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Osallistumisoikeus
Kilpailuihin saa osallistua näiden kilpailusääntöjen puitteissa Suomen Kuurojen
Urheiluliiton alaisuudessa toimivien urheiluseurojen/liikuntajaostojen
varsinainen jäsen, jonka kuulovaje on ilman kuulolaitteen apua mitattuna yli 55
desibeliä paremmasta korvasta katsottuna. Seuran vapaajäsen lasketaan
varsinaiseksi jäseneksi.

Kilpailuihin osallistuva henkilö edustaa sitä urheiluseuraa/liikuntajaostoa, jossa
hän on jäsenenä. Mikäli henkilöllä on useita jäsenyyksiä eri
urheiluseuroissa/liikuntajaostoissa, hänen tulee edustaa kyseisessä lajissa samaa
seuraa koko kauden. Henkilö voi edustaa toista urheiluseuraa/liikuntajaostoa eri
lajissa. Tämä määräys ei koske farmiseurasopimuksia tai seurojen
yhteistyösopimuksia.

Urheiluseuran/liikuntajaoston on suoritettava jäsenmaksu liitolle ja eri lajeissa
liittokokouksen määritelty osallistumismaksu. Henkilön on suoritettava
jäsenmaksu urheiluseuralle/liikuntajaostolle.

Mikäli henkilöllä ei ole voimassaolevaa varsinaista jäsenyyttä
urheiluseurassa/liikuntajaostossa, hänet katsotaan edustuskelvottomaksi.
Yksilölajissa kilpailijan suoritusta ei hyväksytä virallisiin tuloksiin, vaan hän
kilpailee ulkopuolisena ja mahdollisia mitaleja ei anneta. Joukkuelajissa
edustuskelvotonta pelaajaa peluuttanut joukkue tuomitaan hävinneeksi lajiliiton
kilpailusääntöjen mukaisesti.

SM-kilpailulajit
Ainoastaan Suomen Kuurojen Urheiluliiton alaisena olevat lajit/kilpailut voivat
saada kuurojen SM-arvon, ei muiden lajiliittojen alaiset kilpailut.

Suomen Kuurojen Urheiluliiton hallitus päättää kunkin lajin kuurojen
SM-arvosta. SM-arvon toteutumiseksi sarjassa/lajissa pitää joukkuelajeissa olla
vähintään kolme (3) ilmoittautunutta seuraa ja yksilölajeissa pitää olla vähintään
viisi (5) ilmoittautunutta urheilijaa kolmesta (3) eri seurasta.

Lajijaostot voivat päättää itsenäisesti kyseisen lajiliiton määräämistä
kilpailumuodoista/pelitavoista sopivan kilpailu-, turnausmuodon tai pelitavan
SM-kilpailuissa.

SM-kilpailusta ja tuloksista tiedottaminen
SM-kilpailusta tulee tiedottaa kahta (2) kuukautta ennen kilpailun alkua liitolle ja
lähettää kilpailukutsun liitolle ja urheiluseuroille/liikuntajaostoille. Kilpailun
jälkeen tulee tiedottaa liitolle tuloksista viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Ilmoittautuminen joukkuelajeihin
Joukkuelajeihin ilmoittumiset tehtävä yksi (1) kuukausi ennen kisoja
nimilistoineen. Sen jälkeen viimeistään kaksi viikkoa ennen kisoja voi täydentää
pelaajia listojen ulkopuolelta. Edellytetään myös jokaiselta seuralta jäsenluettelot
liitolle kilpailunjohtajan käyttöön.



SM-kilpailun johto
Kuhunkin kilpailuihin tulee lajijaoston/liiton hallituksen nimetä kilpailun johtaja,
jolla on ensi kädessä valta tulkita näitä kilpailusääntöjä ja kyseisen lajiliiton
kilpailusääntöjä. Mikäli johtaja katsoo tarpeelliseksi, se alistaa riidanalaisen tai
epäselvän asian Suomen Kuurojen Urheiluliiton hallituksen ratkaistavaksi.

Lajikohtaiset kilpailusäännöt
Noudatetaan kunkin lajiliiton noudattamia kilpailusääntöjä. Erikseen Suomen
Kuurojen Urheiluliitto määrää näissä yleisissä kilpailusäännöissä kuulolaitteiden,
implanttien tai vastaavien apuvälineitten käyttökiellon kaikissa liiton alaisissa
kilpailuissa.

Kuulolaitteiden, implanttien tai vastaavien apuvälineitten käyttäminen kilpailuissa
Mikäli urheilija jää kiinni kuulolaitteiden/implanttien käytöstä
kilpailusuorituksen aikana, häntä rangaistaan kyseisen lajiliiton kilpailusääntöjen
rangaistusmuodoissa, jotka määritellään seuraavissa lajeissa:

Futsal
Pelaajalle suora kentältäpoisto ja seurauksena on kahden (2) ottelun pelikielto. Ei
vaikutusta joukkueelle.
(http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/Futsal/varoitukset_ja_kentaltap
oistot_20 12_-_2013_futsal.pdf)

Golf
Lyöntipelissä rangaistus: 2 lyöntiä enintään 2 reikävälissä tai pelistä sulkeminen
Reikäpelissä rangaistus: reiän menetys enintään 2 reikävälissä tai pelistä
sulkeminen. (http://www.golf.fi/saantotilanteita)

Keilaus
Ruudun/ruutujen hylkääminen tai tuloksen hylkääminen.
(http://www.keilailu.fi/doc/kilpailusaannot.pdf)

Salibandy
Pelaajalle pelirangaistus ja joukkueelle tuomitaan viiden minuutin
joukkuerangaistus. (http://salibandy.net/kilpailutoiminta/saannot-ja-ohjeet)

Sulkapallo
Pelaajan sulkeminen kilpailun pelimuodosta
(http://www.sulkapallo.fi/ssul/ssulwww.nsf/0/BE8CA65855754275C225780100
4E629C/$FILE /Kilpailus%E4%E4nn%F6t%2011.5.2011.pdf)

Yleisurheilu
Urheilijan suoritus hylätään ja hänen kaikki tulokset kyseisessä olevassa lajissa
mitätöidään. Mahdollisia Kuurojen Suomen ennätyksiä ei hyväksytä.
(http://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/publicmaterials/2011-05-19-iaafnsa
annot2010- 2011.pdf)

Vastuu ja vakuutus
Jokainen joukkue tai yksinäinen kilpailija osallistuu kilpailuihin omalla vastuulla
ja huolehtii omasta vakuutuksesta. Liitto ei korvaa urheilutapaturmia
SM-kilpailuissa.
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Säännöistä poikkeaminen
Erittäin painavista syistä liitto voi poiketa kilpailusäännöistä.

Sääntöjen muuttaminen
Näiden yleisten kilpailusääntöjen muutoksista päättää Suomen Kuurojen
Urheiluliiton hallitus. Muutosesitykset on urheiluseurojen/liikuntajaostojen tai
lajijaostojen toimesta esitettävä kirjallisesti.
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