
SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY:N KANSALLISTA LUOKITTELUA 

KOSKEVAT PROTESTISÄÄNNÖT 
 

Säännöt ovat voimassa 1.9.2018 alkaen 

 

Soveltamisala 

6.1.1    Yleistä 

Suomen Paralympiakomitea ry:n (”Paralympiakomitea”) luokittelua koskevat 
protestisäännöt koskevat protestimenettelyä urheilijan luokitteluprosessista. 

 

Paralympiakomitean nimittämä protestilautakunta voi ratkaista protestin, joka koskee 
Paralympiakomitean jäsenjärjestön urheilijalle määräämää kansallista kilpailuluokkaa tai 
menettelyä, jossa kilpailuluokka on annettu. Nämä protestisäännöt eivät koske 
kansainvälisessä menettelyssä annettua kilpailuluokkaa. 

 

Urheilijan kilpailuluokasta voi tehdä protestin yksittäisessä kilpailussa tai 
luokittelutilaisuudessa ainoastaan yhden kerran.  

 

Luokittelutilaisuuden järjestäjän on tiedotettava luokitteluun osallistuvalle urheilijalle 
protestin mahdollisuudesta ja Paralympiakomitean protestisäännöistä. 

 

6.2      Protesti 

6.2.1    Protestin tekemiseen oikeutetut 

Protestin voi tehdä 

 

1. Luokittelun kohteena oleva urheilija 

2. Luokittelun kohteena olevan urheilijan lajiliitto 

 

Edellä esitetyn lisäksi luokittelun suorittajalla on mahdollisuus pyytää asianomaiselta 
lajiliitolta urheilijan uudelleenluokittelua, mikäli hän havaitsee muutoksen urheilijan 
toimintakyvyssä suoritetun luokittelun jälkeen. 

 

6.2.2    Protestin kohde 

Protesti voi koskea urheilijan kilpailuluokkaa sekä menettelyä, jossa luokittelu on 
suoritettu. Protesti ei voi koskea urheilijan kilpailuluokan statusta. 

 

Protesti ei voi koskea sitä, että urheilijalla ei ole todennetusti paralympialajeihin soveltuvaa 
vammaa ja häntä ei voida luokitella. 

  

6.2.3    Protestin tekeminen 

Protesti on esitettävä lajiliiton luokittelusta vastaavalle taholle/henkilölle tai mikäli 
luokittelu on suoritettu kilpailutapahtuman yhteydessä, kilpailun luokittelijalle. Mikäli 
luokittelun kohteena olevan urheilijan lajiliitolla ei ole luokittelusta vastaavaa henkilöä tai 
jos protestin on tehnyt lajiliitto, protestin voi esittää Paralympiakomitealle.  



Protesti on jätettävä seitsemän (7) päivän kuluessa luokan antamisesta. 

 

Luokan antamisella tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin urheilija on saanut kirjallisen 
vahvistuksen hänelle luokittelutilaisuuden ja siihen mahdollisesti liittyvien 
seurantatilaisuuksien seurauksena määrätystä lopullisesta kilpailuluokasta. 

 

6.2.4    Protestimaksu 

Protestin yhteydessä on suoritettava 50 euron suuruinen protestimaksu. Maksu on 
suoritettava Paralympiakomitealle protestin jättämisen yhteydessä, Maksun on oltava 
suoritettuna viimeistään protestilautakunnan kokoontuessa käsittelemään protestia. 

 

6.2.5    Protestin sisältö 

Protestiin on sisällytettävä seuraavat tiedot: 

 

− Protestin tekijän henkilö- ja yhteystiedot 

− Protestin kohteena olevan urheilijan henkilö- ja yhteystiedot 

− Protestin kohteena oleva päätös 

− Protestin syy ja perustelut 

− Protestia tukevat asiakirjat ja muu selvitys 

− Päiväys ja allekirjoitus 

Protestin tekemisessä on käytettävä Paralympiakomitean protestilomaketta. 

