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TOIMITSIJASOPIMUS
KAUDELLA 1.1–31.12.2022

Tällä sopimuksella Suomen Taekwondoliiton tuomarina, urheilijoiden valmentajana,
joukkueenjohtajana, huoltajana, lääkärinä tai muuna urheilijoiden toimitsijana, edusmiehenä tai
liiton edustajana toimiva henkilö sitoutuu noudattamaan liiton ja WT:n kilpailuja koskevia kilpailuja muita sääntöjä sekä liiton antamia urheilijoita ja toimitsijoita koskevia sääntöjä ja määräyksiä.
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi sinä aikana, kun toimitsija on nimetty johonkin edellä
mainittuun toimitsijatehtävään.

Minä

_____________________________________________( toimitsijan nimi tekstaten )

tunnen vastuuni taekwondon harrastajana ja urheiluvaikuttajana ja lupaan käyttäytyä asemani
edellyttämällä tavalla reilun pelin hengessä muistaen erityisesti lajini minulle asettamat
käyttäytymisvaatimukset. Sitoudun toimitsijana seuraavaan:
Eettiset säännöt
1. En menettelylläni tai epäurheilijamaisella käyttäytymiselläni kilpailussa tai sen ulkopuolella
aiheuta huomattavaa vahinkoa liitolle, taekwondolle tai urheilulle yleensä. Tällaista
käyttäytymistä voi olla esimerkiksi:
• Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen.
• Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin.
• Väkivalta, törkeä kielenkäyttö, elehtiminen ja epäasiallinen arvostelu.
• Lahjonta, tuomarin harhauttaminen, sopuotteluiden edistäminen, välineiden manipulointi,
muu sääntökikkailu ja muu kilpailumanipulointi.
2. Noudatan liiton toimintaa ohjaavia sääntöjä ja niihin liittyviä kurinpitomääräyksiä.
3. Noudatan kaikkia Suomen urheilun eettinen keskus SUEK:n, Suomen Taekwondoliiton ja
WT:n antidopingsääntöjä.
4. En osallistu itse tai edustajan kautta vedonlyöntiin sellaisessa ottelussa tai kilpailussa, jonka
kulkuun tai lopputulokseen voin vaikuttaa.
Mainostaminen ja varusteet
1. Noudatan liiton mahdollisesti tekemiä mainossopimuksia ja käytän vain liiton hyväksymiä
maajoukkuevarusteita. En riko liiton sopimuksia omilla varuste-, mainos- tai
sponsorisopimuksillani enkä tee sellaisia sopimuksia ilman liiton lupaa.
2. Liitolla on yksinoikeus minusta maajoukkueasussa otettuun valokuvaan. Toimitsijalla on
oikeus käyttää tällaista valokuvaa sopimalla siitä erikseen kirjallisesti liiton kanssa.
3. Sitoudun kohtuullisessa määrin edustamaan liittoa pr- tai kaupallisissa tilaisuuksissa.
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Lausunnot
Sitoudun tämän sopimuksen voimassa ollessa ja kolme kuukautta sen jälkeen olemaan antamatta
itse tai edustajan välityksellä medialle Liiton tai sen hallituksen toimintaa koskevia lausuntoja,
mikäli lausunnon voidaan katsoa olevan ristiriidassa Liiton tai sen hallituksen toimintatapojen
kanssa taikka mikäli lausunnosta voisi aiheutua negatiivista julkisuutta Liitolle, sen jäsenseuroille
tai Liiton toiminnan piirissä oleville yksittäiselle henkilölle.
Vakuutus
Sitoudun itse huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta kilpailuissa ja harjoituksissa itselleni
sattuvien tapaturmien varalta ja pidättäydyn vaatimasta Liitolta mitään korvauksia tällaisten
vahinkojen johdosta.
Lisenssi
Sitoudun itse huolehtimaan siitä, että minulla on voimassa oleva Liiton lisenssi.
Mikäli rikon yllä antamiani sitoumuksia, hyväksyn Kamppailulajiliittojen yhteisen
kurinpitovaliokunnan tai Suomen Taekwondoliiton rikkomukseni vuoksi minulle määräämät
kurinpitotoimet ja sitoudun korvaamaan liitolle rikkomukseni vuoksi aiheutuvan vahingon.
Tätä sitoumusta, sen rikkomista tai sen perusteella määrättyjä kurinpitotoimia koskevat riidat
voidaan soveltuvin osin saattaa Urheilun Oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi.

___________________________
aika ja paikka

____________________________________
toimitsijan allekirjoitus
(alle 18-vuotiailta huoltajan allekirjoitus)

