SUOMEN SHAKKILIITTO
FINNISH CHESS FEDERATION

Suomen Shakkiliiton hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 5. lokakuuta 2014 seuraavan kurinpitosäännöstön.
Kurinpitäjäksi liiton hallitus on nimennyt Jyrki Rakin.

Suomen Shakkiliiton kurinpitomenettelyn ohjesääntö
Voimassa 5.10.2014 alkaen
Yleistä
1. Suomen Shakkiliiton hallitus (SSLH) nimittää erillisen kurinpitäjän tekemään lievät kurinpitopäätökset, joita ovat huomautus, varoitus ja max.2 kk kilpailukielto. Jos kurinpitäjää kuitenkaan ei ole
nimetty tai hän on estynyt, vastaa hallitus itse kurinpitomenettelystä. Jos kurinpitäjä toteaa, että
rikkomus on vakavampi kuin 2 kk kilpailukielto, hän alistaa ratkaisun hallitukselle välittömästi,
mutta on velvollinen antamaan asiasta lausunnon ja keräämään kohdassa ”Kurinpitoasian käsittely” mainitut lausunnot ja dokumentit.
2. Suomen Shakkiliitto on sitoutunut Valo ry:n reilun pelin periaatteisiin, jotka ohjaavat myös kurinpitoasioiden käsittelyä Shakkiliitossa.
Kurinpitomenettelyn soveltamisala
3. Kurinpitomenettelyä sovelletaan Shakkiliiton alaisissa turnauksissa kaikkiin pelaajiin, toimitsijoihin
ja katsojiin sekä edustustehtävissä oleviin pelaajiin. Kurinpitomenettely on kaikille henkilöille sama.
Kurinpitoasian käsittely
4. Kurinpitoasian saattaa vireille sen kilpailun toimihenkilö, jossa rikkomus on tapahtunut. Asian voi
saattaa vireille myös kuka tahansa kyseiseen kilpailuun osallistunut pelaaja kirjelmöimällä liiton
kurinpitäjälle.
5. Kurinpitäjän on aina kurinpitoasiaa käsitellessään pyydettävä lausunto tuomarilta sekä kaikilta
asianosaisilta ja tapauskohtaisesti myös muilta tarvittavilta tahoilta, jotta päätöksenteossa on käytettävissä mahdollisimman tarkka kuva tapahtumista.
6. Erityisesti on huomioitava, että rikkomuksen tehneellä henkilöllä on aina oikeus tulla kuulluksi
omassa asiassaan ja hän saa tietoonsa asiaansa koskevat kaikki lausunnot.
7. Kurinpitoasiassa on aina pyydettävä kirjallista vastinetta rikkomuksen tehneeltä henkilöltä.
Yleistä kurinpitoseuraamuksista
8. Mahdollisia kurinpitoseuraamuksia ovat huomautus, varoitus sekä määräaikainen kilpailukielto
Shakkiliiton alaisissa turnauksissa. Kurinpitoseuraamuksen määräämisessä huomioidaan rikkeen
laadun mukainen ohjesäännössä mainittu oletusseuraamus sekä mahdolliset lieventävät ja raskauttavat asianhaarat. Kurinpitoseuraamuksesta päättäminen edellyttää kaikissa tapauksissa yksilöllistä harkintaa, ja lopputulos on seurausta edellä mainittujen seikkojen perustella tehdystä
päätöksestä.
9. Annetulla huomautuksella ei ole voimassaoloaikaa eikä vaikutusta mahdollisiin tuleviin samaa
henkilöä koskeviin kurinpitomenettelyihin. Annettu varoitus on voimassa 18 kk alkaen siitä päivämäärästä, jolloin se on annettu. Jos varoitettu pelaaja varoituksen vielä voimassa ollessa syyllistyy uuteen varoituksen arvoiseen rikkomukseen, seuraamuksena on automaattisesti määräaikainen 2 kk kilpailukielto.
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10. Määräaikainen kilpailukielto alkaa rikkomuksen teon jälkeen pelatun viimeisen pelipäivän jälkeisestä päivästä.
Ohjeellisia kurinpitoseuraamuksia
11. Pelitiloissa häiritsevästi päihtyneenä esiintyvä saa oletusarvoisesti 2 kk kilpailukiellon. Pelitilassa
ei saa nauttia alkoholia ellei kyseessä ole baari, ravintola tai muu sellaiseksi tarkoitettu tila.
12. Vastustajaa tai tuomaria epäasiallisesti kohteleva tai turnauksen kulkua häiritsevä saa oletusarvoisesti 3 kk kilpailukiellon.
13. Turnauksen keskeyttäminen ilman pätevää syytä johtaa oletusarvoisesti varoitukseen.
14. Lieventävinä asianhaaroina voidaan pitää mm. sitä, että rikkomus on tahaton, merkitykseltään
vähäinen tai pelaaja itse on pyrkinyt minimoimaan rikkomuksensa kielteisiä seurauksia. Esimerkiksi, jos pelaaja ilmoittaa turnauksen keskeyttämisestä jo keskeyttämistä edeltävänä päivänä, on
hän pyrkinyt myötävaikuttamaan järjestäjän mahdollisuuteen suorittaa korvaavia järjestelyitä.
15. Raskauttavina asianhaaroina voidaan pitää mm. rikkomuksen suunnitelmallisuutta, kohdistumista
alaikäiseen henkilöön, tuomariin tai suureen pelaajamäärään, vaikutusta turnauksen lopputuloksiin, rikkomuksen tapahtumista SM-kilpailuissa tai sitä, jos rikkomus on tekona erityisen törkeä tai
Suomen rikoslain vastainen.
Valitusmenettely
1. Kurinpitäjän ratkaisusta valitus pitää tehdä liiton hallitukselle
2. Hallituksen tekemään kurinpitopäätökseen tai liiton hallituksen valituksen perusteella käsittelemään Kurinpitäjän tekemään ratkaisuun tyytymätön voi tehdä valituksen Urheilun oikeusturvalautakunnalle.
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