HELSINGIN KAUKALOPALLO RY:N KURINPITOSÄÄNNÖT
KAUDELLE 2021-2022
Johdanto
Nämä säännöt ovat voimassa 01.07.2021-30.06.2022 ja näitä sääntöjä noudatetaan
Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämässä toiminnassa.
Muilta osin noudatetaan Suomen Kaukalopalloliitto ry:n kurinpitosääntöjä.
1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt:
Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitosääntöjen alaisia henkilöitä ja tahoja ovat:
- yhdistyksen hallitus ja sen alaiset toimielimet
- yhdistyksen jäsenseurat ja niiden jäsenet
- jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet,
toimihenkilöt ja urheilijoiden tukihenkilöt sekä kaukalopallojoukkueiden yhteyshenkilöt
- kilpailutoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt
- ottelutoimitsijat, tuomarit, sekä joukkueiden toimihenkilöt ja urheilijat ja urheilijan tukihenkilöt
- ne henkilö ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai
ovat lunastaneet yhdistyksen pelaaja- tai tuomarilisenssin
- voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt
2 § Rikkomuksen laatu
Rangaista voidaan sitä:
a) joka rikkoo Helsingin Kaukalopallo ry:n voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä,
joita Helsingin Kaukalopallo ry sääntöjen nojalla annetaan;
b) joka tahallaan harhauttaa tai yrittää harhauttaa julkisia viranomaisia, Helsingin Kaukalopallo ry:n hallitusta ja sen toimihenkilöitä tai Helsingin Kaukalopallo ry:n asettamia elimiä;
c) joka ottelussa on syyllistynyt tekoon, josta seuraamuksena on ollut 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 kilpailun 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 Helsingin Kaukalopallo ry:n tai jäsenseuran vahingoittavaan toimintaan;
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 Helsingin Kaukalopallo ry:lle 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
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l) joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella häirintään, syrjintään tai rasistiseen
käytökseen tai laiminlyö Helsingin Kaukalopallo ry:n sääntöihin ja määräyksiin perustuvan
velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen. Tämä koskee sekä fyysistä kanssakäymistä
että sosiaalista mediaa
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.
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 tai 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
Asianomaista henkilöä, pelaajaa, seuraa tai joukkuetta voidaan rangaista sakolla. Sakko on
maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu henkilö tai taho
voidaan sulkea kilpailutoiminnasta. Helsingin Kaukalopallo ry:n hallitus voi antaa rangaistuksia
koskevia erillismääräyksiä.
Määrätty ottelu- tai kilpailukohtainen pelikielto asianomaiselle pelaajalle on voimassa vain sen
sarjan otteluissa, jossa kyseinen asianomainen pelaaja on pelannut saadessaan määrätyn
ottelu- tai kilpailukohtaisen pelikiellon.
Määräaikainen tai väliaikainen kilpailu-, peli- tai toimintakielto on voimassa kaikissa Helsingin
Kaukalopallo ry:n otteluissa ja kilpailuissa.
Kilpailu-, peli- tai toimintakieltoon määrätty henkilö tai pelaaja ei saa toimia virallisiin
kilpailuihin/otteluihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan pelaaminen, joukkueen toimihenkilönä
toimiminen, erotuomarina tai muuna ottelutoimitsijana oleminen.
Kilpailu-, peli- tai toimintakiellossa oleva henkilö tai pelaaja saa oleskella vain yleisölle
tarkoitetussa tilassa.
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.
Mikäli kilpailu-, peli- tai toimitsijakielto koskee myös harjoittelua tai valmentamista, kieltoon
määrätty henkilö tai pelaaja ei saa osallistua ohjattuihin harjoituksiin tai ohjattuun valmennukseen.
Dopingrikkomuksista määrättävät seuraamukset on määrätty tarkemmin voimassa olevien
antidopingsäännöstössä.
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4 § Rankaisuoikeus
Rankaisuvaltaa käyttää Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämässä toiminnassa yhdistyksen
hallituksen asettama kurinpitäjä ja kurinpitovaliokunta. Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitäjällä on
rankaisuoikeus antaa sakkorangaistus ja lisäksi pelikielto. Kurinpitäjän määräämä sakko voi olla
40, 80, 100 tai 120 €. Kurinpitäjä voi määrätä ottelukohtaista pelikieltoa 1-4 ottelua sekä määräaikaisen pelikiellon yhdestä päivästä kolmeen kuukauteen saakka. Suuremmat sakkorangaistukset,
määrä- tai väliaikaiset peli-, kilpailu- tai toimintakiellot sekä enemmän kuin neljän ottelun ottelukohtaisissa pelikielloissa käyttää rankaisuvaltaa Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunta.
5 § Ilmoitus rikkomuksesta
Virallisen raportin otteluissa tapahtuneista rikkomuksista voi tehdä vain tapahtuman erotuomarit,
otteluvalvoja tai Helsingin Kaukalopallo ry:n hallituksen erikseen hyväksymä muu
puolueeton henkilö tai seuran/joukkueen edustaja.
Ilmoitusoikeus muista kuin otteluissa tapahtuneista rikkomuksista on Helsingin Kaukalopallo ry:n
hallituksen ja sen asettamien toimielinten jäsenillä tai muilla kurinpitoelimien hyväksymillä tahoilla
sekä seuran/joukkueen edustajalla.
Rikkomuksista on tehtävä tarkoin yksilöity ilmoitus ja se on toimitettava kirjallisesti Helsingin
Kaukalopallo ry:n kurinpitäjälle 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 kurinpitäjä harkitsee itse ottaako se asian käsittelyyn.
Painavista syistä voidaan kurinpitäjän tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan
tehty ilmoitusta tai raporttia.

