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1 YLEISTÄ
1.1 Liiton nimi
Näissä säännöissä käytetään Suomen Voimanostoliitto ry:stä nimeä liitto tai SVNL.

1.2 Ketä säännöt koskevat
Näillä säännöillä määrätään minkä tahansa tahalliseksi todetun sääntöjenvastaisen tai
epäurheilijamaisen käyttäytymisen tai muun, tahallisena pidettävän liiton vastaisen toiminnan
tai liitolle tai lajille vahinkoa tai huonoa mainetta aiheuttavaksi tai liiton toimintaa
vahingoittavaksi katsottavan menettelyn johdosta liiton varsinaiselle jäsenelle tai sellaisen
jäsenenä olevalle, liiton toimivallan alaisen voimanostotoiminnan piiriin kuuluvalle henkilölle
määrättävästä rangaistuksesta/seuraamuksesta.

1.3 Sitoutuminen
1.3.1

Liiton varsinaiset jäsenet sekä niiden jäsenenä olevat, liiton toimivallan alaisen
voimanostotoiminnan piiriin kuuluvat henkilöt (ml. urheilijat, valmentajat, tuomarit,
ohjaajat, managerit, joukkueen jäsenet, virkailijat, lääketieteelliset asiantuntijat ja muu
lääkintähenkilöstö) sitoutuvat noudattamaan liitossa kulloinkin voimassaolevia
sääntöjä ja määräyksiä. He sitoutuvat myös kaikessa voimanostoa koskevassa
toiminnassaan menettelemään liiton päämäärää ja toimintaperiaatteita edistävällä
tavalla, hyvää ja urheilullista käytöstä noudattaen. Sen mukaisesti he sitoutuvat
urheilutoiminnan eettiseen lähtökohtaan, jonka mukaan urheilijat, joukkueet ja seurat
pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen, ja sitoutuvat myös
siihen, että urheilija tai urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö (valmentaja, huoltaja,
urheilujohtaja, toimitsija jne.) ei saa itse tai edustajan kautta lyödä vetoa omasta
kilpailutapahtumasta.

1.3.2

Liitto on sitoutunut noudattamaan Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n
(SUEK) ylläpitämää kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, ks.
www.suek.fi ja Maailman Antidopingtoimiston (WADA) hyväksymää ja ylläpitämää
Maailman antidopingsäännöstöä (World Anti-Doping Code [WADC]) sekä sen piiriin
kuuluvia, voimassa olevia kansainvälisiä normeja, ks. www.wada-ama.org

1.3.3

Kohdassa 1.3.2 mainittujen sääntöjen lisäksi liitto on sitoutunut noudattamaan
Kansainvälisen Voimanostoliiton (The International Powerlifting Federation [IPF])
antidopingsääntöjä; ”IPF Anti-Doping Rules”, ks. www.powerlifting-ipf.com

1.3.4

Liiton
jäsenyhdistykset
sekä
liiton
toimivallan
piiriin
kuuluvaan
voimanostotoimintaan osaa ottavat jäsenyhdistyksen jäsenenä olevat urheilijat ja muut
henkilöt (ml. valmentajat, tuomarit, ohjaajat, managerit, joukkueen jäsenet, virkailijat,
lääketieteelliset asiantuntijat ja muu lääkintähenkilöstö) ovat liiton toimintasääntöjen
10. kohdan mukaan sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa, liitossa
noudatettavaa antidopingsäännöstöä ja tunnustaneet antidopingsääntöihin sisältyvän,
SUEK:lle kuuluvan tulostenkäsittelytoimivallan yhtenä osallistumisen ehtona SVNL:n
tai liiton jäsenyhdistyksen valtuuttamaan tai järjestämään kilpailuun. Liitossa
noudatettavaksi antidopingsäännöstöksi katsotaan kohdassa 1.3.2 ja 1.3.3 mainitut
säännöt ja niihin liittyvät kansainväliset normit.
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Sen lisäksi mitä yllä olevassa 1.3.4 kohdassa määrätään, liiton jäsenyhdistykset sekä
liiton toimivallan piiriin kuuluvaan voimanostotoimintaan osaa ottavat
jäsenyhdistyksen jäsenenä olevat urheilijat ja muut henkilöt ovat velvollisia
noudattamaan näissä kurinpitosäännöissä määrättyjä, antidopingasiaa koskevia liiton
sisäisiä määräyksiä sekä liiton antidopingohjelmaa.

