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SUOMEN FITNESSURHEILU RY:N TIIMISOPIMUS 2022 
 
Tiimisopimus on voimassa allekirjoituspäivästä lähtien toistaiseksi ja sen hinta määräytyy 
SFU:n hallituksen päätöksellä joka vuosi erikseen.  
 
Tiimimaksu maksetaan Suomisportissa. Katso ohjeet: http://suomenfitnessurheilu.fi/wp-
content/uploads/2021/12/Ohje-tiimimaksun-ostoon.pdf 
 
Tiimimaksu tulee olla maksettuna viimeistään 30 päivää ennen kilpailuja. Vuonna 2022 
tiimimaksu on 250 € 
 

Tiimin rekisteröinti 
1. Tiimi voi olla yritys tai rekisteröity yhdistys. 
2. Tiimin nimi esiintyy kilpailijan nimen yhteydessä virallisissa osanottajaluetteloissa, 

kilpailun kuulutuksissa ja virallisissa tuloksissa, jotka toimitetaan mediaan. Jos nimi on 
pitkä ja/tai kaksiosainen, sitä voidaan käytännön syistä lyhentää, koska tuloksissa ei ole 
mahdollista käyttää rajatonta määrää merkkejä, koska se riippuu myös kilpailijan etu- ja 
sukunimen pituudesta. Suomen Fitnessurheilu ry. voi hylätä liian pitkän nimen ja ehdottaa 
siitä lyhyempää versiota. 

3. Tiimin nimessä tulee olla nimike ”team” tai ”tiimi”. Tiimin nimessä ei saa olla Finland-, 
Finnish, Suomen- tai Suomi-sanoja. 

4. Suomen Fitnessurheilu ry. voi olla hyväksymättä tiimin nimeä, mikäli nimi ei erotu 
riittävästi jo rekisteriin merkityistä tai se on harhaanjohtava tai hyväntavan vastainen. 

5. Tiimi on velvollinen ilmoittamaan omat perustietonsa Suomen Fitnessurheilu ry:lle 
erillisellä tiimien perustietolomakekyselyllä. Perustietolomake täytetään osoitteessa: 
https://fi.surveymonkey.com/r/tiimienperustietolomake 

6. Tiimisopimus on allekirjoitettava ja lähetettävä Suomen Fitnessurheilu ry:lle osoitteeseen 
info@suomenfitnessurheilu.fi. Tiimisopimus on voimassa toistaiseksi. Kun tiimin 
vastuuhenkilöt vaihtuvat tai tiimin nimi vaihtuu, on tiimisopimus uusittava.  

7. Tiimi on velvollinen osallistumaan vähintään kerran vuodessa Suomen Fitnessurheilu ry:n 
järjestämään tiimien koulutuspäivään. Tiimien koulutuspäivien ajankohdat ilmoitetaan 
nettisivuillamme: https://suomenfitnessurheilu.fi/tiimit/ 

8. Tiimillä on oltava vastuuvalmentaja, joka on suorittanut I-tason 
fitnessvalmentajakoulutuksen. Muussa tapauksessa urheilija ei voi edustaa ko. tiimiä SFU:n 
tai IFBB:n alaisissa kilpailuissa. 
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Tiimin jäsenet 

1. Tiimin vastuuhenkilö on vastuussa kilpailijoistaan ja huoltajistaan kilpailupaikalla 
2. Tiimin täytyy pitää kirjaa kilpailijoistaan ja järjestää heille kilpailuihin toimiva 

huoltajapalvelu. Tiimi pitää myös huolen, että huoltajien ja kilpailijoiden yhteistyö toimii 
kilpailuissa. 

 
Antidopingtoiminta ja urheilun eettisyys 

1. Tiimi sitoutuu noudattamaan urheiluyhteisön Reilun Pelin -periaatteita. 
2. Tiimin vastuuhenkilön on suoritettava Puhtaasti Paras -verkkokoulutus. 
3. Tiimin vastuuhenkilön on suoritettava Vastuullinen Valmentaja -verkkokoulutus 
4. Tiimin tavoitteena on edistää urheilun yhdenvertaisuutta, reilua peliä ja puhdasta urheilua. 
5. Tiimi hyväksyy, että mahdollisissa dopingtapauksissa sille voidaan antaa huomautus, 

varoitus tai se voidaan sulkea kilpailutoiminnan ulkopuolelle, jos joku sen kilpailijoista 
antaa positiivisen dopingnäytteen tai se sallii tiimin jäsenien dopingin käytön. 

6. Suomen Fitnessurheilu ry:llä on oikeus olla hyväksymättä tiimiä mukaan toimintaansa, 
mikäli sille on huomautettu, varoitettu tai se on suljettu pois kilpailutoiminnasta. 

7. Jos tiimiä edustanut urheilija antaa positiivisen doping-näytteen tiimiltä pyydetään asiasta 
selvitys.   

 
IFBB:n ja Suomen Fitnessurheilu ry:n säännöt 

1. Tiimi on ja kaikki sen alaiset toimijat ovat velvollisia noudattamaan Suomen Fitnessurheilu 
ry:n kilpailu- ja yleisiä sääntöjä sekä SFU:n antidopingohjelmaa ja IFBB:n sääntöjä. 

2. Tiimi voidaan erottaa Suomen Fitnessurheilu ry:n toiminnasta, mikäli sitä edustava taho 
(tiimi itse tai sitä edustava kilpailija) toimii Suomen Fitnessurheilu ry:n kilpailu- ja yleisten 
sääntöjen vastaisesti tai kilpailee muiden fitness- tai kehonrakennusliittojen kilpailuissa. 

3. Tiimin jäsenenä tai sen toiminnassa ei saa olla muiden fitness- tai kehonrakennusliittojen tai 
-järjestöjen kilpailijoita tai toimitsijoita. 

 
Kun tiimi ja siitä vastaava henkilö hyväksyy nämä säännöt sekä Suomen Fitnessurheilu ry:n 
kilpailu- ja yleiset säännöt sekä sitoutuu noudattamaan SFU:n antidopingohjelmaa omassa 
toiminnassaan, tiimi voidaan hyväksyä Suomen Fitnessurheilu ry:n viralliseksi tiimiksi. 
 
Tiimin nimi ja virallinen lyhenne:       
 
Tiimin vastaavan allekirjoitus: __________________________ 
 
Nimen selvennys: _______________________________ 
 
 
Tiimin vastuuvalmentajan allekirjoitus: __________________________ 
 
Nimen selvennys: _______________________________   
 
Lähetä tämä sopimus allekirjoitettuna PDF-dokumenttina sähköpostiosoitteeseen: 
info@suomenfitnessurheilu.fi 


