Sukeltajaliiton hallituksen hyväksymä 2.3.2019

ANTIDOPINGSOPIMUS
Sukeltajaliiton antidopingohjelma määrittelee: Sukeltajaliiton maajoukkueurheilijat allekirjoittavat Liiton antidopingsopimuksen, ja valmentaja (maajoukkuetoiminnasta vastaava)
toimittaa ne kootusti Liiton toimistolle.

URHEILIJA
etunimi ja sukunimi
_________________________________
syntymäaika
_________________________________
katuosoite
_________________________________
postinumero ja postitoimipaikka ____________________________
URHEILIJAN TUKIHENKILÖ /HUOLTAJA
nimi
__________________________________
yhteystiedot
__________________________________
LIITTO

Nimi
Sukeltajaliitto ry__________________________
katuosoite
Valimotie 10______________________________
postinumero ja postitoimipaikka
00380 Helsinki_________________

SOPIMUKSEN TARKOITUS
Tällä sopimuksella urheilija sitoutuu noudattamaan antidopingsäännöstöjä ja
pidättäytymään urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien käytöstä sekä muista
dopingrikkomuksista. HUOM: Jokaisen maajoukkueeseen valitun urheilijan tulee
suorittaa Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen SUEKin Puhtaasti Paras -verkkokoulutus, jonka avulla hän voi varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen
sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin.
Liitto edellyttää urheilijalta tähän sopimukseen sitoutumista sekä em. verkkokoulutuksen tekemistä, jotta urheilija voidaan valita Liiton edustusjoukkueeseen.
SITOUTUMINEN ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖIHIN
Urheilija sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, kansallisen ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä ja määräyksiä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.
Dopingrikkomukset ja urheilijalle niistä määrättävät seuraamukset sekä urheilijan
valitusoikeudesta on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Urheilija on velvollinen tuntemaan kulloinkin voimassa olevat antidopingsäännöstöt
sekä oman lajinsa osalta urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät. Urheilijan lajiliitto
on velvollinen tiedottamaan urheilijalle näistä säännöstöistä ja määräyksistä.
Urheilija on tietoinen siitä, että osallistuessaan kansallisen tai kansainvälisen lajiliiton
alaiseen kilpailuun, koskevat em. liittojen dopingsäännöt urheilijaa tämän sopimuksen
voimassaolosta huolimatta.
DOPINGVALVONTA JA -TESTAUS
Urheilija on dopingtestauksen piirissä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.
SUEKin tai kansainvälisen lajiliiton testauspooliurheilijaa koskee olinpaikkatietojen
ilmoitusvelvollisuus.
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URHEILJAN TIETOJEN LUOVUTUS
Urheilija antaa luvan henkilötietojensa, olinpaikkatietojensa, dopingtestaukseen ja
testitulosten käsittelyyn liittyvien tietojensa luovuttamiseen SUEKin ja WADAn
henkilökunnalle sekä WADAn erivapauslautakunnalle ja muille antidopingorganisaatioille Maailman antidopingsäännöstön mukaisesti. Urheilija on tietoinen siitä, jos
hän myöhemmin haluaa perua lupansa tietojen luovuttamiseen, on hänen tehtävä se
kirjallisesti SUEKille. Urheilijalla on oikeus tietojensa tarkistamiseen maksutta kerran
vuodessa.
KURINPITO
Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta taikka sen lisäksi, Kansainvälinen lajiliitto voi
päättää urheilijalle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista
kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä
alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.
SOPIMUSSAKKO JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS
Tämän sopimuksen rikkomisesta urheilija sitoutuu suorittamaan Liitolle
sopimussakkona 1000 € (tuhat euroa).
Urheilija on velvollinen korvaamaan tämän sopimuksen rikkomisella aiheuttamansa
kulut ja vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.
VOIMASSAOLOAIKA
Tämä sopimus on voimassa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.
Sopimuksen voimassaoloaikana tehtyihin dopingrikkomuksiin sovelletaan tätä
sopimusta, vaikka sen voimassaolo olisi muutoin päättynyt.
_____________________________
Paikka ja aika

_____________________________
Urheilijan allekirjoitus
nimen selvennys

________________________
Tero Lehtonen, puheenjohtaja
Sukeltajaliitto ry

Alle 18-vuotiailla urheilijoilla on oltava huoltajan suostumus tämän sopimuksen
allekirjoittamiseen:
_____________________________
huoltajan allekirjoitus
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