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1. SÄÄNTÖJEN KATTAVUUS
Valtionapua nauttivana urheilujärjestönä Sukeltajaliitto ry sitoutuu suomalaisten
urheilujärjestöjen antidoping-säännöstöön, Maailman antidopingtoimiston (WADA)
antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsääntöihin, Euroopan Neuvoston dopingin vastaiseen yleissopimukseen ja pohjoismaiseen antidopingsopimukseen, sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. Kansainvälisessä toiminnassa Sukeltajaliitto ry sitoutuu noudattamaan Maailman vedenalaisjärjestön (CMAS) dopingia koskevia sääntöjä ja määräyksiä.
Sukeltajaliiton jäsenseurat ja Liiton valvonnan alaisessa sukellustoiminnassa mukana olevat jäsenseurojen urheilijat ja muut henkilöjäsenet sitoutuvat tähän
sääntöön ja tähän liittyen kaikkiin yllä mainittuihin säännöstöihin, sääntöihin ja
sopimuksiin.
Mikäli nämä säännöt eivät kata jotakin tapausta, noudatetaan siinä tapauksessa
WADA:n ja CMAS:n antidopingsäännöstöä.

2. DOPINGVALVONTA
Sukeltajaliitto huolehtii siitä, että sen edustamissa lajeissa suoritetaan vuosittain
kilpailuissa ja niiden ulkopuolella dopingtestausta suomalaisten urheilujärjestöjen
antidoping-säännöstön edellyttämällä tavalla sekä Suomen Antidopingtoimikun2
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nan (ADT) ohjeiston mukaisesti.
Sukeltajaliitto huolehtii myös siitä, että sekä jäsenseuroja että yksittäisiä urheil ijoita valistetaan ja tiedotetaan aktiivisesti kielletyistä aineista ja menetelmistä.
Sukeltajaliiton järjestämästä testauksesta päättää Liiton hallitus . Suomen Antidopingtoimikunnan ja vastaavalla virallisella pohjoismaisella testiryhmällä, sekä
CMAS:n virallisesti nimeämillä dopingtestivirkailijoilla on oike us suorittaa Sukeltajaliiton antidopingsääntöihin sitoutuneille urheilijoille testejä sekä kilpailuissa että
niiden ulkopuolella. Kansainvälisissä mestaruuskilpailuissa testauksesta vastaa
CMAS.
Alueellisissa kilpailuissa räpyläuinnissa, sukelluskalastuksessa, sukellussuunnistuksessa, uppopallossa ja vapaasukelluksessa vastaavat kisoissa suoritettavasta,
CMAS:n sääntöjen mukaisesta, testauksesta järjestäjä.
Testit suoritetaan pääsääntöisesti niistä ennalta ilmoittamatta.
Testin suorittaneen ao. kansainvälisen liiton ilmoitus Sukeltajaliiton antidopingsääntöihin sitoutuneen urheilijan positiivisesta dopingtestituloksesta tapaukseen
mahdollisesti liittyvine asiapapereineen, toimitetaan välittömästi Suomen Antidopingtoimikunnalle.

2.1 Olosuhteet
Kilpailun tai tapahtuman järjestäjä on velvollinen järjestämään ulkonaiset olosuhteet niin, että testaus voidaan tarvittaessa suorittaa.
Kilpailun järjestäjän tai harjoituksen pitäjän on sallittava testiryhmälle esteetön
pääsy kilpailu- ja harjoituspaikalle.
Tilaisuuden vastaavan on annettava testiryhmälle sen tarvitsemat tiedot ja apu.
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2.2 Testiin valittavat urheilijat
Sukeltajaliiton järjestämissä testeissä testattavat urheilijat valitaan arpomalla,
testauksen suorittajan kanssa päätettävän järjestelmän mukaisesti, ellei näistä
säännöistä tai muista kilpailusäännöistä muuta johdu.
ADT:n suorittamissa testeissä testiryhmän johtajalla on valtuudet ja ohjeet päättää testattavista urheilijoista suomalaisten urheilujärjestöjen antidopingsäännöstön mukaisesti.
Kansainvälisissä kilpailuissa urheilijat valitaan testiin CMAS:n sääntöjen mukaisesti arpomalla, ellei CMAS:n teknisistä säännöistä muuta johdu.

