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ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE 
 
Esityksiä hallitukselle voivat tehdä hallituksen jäsenet, jäsenseurat, valiokunnat ja toimihenkilöt. Hallituksen 
alustavat kokouspäivämäärät löytyvät liiton verkkosivuilta kohdasta ”yhteystiedot – hallitus”. Esitykset tulee 
olla lähetetty viikkoa ennen kokousta liitteineen osoitteeseen info@finbox.fi. 
 
Otsikko: 
 
Lyhyt, esitystä ytimekkäästi kuvaava otsikko 
 
IBA Sääntömuutokset 1.9 ja kansalliset säännöt 

 
Asia: 
 
Esittele esityksenne tausta: mitä hyötyä esityksestä olisi lajillemme, mitä haasteita nykyisessä 
toimintatavassamme on. Arvioi esityksestänne mahdollisesti aiheutuvat tulot ja/tai menot. Esitättekö 
muutosta esim. kilpailusääntöihin, liiton toimintaohjesääntöön tai muuten vakiintuneeseen toimintatapaan. 
 

Uusien sääntöjen kohta 25.6.5 kieltää kansallisten kilpailujen virkailijoiden osallistumisen kilpailuihin, jos toimii 
SNL johdossa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen tehtävässä tai tuomari- ja 
valmennusvaliokunnan tehtävissä. Myöskään työsuhteessa olevien ei sallita olevan kilpailujen virkailijoina. 
Virkailijat tarkoittavat ylituomari- ja jury tehtäviä sekä tuomaritehtäviä.  Sääntö Englanniksi: Sivu 6725.6.5For 
National Competitions, no Competition Official may be, at the same time, President, Director or Executive 
Committee member, Secretary General, CEO or IBA Technical and Competition Rules - 62 Executive Director, a 
member of a committee dealing with technical and competition issues (such as Referee and Judge Committee, 
Competition Committee, Coach Committee or the like) or a member of the staff or other Official of the 
National Federation organizing the Competition or of the Confederation to which such National Federation is 
affiliated. 

 
Päätösesitys: 
 
Kirjaa päätösesityksenne mahdollisimman yksiselitteisesti. Epäselvästi kirjattu päätösesitys voidaan palauttaa 
tekijälle muokattavaksi.  
 
Tuomarivaliokunta päätti kokouksessaan 15.9.2022 esittää, että kohta 25.6.5. ei sovellettaisi SNL 
kansdallisissa kilpailumääräyksissä. Tämä poikkeus lisätään kansallisiin kilpailumääräyksiin. 

 
Esityksen tekijä:  
 
Esityksen tekijä 
(seura, valiokunta tai henkilö): 

Kyösti Lakso, Tuomarivaliokunta pj. 

Yhteyshenkilö: Kyösti Lakso 
Sähköpostiosoite: Kyosti.lakso@ehmp.fi 
Puhelinnumero: 050 495 1472 
Päiväys: 21.9.2022 

 
Asiakirjat: 

mailto:info@finbox.fi
http://www.nyrkkeilyliitto.com/


SUOMEN NYRKKEILYLIITTO 
FINNISH BOXING FEDERATION 
AFFILIATED TO THE AIBA 1946 – PERUSTETTU 1923 FOUNDED 
       
      2(2) 
 

 

Valimotie 10, FI-00380 Helsinki  
p. +358 40 138 7878 
email info@finbox.fi   Esitys hallitukselle.dotx 
www.nyrkkeilyliitto.com   ver 21.6.2021 

 
Liitää tarvittaessa liiteasiakirja(t) esityksenne tueksi. 
 
20220901-IBA_Technical_&_Competition_Rules-[continued_under_review] 
Liitteen 2 nimi. 
Liitteen 3 nimi. 
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