Kurinpitomääräykset
1 § Soveltamisala
Suomen Muaythai liitto (jäljempänä liitto) ja sen jäsenseurat ovat velvollisia
noudattamaan hyvän urheiluhengen periaatteita sekä liiton sääntöjä, määräyksiä ja
päätöksiä. Rikkomuksista rangaistaan näiden kurinpitomääräysten mukaisesti.
Näiden kurinpitomääräysten alaisia ovat liiton toimintaan osallistuvat henkilöt,
jäsenseurat ja niiden hallitusten ja johtokuntien sekä niiden asettamien elinten jäsenet,
toimihenkilöt, urheilijoiden tukihenkilöt, jäsenseurojen jäsenet sekä
antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt.
2 § 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 tai niiden asettamia
elimiä;
c) joka kilpailuissa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisten
kilpailutapahtumien ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin
käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti;
d) joka tahallisesti kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu
tuomarin, toimitsijan tai kanssakilpailijan fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy
uhkaamiseen;
e) joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen
antidopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailuiden ulkopuolella tai jättää
noudattamatta antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön
velvollisuuksia;
f) joka syyllistyy liiton tai sen jäsenseurojen etua vahingoittavaan toimintaan;
g) joka ottelee, yrittää otella tai ehdottaa ottelemista ennakkoon sovittuun
lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi kilpailu tapahtumia tai laiminlyö
tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai jäsenseuralle;
h) joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö
velvollisuutta puuttua tällaiseen käytökseen;
Tämän pykälän kohdissa d), e), f) ja g) kohdissa mainitut rikkomukset ovat aina
katsottava vakaviksi.

3 § Rangaistuslajit
Liiton toimintaan osallistuvaa henkilöä voidaan rangaista varoituksella, sakolla,
kilpailukiellolla tai toimintakiellolla.
Tuomaria tai toimihenkilöä voidaan rangaista varoituksella, sakolla, toimintakiellolla tai
tuomarivaltuuksien peruuttamisella.
Jäsenseuraa voidaan rangaista varoituksella, sakolla tai liitosta erottamisella.
Jäsenseuran kilpailijoita sekä toimitsijoita voidaan myös rangaista määräaikaisella
kilpailu- sekä toimintakiellolla.
Kilpailukiellossa oleva henkilö ei saa osallistua liiton alaisiin kilpailutapahtumiin eikä
toimia tuomarina.
Toimintakiellossa oleva henkilö ei saa osallistua liiton urheilu-uutisointiin tai
kilpailutoimintaan. Toimintakielto sisältää aina myös kilpailukiellon.
Dopingrikkomuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa antidopingsäännöstöä ja
siihen perustuvia rangaistuksia.
4 § Rankaisuoikeus
Rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton
kurinpitovaliokunta. Kurinpitovaliokunta valitaan liiton vuosikokouksessa aina
kaksivuotiskaudeksi ja siihen kuuluu kolme jäsentä.
Liiton hallituksen jäseniä ei voida valita kurinpitovaliokunnan jäseniksi.
5 § Ilmoitus rikkomuksesta
1. Virallisen raportin kilpailutapahtumista voi tehdä vain toimitsijat tai
kurinpitovaliokunnan erikseen hyväksymä puolueeton henkilö.
2. Muu kuin 5.1 §:ssä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen
rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti kurinpitovaliokunnalle viikon kuluessa
rikkomuksesta tai siitä kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä
kirjeitse tai sähköpostitse. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä kurinpitovaliokunnassa
ainoastaan painavista syistä.
3. Painavista syistä voidaan kurinpitovaliokunnan tietoon tulleet rikkomukset käsitellä,
vaikkei niistä olisi tehty ilmoitusta tai raporttia.
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6 § Asianosaisen kuuleminen
1. Rikkomuksen tullessa tietoon on asianomaiselta pyydettävä välittömästi kirjallinen
selvitys / vastine joko kirjeitse tai sähköpostitse. Selvitys / vastine tulee toimittaa viikon
kuluessa.
2. Kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, on kurinpitovaliokunnalla oikeus kutsua
asianosainen henkilökohtaisesti kuultavaksi.
3. Kurinpitovaliokunta voi määrätä selvitys- / vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta
epäillyn väliaikaiseen kilpailu- tai toimintakieltoon kunnes asia on käsitelty.
4. Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu
ainoastaan asianosaisten tiedoksi.
7 § Päätös rangaistuksesta
1. Asiasta on lähetettävä asianosaiselle perusteltu kirjallinen päätös kolmen päivän
kuluessa päätöksen antamisesta.
2. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi välittömästi rangaistulle sekä hänen seuralleen
sähköpostilla.
3. Seuraa tai niiden elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava asianosaiselle
liittoon toimitetulla osoitteella tai asianosaisen elimen puheenjohtajalle tai sihteerille.
4. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus.
5. Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle tai hänen seuransa
edustajalle.
8 § Valitusoikeus
Rangaistulla on oikeus valittaa liiton kurinpitovaliokunnan päätöksestä urheilun
oikeusturvalautakuntaan.
9 § Rangaistusluettelo
Kurinpitovaliokunta pitää luetteloa rikkomuksista, rangaistuksista ja valituksista sekä
niiden aiheuttamista toimenpiteistä.
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10 § Rangaistuksen täytäntöönpano
Päätöstä, josta on tehty valitus urheilun oikeusturvalautakuntaan, ei panna täytäntöön
ennen asian lopullista ratkaisua.
11 § Rangaistuksen raukeaminen
Kurinpitovaliokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan
ottaen kuitenkin huomioon antidopingsäännöstössä mainitut rajoitukset.
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