MAAJOUKKUEURHEILIJASOPIMUS 2016 - 2017

Sopimuksen tausta ja tavoitteet
Tämän sopimuksen tarkoitus on auttaa Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n (VUL)
urheilijan menestymistä kansainvälisissä kilpailuissa tarjoamalla urheilijalle tukea
erikseen sovittavassa muodossa ja laajuudessa. Kansainvälisen menestyksen
saavuttamiseksi osapuolet sitoutuvat noudattamaan valjakkourheilun kansainvälisiä
sääntöjä (IFSS), antidopingsääntöjä, VUL:n kansallisia ja VALO:n reilunpelin sääntöjä
sekä tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä.
1 VUL:n tuki urheilijalle
VUL:n suora rahallinen tuki urheilijalle voi olla kilpailu- tai harjoitusmatkaan kohdistuva
matkakulukorvaus, kilpailun osanottomaksu tai muu erikseen sovittavaa tuki, jolla on
rahassa mitattava arvo. Urheilija voi hyödyntää maajoukkueeseen nimeämistään omassa
markkinoinnissaan. Urheilija on oikeutettu osallistumaan liiton järjestämille
maajoukkueleireille ja niihin kansainvälisiin arvokilpailuihin, joihin liitto urheilijan valitsee.
Urheilija on oikeutettu käyttämään liiton maajoukkueasua maajoukkuetehtävissä.
Maajoukkuetehtäväksi katsotaan tapahtumat, joihin liitto on urheilijan valinnut tai
kutsunut. Maajoukkueasua voi käyttää myös SM-kilpailuissa ja muissa kansainvälisissä
kilpailuissa.
2 Urheilijan velvoitteet
Urheilija edistää valjakkourheilun positiivista imagoa. Urheilija sitoutuu käyttäytymään
asiallisesti VUL:n edustustehtävissä ja matkoilla VUL:n edustustehtäviin. VUL:n
edustustehtävillä tarkoitetaan tässä sopimuksessa niitä kilpailuja ja
valmennustilaisuuksia, joihin VUL ilmoittaa tai nimeää urheilijan tai antaa tukea
osallistumiseen. VUL:n edustustehtävä voi olla myös tiedotus- tai markkinointitilaisuus.
Mikäli urheilija on pätevästä syystä (force major) estynyt osallistumaan arvokilpailuun,
johon hänet on ilmoitettu, on siitä ilmoitettava välittömästi joukkueenjohtajalle. Jos
kilpailija jää pois arvokilpailusta ilman pätevää syytä (force major), on hänen maksettava
osanottomaksu(t) takaisin VUL:lle.
Urheilija vastaa siitä, että hänellä on voimassaoleva kansallinen kilpailulisenssi ja
vakuutus. EM- ja MM-kilpailuihin osallistuvan urheilijan on lisäksi lunastettava
kansainvälinen DID-lisenssi. Myös maailman cupin pisteistä ja sijoituksista kilpailevan
urheilijan on lunastettava kansainvälinen DID-lisenssi.
Urheilija on perehtynyt sääntöihin, jotka häntä tämän sopimuksen tiimoilta koskevat.
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3 Liiton ja urheilijan yhteistyökumppanit
Suomen Valjakkourheilijoiden liiton maajoukkueeseen kuuluva urheilija sitoutuu liiton
edustustehtävissä (MM-, EM- tai PM-kilpailuissa) kantamaan urheiluasussaan liiton
yhteistyökumppanien mainoksia tai logoa siinä laajuudessa kuin liiton ja kansainvälisen
liiton sääntöjen mukaan on mahdollista. VUL:n sopimuskauden 2016 - 2017 mahdollisten
yhteistyökumppaneiden mainosmerkit kiinnitetään urheilijan harjoittelu- ja kilpailuasuun.
VUL toimittaa mahdolliset merkit urheilijoille ja ilmoittaa merkkien kiinnityspaikat.
Mikäli liitolla ja urheilijalla on keskenään kilpailevia yhteistyökumppaneita, osapuolten
kesken sovitaan erikseen markkinointikäytännöistä. Urheilijalla on oikeus mainostaa
henkilökohtaisia yhteistyökumppaneitaan ja koiranruokamerkkejä omissa
kilpailuasuissaan.
4 Urheilijan nimen, äänen, kuvan ja urheilusuoritusten käyttö
Tällä sopimuksella urheilija antaa VUL:lle luvan käyttää urheilijan nimeä, ääntä, kuvaa
ja urheilusuoritusta VUL:n omassa tiedotus- ja markkinointityössä.
Yhteistyökumppanit pyrkivät omalta osaltaan edistämään valjakkourheilun ja urheilijoiden
tunnettuutta ja yhteistyötä omien sidosryhmiensä piirissä. Liiton yhteistyökumppaneilla
on oikeus käyttää urheilijan luvalla maajoukkueurheilijan nimeä ja erikseen sovittuja
kuvia tai lausuntoja tuotteidensa myynninedistämistoimissa siinä laajuudessa ja sellaisin
ehdoin kuin erikseen sovitaan VUL:n, urheilijan ja kyseisen yhteistyökumppanin kesken.
VUL:n yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa näitä oikeuksia edelleen
kolmannelle taholle.
5 Sitoumukset sääntöihin
Urheilijat sitoutuvat noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT)
antidopingsääntöjä sekä VUL:n antidopingohjelmaa ja VUL:n koirien antidopingohjelmaa.
Voimassa oleva Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n antidopingsäännöstö on
Internet-sivuilla (www.antidoping.fi). Urheilijan tulee aktiivisesti seurata säännöissä
mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Mahdollinen doping-sääntöjen rikkominen
käsitellään IFSS:n ja VUL:n sääntöjen mukaisesti.
Urheilijan doping-rikkomus, jonka todetaan tapahtuneen tämän sopimuksen
voimassaoloaikana, johtaa tämän sopimuksen purkamiseen ja kaikkien urheilijalle tämän
sopimuksen perusteella jo maksettujen tukien ja kulukorvausten takaisin perintään.
Osapuolet sitoutuvat noudattamaan lajin kilpailutoimintaa ohjaavia sääntöjä,
kurinpitomääräyksiä, eläinsuojelulakia sekä joukkueen johtajan antamia ohjeita.

