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1. Velvoitteet 

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt ovat velvollisia 
noudattamaan hyvää urheiluhenkeä, Taekwon-Don pääperiaatteita ja valaa, ITF:n moraalikoodistoa, 
protokollaa ja sääntöjä, liikunnan ja urheilun eettisiä ja reilun pelin periaatteita, sekä voimassa olevia 
liiton sääntöjä, toimintaohjeita, määräyksiä ja päätöksiä. Suomen ITF Taekwon-Do ry:n (jäljempänä 
liiton) toimintaan osallistuvien on lisäksi erityisesti huomioitava lajissa kunnioitetut eettiset ("Do") 
periaatteet kaikessa toiminnassaan. 
Sen lisäksi, mitä liiton säännöissä lausutaan, rikkomuksista rangaistaan näiden kurinpitosääntöjen 
mukaan. Mikäli rikkomuksesta ei ole säädetty tiettyä vähimmäisrangaistusta, voidaan rangaistus 
määrätä annetun asteikon puitteissa. 

2. Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt 

Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: 

- liiton jäsenseurat 
- jäsenseurojen jäsenet 
- jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet, toimihenkilöt ja 

urheilijan tukihenkilöt soveltuvilta osin 
- ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä 
- voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt 
- kilpailutoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt 

3. Rankaisuoikeus 

Rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton eettinen ja 
kurinpidollinen valiokunta. Valiokunta käsittelee asian liitteenä olevan menettelytavan mukaisesti. 
Valiokunta tekee asiasta päätöksen. Eettisen ja kurinpidollisen valiokunnan jäsenet 
kaksivuotiskaudelle nimeää vuosikokous. Valiokunta valitsee itselleen puheenjohtajan. Valiokunnan 
päätökseksi tulee se ratkaisu, jota yli puolet jäsenistä on kannattanut. 

4. Rikkomuksen laatu 

Rangaista voidaan sitä 

a) joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, protokollaa, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton 
sääntöjen nojalla annetaan; 

b) joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton hallitusta tai sen asettamia 
elimiä; 
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c) joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman 
ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy 
epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti; 

d)  joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu tuomariston fyysiseen 
koskemattomuuteen tai syyllistyy tuomariston epäkunnioittavaan käytökseen tai 
uhkaamiseen; 

e) joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen 
kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella  tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä 
urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia; 

f) joka syyllistyy liiton etua vahingoittavaan toimintaan; 
g) 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 liitolle tai seuralle]; 

h) joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan; 
i) joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton 

sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen; 
j)  jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6) kuukauden 

peli,  kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan rangaista näiden sääntöjen perusteella, mikäli  
rangaistu teko täyttää edellä jonkin  a)- i) kohtien tunnusmerkistön  

Tämän pykälän d), g), h) ja i) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi. 

5. Rangaistuslajit 

Yhteisölle voidaan määrätä seuraavat rangaistukset: 

a) varoitus  
b) sakko 
c) sulkeminen määräajaksi jostakin osasta liiton toimintaa  
d) sulkeminen määräajaksi liiton kaikesta toiminnasta  
e) erottaminen liiton toiminnasta 

 

Yhteisö, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen on pääsääntöisesti määrättävä 
menettämään kilpailuoikeutensa tai suljettava liiton kaikesta toiminnasta vähintään kahdeksi 
vuodeksi. Yhteisölle määrättävästä rangaistuksesta päättää eettinen ja kuripidollinen valiokunta. 

Urheilijalle tai toimitsijatehtävissä toimivalle voidaan määrätä seuraavat rangaistukset: 

a) varoitus  
b) sakko 
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c) sulkeminen määräajaksi jostakin osasta liiton toimintaa  
d) sulkeminen määräajaksi liiton kaikesta toiminnasta  
e) erottaminen liiton toiminnasta 

 
1. Sakko on maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu 

voidaan sulkea jostakin osasta liiton toimintaa. 
2. Kilpailu- tai toimitsijakielto on voimassa kaikissa liiton kilpailuissa. 
3. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin liittyvissä tehtävissä, 

joihin lasketaan myös kilpaileminen. 
4. Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti. 

