta-, kurinpito- ja kilpailusääntöjen mukaisesti kuuluvat asiat



vahvistaa kansallisten cup-kilpailuiden säännöt



esittää kansallisten mestaruuskilpailuiden tuomarivalinnat SP:n hallitukselle



päättää kansallisten cup-kilpailuiden tuomarivalinnoista



ylläpitää tuomarikortistoa



valvoo tuomareiden, toimitsijoiden, kilpailijoiden ja muiden lisenssinhaltijoiden
toimintaa ja sääntöjen noudattamista



järjestää koulutusta ja neuvontaa sääntö- ja kurinpitoasioissa



pitää yllä UCI:n ja SP:n kilpailusääntöjen kansallista säännöstöä



toteuttaa UCI:n kilpailusääntöjen muuttumisesta johtuvat sääntömuutokset
kansallisesti



esittää muut kansalliset kilpailusääntömuutokset SP:n hallitukselle ja
mestaruuskilpailuasioissa edelleen liittokokoukselle. Valiokunnan aloiteoikeus ei
ole yksinomainen, ts. myös jäsenseurat voivat tehdä ehdotuksia
sääntömuutoksista liittokokoukselle, kuitenkin siten, että sääntömuutos
ehdotukseen pyydetään lausunto STV:ltä ennen sen käsittelyä liittokokouksessa.



käsittelee muut SP:n hallituksen sille määräämät tehtävät.
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Menettely kurinpitoasiassa

8§

Kilpailutoiminnan yhteydessä kurinpitovaltaa käyttää ensisijaisesti kyseisen kilpailun
tuomarineuvosto ja ylituomari. Ylituomarin on raportoitava (ns. ”ylituomarin raportti”)
määrätyistä rangaistuksista sääntö- ja tuomarivaliokunnalle (STV) seitsemän (7)
vuorokauden kuluessa rangaistuksen määräämisestä.
Rangaistuksesta voi tällöin valittaa sääntö- ja tuomarivaliokunnalle (STV)
kilpailusääntöjen XII osan mukaisesti.
Kilpailutoiminnan ulkopuolella, sekä erityisissä tapauksissa myös kilpailutoiminnan
osalta kurinpitovaltaa käyttää ensisijaisesti sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV).
Kenellä tahansa on oikeus saattaa kurinpitoasia valiokunnan tietoon kirjallisella
ilmoituksella sen puheenjohtajalle, SP:n toiminnanjohtajalle tai SP:n hallitukselle.
Valiokunnan on päätettävä kurinpitomenettelyn mahdollisesta käynnistämisestä
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa ilmoituksesta.

9§

Sääntö- ja tuomarivaliokunnan (STV) päätöksistä kurinpitoasioissa voi valittaa
SP:n hallitukselle. Valitus on tehtävä kirjallisesti kolmenkymmenen (30)
vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on käsiteltävä
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa sen saapumisesta.
SP:n hallituksen päätöksestä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa sen tiedoksisaannista.
Valituksista peritään vahvistettu valitusmaksu.
Muu rangaistus kuin rahasakko voidaan väliaikaisesti panna toimeen valituksen
vireilläolosta huolimatta.
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10§

Kurinpitomenettelyssä on sen kohteelle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen
rangaistuksen määräämistä. Kuuleminen voidaan järjestää kirjallisesti annetussa
vähintään seitsemän (7) vuorokauden määräajassa, kilpailutapahtuman yhteydessä
pääsääntöisesti tai erityisestä syystä muutoinkin kuitenkin suullisesti.
Erityisestä syystä muu rangaistus kuin rahasakko voidaan väliaikaisesti panna
toimeen myös ilman kurinpitomenettelyn kohteen kuulemista. Väliaikainen päätös on
annettava tiedoksi sääntö- ja tuomarivaliokunnalle (STV) viipymättä.

11§

Päätökset kurinpitoasioissa on annettava tiedoksi kurinpitomenettelyn kohteelle sekä
sen vireille panijalle ja mahdollisille muille asianosaisille. Määrätyt rangaistukset
annetaan tiedoksi tuomarien intranet sivuilla, sekä SP:n hallitukselle, joka päättää
niiden julkaisemisesta.

Kurinpitosääntöjen muuttaminen
12§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liittokokouksen enemmistöpäätöksellä.
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