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MÖLKKYLIITON ALAISTEN KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA MENETTELYTAVAT LIITTYEN 
ALKOHOLIN KÄYTTÖÖN JA HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMISEEN 
 
Suomen Mölkkyliiton alaisilla kilpailuilla tarkoitetaan mm. SM-kilpailuita, Liittomölkky-turnausta sekä 
esimerkiksi maajoukkuekarsintoja tai maaotteluita. Säännöt ovat voimassa kilpailualueella kilpailun 
aikana eli ohjelman mukaisen ilmoittautumisen alkamisesta palkintojen jaon päättymiseen saakka. 
 
Näitä sääntöjä valvoo kilpailuun etukäteen nimetyt päätuomari sekä juryn jäsenet. Kilpailun järjestäjän 
päättämä päätuomari on vastuussa pelisääntöjen noudattamisesta. Ylintä päätösvaltaa kilpailussa 
käyttää jury, joka yleensä koostuu 1–2 henkilöstä kisajärjestäjän puolelta ja 1 henkilö muusta seurasta 
tai Mölkkyliitosta. Kilpailun päätuomari sekä jury tulee nimetä ja tiedottaa ennen kilpailun alkamista. 
Tieto on hyvä olla kirjallisesti nähtävillä kisapaikalla tai internetissä, sekä mainita nimetyt henkilöt 
esimerkiksi kilpailun alkupuheessa. 
 
SÄÄNNÖT 
 

• Tupakointi on kielletty kilpailualueella. Kilpailun järjestäjän on järjestettävä tai osoitettava 

erillinen tupakointialue. 

• Alkoholin nauttiminen ja näkyvä hallussa pitäminen on kielletty kilpailualueella. 

• Pukeutuminen on oltava asiallista. Esimerkiksi kilpaileminen ilman paitaa tai housuja ei ole 

sallittua. 

• Kaikenlainen syrjintä on ehdottomasti kielletty. 

• Minkäänlaista henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai väkivallalla uhkaamista ei sallita. 

• Selkeästi päihtyneenä esiintymistä ei sallita. 

 
SEURAUKSET SÄÄNTÖJEN RIKKEISTÄ 

• Ensimmäinen varoitus: Kilpailun päätuomari tiedottaa kilpailun jurya, ja antaa yksilökilpailuissa 

pelaajalle tai joukkuekilpailuissa pelaajan koko joukkueelle varoituksen sekä kirjaa rikkeen ylös. 

• Toinen varoitus: Sääntöjä rikkoneen pelaajan tai joukkuekilpailuissa pelaajan joukkueen 

käynnissä oleva peli tuomitaan hävityksi. Jos peliä ei ole käynnissä, tuomitaan turnauskaavion 

mukainen seuraava peli hävityksi. Kilpailun päätuomari tiedottaa kilpailun jurya, ja antaa 

pelaajalle tai pelaajan joukkueelle varoituksen ja rangaistuksen sekä kirjaa rikkeen ylös. 

• Kolmas rike: Kilpailun juryn päätöksellä yksilökilpailuissa pelaaja tai joukkuekilpailuissa 

pelaajan koko joukkue suljetaan kilpailusta/turnauksesta. Jury kokonaisuudessaan ilmoittaa 

rangaistuksen ja kirjaa rikkeen ylös. 

• Fyysinen väkivalta johtaa välittömästi ilman varoituksia yksilökilpailuissa pelaajan tai 

joukkuekilpailuissa pelaajan koko joukkueen poissulkemiseen kilpailusta. Päätöksen tekee 

kilpailun jury. 

• Selkeästi päihtyneenä esiintyminen johtaa välittömästi ilman varoituksia yksilökilpailuissa 

pelaajan tai joukkuekilpailuissa pelaajan koko joukkueen poissulkemiseen kilpailusta. 

Päätöksen tekee kilpailun jury. 

• Kilpailun jury ilmoittaa kaikki rikkeet kisajärjestäjälle, joka puolestaan raportoi kirjallisesti 

Mölkkyliitolle viimeistään 2 vuorokautta turnauksen jälkeen Mölkkyliiton sähköpostiin. 

• Mölkkyliitto voi langettaa yksittäiselle pelaajalle toistuvasta tai räikeästä rikkeestä kilpailukiellon 

seuraavaan 1–3 Mölkkyliiton alaiseen kilpailuun. Päätöksen kilpailukiellosta tekee Mölkkyliiton 

hallitus kokouksessaan. 

• Mölkkyliitto vastaa rikkeiden tiedottamisesta pelaajalle tai joukkueelle kirjallisesti, sekä myös 

tiedottaa kilpailujärjestäjiä voimassa olevista pelikielloista.  