 
Doping-rikkomustapauksissa SUEK ry:n Valvontalautakunta määrittelee, onko doping-rikkomus 
tapahtunut vai ei. Jollei ITF ole sitovaan toimivaltaansa perustuen rikkomukseen syyllistyneelle 
määrännyt ankarampaa rangaistusta, on ensimmäisestä doping- tai huumausainerikkomuksesta 
määrättävä vähintään kahden vuoden kilpailu- ja toimitsijakielto. 

Toisesta doping- tai huumausainerikkomuksesta on määrättävä elinikäinen kilpailu- ja toimitsijakielto. 
Doping-rikkomuksesta voidaan erityisen painavista syistä ja SUEK ry:n puoltavan lausunnon 
perusteella määrätä varoitus. 

Urheilija tai toimitsija, joka osallistuu kilpailutapahtuman tulosten sopimiseen, on pääsääntöisesti 
määrättävä menettämään kilpailu- ja toimitsijaoikeutensa vähintään kahdeksi vuodeksi. 
Urheilija tai toimitsija, joka lyö vetoa kilpailutapahtumasta, jonka lopputulokseen voi vaikuttaa, on 
pääsääntöisesti määrättävä menettämään kilpailu- ja toimitsijaoikeutensa vähintään yhdeksi 
vuodeksi. 

Urheilijalle tai toimitsijalle määrättävästä rangaistuksesta päättää eettinen ja kurinpidollinen 
valiokunta. 

6. Tuomareita koskevat erityismääräykset 

Liiton tuomarin oikeudet omaavalle henkilölle määrätä seuraavat rangaistukset: 

a) varoitus  
b) tuomarioikeuksien alentaminen tai poistaminen tai  

Tuomarioikeudet on määrättävä eliniäksi menetetyiksi, mikäli tuomari syyllistyy doping- tai 
huumausainerikkomukseen, osallistuu kilpailutapahtuman lopputuloksen sopimiseen tai lyö vetoa 
kilpailutapahtumasta, jonka lopputulokseen voi vaikuttaa. 
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7. Dan-arvoja koskevat erityismääräykset 

Rikkomuksen tekijän dan-arvo ja danien määrä on otettava raskauttavana tekijänä huomioon minkä 
tahansa näiden kurinpitomääräysten kohdan perusteella rangaistusta määrättäessä. Dan-arvoisen 
henkilön pitäisi myös tuntea tarkkaan ITF:n virallinen protokolla ja osata toimia sen edellyttämällä ja 
toisia kunnioittavalla tavalla. Mikäli dan-arvoista henkilöön ei urheilijana tai toimitsijana sovelleta, 
mitä kohdassa 5. määrätään, noudatetaan seuraavia määräyksiä. 

Dan-arvoiselle henkilölle voidaan määrätä seuraavat rangaistukset: 

a) varoitus 
b) sakko 
c) sulkeminen määräajaksi liiton kaikesta toiminnasta  
d) sulkeminen eliniäksi liiton kaikesta toiminnasta  
e) Rikostapauksissa ja toistuvan epäeettisen käytöksen johdosta voidaan esittää ITF:lle mustan 

vyön menettämistä, dan-arvon pienentämistä tai määräaikaista vyökokeeseen 
osallistumiskieltoa. 

Määrättävästä rangaistuksesta päättää liiton hallitus eettisen ja kurinpidollisen valiokunnan esityksen 
perusteella. 

8. Ilmoitus rikkomuksesta 

1. Virallisen raportin kilpailutapahtumista voi tehdä vain kilpailutapahtuman tuomari, tarkkailija, 
delegaatti tai kurinpitovaliokunnan erikseen hyväksymä puolueeton henkilö. 

2. Muu kuin kohdassa 1. mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta 
ja se on toimitettava kirjallisesti asianomaiselle rankaisuelimelle viikon kuluessa rikkomuksesta 
tai siitä, kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä vain sähköpostilla. 
Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä asianomaisessa rankaisuelimessä ainoastaan painavista 
syistä. 

3. Painavista syistä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, 
vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia. 

9. Asianosaisen kuuleminen 

1. Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian 
ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa.  

2. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn kohteena 
olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa.  

3. Kirjallinen vastine on toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnöstä uhalla, että asia voidaan 
ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan tehdä sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää asianomaisen 
seuran välityksellä. 
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4. Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta 
epäillyn väliaikaiseen kilpailu- tai toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty. 

5. Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua 
asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi. 

6. Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan 
asianosaisten tiedoksi. 

10. Päätös rangaistuksesta 

1. Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen  päätös 
todisteellisesti kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta 

2. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi välittömästi rangaistulle tai hänen seuralleen sähköpostilla  
3. Seuraa tai sen elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava asianosaiselle liittoon 

ilmoitetulla osoitteella tai asianomaisen elimen puheenjohtajalle tai sihteerille. 
4. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. 
5. Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle tai hänen seuransa edustajalle. 
6. Päätös on julkaistava, ellei erityisen painavista syistä muuta johdu. 

11. Menettely ja julkisuus 

Kurinpitoa koskeva asia on aina käsiteltävä kiireellisenä. 

Ennen rangaistuksen määräämistä on rikkomuksesta epäillylle varattava kohtuullinen aika antaa 
selvityksensä asiassa sillä uhalla, että rangaistus voidaan muuten määrätä ilman sitä. Näissä tilanteissa 
noudatetaan SITF:n menettelytapaa kurinpidollisissa asioissa (ks. liite Kurinpitomenettely). 

Kurinpitoa koskevan asian käsittelystä on laadittava pöytäkirja, josta käyvät ilmi tapahtumien kulku 
sekä asiassa saatu selvitys. Pöytäkirja ei ole julkinen. 

Rangaistusta koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista on laadittava erillinen päätöspöytäkirja, joka 
on julkinen. 

12. Valitusoikeus 

Eettisen ja kurinpidollisen valiokunnan tekemästä kurinpitopäätöksestä voidaan valittaa urheilun 
oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä mainituin edellytyksin.  

13. Rangaistusluettelo 

Rankaisuelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä 
niiden aiheutta¬mista toimenpiteistä. 
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14. Rangaistuksen täytäntöönpano 

Kilpailu- tai toimitsijakieltoon määrätty ei saa osallistua mihinkään liiton tai sen jäsenyhdistyksen 
tapahtumaan kilpailijana tai toimitsijana. 

Toimintakiellossa oleva henkilö ei saa osallistua mihinkään liiton tai sen jäsenyhdistyksen toimintaan. 

Yhteisön erottamista koskevaa päätöstä, josta on valitettu, ei saa panna täytäntöön ennen asian 
lopullista ratkaisemista. 

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun oikeusturvalautakunnalle. 
Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon 
keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi.   

15. Rangaistuksen raukeaminen 

Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen 
raukeamaan, jos kilpailu- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta. 

16. Voimassaolo 

Nämä kurinpitomääräykset vahvistaa ja näihin tehtävistä muutoksista päättää liiton yleiskokous. 
Nämä kurinpitomääräykset ovat voimassa 12.11.2016 alkaen toistaiseksi. 

17.  Liitteet 

- SITF:n säännöt 
- SITF:n toimintaohje 
- ITF:n virallinen protokolla (ITF Official Protocol – Rules & Regulations) 
- ITF:n säännöt (By laws) 
- Reilu peli – urheilun ja liikunnan eettiset periaatteet 
- Epäurheilijamaiset käyttäytymisen muodot 
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Reilu peli – urheilun ja liikunnan eettiset periaatteet 
 

Yleiset periaatteet  

1. Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus  
2. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen  
3. Vastuu kasvatuksesta  
4. Avoimuus, demokraattisuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus  
5. Kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun  
6. Kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen  

Täydentävät periaatteet  

7. Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus  
8. Dopingin vastaisuus  
9. Päihteiden ja lääkkeiden vastuukäyttö  
10. Väkivallattomuus  
11. Sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen  
12. Yleisön turvallisuus ja viihtyvyys  
13. Vastuullinen taloudenpito  
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Epäurheilijamaisen käyttäytymisen muodot 
 

1. Urheilulle vieraiden aineiden käyttö  
a. Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen.  
b. Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen aikana.  
c. Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin.  

2. Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa  
a. Henkinen ja fyysinen väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu  

3. Urheiluhuijaus  
a. Tuomarin harhauttaminen  
b. Tuloksista etukäteen sopiminen  

4. Vedonlyönti  
a. Vedonlyönti omasta kilpailusta  

5. Lahjonta  
a. Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen 

yritys tuloksen manipuloimiseksi.  
6. Sukupuolinen häirintä  

 

 

 

 
 


