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Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry on vahvistanut seuraavat kurinpitomääräykset. 

I Soveltamisala 

Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry:n (jatkossa liitto) ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt 
ovat velvollisia noudattamaan hyvää urheiluhenkeä, reilun pelin periaatteita, lakia sekä voimassa 
olevia liiton sääntöjä, määräyksiä ja 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 sekä 
jäsenseurojen jäsenet sekä ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet 
noudattamaan näitä määräyksiä sopimuksella tai lunastamalla liiton kilpailulisenssin.  

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 tahallaan kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu 
kanssakilpailijan fyysiseen koskemattomuuteen lajisääntöjen hengen vastaisesti  

e)   joka kilpailussa tai sen yhteydessä puuttuu toimitsijan fyysiseen koskemattomuuteen, 

f)  joka syyllistyy dopingrikkomukseen kilpailussa ja/tai kilpailujen ulkopuolella. 

g) joka syyllistyy liiton tai jäsenyhdistyksen etua vahingoittavaan toimintaan, 

h) 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 tai 



j) joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella rasistiseen tai muuhun syrjivään käytökseen 
tai laiminlyö liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen 
käytökseen. 

 Tämän pykälän d), e), h) ja j) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi. 

III Rangaistukset 

Liiton toimintaan osallistuvaa henkilöä voidaan rangaista varoituksella, sakolla, kilpailukiellolla tai 
toimintakiellolla.  

Tuomaria tai toimihenkilöä voidaan rangaista varoituksella, sakolla, toimintatehtävien 
rajoittamisella, kilpailukiellolla tai toimintakiellolla tai tuomarivaltuutuksen peruuttamisella. 

Jäsenyhdistystä voidaan rangaista varoituksella, sakolla tai erottamisella liitosta. 

Jäsenyhdistystä tai sen joukkuetta voidaan rangaista myös sulkemisella kilpailutoiminnasta 
määräajaksi. 

Kilpailukiellossa oleva henkilö ei saa osallistua liiton, tai jäsenyhdistyksen järjestämään 
kilpailutoimintaan joukkueen jäsenenä, 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. 

Dopingrikkomuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsäännöstöjä ja niissä 
mainittuja rangaistuksia. 

IV Rankaisuvalta 

Rankaisuvaltaa käyttävä elin on liiton kokouksen valitsema kurinpitovaliokunta.  

Kurinpitovaliokuntaan kuuluu vähintään 3 ja enintään 5 jäsentä.  Puheenjohtajalla tulee olla, mikäli 
mahdollista, oikeustieteellinen tutkinto.  Liiton hallituksen jäseniä ei voi valita kurinpitovaliokunnan 
jäseniksi.  

V Ilmoitus rikkomuksesta 

Virallisen raportin kilpailutapahtumista voivat tehdä vain kilpailun toimitsijat tai kurinpito-
valiokunnan erikseen hyväksymä puolueeton henkilö. 
 
Muu kuin edellä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta ja se on 
toimitettava kirjallisesti asianomaiselle rankaisuelimelle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun 
se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Tällainen 
ilmoitus voidaan käsitellä asianomaisessa kurinpitovaliokunnassa ainoastaan painavista syistä. 
 
Painavista syistä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka 
niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia. 



VI Asianosaisen kuuleminen 

Rikkomusilmoituksen johdosta on asianosaisilta välittömästi pyydettävä vastine. Kirjallinen vastine 
on toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnön uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. 
Vastine voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran 
välityksellä. 
 
Kurinpitovaliokunta voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn kilpailu- tai 
toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty. 
 
Kurinpitovaliokunta voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen 
henkilökohtaisesti kuultavaksi. 
 
Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan 
asianosaisten tiedoksi. 
 
VII Päätös rangaistuksesta 

Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen päätös todisteellisesti kolmen (3) päivän 
kuluessa päätöksen antamisesta.  

 
Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi välittömästi rangaistulle tai hänen seuralleen kirjeellä tai 
sähköpostilla.  
 
Seuraa tai niiden elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava asianosaiselle liittoon 
ilmoitetulla osoitteella tai asianomaisen elimen puheenjohtajalle tai sihteerille. 
 
Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. 
 
Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle tai hänen seuransa edustajalle. 
 

VIII Muutoksenhaku 

Kurinpitovaliokunnan antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun 
oikeusturvalautakunnalle sitä koskevien säännösten mukaisesti.  

 

IX Rangaistuksen toimeenpano 

Päätöstä, josta on valitettu urheilun oikeusturvalautakunnalle, ei panna täytäntöön ennen asian 
lopullista ratkeamista, ellei kurinpitovaliokunta toisin päätä. 


