Hiihto-Katajan yhteiset pelisäännöt seuran järjestämissä
tapahtumissa ja kilpailumatkoilla
Yleinen käyttäytyminen
Kaikissa seuran järjestämissä tapahtumissa ja kilpailumatkoilla kunnioitamme kanssaihmisiä.
Suvaitsemattomuus, toisten pilkkaaminen, nimittely ja muunlainen väheksyminen sekä fyysinen ja
psyykkinen häirintä tai väkivalta ei kuulu liikunnan ja urheilun toimintakäytäntöihin.
Seuramme jäsenet viihtyvät, jännittävät, pitävät hauskaa ja nauttivat hyvistä urheilusuorituksista
yhdessä. Yhteisöllisyyttä tulee noudattaa niin voiton kuin tappionkin hetkellä, ketään syrjimättä.
Omia kannustetaan tinkimättä, mutta vastustajaa kunnioittaen. Huutaa saa, mutta sivistyneesti.

Päihteet
Liikunnan ja urheilun tavoite on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Liikunta ja urheilu eivät
saa toimia kannustimena päihteiden tai lääkkeiden väärinkäyttöön.
Päihteiden vastuukäyttö on Suomen lakien noudattamista, tilannekohtaista päihteiden käytöstä
pidättäytymistä sekä alkoholia ja tupakkatuotteita käyttävien aikuisten esimerkillisyyttä varsinkin
lasten ja nuorten liikunta- ja urheilutapahtumien aikana.
Liikunnassa ja urheilussa mukana olevat aikuiset käyttäytyvät esimerkillisesti liikunta- ja
urheiluharrastuksen yhteydessä. Liikuntaan ja urheiluun liittyvissä tilaisuuksissa minimoidaan
tupakan, nuuskan, alkoholin tai muiden päihteiden käyttö. Missään oloissa ei käytetä huumeita tai
väärinkäytetä lääkkeitä.
Urheilujuhla on juhlaa myös ilman huumaavia aineita.

Siisteys ja luontoystävällisyys
Jokainen huolehtii itse omasta siisteydestään ympäristöä kohtaan. Majoitustilat pidetään siisteinä ja
asianosaiset huolehtivat riittävästä loppusiivouksesta. Majoitustiloissa noudatetaan majoittavan
osapuolen tai joukkueenjohtajan asettamia sääntöjä ja ohjeita. Viimekädessä joukkueenjohtaja
vastaa paikkojen siistimisestä.
Seuran jäsenet noudattavat kestävän kehityksen periaatteita kaikin mahdollisin keinoin. Luontoa ei
roskata sinne kuulumattomilla jätteillä tai esineillä. Matkustaminen suoritetaan mahdollisimman
pitkälti yhteiskyydityksin ja vältetään yksin omalla autolla kulkemista.

Vastuut
Urheilijan, toimitsijan tai huoltajan tulee noudattaa vastuuhenkilön ohjeita. Heillä on velvollisuus
ilmoittaa vastuuhenkilölle viipymättä sairastumisestaan tai muusta syystä, jonka takia ei kykene
osallistumaan kilpailuun tai muuhun seuran toimintaan, johon hän on lupautunut.

Vastaavassa asemassa toimivan henkilön erillisvastuu
Vastaavassa asemassa olevan henkilön on antamissaan ohjeissa ja säädöksissä noudatettava
tasapuolisuutta ja rehellisyyttä ketään syrjimättä. Hänen on otettava huomioon kaikki sen hetkisen
seurayhteisön jäsenet ja kohdeltava heitä tasavertaisesti.
Hänellä on ilmoitusvastuu seuran johdolle kaikesta häiriökäyttäytymisestä tai muusta toiminnasta,
mikä rikkoo tässä säännöstössä mainittuja kohtia.

Näitä sääntöjä, hyviä tapoja tai urheilun reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta seuran jäsentä
voidaan rangaista varoituksella sekä toistuvista rikkeistä seurasta erottamisella.
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