HELSINGIN KAUKALOPALLO RY:N RANGAISTUSSÄÄNNÖT
KAUDELLE 2019-2020 (voimassa 01.08.2019-31.07.2020)
1 § RANGAISTUSSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALA
Näiden rangaistussääntöjen alaisia ovat Helsingin kaukalopallo ry:n hallituksen asettamien elimien jäsenet ja toimihenkilöt, joukkueet ja niiden jäsenseurat sekä erotuomarit. Kurinpitovaliokunnalla on oikeus ottaa käsittelyyn myös sille raportoidut virallisen kilpatoiminnan ulkopuolella
tapahtuneet rikkeet.
2 § RIKKOMUKSEN LAATU
Rangaistukseen voidaan tuomita se, joka:
a) rikkoo Helsingin Kaukalopallo ry:n voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita
Helsingin Kaukalopallo ry:n sääntöjen nojalla annetaan,
b) tahallaan harhauttaa tai yrittää harhauttaa julkisia, viranomaisia Helsingin Kaukalopallo ry:n
hallitusta ja sen toimihenkilöitä tai Helsingin Kaukalopallo ry:n asettamia elimiä,
c) kilpailun kestäessä tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti,
d) joka syyllistyy huumaavien aineiden tai muiden kiellettyjen aineiden (doping) käyttöön tai kieltäytyy niitä koskevasta testauksesta,
f) pelaa ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien, taikka syyllistyy vedonlyöntiin omasta kilpailutapahtumasta,
g) suunnitelmallisesti tai toistuvasti jättää viranomaisilmoitukset tai toiminnan ja urheilijan verotukseen taikka urheilijan vakuuttamiseen liittyvät velvoitteet hoitamatta,
h) julkisesti alentaa tai halventaa Helsingin Kaukalopallo ry:n toimintaa, em. yhdistyksen hallitusta
tai toimihenkilöitä, luottamushenkilöitä, tai Helsingin Kaukalopallo ry:n asettamia elimiä, taikka
muulla tavoin kohtuuttomasti haittaa Helsingin Kaukalopallo ry:n toimintaa.
3 § RANGAISTUSLAJIT
Rangaistuslajeja ovat:
a) varoitus
b) sakko
c) peli-, toimitsija- ja/tai kilpailukielto joko määrätyksi ottelumääräksi tai määräajaksi tai toistuvasta dopingrikkomuksesta elinikäinen kilpailukielto. Kilpailukielto käsittää sekä peli- että toimitsijakiellon
d) ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi muualla kuin kotikentällä
e) otteluiden mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen
f) joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelussa
g) joukkueen sulkeminen nykyisestä ja/tai tulevasta kilpailusta
h) sarjapaikan menetys
i) jäsenyydestä erottaminen
j) taloudellinen seuraamus
Vain seuraa tai joukkuetta voidaan rangaista sakolla. Sakko on maksettava kuukauden kuluessa
tiedoksisaannista uhalla, että seura voidaan sulkea kilpailutoiminnasta ellei kurinpitoelin määrää
maksua jo aiemmin suoritettavaksi. Helsingin Kaukalopallo ry:n hallitus voi antaa rangaistuksia
koskevia erillismääräyksiä. Ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi muualla kuin kotikentällä voidaan langettaa vain, mikäli kysymys on järjestävän seuran tuottamasta huomattavasta
laiminlyönnistä.
Vähintään kolme kuukautta kestävä kilpailu- ja/tai toimitsijakielto on voimassa alueen kilpailuissa.
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Kilpailu- ja/tai toimitsijakielto määrätyksi ottelumääräksi tai määräajaksi koskee vain Helsingin
Kaukalopallo ry:n järjestämiä kilpailuja.
Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin otteluihin liittyvissä tehtävissä. Seura tai
joukkue on vastuussa toimitsijakiellon noudattamisesta. Toimitsijakiellon rikkomisesta voidaan
seuraa tai joukkuetta rangaista ja antaa toimitsijakieltoon määrätylle henkilölle lisärangaistus. Jos
jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rankaissut henkilöä kilpailu- ja/tai toimitsijakiellolla,
voidaan hänet tuomita rangaistukseen näiden sääntöjen perusteella.