3. URHEILIJAN SAAPUMINEN TESTIIN
Testikutsun saatuaan urheilijan tulee saapua kilpailussa suoritettavaan testiin välittömästi kilpailusuorituksensa päätyttyä. Kilpailun ulkopuolella suoritettavaan
testiin urheilijan tulee saapua viimeistään testikutsussa ilmoitetun ajan kuluessa.
Urheilijan on voitava todistaa henkilötietonsa testaajalle.
Testitilaisuudessa urheilijan tulee noudattaa testilääkärin tai vastaavan testaajan
antamia ohjeita.

4. KIELLETYT LÄÄKEAINEET URHEILUSSA
Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa -luettelot perustuvat Maailman Antidopingtoimiston (WADA) julkaisemaan luetteloon urheilussa kielletyistä lääkeaineista ja menetelmistä.
ADT:n luettelot eivät sisällä kaikkia Suomessa käytössä olevia lääkevalmisteita.
Urheilijan tulee varmistaa, että hänellä on ajan tasalla oleva Kielletyt lääkeaineet
ja menetelmät urheilussa -luettelo. Tarvittaessa hänen tulee ottaa yhteyttä ADT:n
toimistoon tai lajiliittoonsa.
4
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5. RANGAISTUSKÄYTÄNTÖ
5.a Positiivinen testitulos
Mikäli testitulos on positiivinen, ts. testattavan henkilön virallisesta näytteestä
löydetään kiellettyä ainetta, määrittelee ADT:n valvontalautakunta, asianomaista
urheilijaa ja Sukeltajaliittoa kuultuaan, onko kyseessä doping.

5.b Väliaikainen kilpailukielto
Urheilija ei saa osallistua urheilujärjestöjen alaiseen kilpailuun sen jälkeen, kun
hän on saanut tiedon positiivisesta testituloksesta siihen saakka, kunnes hänet on
todettu syyttömäksi dopingiin ja hänen kilpailukieltonsa on päättynyt.
Väliaikaista kilpailukieltoa rikkonutta urheilijaa rangaistaan ADT:n ohjeiden mukaisesti.

5.1 Rangaistukset
Mikäli ADT:n valvontalautakunta toteaa, että kyseessä on positiivinen dopingtestinäyte, testistä kieltäytyminen, manipuloidun tai vastaavan dopingnäytteen antaminen tai muu dopingiksi katsottava tapaus, Sukeltaja liitto rankaisee asianomaista jäsenseuransa urheilijaa varattuaan hänelle tilaisuuden tulla kuulluksi,
yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Liitto on saanut tiedon valvontalautakunnan
päätöksestä tai saatuaan urheilijan tai Liiton pyytämän lausunnon Suomen Antidopingtoimikunnalta. Rangaistuksist a päättää ja ne toimeenpanevat Liiton hallitus.

5

Hyväksytty hallituksessa 19.9.2004

5.2 Rangaistusten pituus
Rangaistusten pituudet ovat CMAS:n sääntöjen mukaiset. Dopingiin syyllistynyttä
tai testauksesta kieltäytynyttä tai manipuloidun tai vastaavan näytteen antanutta
Sukeltajaliiton antidopingsääntöihin sitoutunutta urheilijaa rangaistaan seuraavasti:
•
•

Kaksi (2) vuotta urheilun toimintakieltoa ensimmäisestä dopingrikkomuksesta.
Elinikäinen urheilun toimintakielto toistuvasta dopingrikkomuksesta.

Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa on määritelty 3.luvussa erikseen
määriteltyjä aineita. Jos urheilija voi näyttää toteen, että hän ei ole käyttänyt
edellä mainittuja erikseen määriteltyjä aineita urheilusuorituksen parantamiseen,
urheilun toimintakiellon pituus määrätään seuraavasti:
•
•
•

Enintään kuusi (6) kuukautta urheilun toimintakieltoa ensimmäisestä rikkomuksesta.
Kaksi (2) vuotta urheilun toimintakieltoa toistuvasta rikkomuksesta.
Elinikäinen urheilun toimintakielto kolmannesta rikkomuksesta.

