Pelaajan käytössäännöt
1. Tarkoitus
Näiden sääntöjen tarkoitus on:
1.1 Taata ja ylläpitää oikeudenmukaista ja asianmukaista hallintoa SSuL:n vahvistamissa
kilpailuissa, ja suojella pelaajien oikeuksia ja vastaavia SSuL:n, sponsoreiden ja yleisön
oikeuksia.
1.2 Säilyttää SSuL:n hyvä maine ja sulkapallourheilun eheys maanlaajuisesti.

2. Soveltaminen
2.1 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin SSuL:n vahvistamiin kilpailuihin ja niihin
osallistuviin pelaajiin.
2.2 Kaikki pelaajat ovat käytössääntöjen ja sulkapallon pelisääntöjen alaisia. Pelaaja, joka
ilmoittautuu tai joka nimetään osallistumaan SSuL:n
vahvistamiin kilpailuihin hyväksyy nämä käytössäännöt, kilpailusäännöt sekä pelisäännöt
ja on siten niiden sitoma.
Ulkomaisiin kilpailuihin osallistuva pelaaja sitoutuu noudattamaan BWF:n kilpailusääntöjä
BWF:n ”Competition Regulations” ja BWF:n pelaajan käytössääntöjä ”Player’s Code of
Conduct”.
3. Yleiset määräykset – eettinen ohjeisto (valmistumaisillaan)
3.1 Tämän säännöstön piiriin kuuluvien pelaajien on noudatettava SSuL:n eettisen
ohjeiston yleisiä määräyksiä sekä niitä perusarvoja, periaatteita ja käyttäytymissääntöjä,
jotka on määritelty SSuL:n eettisessä ohjeistossa.

4. KÄYTÖSTÄ KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET
Pelaajien on noudatettava näissä käytössäännöissä mainittuja erityisiä määräyksiä:

4.1 Kilpailuihin ilmoittautuminen
SSuL:n vahvistamiin kilpailuihin ilmoittautuminen ja niistä vetäytyminen edellyttävät
rehellistä toimintaa, jotta kaikkia pelaajia suojellaan siltä
mahdollisuudelta, että jotkin pelaajat saavat etua SSuL:n rankingpisteiden hankinnassa.
Pelaajien ilmoittautumisessa kilpailuihin tulee noudattaa sovittuja sääntöjä ja määräyksiä,
mukaan lukien seuraavat ohjeet:
4.1.1 Pelaaja ei voi vetäytyä karsinta- tai pääkilpailusta arvonnan julkistamisen jälkeen

ilman todistetta todellisesta loukkaantumisesta, sairaudesta, kuolemantapauksesta tai
muusta hätätilanteesta.
4.1.2 SSuL:n vahvistaman kilpailun karsinta- tai pääkilpailuun ilmoittautumisen ja
hyväksytyksi tulemisen jälkeen pelaaja ei voi pelata toisessa SSuL:n vahvistamassa
sulkapallokilpailussa alkuperäisen tapahtuman
aikana, paitsi jos se säännöissä nimenomaisesti sallitaan.
4.1.3 Pelaaja ei saa vetäytyä tulevasta kilpailusta loukkaantumisen tai sairauden vuoksi ja
pelata jossain sulkapallokilpailussa sen ajanjakson kuluessa, joka alkaa
loukkaantuneeksi/sairaaksi ilmoittamisesta ja päättyy sen tapahtuman ajankohtaan, josta
pelaaja oli vetäytynyt.
4.1.4 Pelaaja ei voi tehdä sellaisia matkustusjärjestelyjä, jotka estävät häntä
osallistumasta kilpailuohjelman mukaisiin peleihin tai haittaavat osallistumista
dopingtestiin, tiedotusvälineiden ja sponsoreiden tapaamiseen tai palkintojen jakoon.

4.2 Pelaajan tulee olla esimerkillinen kilpailija pelikentällä
Pelaajat ovat kilpailujen keskipisteenä ja heidän käyttäytymisensä pelikentällä näkevät
muut pelaajat, hallissa olevat katsojat ja televisioyleisö, jota on mahdollisesti satoja
miljoonia. Pelaajien odotetaan toimivan ammattimaisesti ja olevan hyvä roolimalli
kansainvälisissä kilpailuissa. Pelaajat ovat vastuussa käytöksestään ja pelisuorituksestaan
pelikentällä, mukaan lukien seuraavat asiat:
4.2.1 Ei myöhästy pelistä niin, että ottelu jää pelaamatta.
4.2.2 Toimii kunniallisella ja urheilullisella tavalla kaikkien ottelujen aikana ja koko ajan, kun
hän on SSuL:n vahvistaman kilpailun tapahtumapaikalla.
4.2.3 Noudattaa hyviä käytöstapoja ennen ottelua, sen aikana ja sen jälkeen, mukaan
lukien tuomarien kiittäminen ja vastapelaajien kättely. Pelaajien on kiitettävä vastustajiaan
ja tuomaria ennen pelikentältä lähtöä ja juhlintaa valmentajansa tai katsojien kanssa.
4.2.4 Pukeutuu peliä varten sopivalla, tyylikkäällä tavalla puhtaisiin, hyväksyttäviin
sulkapallovaatteisiin.
4.2.5 Noudattaa kilpailujen osallistumisehtojen pukeutumis- ja mainossääntöjä
(Kilpailusäännöt 25).
4.2.6 Pyrkii aina kaikkensa yrittäen voittamaan ottelun.
4.2.7 Pelaa käynnissä olevan ottelun loppuun saakka ellei perustellusta syystä ole siihen
kykenemätön.
4.2.8 Kunnioittaa tuomareita eikä yritä vaikuttaa tuomareiden päätöksiin käsivarsin, käsin

