
	  
	  

Hyväksytty	  16.12.2013	  

    

Suomen jousiampujain liitto ry 
 
Pelisäännöt kilpailumatkoilla  
 

1. Suomen jousiampujainliitto ry on laatinut nämä kilpailumatkoja koskevat pelisäännöt. 
Niitä sääntöjä noudatetaan kansainvälisillä kilpailumatkoilla. Säännöt on hyväksytty 
16.12.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi. 
 

2. Urheilija sitoutuu matkan aikana käyttäytymään siten, ettei hän menettelyllään tai 
epäurheilijamaisella käyttäytymisellään aiheuta vahinkoa liitolleen, lajilleen tai urheilulle 
yleensä. Urheilija on velvollinen noudattamaan yleistä järjestystä koskevia määräyksiä 
ja ohjeita, joita kullekin kilpailumatkalle valittu joukkueenjohtaja tai valmentaja antaa. 

 
3. Urheilijoiden tulee toimia kilpailumatkoilla hyvän joukkuehengen mukaisesti ja pyrkiä 

kannustamaan joukkuetovereitaan parhaansa mukaisesti kisan eri vaiheissa 
huomioiden tietenkin jokaisen oma kisa-aikataulu ja kisaan valmistautuminen. Joukkue 
kokoontuu kilpailun aikana päivittäiseen palaveriin, jossa käydään läpi kunkin päivän 
tapahtumat ja seuraavan päivän aikataulut ja tiedotettavat asiat. Kaikki joukkueen 
jäsenet osallistuvat näihin kokoontumisiin, vaikka oma kilpailusuoritus olisi jo takana.   

 
4. Liiton taloudellisesta tuesta ja kilpailujen kustannusarviosta tiedotetaan liiton puolelta 

ennen karsintakisoja. Sitova ilmoittautuminen kisoihin voidaan vaatia vasta kilpailujen 
kustannusarvion julkaisemisen jälkeen. Jos joukkueeseen valittu ampuja peruu 
matkansa sitovan ilmoittautumisen jälkeen, on hän velvollinen maksamaan 
peruuttamisesta aiheutuvat kulut. Jos ampuja jättää omasta syystään, ilman 
joukkueenjohtajan lupaa, kilpailun kesken, voidaan häneltä periä takaisin liiton 
maksama taloudellinen tuki. (Sairastuminen esim. on syy johon ei voi itse vaikuttaa, 
jolloin joukkueenjohtajan kanssa neuvotellen ampuja voi jättää kisan kesken.) 

 
5. Kilpailuihin pyritään matkustamaan mahdollisuuksien mukaan joukkueena. Liitto esittää 

alustavan matkasuunnitelman urheilijoille ennen lopullisten matkalippujen hankintaa. 
Ennakkoon sovitusta matkasuunnitelmasta pidetään kiinni koko joukkueen osalta niin 
kauan kuin yksikin urheilija on mukana kilpailussa. Mikäli koko joukkueen osalta 
kilpailut päättyvät ennen finaaleja, voidaan tehdä joko yksittäin tai ryhmänä 
matkustusaikatauluihin muutoksia.  

 
6. Kilpailumatkan aikana niin kauan kuin yksikin joukkueen jäsen on mukana kilpailussa, 

urheilijat eivät saa esiintyä humalassa ja alkoholin käyttöön tulee kiinnittää erityisesti 
huomiota, mikäli mukana on junioreita. Alkoholin nauttiminen Suomen edustusasussa 
on kiellettyä kaikissa muissa tilanteissa, lukuun ottamatta kilpailujärjestäjän järjestämiä 
tilaisuuksia, joihin kuuluu alkoholitarjoilu. Huumausaineiden käyttö on ehdottomasti 
kielletty! 

 
7. Urheilija sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen 

Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen 
lajiliiton antidopinsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen 
Paraolympiakomitean antidopingsäännöstöjä. 

 
8. Joukkueenjohtajan tehtävät ja vastuut määritetään erillisessä dokumentissa. 

 
9. Ennen kilpailumatkaa urheilija sekä joukkueenjohtaja/valmentaja sitoutuvat näihin 

pelisääntöihin allekirjoituksellaan.  


