SUOMEN VESIHIIHTOURHEILU RY:N KURINPITOSÄÄNNÖT
1§

Suomen Vesihiihtoliiton hallitus ja sen asettamat elimet sekä piirit, seurat,
seurojen hallitukset ja muut elimet sekä seurojen jäsenet ovat velvollisia
noudattamaan liiton voimassa olevia sääntöjä ja niitä määräyksiä, joita edellä
mainittujen sääntöjen nojalla annetaan. Rikkomuksista voidaan näiden
sääntöjen nojalla tuomita rangaistus.

2§

Käytettäviä rangaistuslajeja ovat:
a) varoitus.
b) sakko.
c) kilpailu- ja toimitsijakielto määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi tai ainaisesti.
Jos joku henkilö on tuomittava useista rikkomuksista, on niistä määrättävä
yhteinen rangaistus.

3§

Liittohallituksella on välitön rangaistusoikeus niissä tapauksissa, joissa
voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä rikotaan, kuin myös niihin rikkomuksiin
nähden, jotka ovat tapahtuneet liiton järjestämissä kilpailuissa tai niiden
yhteydessä.
Piirin vesihiihtojaostolla on välitön rangaistusoikeus niissä tapauksissa, jotka on
mainittu voimassa olevissa kilpailusäännöissä kuin myös niihin rikkomuksiin
nähden, jotka ovat tapahtuneet piirin järjestämissä kilpailuissa tai niiden
yhteydessä.

4§

Rangaistuksiin tuomitaan myös sellaiset henkilöt, jotka:
a) tahallaan yrittävät harhauttaa tai yrittää harhauttaa liiton tai piirin hallitusta tai
niiden asettamia elimiä.
b) kilpailun aikana tai kilpailuissa tehtyjen päätösten johdosta esiintyy loukkaavasti
tai mielenosoituksellisesti tuomareita tai muita kilpailun toimi-henkilöitä kohtaan.
c) käyttäytyy muutoin epäurheilijamaisesti.
d) syyllistyy doping-aineiden käyttöön.

5§

Epäurheilijamaisena käyttäytymisenä on pidettävä myös sitä, että liiton
maajoukkueeseen tai johonkin piiriä tai liittoa edustavaan joukkueeseen valittu
henkilö ilman pätevää syytä kieltäytyy osallistumasta kilpailuun tai jättää siinä
tahallisesti käyttämättä urheilijavelvollisuutensa.
Ilmoitus rikkomuksesta, joka on tarkoin yksilöitävä, on tehtävä viipymättä
kirjallisena kaksin (2) kappalein ja todistettavasti lähetettävä asianomaiselle
rangaistuselimelle.
Ilmoitus ulkomaisen yhtymän tai yksityisen ulkomaalaisen henkilön tekemästä
rikkomuksesta on tehtävä välittömästi liittohallitukselle, joka käsittelee asian ja
tekee siitä ilmoituksen Maailman Vesihiihtoliitolle ja asianomaisen edustamalle liitolle.
Ilmoituskirjelmä on lähetettävä liitteineen viipymättä rikkomuksen tehneelle, jonka on
määräajassa, 14 vuorokautta, annettava selvitys asiasta, sen uhalla, että asia voidaan
päättää asianomaista myös kuulematta. Ratkaisuelin voi tarvittaessa pyytää

asianomaiselta lisäselvityksiä asiaan.
Mikäli rikkomuksen suorittanut anoo asian suullista käsittelyä ja rangaistuselin
voi siihen suostua, on ilmoituksen tekijälle varattava tilaisuus olla läsnä
asiaa käsiteltäessä, jolloin asian kaikki puolet on tuotava julki ja heti esitettävä, jotta
asia saadaan päätökseen yhdellä kertaa.
Mikäli ao. rankaisuelimen tietoisuuteen on tullut rikkomus, josta ei ole
ilmoitettu, niin asia tutkitaan ja tutkimuksesta laaditaan pöytäkirja. Asia
käsitellään kuten edellä on mainittu. Liittohallitus voi tällaisessa tilanteessa
antaa määräyksen asian vireille panosta. Asioista on annettava viipymättä
tarkoin perusteltu päätös, jossa tulee mainita, jos kyseessä on piirin
vesihiihtojaoston antama rangaistus, mitä asianomaisen on tehtävä, jos hän ei
tyydy päätökseen.
Päätös on toimitettava asianomaiselle kirjattuna kirjeenä kolmen (3)
vuorokauden kuluessa päätöksen teosta. Päätöksen koskiessa piiriä, seuraa tai
niiden elimiä, on se toimitettava asianomaiselle puheenjohtajalle,
sihteerille tai valtuutetulle asiamiehelle.
6§

Kaikki näissä rangaistusmääräyksissä mainitut asiat tulee käsitellä
mahdollisimman kiireellisesti.