4 § RANKAISUOIKEUS
Rankaisuvaltaa käyttää Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämässä toiminnassa yhdistyksen hallitus tai sen asettama elin tai toimihenkilö. Kurinpitäjällä on rankaisuoikeus antaa sakkorangaistus
ja lisäksi pelikielto. Kurinpitäjän määräämä sakko voi olla 40, 80, 100 tai 120 €. Kurinpitäjä voi
määrätä pelikieltoa 1-4 ottelua sekä ajallisen pelikiellon yhdestä päivästä kolmeen kuukauteen
saakka. Suuremmat sakkorangaistukset, ajalliset pelikiellot sekä enemmän kuin neljän ottelun
pelikielloissa käyttää rankaisuvaltaa Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunta.
5 § ILMOITUS RIKKOMUKSESTA
Ilmoitus rikkomuksesta, joka on tarkoin yksilöitävä, on toimitettava kirjallisesti viikon kuluessa rikkomuksesta asianomaiselle rankaisuelimelle. Mikäli asian käsitteleminen ei kuulu sille elimelle,
joka on ilmoituksen vastaanottanut, on tämän toimitettava asiakirjat viipymättä asianomaiselle
elimelle. Painavista syistä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta. Rankaisuelin voi harkintansa mukaan asettaa asianomaisen toistaiseksi kilpailu- ja/tai toimitsijakieltoon ennen kuin lopullinen päätös rikkomuksesta on langetettu.
6 § ASIANOMAISEN KUULEMINEN
Ilmoituskirjelmän johdosta voidaan pyytää vastine asianomaiselta, jonka on viikon kuluessa tiedoksisaannista toimitettava vastine uhalla, että asia voidaan ilman sitäkin ratkaista. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran tai joukkueen välityksellä. Rankaisuelin voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianomaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi.
7 § PÄÄTÖS RIKKOMUKSESTA
Asiasta on lähetettävä päätös kirjallisesti viiden (5) päivän kuluessa päätöksen antamisesta kyseisen henkilön edustamalle yhdistykselle, seuralle, joukkueelle tai henkilölle henkilökohtaisesti.
Päätöksessä on myös mainittava, miten asianomaisen tulee menetellä, jos hän ei tyydy päätökseen. Mikäli päätös koskee seuraa, joukkuetta tai sen elimiä tai jäseniä, on se toimitettava asianomaiselle ilmoitetulla osoitteella tai asianomaiselle seuran puheenjohtajalle tai sihteerille.
8 § VALITUSOIKEUS
Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovastuuhenkilön päätöksestä voi valittaa Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunnalle ja kurinpitovaliokunnan päätöksestä Helsingin Kaukalopallo ry:n
hallitukselle. Kaikista valituksista peritään hallituksen määräämä valitusmaksu sata euroa (100 €),
jonka suorittamisen osoittava tosite on liitettävä muutoksenhakuasiakirjoihin. Maksu palautetaan,
mikäli muutoksenhaku menestyy.
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9 § VALITUSMENETTELY
Valitus kurinpitovastaavan päätöksestä on toimitettava kirjallisesti kurinpitovaliokunnalle tai valituksen koskiessa kurinpitovaliokunnan päätöstä, Helsingin Kaukalopallo ry:n hallitukselle viikon
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja on ollut pätevästä syystä estynyt tekemästä
valitusta viikon kuluessa, voi Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunta tai yhdistyksen hallitus anomuksesta, joka on tehtävä viipymättä esteen lakattua, harkintansa mukaan myöntää valittajalle uuden viikon määräajan valituksen tekemistä varten.
10 § PÄÄTÖS VALITUKSESTA
Päätös valituksesta on lähetettävä asianomaiselle kuten 7 §:ssä mainitaan rikkomuksia koskevista päätöksistä. Olympiakomitean urheilunoikeusturvalautakunnan päätös valituksesta on
lopullinen.
11 § RANGAISTUSLUETTELO
Rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä on
asianomaisen rankaisuelimen pidettävä luetteloa.
