
 

 

Suomen Rottweileryhdistys- 

Finlands Rottweilerförening r.y. 
 

EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS 
 

Koiran ohjaaja ja koira: ___________________________________________ 

Ohjaajan nimi: ___________________________________________ 

Ohjaajan osoite: ___________________________________________ 

Ohjaajan puhelinnumero: ___________________________________________ 

Ohjaajan sähköpostiosoite: ___________________________________________ 

 

Koiran nimi: ___________________________________________ 

Koiran rekisterinumero: ___________________________________________ 

Koiran mikrosirunumero: ___________________________________________ 

 

 

Teidät on nimetty Suomen Rottweileryhdistys-Finlands Rottweilerförening r.y. (myöhemmin SRY) 

 ___________________________________________ joukkueeseen. 

 

Joukkueen jäsen sitoutuu seuraaviin edustusjoukkuetta koskeviin ehtoihin: 

1. Joukkueen jäsen on velvollinen osallistumaan kilpailuun. Osallistumisen peruttaminen on mahdollista vain 

erityisen painavista syistä:  

• oma tai koiran sairastuminen, esitettävä lääkärin / hoitajan todistus 

• lähiomaisen vakava sairastuminen tai kuolema 

              Osallistumisen peruuntumisesta on välittömästi ilmoitettava joukkueen johtajalle.  

2. Joukkueen jäsenen tulee olla suomessa vakituisesti asuva ja SRY:n jäsen sekä koiran tulee olla rekisteröity 

suomeen. 

3. Joukkueen jäsenen tulee käyttäytyä hyvän koiraurheiluhengen mukaisesti. 

4. Koiran ohjaaja vastaa siitä, että koira on rokotettu ja madotettu annettujen ohjeiden mukaisesti. 

5. Koiranohjaaja sitoutuu noudattamaa joukkueenjohtajan antamia ohjeita ja määräyksiä koko edustusmatkan 

ajan.  

6. Koiranohjaaja sitoutuu noudattamaan kilpailusääntöjä ja koeohjetta sekä Suomen että kohdemaan 

antidopingmääräyksiä. 

 



7. Joukkueen jäsenten on pukeuduttava virallisiin edustusasuihin ko. kilpailun avajaisissa, palkintojenjaossa ja 

suoritusten aikana sekä lehteen toimitettaviin valokuviin. Muiden kuin virallisten SRY:n yhteistyökumppanien 

mainoksia edustusasuissa ei saa olla. Joukkueen jäsen ei edustusmatkoillaan saa mainostaa omia mahdollisia 

sponsoreitaan, mikäli ne ovat kilpailevien yrityksien mainoksia.  

8. SRY ei maksa joukkueen ruokailukuluja. 

9. Jokainen joukkueen jäsen vastaa matkatavaroistaan. SRY suosittaa matkatavaravakuutuksen ottamista. 

10. Koiranohjaaja vastaa itse kaikista koiransa aiheuttamista vahingoista matkan aikana. 

11. Koiranohjaaja vastaa myös kaikista koiralle aiheutuneista vahingoista ja sairastumisesta aiheutuneista 

kuluista matkan aikana. 

12. Jokainen omalla autolla matkustava hankkii ja maksaa itse kaikki autoon kuuluvat matkan vuoksi tarvittavat 

vakuutukset. 

13. SRY ei maksa edustustehtävästä johtuvaa ansionmenetystä. 

14. SRY ei maksa mitään puhelinkuluja edustustehtävän ajalta. 

15. Joukkueen jäsen pitää SRY:n kirjanpitoa varten kirjaa omista matkakuluistaan säästäen tositteet (alkuperäiset 

kuitit), kun käytetään joukkueen omia varoja yhdistyksen tililtä. Tositteet tulee toimittaa SRY:n 

rahastonhoitajalle kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.  

16. Ilman allekirjoitettua sopimusta ja siihen sitoutumista ei voi edustaa SRY:tä missään kilpailuissa. 

 

Allekirjoittanut hyväksyy tämän sopimuksen ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. 

Mikäli sopimusehtoja on rikottu, joukkueenjohtaja tekee SRY :n hallitukselle raportin, jossa hän selvittää 

matkatapahtumat. Ohjeiden noudattamatta jättäminen, epäasiallinen ja epäurheilijamainen 

käyttäytyminen saattaa johtaa matkakorvauksen epäämiseen ja määräaikaiseen tai pysyvään 

edustusoikeuden menetykseen. Näissä tilanteissa kilpailija voi joutua maksamaan hallituksen päätöksellä 

hänelle maksetut tuet takaisin.  

 

Allekirjoitukset ja päiväys 

 

____________________________________ 
Paikka ja aika 

 

_____________________________________ ____________________________________________ 
Kilpailija Suomen Rottweileryhdistys-Finlands Rottweilerförening r.y. 

 puheenjohtaja 

 

___________________________________ ____________________________________________ 
Joukkueenjohtaja Suomen Rottweileryhdistys-Finlands Rottweilerförening r.y. 

 sihteeri 

 

SRY:n velvoitteet: 

1. nimittää joukkueenjohtajat 

2. nimeää joukkueen jäsenet 

3. maksaa mahdollisesti joukkueen jäsenten ilmoittautumismaksuja, edustusasukuluja ja / tai 

matkakuluja hallituksen tekemän ja joukkueen jäsenille ilmoitetun päätöksen mukaisesti.  

 

 

 

Hallitus hyväksynyt 13.8.2017 
Sääntö astuu voimaan 1.9.2017 


