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1. Osapuolet
Antidopingsopimuksen hyväksynyt urheilija ja Suomen Voimanostoliitto ry (SVNL).
Antidopingsopimuksen hyväksyneen urheilijan on oltava Suomen Voimanostoliiton
varsinaisen jäsenen (jäsenseuran) jäsen.
2. Sopimuksen voimassaolo / irtisanominen / purkautuminen
SVNL:n alaisiin kilpailuihin osallistuvan urheilijan on toimitettava antidopingsopimus
liittoon (sihteerille) viimeistään kolme (3) kuukautta ennen ensimmäisen kilpailun alkua,
johon urheilija aikoo osallistua. Sen jälkeen antidopingsopimus on voimassa toistaiseksi.
Antidopingsopimus voidaan urheilijan tai liiton toimesta irtisanoa päättymään yhden (1)
kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti tai muulla
todistettavalla tavalla, esim. sähköpostitse.
Sopimus katsotaan purkautuneeksi yhden (1) kuukauden kuluttua eroamis- tai
erottamispäivästä lukien, jos tämän sopimuksen allekirjoittanut urheilija eroaa tai erotetaan
SVNL:n jäsenseuran jäsenyydestä, eikä urheilija liity toiseen SVNL:n jäsenseuraan yhden
kuukauden sisällä siitä, kun hän erosi tai hänet erotettiin entisestä seurastaan.
Urheilijalla ei ole oikeutta kilpailla liiton toimivallan piiriin kuuluvassa kilpailussa sen
jälkeen, kun tämän sopimuksen voimassaolo on joko sopimuksen irtisanomisen tai
purkautumisen johdosta päättynyt.
3. Edellytykset
Liiton toimivallan piiriin kuuluvaan kilpailuun osallistuvalla urheilijalla on oltava voimassa
oleva kilpailulisenssi, joka on oltava todistettavasti maksettu viimeistään kilpailukutsussa
mainitun ilmoittautumisajan puitteissa kilpailuun ilmoittauduttaessa, sekä voimassa oleva,
tämän sopimuksen 2. kohdassa esitetyllä tavalla voimaan astunut antidopingsopimus.
Urheilijan on täytettävä antidopingsopimuksen henkilötieto-osa kaikilta osin sekä
allekirjoitettava se ja toimitettava sopimuksesta liitolle kuuluva allekirjoitettu kappale
Suomen Voimanostoliittoon joko liiton verkkosivuilla olevana sähköisenä lomakkeena tai
postitse jäljempänä mainittuun osoitteeseen. Urheilijan on otettava kopio joko verkkolomakkeena tai postitse liittoon toimittamastaan antidopingsopimuksesta.
Urheilijan on säilytettävä antidopingsopimuksesta ottamansa kopio ja näytettävä se (tai
mahdollisesti liiton antama muu, antidopingsopimuksen voimassaolon todentava tallenne)
ennen kilpailua punnituksen yhteydessä pidettävässä tarkastuksessa.
4. Uusi sopimus
Uutta antidopingsopimusta tai vastaavaa muuta sopimusta ei voida tehdä samojen
osapuolten kesken uudestaan ennen kuin vähintään kaksi (2) vuotta on kulunut siitä, kun
antidopingsopimuksen voimassaolo on joko irtisanomisen tai purkautumisen johdosta
päättynyt.
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5. Irtisanominen / seuraamuksen määräämisoikeus
Antidopingsopimuksen irtisanominen jommankumman osapuolen toimesta ei estä Suomen
Voimanostoliittoa määräämästä sääntöjen mukaista seuraamusta kyseessä olevalle
urheilijalle sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuneen dopingrikkomuksen johdosta.
6. Alaikäisen sitoumus
Urheilijan ollessa alaikäinen (alle 18 v.) antidopingsopimuksen tekemiseen on oltava
huoltajan suostumus. Voimassa olevan sopimuksen voimassaolo jatkuu ilman erillistä
sopimusta urheilijan täyttäessä 18 vuotta.
7. Tällä sopimuksella myönnän ja olen yhtä mieltä siitä, että:
1. Olen sitoutunut olemaan käyttämättä mitään WADA:n ylläpitämässä ja ADT:n julkaisemassa
kulloinkin voimassa olevassa ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät” -listassa tarkoitettua
kiellettyä lääkeainetta tai kiellettyä menetelmää.
2. Olen sitoutunut kaikilta osin Suomen Voimanostoliitossa sopimuksen voimassaoloaikana
noudatettavaan Suomen anti-dopingsäännöstöön, Kansainvälisen Voimanostoliiton (IPF)
antidopingsääntöihin (IPF Anti-Doping Rules), SVNL:n kurinpitosääntöihin sekä WADA:n
ylläpitämään Maailman antidopingsäännöstöön (World Anti-Doping Code [WADC]) ja sen
piiriin kuuluviin kansainvälisiin normeihin.
3. Olen sitoutunut dopingtestaukseen. Minulle voidaan tämän antidopingsopimuksen
voimassaoloaikana tehdä dopingtestejä ADT:n, SVNL:n, IPF:n tai sen alueellisen liiton tai
WADA:n aloitteesta ja/tai toimesta missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.