12 § RANGAISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin Helsingin Kaukalopallo ry:n
kurinpitovaliokunnalle tai yhdistyksen hallitukselle, joka voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi jo ennen valituksen ratkaisemista.
13 § RANGAISTUKSEN RAUKEAMINEN
Helsingin Kaukalopallo ry:n hallitus voi erityisen painavista syistä, jos rangaistus käsittää kilpailuja/tai toimitsijakiellon ja rangaistuksen määräämisestä on kulunut vähintään yksi (1) vuosi, määrätä anomuksesta rangaistuksen raukeavaksi.
14 § OTTELURANGAISTUS
Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämissä kilpailuissa ottelussa ottelurangaistuksen (punaisen
kortin) saanut pelaaja on pelikiellossa vähintään yhden saman sarjan ottelun. Kielto koskee seuraavaa ko. sarjan ottelua. Pelikielto kärsitään siinä sarjassa, missä se on tullut. Määräaikainen
rangaistus koskee kaikki sarjoja.
15 § PELIRANGAISTUS
Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämissä kilpailuissa ottelussa pelirangaistuksen saanut pelaaja
on pelikiellossa sen ottelun loppuun, jossa pelirangaistus annettiin.
16 § KURINPITOKÄSITTELY MUUN KUIN EROTUOMARIN ANTAMAN OTTELURANGAISTUKSEN PERUSTEELLA
Kurinpitoasiana voidaan käsitellä mikä tahansa ennen ottelua, ottelun aikana tai ottelun jälkeen
sattunut tapaus, johon on osallisena pelaaja tai joukkueen toimihenkilö riippumatta siitä, onko erotuomari määrännyt siitä rangaistusta.
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Tämän säännön perusteella kurinpitomenettelyn voi saattaa vireille joko ottelutarkkailija, erotuomaritarkkailija tai jompikumpi otteluun osallistuneista joukkueista. Pelaaja tai toimihenkilö on oikeutettu edustamaan joukkuettaan käsittelyn ajan, ellei toisin määrätä.
Jos ottelutarkkailija tai erotuomaritarkkailija saattaa tapauksen kurinpitokäsittelyyn tämän säännön perusteella, on siitä ilmoitettava molemmille joukkueille ensi tilassa.
Jos joukkue saattaa tapauksen kurinpitokäsittelyyn tämän säännön perusteella, sen on
-

-

toimitettava viimeistään ottelua seuraavana arkipäivänä Helsingin Kaukalopallo ry:n
toimistolle kirjallinen käsittelypyyntö, josta on ilmettävä tapaus ja pyynnön tueksi esitettävä
selvitys (esim. otteluvideo)
maksettava viimeistään seuraavana arkipäivänä Helsingin Kaukalopallo ry:n
määräämä käsittelymaksu 100 euroa, joka palautetaan, jos tapauksen käsittely johtaa rangaistukseen

Tämän säännön perusteella toimitettavassa kurinpitokäsittelyssä noudatetaan sarjatasolla voimassa olevia menettelysäännöksiä.

Sakotustaulukko
40 €:
- 1 ottelun pelikielto rangaistus
- erotuomarin sääntöjen vastainen asu
- pelaajien erivärisestä pelipaidasta
- numeroimattomasta pelipaidasta
- teippinumerosta
- puuttuvista hiha- tai kypäränumeroista
- puuttunut pöytäkirja
80 €:
2 ottelun pelikielto rangaistus
100 €:
3 ottelun pelikielto rangaistus
120 €:
4 ottelun pelikielto rangaistus
Suuremmat sakkorangaistukset pelikielloissa määrää Helsingin Kaukalopallo ry:n
kurinpitovaliokunta.
Pelirangaistuksesta 30 € sakko.

