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Asia  

Asiaa koskee 16.6.2018 ratsastettua matkaratsastuksen SM-luokkaa, jossa osanottajien 

jäädessä neljään oli eri vaiheiden jälkeen päätetty KS I 6.4. nojalla, ettei luokassa 

kilpailtu SM mitaleista vaan lajimestaruudesta. 

Tyytymättömänä tähän sääntötulkintaan ko. luokassa kilpaillut A on 27.6.2018 

valittanut asiasta kurinpitolautakunnalle. Asiakirjojen perusteella valitukseen on yhtynyt 

lisäksi 9 muuta kilpailijaa, jotka eivät ole kuitenkaan allekirjoittaneet valituslomaketta, 

antaneet yhteystietojaan tai valtuuttaneet valittajaa edustamaan itseään. 

 

Valittaja 

Kilpailija A 

Vastaanotettu materiaali 

 valittajan allekirjoittama valituslomake 

 päiväämätön kirjelmä otsikolla ” Suomen matkaratsastajien oikaisupyyntö 

Suomen Ratsastajainliiton kurinpitolautakunnalle”, jonka lopussa on 

konekirjoituksella luetteloitu laatijoiden nimet seuraavasti: 
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L ja M 

 päiväämätön kirjelmä otsikolla ” Tukilauselma koskien Suomen 

matkaratsastajien SRL:n kurinpitolautakunnalle tekemää oikaisupyyntöä, jonka 

lopussa on konekirjoituksella luetteloitu laatijoiden nimet seuraavasti: 
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O  

P  

Q  
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W  
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Y  

Å  

Ä  

Ö  

 kopio valittajan 16.6.2018 lähettämästä sähköpostiviestistä SRL:n 

urheilujohtaja Aki Ylänteelle 

 kopio valittajan 19.6.2018 päivätystä sähköpostista FEI:n matkaratsastuksen 

lajijohtajalle Manuael Bandeira de Mellolle ja vastaanottajan 20.6.2018 päivätty 

vastaus. 

Päätös perusteluineen 

KS I kohdassa 50. säädetään vastalauseista mm. seuraavaa (korostukset laatijan 

tekemiä): 

50.3.  Ellei toisin määrätä, vastalause on esitettävä aina ennen kilpailun 

 päättymistä TPJ:lle (tai hänen ollessaan estynyt kilpailunjohtajalle tai 

 kilpailukansliaan). Tämä koskee myös tapauksia, joissa vastalauseen 

 tekijä ei ole läsnä kilpailupaikalla. Vastalausetta ei käsitellä, ennen kuin 

 kulloinkin säädetty vastalausemaksu on suoritettu. 

50.4.  Seuraavissa asioissa ei voi tehdä vastalausetta 

 kurinpitolautakunnalle. Vastalause tulee esittää kilpailupaikalla 

 kohdan 50.3. mukaisesti ja kussakin tapauksessa erikseen 

 säädetyissä aikarajoissa: 

 a) Vastalauseet, jotka koskevat kilpailijan tai hevosen kelpoisuutta tiettyyn 

 kilpailuun ja vastalauseet koskien radan kuntoa. Edellä mainitut 

 vastalauseet on esitettävä viimeistään 30 minuuttia ennen kyseisen 

 luokan tai kilpailun alkua; 
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 b) Vastalauseet, jotka koskevat estettä, rataa tai radan pituutta 

 rataesteratsastuksessa tai valjakkoajon tarkkuuskokeessa. Edellä mainitut 

 vastalauseet on esitettävä ennen kyseisen luokan alkua; 

 c) Vastalauseet, jotka koskevat kenttäratsastuksen maastokokeen rataa tai 

 sen esteitä, valjakkoajon kestävyyskokeen rataa tai sen esteitä tai 

 matkaratsastuksen reittiä. Edellä mainitut vastalauseet on esitettävä

 viimeistään 1 tunti ennen luokan alkua; 

 d) Vastalauseet, jotka koskevat sääntörikkomuksia tai muita 

 kilpailun aikana tapahtuneita asioita tai kilpailun tuloksia. Edellä 

 mainitut vastalauseet on esitettävä viimeistään 30 minuuttia 

 kyseisen luokan tai kilpailun tulosten julkaisemisesta; 

 e) Vastalauseet, joissa moititaan minkä tahansa SRL:n säännön 

 soveltamista tai täytäntöönpanoa. Edellä mainitut vastalauseet on 

 esitettävä 30 minuutin sisällä siitä, kun sääntöä on sovellettu tai se 

 on pantu täytäntöön. 

50.5.  Vastalauseen esittäminen TPJ:lle edellä mainituissa asioissa, niistä 

 säädettyjen aikarajojen puitteissa, on edellytys valitusoikeudelle 

 kurinpitolautakuntaan. 

Valittaja ei ole tehnyt säädetyssä ajassa vastalausetta kilpailuissa, jonka johdosta 

kurinpitolautakunta jättää valituksen tutkimatta. 

SRL:n kurinpitolautakunnan toimintaohjeen kohdan 15.5. mukaan puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja on yksin päätösvaltainen ratkaisemaan asian, jos vastalause, valitus 

tai kurinpitovaatimus on peruutettu tai asia voidaan jättää tutkimatta tai ratkaista 

vastausta pyytämättä. 

Päätöksen voimaantulo ja muutoksenhaku 

Tämä päätös tulee voimaan, kun se annetaan tiedoksi suullisesti tai kirjallisesti 

asianosaiselle, mikäli tiedoksianto on mahdollista. Jos tiedoksiantoa ei voida tehdä, 

päättävän elimen tulee erikseen määrätä päätöksen voimaantulon aika. 

Kurinpitolautakunnan päätöksistä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle 30 

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta sen mukaan kuin siitä on Urheilun 

oikeusturvalautakunnan säännöissä erikseen määrätty. Urheilun oikeusturvalautakunta 

on riippumaton ja puolueeton valtakunnallinen oikeussuojaelin, jonka tehtävänä on 

antaa ratkaisuja urheilua koskeviin valituksiin. Henkilön tai yhteisön, joka valittaa 

Urheilun oikeusturvalautakunnalle, on toimitettava SRL:lle yhteenveto niistä seikoista, 

joihin valitus perustuu  
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Päiväys ja allekirjoitus 

Helsingissä 16.7.2018 

 

Puheenjohtaja Karin Rosenlew OTK 

  


