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Sopimus Ilmailuliiton Suomen mestaruuskilpailun järjestämisestä 2019

Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL) ja _______________________________________
liiton jäsenyhteisö tai muu erikseen sovittu taho (jäljempänä järjestäjä) ovat sopineet
seuraavaa vuoden 20____ __________________________________________ Suomen
mestaruuskilpailujen järjestämisestä.
1. Järjestäjä sitoutuu järjestämään Suomen mestaruuskilpailut seuraavissa lajeissa ja/tai
sarjoissa:

-

___ .____ -____.____ 20____ välisenä aikana __________________________ (paikka).
2. Järjestäjä sitoutuu järjestämään kilpailut SIL:n ja lajin omien sääntöjen mukaisesti sekä
muutoinkin asianmukaisesti SM-arvon vaatimalla tavalla.
3. Järjestäjä sitoutuu käyttämään mahdollisen SIL:n myöntämän kilpailutuen siihen
tarkoitukseen, johon tuki on myönnetty.
4. Järjestäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia SIL:n sääntöjä sekä SIL:n ja FAI:n
kilpailusääntöjä sekä ilmailumääräyksiä. Järjestäjä hankkii kilpailulle tarvittavat
viranomaisluvat. Järjestäjä vastaa siitä, että tapahtumasta ilmoitetaan lokakuun loppuun
mennessä liiton toimistolle ilmatilan käytön vuosisuunnitelman laatimista varten.
Järjestäjä vastaa tarvittavista ilmatilan käyttöön liittyvistä neuvotteluista ANS Finlandin
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kanssa liiton ilmatilatyöryhmän avustuksella. Kopio sovituista lennonvarmistuspalveluun
liittyvistä menettelyistä toimitetaan liiton toimistolle.
Järjestäjä on velvollinen tekemään Ranking ilmoitukset kansainvälisille järjestöille.
Järjestäjä vastaa myös ranking järjestelmän ylläpidosta ja siihen ilmoittamisesta tai
vastaavista aiheutuvista kuluista.
5. Järjestäjä velvoitetaan takaamaan mahdollisille doping-testaajille asianmukaiset tilat sekä
järjestämään vapaaehtoisia täysi-ikäisiä saattajia, kaksi miestä ja kaksi naista (jos
kilpailussa on myös naisia). Kisajärjestäjän tulee antaa testiryhmälle heidän pyytämänsä
kilpailutiedot.
6. Järjestäjä sitoutuu noudattamaan SIL:n mainonnasta mahdollisesti antamia määräyksiä.
Markkinointi-, mainos- ja muita yhteistyösopimuksia tehdessään järjestäjä sitoutuu olemaan
tekemättä sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa SIL:n suursopimusten kanssa. Jos SIL:llä on voimassa
olevia suursopimuksia, ovat ne ilmoitettu tämän sopimuksen liitteenä
Tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen syntyvistä suursopimuksista SIL informoi
järjestäjiä. Sikäli kuin tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tehtävistä
suursopimuksista asetetaan velvollisuuksia järjestäjää kohtaan, SIL on yhteydessä
järjestäjään mahdollisten ristiriitatilanteiden välttämiseksi.
Järjestäjän markkinointi- ja mainossopimukset tehdään järjestäjän ja yrityksen kesken,
ellei erikseen muuta sovita. Mahdolliset ristiriitaisuudet järjestäjän sopimusten ja SIL:n
suursopimusten kesken ratkaistaan tapauskohtaisesti erikseen neuvottelemalla. Tätä
varten järjestäjä ilmoittaa jo solmimansa 1 kohdassa tarkoitettuja kilpailuja koskevat
sopimuksensa tämän sopimuksen liitteessä.
7. Järjestäjä sitoutuu myös luovuttamaan korvauksetta kilpailun urheilijasuoritusten
dokumentoinnista, arvostelusta tai tarkkailusta syntyvän materiaalin liiton käytettäväksi
ns. suursopimuksiin, joihin luetaan myös kaikki lajin maajoukkuetta koskevat (yhden tai