Varoitus on mahdollinen Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella,
kun tapauksessa on kyseessä erityisen lieventävät syyt.
Kilpailukielto koskee kilpailemista, valmentamista ja toimitsijana toimimista kaikessa urheilujärjestöjen alaisessa toiminnassa.
Kilpailukieltoa rikkonutta urheilijaa rangaistaan kahden (2) vuoden urheilun toimintakiellolla rikkomispäivästä alkaen. Toistuvasta rikkomuksesta rangaistaan
kyseistä urheilijaa elinikäisellä urheilun toimintakiellolla.
Dopingiin todistettavasti osallistunutta Sukeltajaliiton jäsenseuran valmentajaa,
lääkäriä, urheilujohtajaa tai muuta henkilöjäsentä rangaistaan sulkemalla hänet
pois kaikesta liiton alaisesta urheilutoiminnasta vähintään 24 kuukaudeksi. Samoin rangaistaan Sukeltajaliiton henkilöjäsentä, joka on syyllistynyt dopingaineiden salakuljetukseen, kauppaan, välitykseen tai muuhun dopingia edistävään
6
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toimintaan. Rikkomuksen toistuessa rangaistuksen pituus on vähintään 48 kuukautta.
Mikäli kielletyn aineen käyttämisestä tai muusta edellisessä kohdassa mainitusta
rikkomuksesta on kulunut sen tullessa ADT:n tietoon vähintään 24 kuukautta,
katsotaan rikkomus vanhentuneeksi, eikä ADT ota sitä enää käsittelyyn. Siinä tapauksessa asiaa ei käsitellä myöskään Sukeltajaliitossa.

5.3 Ilmoitusvelvollisuus
Dopingtapauksessa on Sukeltajaliiton kuukauden kuluessa ADT:n valvontalautakunnan päätöksestä tai Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon saamisesta
annettava asiasta päätös ja ilmoitettava Suomen Antidopingtoimikunnalle niistä
toimenpiteistä, joihin Liitto on tapauksen vuoksi ryhtynyt. Rangaistuksen saaneen
urheilijan nimi on julkistettava välittömästi, kun Liiton hallitus on tehnyt asiasta
päätöksen.
Kilpailukiellon saaneen urheilijan nimi ilmoitetaan STT:n kautta ja Sukeltajalehdessä, sekä CMAS:n sääntöjen mukaisesti sen pääsihteerille. Kilpailukiellon
saaneen urheilijan nimi ilmoitetaan myös SLU:lle ja urheilun lajiliitoille.

5.4 Muutoksenhaku
Siitä, kun Sukeltajaliiton antidopings ääntöihin sitoutunut urheilija tai Sukeltajaliitto on saanut tiedon ADT:n valvontalautakunnan dopingpäätöksestä, on kummallakin erikseen mahdollisuus kahden viikon kuluessa antaa lisäselvityksiä ja tehdä
esitys Suomen Antidopingtoimikunnalle lausunnon saamiseksi lievemmäksi rangaistukseksi tai rankaisematta jättämisestä.
Jos Sukeltaja liitto on saanut ADT:ltä lausunnon lievemmäksi rangaistukseksi tai
rankaisematta jättämisestä lausuntoa koskevassa tapauksessa, Liiton hallitus voi
päätöksessään menetellä saadun lausunnon mukaisesti.
Ilman ADT:n puoltavaa lausuntoa Liitto ei saa rangaista urheilijaa tai muuta hen7
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kilöä vähempää kuin kohdan 5.2. mukaisella rangaistuksella.
Mikäli Sukeltajaliitto on antanut kovemman rangaistuksen kuin Maailman Antidopingtoimiston (WADA) suositukset edellyttävät, voi rangaistuksen saanut urheilija
tai muu henkilö WADA:n suosituksen mukaisen rangaistuksen kärsittyään hakea
muun urheilulajin lajiliitolta oikeutta toimia ko. urheilulajin piirissä. Jos muun urheilulajin urheilija tai muu henkilö hakee tällaista oikeutta Sukeltajaliitol ta, Liiton
on ennen päätöstä pyydettävä ko. asiaa koskeva lausunto ADT:lta.