6.2.6    Protestin vaikutus urheilijan kilpailuluokan tilaan 

Protestin kohteena olevan urheilijan kilpailuluokkaan ei saa tehdä muutoksia ennen kuin 
protesti on käsitelty. Mikäli urheilijan kilpailuluokasta on tehty protesti, on protestin 
kohteena olevan urheilijan kilpailuluokkaa koskeva tila muutettava tilaan 
“Uudelleenluokitus (Review – R)” protestin käsittelyn ajaksi. 

Mikäli luokittelu on suoritettu kilpailutapahtuman yhteydessä, protestin esittänyt urheilija 
saa kilpailla samassa tapahtumassa luokassa, joka hänelle on annettu protestin kohteena 
olevalla päätöksellä. 

 

6.3     Protestin käsittely 

6.3.1    Protestin vastaanottaminen 

Vastaanotettuaan protestin luokittelija tai luokittelusta vastaava henkilö lajiliitossa tai 
Paralympiakomiteassa arvioi esitetyn protestin perusteella onko protesti perusteltu ja 
sisältääkö protesti kaikki vaaditut tiedot. Protestia on pidettävä perusteltuna, jos se ei ole 
selvästi aiheeton tai koske sellaista seikkaa, josta protestin esittäminen ei ole näiden 
sääntöjen mukaan mahdollista.  

 

Mikäli luokittelusta vastaava henkilö tai luokittelija katsoo, että protesti ei selvästi ole 
perusteltu tai protesti on niin puutteellinen, ettei sen käsittely ole mahdollista, 
luokittelusta vastaava tai luokittelija voi hylätä protestin. Luokittelusta vastaava tai 



luokittelija ilmoittaa protestin hylkäämisestä kirjallisesti protestin tekijälle ilman aiheetonta 
viivytystä. 

 

Jos luokittelusta vastaavalla tai luokittelijalla ei ole pätevää syytä olla hyväksymättä 
protestia, luokittelusta vastaava tai luokittelija ilmoittaa protestista Paralympiakomitealle 
ilman aiheetonta viivytystä. 

 

Kaikki protestin mukana jätetyt asiakirjat tulee toimittaa Paralympiakomitealle. 

 

6.3.2    Protestilautakunta 

Paralympiakomitea nimittää protestilautakunnan käsittelemään protestin. 
Protestilautakunta koostuu Paralympiakomitean edustajasta sekä vähintään kahdesta 
luokittelun asiantuntijasta, joista vähintään toisella tulisi mahdollisuuksien mukaan olla 
protestin kohteena olevan urheilijan lajin lajituntemusta. 

 

6.3.3    Protestin käsittely 

Protestilautakunta voi asian selvittämiseksi kuulla asianosaisia tai pyytää heitä 
toimittamaan asiassa lisäselvitystä tai hankkia lääketieteellistä, urheilullista tai muuta 
tieteellistä asiantuntemusta. 

 

Protestilautakunnan on käsiteltävä protesti mahdollisuuksien mukaan kolmenkymmenen 
(30) päivän kuluessa sen saapumisesta Paralympiakomitealle. 

 

6.3.4 Protestin seuraukset 

Protestilautakunta voi hylätä protestin, jolloin protestin kohteena oleva luokitus jää 
voimaan. 

 

Jos protestilautakunta hyväksyy protestin, protestipaneeli voi palauttaa asian asianomaisen 
lajiliiton käsiteltäväksi ja velvoittaa lajiliiton järjestämään protestin esittäneelle urheilijalle 
uuden luokittelumahdollisuuden. Luokittelutilaisuuden järjestelyistä ja kustannuksista 
vastaa kyseinen lajiliitto. 

 

Protestilautakunta antaa ratkaisustaan kirjallisen päätöksen. Protestilautakunta toimittaa 
päätöksen tiedoksi protestin tekijälle ja urheilijan lajiliitolle. 

 

Protestimaksu palautetaan protestin tekijälle, mikäli protesti hyväksytään ja protestin 
kohteena oleva kilpailuluokka muuttuu protestilautakunnan määräämään 
uudelleenluokittelun seurauksena. 

 

Protestilautakunnan päätös on lopullinen. 

 
 

 

 


