SUOMEN RINGETTELIITTO RY
KURINPITOSÄÄNNÖT
Nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi kevätkokouksen päätöksellä 8.5.2021.
1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt:
Suomen Ringetteliiton kurinpitosääntöjen alaisia henkilöitä ja tahoja ovat:
• liiton hallitus ja sen alaiset toimielimet
• liiton jäsenseurat ja niiden jäsenet
• jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet ja
toimihenkilöt
• kilpailutoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt
• ottelutoimitsijat, tuomarit, sekä joukkueiden toimihenkilöt ja urheilijat ja urheilijan
tukihenkilöt
• ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai
ovat lunastaneet liiton kilpailuluvan
• voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt.
2 § Rikkomuksen laatu
Rangaista voidaan sitä:
a) joka rikkoo liiton tai sen alueen voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita
liiton tai alueen sääntöjen nojalla annetaan
b) joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton hallitusta tai niiden asettamia
elimiä
c) joka ottelussa on syyllistynyt tekoon, josta seuraamuksena on ollut tai olisi pitänyt olla
ottelurangaistus tai joka ottelun aikana on erotuomarin tai muiden toimihenkilöiden
määräyksestä poistettu kenttäalueelta
d) joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman
ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy
epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti
e) joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu erotuomariston fyysiseen
koskemattomuuteen tai syyllistyy erotuomariston uhkaamiseen
f) joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen
kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä
urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia
g) seuraa, jonka joukkue kuuluu Suomen antidopingtoimikunnan testauspooliin, jos seura ei
ilmoita olinpaikkatietojaan
h) joka syyllistyy liiton tai sen alueen tai jäsenseuran etua vahingoittavaan toimintaan tai

i) joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen
pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia tai laiminlyö
tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle
j) joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan
k) joka erotuomarina tai toimitsijana jättää saapumatta hänelle määrättyyn tehtävään tai jättää
suorittamatta tai laiminlyö erotuomarille tai toimitsijalle kuuluvat tehtävät
l) joka syyllistyy kilpailuissa tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen
m) jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6)
kuukauden peli-, kilpailu- tai toimintakiellolla, voidaan rangaista näiden sääntöjen
perusteella, mikäli rangaistu teko täyttää edellä jonkin a) - l) kohtien tunnusmerkistön.
Tämän pykälän e), h), i) ja j) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi.
3 § Rangaistuslajit
Rangaistuslajeja ovat
a) varoitus
b) sakko
c) ottelukohtainen/kilpailukohtainen, määräaikainen tai väliaikainen kilpailu-, peli- tai
toimintakielto
d) ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi muualla kuin kotikentällä
e) ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi ilman katsojia
f) ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen
g) joukkueen yhden tai useamman sarjapisteen menettäminen nykyisessä tai tulevassa
kilpailussa
h) joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelussa
i) joukkueen sulkeminen nykyisestä ja/tai tulevasta kilpailusta
j) erottaminen joko määräajaksi tai ainaiseksi.
Sakko on maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu
henkilö tai taho voidaan sulkea kilpailutoiminnasta.
Kilpailu-, peli- tai toimintakielto on voimassa kaikissa liiton ja sen alueiden otteluissa ja kilpailuissa.
Kilpailu-, peli- tai toimintakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin/otteluihin
liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan pelaaminen, joukkueen toimihenkilönä toimiminen,
erotuomarina tai muuna ottelutoimitsijana toimiminen.
Kilpailu-, peli- tai toimintakiellossa oleva henkilö saa oleskella vain yleisölle tarkoitetuissa tiloissa.
Hän ei saa olla yhteydessä ottelutapahtuman aikana millään tavalla joukkueeseen tai
ottelutoimitsijoihin. Virallinen ottelutapahtuma alkaa yhtä tuntia ennen ottelun ilmoitettua
alkamisaikaa ja päättyy molempien joukkueiden poistuttua ottelupaikalta. Kauden tai sarjan
päättäviä, ottelun jälkeisten palkitsemisien ei katsota kuuluvan ottelutapahtumaan.
Dopingrikkomuksista määrättävät seuraamukset on määrätty tarkemmin voimassa olevassa
antidopingsäännöstössä.
Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti.

4 § Rankaisuoikeus
Rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton kurinpitoryhmä
ja ylintä rankaisuvaltaa käyttää liiton kurinpitäjä pois lukien seuraavat rikkomuskokonaisuudet:
•

Epäillyissä dopingrikkomuksissa rankaisuvaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen
antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

•

Mikäli suomalaiselle urheiluyhteisölle vahvistetaan urheilun ja liikunnan yhteiset epäasiallista
käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset, sovelletaan näitä
määräyksiä myös Suomen Ringetteliitto ry:n ja sen jäsenten kohdalla. Toimivaltainen
kurinpitoelin on tällöin urheilun eettisiä rikkomuksia käsittelevä kurinpitolautakunta. Vakavaa
epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevissa tapauksissa sovelletaan
liikunnan ja urheilun yhteisiä niitä koskevia kurinpitomääräyksiä.