5.5 Suorituksen hylkääminen
Dopingiin syyllistyneen urheilijan suoritus ja hänen positiivisen dopingtestinäytteen antamispäivänä tekemänsä tulos hylätään. Samoin hylätään urheilijan suoritus ja tulos, jos urheilija on kilpaillut em. päivän jälkeen ennen kuin hän on saanut tiedon positiivisesta dopingtestituloksesta.
Missä tahansa muussa dopingiksi katsottavassa tapauksessa urheilijan suoritus ja
tulos hylätään edellä mainitun mukaisesti perustuen ADT:n valvontalautakunnan
ilmoitukseen dopingtapauksen tapahtuma -ajasta.
Joukkueurheilussa suorituksen hylkäys tapahtuu WADAN sääntöjen mukaisesti.

6 TESTIKULUT
Sukeltajaliitto vastaa omalta osaltaan sopimuksien mukaisista dopingtestauskuluista siltä osin kun Liiton hallitus Liiton järjestämien testien lukumäärästä päättää. Liiton järjestämissä kilpailujen ulkopuolella tapahtuvissa testeissä korvataan
testimatkasta aiheutuneet matkakulut halvimman julkisen kulkuneuvon taksojen
mukaan.
CMAS:n alaisessa kansainvälisessä mestaruuskilpailussa testiin kutsuttujen testikuluista vastaa CMAS tai siihen kuuluva alueellinen Sukeltajaliitto. CMAS vastaa
kilpailujen ulkopuolella suorittamiensa testien kuluista.
8
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Suomen Antidopingtoimikunta vastaa omien testiensä kuluista.
Jos urheilijan antaman dopingnäytteen A-pullon analyysin tulos on positiivinen,
kyseinen urheilija vastaa itse kaikista B-pullon analyysistä johtuvista kuluista, jos
hän on B-pullon analyysiä vaatinut.
Siinä tapauksessa, että Sukeltajaliiton nimeämänä Suomea edustava urheilija antaa positiivisen dopingnäytteen kansainvälisessä kilpailussa, hän on velvollinen
korvaamaan kaikki kyseisestä testistä aiheutuneet testikulut Sukeltajaliitolle, mikäli testi stä on aiheutunut tai aiheutuu Liitolle suoranaisia kuluja.

7 KILPAILUKIELLON AIKAINEN DOPING-VALVONTA
Ehtona kilpailuihin osallistumiselle urheilun toimintakiellon jälkeen on, että urheilija on ilmoittanut ADT:lle jatkavansa kilpaurheilua toimintakiellon päättymisen
jälkeen ja olevansa dopingtestauksen piirissä toimintakiellon aikana sekä antanut
ADT:lle pyydettäessä Suomen antidopingsäännöstön 7 §:ssä tarkoitetut yhteysja olinpaikkatietonsa.
Mikäli urheilun toimintakieltoon määrätty, kilpaurheilun lopettanut urheilija haluaa
myöhemmin palata kilpaurheilun pariin, hän on oikeutettu palaamaan vasta ilmoitettuaan asiasta ADT:lle ja oltuaan kilpailun ulkopuolisen dopingtestauksen piirissä yhtä kauan kuin toimintakieltoa oli jäljellä sinä päivänä, kun hän lopetti kilpaurheilun.

8 OSALLISTUMINEN URHEILUJÄRJESTÖJEN ALAISEEN
TAI MUUHUN KILPAILUUN
8.1 Urheilujärjestöjen alainen toiminta
Kilpailukiellossa oleva henkilö ei saa ottaa osaa urheilujärjestöjen alaiseen kilpailu- eikä valmennustoimintaan.
9
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Tätä sääntöä todistettavasti rikkonutta urheilijaa rangaistaan näiden sääntöjen
kohdan 5.2 mukaan. Tätä sääntöä todistettavasti rikkonutta valmentajaa tai toimitsijaa rangaistaan rikkomispäivästä lukien kahden (2) vuoden pituisella kilpailukiellolla.
Urheilijaa, valmentajaa, tuomaria tai toimitsijaa rangaistaan rikkomispäivästä lukien enintään yhden (1) vuoden pituisella kilpailukiellolla, jos hän ottaa osaa kilpailuun, johon osallistuu dopingin vuoksi kilpailukiellossa oleva urheilija, valmentaja, tuomari tai toimitsija.