4

RANGAISTUSTAULUKKO
YHDEN OTTELUN PELIKIELTO RANGAISTUS
a) Jos pelaaja ryntää vaihtoaitiosta kentälle osallistuakseen tappeluun
b) Jos johtohenkilö tai pelaaja vaihtoaitiosta käsin osallistuu peliin vaarallisesti tai väkivaltaisesti
esim. heittämällä varusteen tai mailan kentälle kohti palloa tai vastapelaajaa, tarttuu kiinni tai
muuten estää kentällä olevan vastapelaajan pelaamista.
c) Jos pelaaja on saanut ottelussa toisen 5 min rangaistuksen.
d) Jos pelaaja tai johtohenkilö epäurheilijamaisesti solvaa erotuomaria, toimitsijoita, muita
pelaajia, joukkueen johtajia tai yleisöä
e) Jos pelaaja heittää rikkoutuneen mailan, sen osan tai varusteen katsomoon.
f) Jos pelaaja ahdistaa vastapelaajaa väkivaltaisesti esim. lyö mailalla tai kädellä, potkaisee
käteen tai kehoon, tällöin pelaamisen kohteena on vastapelaaja ja tarkoitus vahingoittaa häntä.
KAHDEN OTTELUN PELIKIELTO RANGAISTUS
a)Jos pelaaja ahdistaa vastapelaajaa törkeää väkivaltaa käyttäen esim. lyö mailalla tai kädellä,
potkaisee käteen tai kehoon. Tällöin pelaamisen kohteena on vastapelaaja ja tarkoitus vahingoittaa häntä. Vastapelaaja vahingoittuu lievästi, kykenee kuitenkin jatkamaan peliä tai palaamaan
kentälle.
b) Jatkaa tappelua erotuomarin irti komennosta huolimatta
c) Tapahtumasta olisi saattanut aiheutua vakava seuraamus
d) Jos pelaaja tai johtohenkilö törkeällä epäurheilijamaisella tavalla solvaa erotuomaria,
toimitsijoita, muita pelaajia, joukkueen johtajia tai yleisöä sekä jatkaa epäurheilijamaista käyttäytymistään poistuessaan kaukalosta tai palaa vaihto-aitioon tai kentän laidalle (ei koske katsomotilaa) ja jatkaa edelleen epäurheilijamaista käyttäytymistään mm. haistattelee, nimittelee halveksivasti eikä ota uskoakseen erotuomarin kielloista
d) Jos pelaaja rasistisia sanoja käyttäen toimii epäurheilijamaisesti
KOLMEN OTTELUN PELIKIELTO RANGAISTUS
a)Jos pelaaja ahdistaa vastapelaajaa erittäin törkeää väkivaltaa käyttäen lyö mailalla tai kädellä,
potkaisee käteen tai kehoon ja pyrkimyksenä on ollut tarkoituksellisesti vahingoittaa vastustajaa.
Pelaaja jatkaa erotuomarin komennuksesta huolimatta edelleen väkivaltaa käyttäen.
b) Pelaaja aloittaa uudelleen tappelun tai ryntää tai hyökkää toisen pelaajan kimppuun ja pyrkii
aloittamaan tappelun tai käyttää väkivaltaa ns. kolmatta osapuolta kohtaan
c) pelaajaa menettää täysin malttinsa ja käyttää erittäin törkeätä sopimatonta epäurheilijamaista
käyttäytymistä sekä huutaa niin äänekkäästi, että sen voidaan olettaa kuuluvan katsomoon
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NELJÄN OTTELUN PELIKIELTO RANGAISTUS
a)Jos pelaaja ahdistaa vastapelaajaa erittäin törkeää väkivaltaa käyttäen lyö mailalla tai kädellä,
potkaisee käteen tai kehoon ja pyrkimyksenä on ollut tarkoituksellisesti vahingoittaa vastustajaa.
Vastapelaaja vahingoittuu tai loukkaantuu vakavasti ja ei kykene jatkamaan ottelua.
b) jos pelaaja on menettänyt täysin malttinsa ja käyttänyt erittäin törkeää sopimatonta epäurheilijamaista käyttäytymistä sekä huutanut voimakkaasti, jonka oletetaan kuuluvan katsomoon sekä
lisäksi saatuaan rangaistuksen jatkaa törkeätä sopimatonta epäurheilijamaista käyttäytymistään
ja/tai loukkaa erotuomarin koskemattomuutta; koskemattomuus ei ole kuitenkaan fyysistä.
c) jos pelaaja loukkaa erotuomarin koskemattomuutta; koskemattomuus ei ole kuitenkaan fyysistä
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