6 § Asianomaisen kuuleminen
1. 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.
2. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, rikkomuksesta epäillylle on
varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa.
3. 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.
4. Jos seuraamuksena oleva peli-, kilpailu- tai toimitsijakielto on enintään Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitäjän määräämä ottelukohtainen pelikielto tai määräaikainen pelikielto,
vastinepyyntömenettelystä voidaan luopua. Rikkomuksesta epäilyllä on aina kuitenkin
oikeus antaa vastineensa.
5. Kurinpitoelin voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen
peli-, kilpailu- tai toimintakieltoon, kunnes asia on käsitelty.
6. Helsingin Kaukalopallo ry:n pelisääntöjen mukaisesti ottelurangaistukseen tuomittu pelaaja
tai joukkueen toimihenkilö on peli-/kilpailukiellossa automaattisesti siihen saakka, kunnes
asia on käsitelty.
7. Kurinpitoelin voi harkinta mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianomaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi
8. Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan
asianomaisten tiedoksi.
3

7 § Päätös rangaistuksesta
Asiasta on lähetettävä päätös kirjallisesti kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta
asianomaisen edustamalle yhdistykselle, seuralle, joukkueelle sekä asianomaiselle. Päätöksestä
lisäksi ilmoitetaan välittömästi rangaistulle tai hänen seuralleen tai joukkueen sähköpostitse.
Päätöksessä tulee määritellä, koskeeko peli-, kilpailu- tai toimintakielto vain kilpailutoimintaa vai
myös valmennusta ja harjoittelua. 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 sähköpostite asianomaiselle
seuran puheenjohtajalle tai sihteerille.
8 § Valitusoikeus
Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitäjän päätöksestä voi valittaa Helsingin Kaukalopallo ry:n
kurinpitovaliokunnalle seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksesta
on maksettava valitusmaksu sata euroa (100€) Helsingin Kaukalopallo ry:n pankkitilille, joka
palautetaan, mikäli päätös kumotaan tai muuttuu.
Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunnan päätöksestä voi valittaa Suomen Kaukalopalloliitto ry:n kurinpitovaliokunnalle seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksesta on maksettava valitusmaksu kaksisataa euroa (200€) Suomen Kaukalopalloliitto ry
pankkitilille, joka palautetaan, mikäli päätös kumotaan tai muuttuu.
9 § Päätös rangaistuksesta
Valitusten käsittelyssä Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunnan päätös on lopullinen
Helsingin Kaukalopallo ry:n osalta.
Suomen Kaukalopalloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös on lopullinen Suomen Kaukalopalloliitto ry:n osalta. Suomen Kaukalopalloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätökseen tyytymätön
voi saattaa päätöksen urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi sen sääntöjen mukaisesti.
10 § Rangaistusluettelo
Rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä on
asianomaisen rankaisuelimen pidettävä luetteloa.
11 § Rangaistuksen täytäntöönpano
Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin Helsingin Kaukalopallo ry:n
kurinpitovaliokunnalle tai Suomen Kaukalopalloliitto ry:n kurinpitovaliokunnalle, joka voi kuitenkin
määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi jo ennen valituksen ratkaisemista.
12 § Rangaistuksen purkaminen
Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunta voi erityisen painavista syistä, jos rangaistus käsittää peli-, kilpailu- tai toimintakiellon ja rangaistuksen määräämisestä on kulunut vähintään yksi (1)
vuosi, määrätä anomuksesta rangaistuksen raukeavaksi.
13 § Ottelurangaistus
Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämissä kilpailuissa ottelussa ottelurangaistuksen saanut pelaaja
on pelikiellossa vähintään yhden ottelun.
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14 § Pelirangaistus
Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämissä kilpailuissa ottelussa pelirangaistuksen saanut pelaaja
on pelikiellossa sen ottelun loppuun, jossa pelirangaistus annettiin.
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.
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.
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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 lisäksi jatkaa epäurheilijamaista
käyttäytymistään poistuessaan kaukalosta tai palaa vaihtoaitioon 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

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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