useamman ilmailulajin kattavat) sopimukset, sekä muuhun SIL:n markkinointi- ja
tiedotustarkoituksiin sekä tarvittaessa suoraan tiedotusvälineille. Ellei järjestäjällä tai
SIL:lla ole oikeutta em. materiaalin kilpailusääntöjen tai kilpailukutsun perusteella,
järjestäjä hankkii tarvittaessa luvan materiaalin toimittamiseen oikeuksien haltijalta.
8. Järjestäjä tai SIL eivät hyvien kauppatapojen mukaisesti julkisesti esitä negatiivista
vertailua tai arviointia mahdollisista toistensa kanssa kilpailevista tai muista
yhteistyöyrityksistä tai näiden tuotteista.
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9. Järjestäjä sitoutuu käyttämään SIL:n mahdollisiin suursopimuksiin liittyvien
yritysten/tuotteiden tunnuksia kilpailupaikalla, kilpailumateriaaleissa, organisaation
asuissa jne. erikseen sovittavalla tavalla.
10. Järjestäjällä tulee olla voimassa oleva järjestäjän vastuuvakuutus, joka kattaa myös ilmailuurheilun lajit. Liiton jäsenyhdistyksille on niiden SIL:n jäsenyyteen liittyvä OP Vakuutus
oy:n ja Suomen Olympiakomitean neuvottelema ”Tuplaturva” toiminnan vastuuvakuutus.
11. Järjestäjä toimittaa kilpailun viralliset lopputulokset sähköisesti SIL:n toimistoon viimeistään
kolmen arkipäivän kuluessa kilpailun päättymisestä. Tulokset toimitetaan erillisenä tiedostona,
joka voidaan julkaista liiton internetsivustolla.
12. Järjestäjän on kilpailua järjestäessään otettava huomioon SIL:n ympäristöpolitiikka sekä
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo-asiat, jotka velvoittavat liiton kaikkea toimintaa. Lajikohtaista
ympäristötietoa löytyy SIL:n julkaisemasta harrasteilmailun ympäristökatselmuksesta.
Käytännössä ympäristökysymysten huomioiminen tarkoittaa mm omaehtoista melun,
tieliikenteen ja tarpeettoman energiankulutuksen vähentämistä. Yhdenvertaisuudella
tarkoitetaan sitä, että kaikki kilpailijat ovat samanarvoisia, eikä kilpailuissa esiinny epätasaarvoista kohtelua tai syrjintää.
Kilpailun järjestäjä sitoutuu olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen
manipulaatioon ja mikäli sellaista havaitsee, sitoutuu ilmoittamaan siitä omalle
lajiliitolleen ja Suomen urheilun eettiseen keskukseen SUEK ry:lle.
13. Tämän sopimuksen rikkomisesta voidaan asettaa rangaistuksia SIL:n sääntöjen puitteissa.
14. Tämä sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun.
15. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet tämän
sopimuksen soveltamisessa tai muussa SIL:n valmennus- ja kilpailutoimintaa koskevassa
asiassa pyritään ratkaisemaan osapuolten kesken liiton sisällä ilman tarpeetonta
julkisuutta kohtuullisen ajan puitteissa.
Mikäli tämän sopimuksen soveltamista koskevassa erimielisyydessä ei keskinäisissä
neuvotteluissa päästä kumpaakin osapuolta tyydyttävään tulokseen,
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nimeämä välimies ratkaisee erimielisyydet
lopullisesti. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen lakia ja Keskuskauppakamarin
välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä.
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Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

____________________ ____.____.20____
Järjestäjä

Helsingissä ____.____.20_____
Suomen Ilmailuliitto ry

____________________________

____________________________

Voimassa 30.1.2019 lähtien koskien 2019 SM kilpailuja
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