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VIRALLINEN VALMENTAJA – SOPIMUS 2017 

1. Osapuolet
Sopimuksen allekirjoittanut valmentajan tulee olla Suomen Fitnessurheilu ry:n (jäljempänä myös SFU) alaisen tiimin jäsen.

2. Sopimuksen voimassaoloaika
Sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja se on voimassa 31.12.2017 saakka.

3. Valmentajalisenssimaksu
SFU:n hallitus määrää valmentajalisenssin suuruuden vuosikokouksessa. Valmentajalisenssi on voimassa kalenterivuoden ja sen voi 
maksaa Suomen Fitnessurheilu ry:n tilille FI12 5612 1120 3141 06.

4. Edellytykset
Valmentaja on velvollinen täyttämään tämän sopimuksen henkilötieto-osan kaikilta osin ja tarvittaessa päivittämään tietojaan niin, että 
ne ovat aina ajantasaiset. Tietojen päivityksen voi tehdä SFU:n Internet -sivuilla ”Ota yhteyttä” –lomakkeella.

5. Sopimuksen tarkoitus ja laajuus
Tämä sopimuksen allekirjoittaja sitoutuu kaikilta osin sopimuksen voimassaoloaikana noudattamaan valmennuksessaan Suomen 
Fitnessurheilu ry:n yleisiä sääntöjä ja puhtaan urheilun periaatteita, urheiluyhteisön reilun pelin ihanteita ja tavoitteita, Suomen urheilun 
eettisen keskuksen antidopingsäännöstön, IFBB:n antidopingsäännöstön (IFBB Anti-Doping Rules), sekä WADA:n ylläpitämään 
Maailman antidopingsäännöstöön (World Anti-Doping Code [WADC]) ja sen piiriin kuuluviin kansainvälisiä normeja. Allekirjoittaneella 
valmentajalla on ollut mahdollisuus tutustua tässä sopimuksessa mainittuihin sääntöihin ja määräyksiin (kts. alla).

6. Sopimuksen purkaminen
Suomen Fitnessurheilu ry:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli sopimuksen allekirjoittanut henkilö on tehnyt 
valmennuksessaan dopingrikkomuksen, jonka hän on myöntänyt tai dopingrikkomus on muutoin ilmeisen kiistaton tai jos valmentaja on 
Lisäksi SFU:lla on oikeus purkaa sopimus päättyymään heti, mikäli valmentaja on toiminut valmennustyössään eettisesti väärin, jättänyt 
noudattamatta SFU:n yleisiä sääntöjä tai omalla valmennustoiminnallaan aiheuttanut haittaa tai vaaraa urheilijan terveydelle. 
Valmentaja voi päättää sopimuksen ilmoittamalla asiasta Suomen Fitnessurheilu ry:n Toiminnanjohtajalle.

7. Seuraamukset ja korvausvelvollisuudet
Suomen Fitnessurheilu ry. ja allekirjoittanut valmentaja ovat sitoutuneet noudattamaan valmennuksessa yllä mainittuja säännöstöjä, 
sääntöjä ja määräyksiä kaikessa laajuudessaan, koskien myös niihin liittyviä rangaistusmenettelyjä ja seuraamuksia. Vakavasta doping- 
tai muusta sääntöjen rikkomisesta, Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus voi erottaa valmentajan Suomen Fitnessurheilu ry:n kaikesta 
toiminnasta ja lisäksi määrätä valmentajan maksamaan Suomen Fitnessurheilu ry:lle korvauksena sopimusrikkomuksesta sekä 
haitanteosta puhdasta urheilua ja Suomen Fitnessurheilu ry:n mainetta kohtaan enintään 10.000,00 €.

8. Kielletyt aineet ja menetelmät
Allekirjoittanut valmentaja sitoutuu olemaan käyttämättä valmennuksessaan ja pitämättä hallussaan mitään WADA:n ylläpitämässä ja 
SUEK:n julkaisemassa kulloinkin voimassa olevassa ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät” –luettelossa ilmoitettuja kiellettyä ainetta tai 
kiellettyä menetelmää ilman asianmukaista erivapautta tai muuta hyväksyttävää perustetta.

9. Koulutus
Suomen Fitnessurheilu ry:n virallisen valmentajan on osallistuttava vähintään yhteen SFU:n järjestämään koulutustilaisuuteen 
kalenterivuoden aikana. Näitä koulutustilaisuuksia järjestetään vähintään kaksi vuodessa, alkuvuonna ja loppukesästä. Suomen 
Fitnessurheilu ry:n virallisen valmentajan on määrätietoisesti kehitettävä omaa ammattitaitoaan.

10. Maajoukkue
Urheilijan päästessä maajoukkueeseen, on urheilijan valmentajan oltava läsnä urheilijan kanssa tammikuussa tai heinäkuussa 
järjestettävässä tapaamisessa, jossa suunnitellaan urheilijan ja Suomen Fitnessurheilu ry:n kanssa tulevan vuoden kilpailut sekä 
loppukesästä pidettävillä maajoukkueleireillä. 
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11. Valmentajien edut kilpailuissa
Valmentajalisenssin lunastaneet valmentajat saavat nimensä ja yhteystietonsa Suomen Fitnessurheilu ry:n valmentajat-sivulle, josta 
urheilijat voivat löytää itselleen virallisen lisenssivalmentajan. Lisäksi valmentajalisenssin lunastanut valmentaja saa koko vuoden passin 
backstage -tiloihin kaikkiin kilpailuihin, yleisiä bacstage -tiloja koskevia sääntöjä noudattaen. Tästä syystä viralliset valmentajat eivät vie 
tiimien huoltajakorttipaikkoja. 

12. Riitojen ratkaisu 
Tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli näin ei päästä ratkaisuun, 
sopimuksen sisällöstä mahdollisesti syntynyt riita saatetaan Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

13. Sopimuskappaleet
Tämä sopimus on tehty kahtena samasanaisena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Olen lukenut ja ymmärrän tämän sopimuksen ja sitoudun noudattamaan sen ehtoja. Hyväksyn sen allekirjoituksellani kirjoittamalla joko 
käsin tai sähköisesti.  

Valmentajan nimi Puhelinnumero 

Kotiosoite (katuosoite, postinumero ja –toimipaikka) 

Sähköpostiosoite 

Tiimi 

Paikka ja aika

Valmentajan allekirjoitus 

Linkkejä tässä sopimuksessa mainittuja sääntöjä ylläpitävien organisaatioiden kotisivuille: 
Suomen Fitnessurheilu ry:n webbisivut: www.suomenfitnessurheilu.fi 
Suomen Fitnessurheilu ry säännöt: http://suomenfitnessurheilu.fi/yleisetsaannot/ 
Suomen antidopingsäännöstö: www.suek.fi/adt 
Maailman antidopingsäännöstö: World Anti-Doping Code (WADC) sekä siihen kuuluvat liitteet ja sen piiriin kuuluvat kansainväliset 
standardit: www.wada-ama.org  
IFBB:n  Antidopingsäännöt; “IFBB Anti-Doping Rules”: http://www.ifbb.com/anti-doping 
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