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Kurinpitovaliokunnan päätös 2017 
 
Lyhennysote päätöksestä 
 
Asia 
 
Lisenssirikkomus 
 
Sovellettu normisto 
 
Kilpailusääntöjen kohdan 2.2. lisenssimääräysten 1. kappale  

”Ilmoittava seura on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikilla sen kilpailuihin ilmoittamilla 
osallistujilla on voimassa oleva SCL:n kilpailulisenssi.”  

 
Kilpailusääntöjen kohdan 2.2. lisenssimääräysten 3. kappale  

”Lisenssejä voidaan tarkistaa kilpailupaikalla pistokokeilla. Mikäli tulee ilmi, että henkilö on 
osallistunut kilpailuun ilman kilpailutoiminnan kattavaa lisenssiä, jäsenseuralle voidaan 
määrätä kurinpidolliseksi seuraamukseksi sakko.” 

 
Yhdistyssääntöjen 6 § 
Kurinpitomääräysten 3 § 
 
Asiassa saatua selvitystä 
 
Kilpailuilmoittautumisen yhteydessä Seura A ei ole täyttänyt eikä allekirjoittanut lisenssimääräyksiä 
koskevaa otetta. Kilpailuilmoittautumisen vastaanottamisen yhteydessä SCL ei ole huomauttanut tai vaatinut 
täyttämään ja allekirjoittamaan edellä mainittua otetta. 
 
Seura A on hakenut kilpailurannekkeet 2.12.2017 ja on samalla saanut allekirjoitettavaksi 
lisenssimääräyksiä koskevan tositteen, jossa Seura A allekirjoituksellaan vahvisti, että kaikilla kilpailuihin 
ilmoitetuilla henkilöillä on asianmukaiset ja voimassa olevat lisenssit. Tämän jälkeen joukkueeseen on 
kohdistunut lisenssien pistotarkastus. Pistotarkastuksen yhteydessä havaittiin, että X-joukkueen urheilijalta 
puuttuu lisenssi, minkä jälkeen lisenssi on ostettu. 
 
Päätös ja perustelut 
 
Kurinpitovaliokunta toteaa Seura A:n syyllistyneen voimassa olevien kilpailusääntöjen 2.2. kohdan 
mukaiseen lisenssirikkomukseen X-joukkueen kilpailijalta puuttuvan lisenssin osalta. Sakkorangaistuksen 
suuruus on 200,00 euroa. 
 
Kurinpitovaliokunta katsoo, että Seura A on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia lisenssimääräyksiä jo 
ilmoittautuessaan kilpailuihin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Se, että kilpailuilmoittautumisen 
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yhteydessä ei ole allekirjoitettu lisenssiä koskevaa tositetta eikä liitto ole tästä huomauttanut, ei oikeuta 
lisenssejä koskevaan kilpailusääntöjen noudattamatta jättämiseen. Kilpailuilmoittautumisen yhteydessä 
olevan lisenssimääräyksiä koskevan otteen tarkoituksena on muistuttaa kilpailuihin ilmoittautuvien seurojen 
velvollisuudesta noudattaa lisenssimääräyksiä. 
 
Se, että puuttuva lisenssi on kilpailijalle ostettu, ei oikeuta rangaistuksesta vapauttamiseen, sillä jo 
kilpailusääntöjen mukaan kaikilla kilpailuihin ilmoitetuilla ja osallistuvilla henkilöillä on oltava voimassa 
oleva lisenssi, jotta kilpailuihin on mahdollista osallistua. 
 
Kurinpitosääntöjen mukaan sakko voidaan määrätä henkilö-, joukkue tai seurakohtaisena. Seurakohtaisen 
sakon alaraja on 200,00 euroa. Koska yksittäisen joukkueen ei ole mahdollista tehdä 
kilpailuilmoittautumista, vaan kilpailuilmoittautumisen tekee aina seura, kurinpitovaliokunta katsoo, ettei 
tässä yhteydessä ole mahdollista määrätä joukkuekohtaista sakkoa, vaan tarkoituksenmukaisinta on määrätä 
seurakohtainen sakko. 
 