6 Sopimusrikkomukset
Mikäli jompikumpi osapuolista rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, eikä korjaa
rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan asiasta kirjallisen huomautuksen, on toisella
osapuolella oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Muissa
sopimusrikkomustapauksissa noudatetaan ensisijaisesti kohdan 7 mukaista
neuvottelumenettelyä. VUL:n hallitus voi antaa kirjallisen varoituksen urheilijalle tai
rankaista tätä sääntöjensä mukaisesti, mikäli urheilija rikkoo tätä sopimusta tai VUL:n tai
kansainvälisiä (IFSS) sääntöjä. Muissa kuin vähäisissä sopimusrikkomuksissa urheilijalle
jo maksettu tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin.
7 Erimielisyyden ratkaisu
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Mahdolliset erimielisyydet tämän sopimuksen soveltamisessa tai muussa VUL:n
valmennus- ja kilpailutoimintaa koskevassa asiassa pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli näissä neuvotteluissa ei päästä kumpaakin
osapuolta tyydyttävään lopputulokseen, tästä sopimuksesta syntyneet riidat käsitellään
VALO:n urheilijan oikeusturvalautakunnassa.
Osapuolet (VUL ja urheilija) eivät anna erimielisyyksiä koskevia tietoja julkisuuteen
ennen kuin osapuolilla on ollut mahdollisuus keskustella keskenään erimielisyyksistä ja
menettelytavoista niiden sovinnolliseksi ratkaisemiseksi.
8 Sopimuksen voimassaolo
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin
osapuolelle. Sopimus on voimassa lisenssikauden 2016 - 2017 loppuun eli 31.8.2017
asti.

Paikka ______________________________________________ ja aika ___ / ___ 2016

Urheilijan nimi ___________________________________ syntymäaika ____________
Urheilijan allekirjoitus _____________________________________________________
(Alle 18 v. huoltajan allekirjoitus) ____________________________________________
Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry

_____________________________________________
VUL:n edustaja (Juha Romppanen, puheenjohtaja)