4. Suomen Voimanostoliitolla sekä IPF:lla on niiden määräysvallan piiriin kuluvassa
rangaistusmenettelyssä oikeus IPF:n antidopingsääntöjen mukaisen seuraamuksen määräämiseen
dopingrikkomusta koskevassa asiassa.
5. Minulla on ollut mahdollisuus tutustua yllä mainittuihin (ks. kohta 7.2.) sääntöihin ja
määräyksiin.
6. Olen sitoutunut noudattamaan yllä mainittuja säännöstöjä, sääntöjä ja määräyksiä niihin tämän
allekirjoittamani antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdyin muutoksin.
7. Jos olen tyytymätön Suomen antidopingsäännöstön tai IPF:n antidopingsääntöjen perusteella
tehtyyn päätökseen minua koskevassa asiassa, voin hakea siihen muutosta sen mukaisesti kuin
siitä on Suomen antidopingsäännöstössä tai IPF:n antidopingsäännöissä määrätty.
8. Jos kuulun ADT:n ja/tai IPF:n rekisteröityyn testauspooliin, olen velvollinen ilmoittamaan ajan
tasalla olevat yhteys- ja olinpaikkatietoni ADT:lle tai IPF:lle, sekä tarvittaessa täydentämään ja
muuttamaan niitä ADT:n ja/tai IPF:n antamien ohjeiden mukaisesti.
9. Jos minun todetaan syyllistyneen dopingrikkomukseen joko kansainvälisessä kilpailussa, tai
IPF:n tai WADA:n aloitteesta tehdyssä harjoituskauden testissä (Out-of-Competition test
[OCT]), sitoudun annetussa määräajassa maksamaan vahingonkorvauksena Suomen
Voimanostoliitolle vähintään sen rahamäärän, jonka liitto joutuu rikkomuksestani maksamaan
IPF:lle (IPF:n määräämä sakko / positiivinen testitulos ja positiivisesta näytteestä sekä
mahdollisesta B-näytteen analysoinnista johtuneet, IPF:n laskuttamat kulut).
10. Jos minut on määrätty tai määrätään dopingrikkomuksen johdosta antidopingsääntöjen
mukaiseen kuusi (6) kuukautta tai sitä pidempään urheilun toimintakieltoon, sitoudun, edellä 9.
kohdassa tarkoitetun vahingonkorvauksen lisäksi maksamaan Suomen Voimanostoliitolle 5000
euron suuruisen, sopimusrikkomuksesta johtuvan sakon ennen kuin voin ottaa osaa Suomen
Voimanostoliiton toimivallan piiriin kuuluvaan kilpailuun sen jälkeen, kun minulle määrätty
urheilun toimintakielto olisi muutoin päättynyt.
11. Jos SVNL:n hallitus katsoo, joko antidopingsääntöjen muuttumisen tai muun syyn johdosta
tarpeelliseksi muuttaa tätä sopimusta, liiton hallitus voi, ilmoittamatta minulle henkilökohtaisesti
tämän tekemäni sopimuksen voimassaolon päättymisestä, ilmoittaa SVNL:n jäsenyhdistyksille
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kaikkien liiton antidopingsopimusten voimassaolon yhtäaikaisesta päättymisestä sen
kalenterivuoden viimeisenä päivänä klo 24.00, jonka marraskuun viimeiseen päivään mennessä
hallitus on siitä ilmoittanut liiton jäsenyhdistyksille.
12. Edellä olevan kohdan tarkoittamassa tapauksessa minun tulee, ollakseni oikeutettu kilpailemaan
SVNL:n toimivallan piiriin kuuluvassa kilpailussa tämän sopimuksen voimassaolon päätyttyä
edellä olevassa kohdassa mainitulla tavalla, saattaa voimaan uusi sopimus sen mukaisesti kuin
siitä liiton uudessa antidopingsopimuksessa tai sitä vastaavassa muussa sopimuksessa määrätään.
Tämän kohdan tarkoittamassa tapauksessa uudeksi sopimukseksi katsotaan sopimus, jonka
tehneellä ei ole 31.12.2014 ollut voimassa ollutta liiton antidopingsopimusta. Urheilijan, jolla on
31.12.2014 ollut vähintään kuukauden voimassa ollut liiton antidopingsopimus, sopimussuhteen
katsotaan jatkuvan saumattomasti, jos hän saattaa tämän sopimuksen voimaan viimeistään
seitsemän päivän sisällä entisen sopimuksen päättymisestä kohdassa 7.11. mainitulla tavalla.
Kaikissa muissa tapauksissa uusi sopimus on saatettava voimaan viimeistään kolme kuukautta
ennen ensimmäistä kilpailua sen mukaisesti kuin siitä tämän sopimuksen kohdassa 2. määrätään.
13. Sitoudun päivittämään Suomen Voimanostoliiton jäsentietojärjestelmään osoitetiedoissani
tapahtuvat muutokset.
14. Olen lukenut tämän sopimuksen, ymmärrän sen ja sitoudun noudattamaan sitä.
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