8.2 Muu toiminta
Sukeltajaliiton alainen urheilija, valmentaja, tuomari, tai toimitsija ei saa ottaa
osaa urheilujärjestöihin kuulumattoman promoottorin, yhdistyksen tai järjestön
järjestämään julkiseen kilpailuun missään sukelluksen alalajissa, jossa kilpailee
dopingin vuoksi kilpailukiellossa oleva urheilija tai urheilijoita. Toimitsijaksi katsotaan tuomari, kuuluttaja, ajanottaja, kilpailun sihteeristö ja muu kilpailun järjestäjän tehtävässä toimiva henkilö.
Tätä sääntöä todistettavasti rikkonutta Sukeltajaliito n alaista urheilijaa, valment ajaa, tuomaria tai toimitsijaa rangaistaan rikkomispäivästä lukien enintään yhden
(1) vuoden pituisella kilpailukiellolla Sukeltajaliiton alaisessa toiminnassa.

9 ANTIDOPING-SOPIMUS
Jokaisen urheilijan, joka haluaa edustaa Sukeltajaliiton nimeämänä Suomea kansainvälisessä kilpailussa, on täytettävä ja allekirjoitettava erillinen antidopingsopimus ja kyseisen sopimuksen mukaisesti toimitettava siitä Liitolle kuuluva
kappale Sukeltajaliittoon.
Allekirjoituksellaan urheilija sitoutuu noudattamaan kaikilta osin kyseistä sopimusta sekä sitoutuu Sukeltajaliitossa sopimuksen voimassaoloaikana voimassaoleviin antidoping-sääntöihin ja sen mukaisesti suomalaisten urheilujärjestöjen
10
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antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöön, Euroopan Neuvoston dopingin vastaiseen yleissopimukseen ja
pohjoismaiseen antidopingsopimukseen sekä Suomen allekirjoittamien muiden
kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin, sekä kansainväl isessä
toiminnassa Maailman vedenalaisjärjestön (CMAS) dopingia koskeviin sääntöihin
ja määräyksiin.
Urheilija ei voi tulla valituksi edustamaan Suomea kansainvälisessä kilpailussa
ennen kuin hän on toimittanut tämän sääntökohdan tarkoittaman antidopingsopimuksen Liitolle kuuluvan ja urheilijan allekirjoittaman kappaleen Sukeltajaliiton haltuun niin, kuin tässä sääntökohdassa ja liitteenä olevassa antidopingsopimuksessa on määrätty.
Allekirjoittajan ollessa alaikäinen (alle 18 v.) sopimuksen tekemiseen on oltava
huoltajan suostumus.

12 LIITON HALLITUKSEN JÄSENEN ANTIDOPINGSOPIMUS
Liiton hallituksen jokaisen jäsenen on allekirjoitettava näiden sääntöjen 9. ko hdassa mainittu antidoping-sopimus ja toimitettava sopimuksesta Liitolle kuuluva
kappale välittömästi Liiton haltuun.
Hallituksen jäsenen antidoping-sopimus on voimassa niin kauan kun hän on yhtäjaksoises ti Liiton hallituksen jäsen.
Jos Liiton hallituksen jäsen on myös urheilija, häntä koskevat antidopingsopimuksen urheilijaa koskevat oikeudet ja velvoitteet.

13 VALITTAMINEN
Sukeltajaliiton antamasta rangaistuspäätöksestä voi valittaa ensisijaisesti Urheilun oikeusturvalautakunnalle.
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14 SÄÄNTÖMUUTOKSET
Kaikki näihin sääntöihin tulevat muutokset tekee Liiton hallitus sen mukaisesti
kun suomalaisten urheilujärjestöjen antidopingsäännöstö tai CMAS:n antidopingsäännöt muuttuvat. Hallitus voi muutoinkin tehdä näihin säänt öihin tarpeelliseksi
katsomiaan muutoksia. Hallituksen on ilmoitettava Liiton jäsenille sääntömuutoksesta sekä sääntömuutoksen voimaanastumispäivä.

15 VAHVISTAMINEN
Nämä säännöt vahvistetaan vuosittain Liiton sääntömääräisessä syyskokouksessa.

SUKELTAJALIITTO RY

puheenjohtaja

toiminnanjohtaja
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