5 § Ilmoitus rikkomuksesta
Virallisen raportin otteluissa tapahtuneista rikkomuksista voi tehdä vain tapahtuman erotuomarit,
otteluvalvoja tai kurinpitoryhmän erikseen hyväksymä muu puolueeton henkilö. Mikäli raportti
tehdään ottelutapahtuman jälkeen, on raportin tekijän tiedotettava raportista asianosaisia
henkilöitä. Raportti on toimitettava kurinpidolle 12 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä.
Ilmoitusoikeus muista kuin otteluissa tapahtuneista rikkomuksista on liittohallituksen ja sen
asettamien toimielinten jäsenillä tai muilla kurinpitoelimien hyväksymillä tahoilla. Rikkomuksista
on tehtävä tarkoin yksilöity ilmoitus ja se on toimitettava kirjallisesti kurinpitoryhmälle viikon
kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä
kirjeitse tai sähköpostilla. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä ainoastaan painavista syistä ja
kurinpitoryhmä harkitsee itse ottaako se asian käsittelyyn.
Painavista syistä voidaan kurinpitoryhmän tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei
olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia.
6 § Asianosaisen kuuleminen
Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen
kannalta merkityksellistä aineistoa. Ottelutapahtumien osalta kurinpitoelin voi tutkia asiaa
harkintansa mukaan kuvatun tallenteen perusteella. Joukkueella ei ole oikeutta vaatia tällaista
kurinpitokäsittelyä. Seuralla/joukkueella on velvollisuus kuvamateriaalin toimittamiseen
kurinpitoelimen niin pyydettäessä.
Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, rikkomuksesta epäillylle on varattava
tilaisuus antaa vastineensa asiassa. Kirjallinen vastine on toimitettava viiden (5) vuorokauden
kuluessa vastinepyynnöstä uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan tehdä
kirjeitse tai sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää henkilökohtaisesti tai asianomaisen seuran
välityksellä.
Jos seuraamuksena oleva kilpailu - tai toimitsijakielto on enintään yhden (1) ottelun pituinen,
vastinepyyntömenettelystä voidaan luopua. Rikkomuksesta epäillyllä on aina kuitenkin oikeus
antaa vastineensa.

Kurinpitoelin voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen peli-,
kilpailu- tai toimintakieltoon, kunnes asia on käsitelty.
Ringeten lajisääntöjen mukaisesti ottelurangaistukseen tuomittu pelaaja tai joukkueen
toimihenkilö on peli-, toiminta- ja kilpailukiellossa automaattisesti siihen saakka, kunnes asia on
käsitelty.
Kurinpitoelin voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen
henkilökohtaisesti kuultavaksi.
Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan
asianosaisten tiedoksi.
7 § Päätös rangaistuksesta
Kurinpitopäätös annetaan heti käsittelyn jälkeen tiedoksi rikkomuksesta epäillylle joko
henkilökohtaisesti tai asianomaisen seuran välityksellä. Samalla päätöksestä informoidaan
rikkomuksesta raportoinutta tahoa. Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle
taholle.
Jos päätös koskee aluetta, seuraa tai niiden elimiä, se toimitetaan asianomaiselle
puheenjohtajalle, sihteerille tai valtuutetulle asiamiehelle.
Päätöksessä on kerrottava asianosaisen tahon valitusoikeudesta.
Päätös on julkaistava, ellei erityisen painavista syistä muuta johdu.
8 § Valitusoikeus
Kurinpitoryhmän päätöksistä voidaan valittaa seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista liiton kurinpitäjälle. Valituksesta on maksettava 200 € maksu Suomen
Ringetteliiton tilille, joka palautetaan, mikäli päätös kumotaan tai muuttuu.
Valitusten käsittelyssä liiton kurinpitäjän päätös on yhdistyksen osalta lopullinen. Päätökseen
tyytymätön voi saattaa päätöksen urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi sen sääntöjen
mukaisesti. Kurinpitäjän päätöksessä on kerrottava tästä oikeudesta.
9 § Rangaistusluettelo
Kurinpitoelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä
niiden aiheuttamista toimenpiteistä.
10 § Rangaistuksen täytäntöönpano
Asian käsittelyn jälkeen määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin.
Kurinpitoelin voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen
käsittelyn ajaksi.
11 § Rangaistuksen raukeaminen
Erillisen hakemuksen johdosta kurinpitoelin voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen
raukeamaan, jos kilpailu, peli- tai toimintakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään yksi (1)
vuosi huomioon ottaen muiden yhdistyksen ulkopuolisten säännöstöjen asettamat rajoitteet.