tai mailalla tehdyin elein tai sanallisesti.
4.2.9 Ei yritä saada valmennusneuvoja pelin aikana muissa kuin pelisääntöjen sallimissa
tapauksissa. Kaikenlainen yhteydenpito – kuuluva tai näkyvä – pelaajan ja valmentajan
välillä voidaan tulkita valmentamiseksi.
4.2.10 Ei käytä sellaisia sanoja, jotka jollakin kielellä yleisesti tiedetään ja ymmärretään
rienaaviksi tai siveettömiksi ja jotka on lausuttu niin kuuluvasti, että joko tuomari tai
katsojat ne kuulevat.
4.2.11 Ei tee sellaisia eleitä tai merkkejä käsin ja/tai mailalla tai pallolla, jotka yleisesti
ymmärretään säädyttömiksi tai hyökkääviksi.
4.2.12 Ei lyö palloa tarkoituksella vaarallisesti tai piittaamattomasti joko pelikentällä tai sen
ulkopuolella, ei lyö palloa seurauksista välittämättä tai riko palloa tarkoituksellisesti.
4.2.13 Ei peukaloi palloa tarkoituksellisesti sen lentoon tai nopeuteen vaikuttamiseksi.
4.2.14 Ei tuhoa tai vahingoita tarkoituksellisesti ja kohtuuttomalla voimalla mailaa tai muita
välineitä tai lyö tarkoituksellisesti ja suurella voimalla verkkoon, kenttään, tuomarituoliin tai
muihin kalusteisiin ottelun aikana.
4.2.15 Ei esitä kilpailupaikalla sellaista lausuntoa, joka on kohdistettu kilpailun
toimihenkilöön, vastustajaan, katsojaan tai muuhun henkilöön ja joka on sisällöltään
epärehellinen, halventava, solvaava tai muuten loukkaava.
4.2.16 Ei loukkaa toimihenkilön, vastustajan, katsojan tai muun henkilön fyysistä
koskemattomuutta. Myös luvatonta kosketusta edellä mainittuihin henkilöihin voidaan pitää
fyysisen koskemattomuuden loukkaamisena.
4.2.17 Käyttäytyy urheilullisesti. Ei käyttäydy tavalla, joka on selvästi loukkaavaa tai
vahingoittaa urheilun mainetta.

4.3 Media, sponsorointi ja seremoniat
Tiedotusvälineisiin, sponsorointiin ja seremonioihin liittyvät toiminnot ovat tärkeä osa
turnausta ja mahdollisuus pelaajalle tuoda myönteisesti esille itseään ja muita voittajia.
Tällaiset tiedotusvälineisiin, sponsorointiin ja seremonioihin liittyvät toiminnot ovat myös
järjestäjille ja sponsoreille mahdollisuuksia saada ja antaa tunnustusta. Pelaajilla on
velvollisuuksia näihin toimintoihin liittyen, ja heidän on noudatettava kilpailujärjestäjien
antamia ohjeita.

4.4 Koulutustoiminta
Pelaajakoulutus on tärkeä osa ammattimaista urheilija- ja pelaajaprofiilia ja pelaajalla on
velvoitteita tällaiseen koulutustoimintaan. Hänen on noudatettava SSuL:n tai pelaajan
seuran kanssa sovittuja yhteistyösopimuksia.

4.5 Vedonlyönti ja ottelumanipulaatio
Pelaajilla on velvollisuus suojella sulkapallon eheyttä ja rehellisyyttä lajina. Näiden
toimintasääntöjen mukaisesti pelaajien on noudatettava kaikkia vedonlyöntiin ja
ottelumanipulaatioon liittyviä määräyksiä (Kilpailusäännöt 33).

4.6 Antidoping
Pelaajilla on sulkapallon eheyttä koskevia velvollisuuksia, kun on kyse antidopingista.
Pelaajien käytössääntöjen mukaan pelaajien on noudatettava kaikkia SSuL:n
antidopingsäännösten määräyksiä (Kilpailusäännöt 34).

4.7 Muu urheilun koskemattomuuden ja eheyden vastainen toiminta
4.7.1 Pelaajilla on velvollisuus olla liittymättä toimintaan, joka on vastoin sulkapallourheilun
eheyttä.
4.7.2 Jos pelaaja tuomitaan jossain maassa vakavasta rikoksesta, josta annettava
rangaistus sisältää mahdollisen vankilatuomion, voidaan tämän pelaajan katsoa saamansa
tuomion perusteella syyllistyneen sulkapallourheilun eheyttä rikkovaan käytökseen.
4.7.3 Lisäksi, jos pelaaja – milloin tahansa – on käyttäytynyt tavalla, joka vakavasti
vahingoittaa urheilun mainetta, voidaan hänen katsoa tällaisen käytöksen perusteella
syyllistyneen sulkapallourheilun eheyttä rikkovaan käytökseen.

5 Oikeusprosessit
5.1 Sääntöjen rikkomuksia on tutkittava SSuL:n kurinpitosäännöissä esitettyjen
periaatteiden ja menettelyjen mukaisesti.
5.2 Pelaajien on raportoitava tämän säännöstön ja eettisten sääntöjen (kohta 3)
rikkomuksista ja tehtävä yhteistyötä ja avustettava täysimääräisesti rikkomusten
tutkimuksissa.
5.3 Jos pelaaja on syyllistynyt mihin tahansa tämän säännöstön vastaiseen toimintaan,
hänen katsotaan rikkoneen tätä sääntöä. Sääntöjen rikkominen on perustana
kurinpidollisille toimille ja asianmukaisille rangaistuksille.
5.5 Muut ilmi tulleet sääntöjen rikkomukset edellyttävät SSuL:n kurinpitosääntöjen
määrittelemää kurinpidollista kuulemismenettelyä.