1.3.6 Antidopingsopimus
Jokaisen urheilijan, joka aikoo kilpailla liiton valvonnan alaisessa kilpailussa, on
maksettava liiton kilpailulisenssi sekä täytettävä liiton 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 antidopingsopimuksessa
mainittuun osoitteeseen. Urheilijan on otettava kopio joko verkkolomakkeena tai
postitse liittoon toimittamastaan antidopingsopimuksesta.
Allekirjoittamallaan antidopingsopimuksella urheilija sitoutuu liitossa sopimuksen
voimassaoloaikana
noudatettavaan
antidopingsäännöstöön
ja
näihin
kurinpitosääntöihin, ks. kohdat 1.3.4 ja1.3.5.
Allekirjoittamallaan antidopingsopimuksella urheilija sitoutuu dopingtestaukseen ja
dopingrikkomuksen johdosta määrättäviin, sääntöjen mukaisiin seuraamuksiin.
Hänelle voidaan antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdä dopingtestejä
SUEK:n, SVNL:n, IPF:n tai sen alueellisen liiton tai WADA:n aloitteesta missä ja
milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.
Urheilija ei voi ottaa osaa liiton valvonnan alaiseen kilpailuun eikä voi tulla valituksi
edustamaan Suomea kansainvälisessä kilpailussa ennen kuin hän on suorittanut
kyseessä olevaa kalenterivuotta varten määrätyn kilpailulisenssimaksun ja toimittanut
tämän sääntökohdan tarkoittamasta antidopingsopimuksesta liitolle kuuluvan, kaikilta
osin asianmukaisesti täytetyn ja urheilijan allekirjoittaman, kappaleen liiton haltuun
niin kuin tämän sääntökohdan tarkoittamassa liiton antidopingsopimuksessa on
määrätty.
Uuden antidopingsopimuksen tehnyt urheilija voi ottaa osaa kilpailuun vasta sen
jälkeen, kun hänen allekirjoittamansa ja liittoon toimittamansa antidopingsopimus on
ollut voimassa kolme kuukautta (v. 2015 alusta lähtien voimassa ollut määräys).
Urheilija on kuitenkin testauksen ja mahdollisen kurinpitomenettelyn alainen siitä
lähtien, kun hänen täyttämänsä ja allekirjoittamansa antidopingsopimus on saapunut
liittoon tai kun urheilija on täyttänyt ja allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti liiton
verkkosivuilla.
Jos SVNL tai IPF on määrännyt urheilijan dopingrikkomuksen vuoksi
antidopingsääntöjen mukaiseen kuusi (6) kuukautta tai sitä pidempään urheilun
toimintakieltoon, urheilijan on SVNL:n antidopingsopimuksen kohdassa 9. ja näiden
kurinpitosääntöjen kohdassa 2.6 tarkoitetun vahingonkorvauksen lisäksi maksettava
Suomen Voimanostoliitolle 5000 euron suuruinen, sopimusrikkomuksesta johtuva
sakko ennen kuin hän voi ottaa osaa Suomen Voimanostoliiton toimivallan piiriin
kuuluvaan kilpailuun sen jälkeen, kun hänelle määrätty urheilun toimintakielto olisi
muutoin päättynyt.
Urheilijan ollessa alaikäinen (alle 18 v.) antidopingsopimuksen tekemiseen on oltava
huoltajan suostumus.
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1.3.7 Dopingrikkomuksen vuoksi määräaikaisessa urheilun toimintakiellossa olevan,
paluutestauksen alaisen urheilijan on oltava liiton jäsenseuran jäsen, ja hänellä on
oltava voimassa oleva liiton antidopingsopimus.

1.4 Seura
Liiton varsinaisesta jäsenestä käytetään näissä säännöissä nimeä seura tai jäsenseura.

1.5 Henkilö
Kenestä tahansa liiton toimivallan alaisen voimanostotoiminnan piiriin kuuluvasta liiton
jäsenseuran jäsenestä voidaan näissä säännöissä käyttää termiä henkilö.

1.6 Virkailija
Seuran jäsenenä olevasta, liiton toimivallan alaiseen kilpailu tai muuhun toimintaan
osallistuvasta urheilujohtajasta, valmentajasta, tuomarista, ohjaajasta, managerista,
virkailijasta, lääketieteellisestä asiantuntijasta ja muusta lääkintähenkilöstä, jne., käytetään
näissä säännöissä termiä toimitsija tai virkailija.

1.7 Voimanostaja tai nostaja
Liiton toimivallan alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvasta voimanostajasta tai
penkkipunnertajasta, tai mihin tahansa voimanostossa tai sen osalajissa pidettävään kilpailuun
kilpailutarkoituksessa osallistuvasta, liiton jäsenseuraa tai liittoa edustavasta urheilijasta,
käytetään näissä säännöissä joko termiä voimanostaja tai nostaja.
1)

2)
3)

Henkilön katsotaan olevan voimanostaja siitä päivästä lukien, kun hänen täyttämänsä ja
allekirjoittamansa antidopingsopimus on saapunut liittoon, tai kun urheilija on täyttänyt
ja allekirjoittanut liiton verkkosivuilla olevan, sähköisesti täytettävän
antidopingsopimuksen.
Liiton kilpailulisenssin lunastaneen ja/tai antidopingsopimuksen allekirjoittaneen on
oltava liiton jäsenseuran jäsen.
Kilpailulisenssin lunastanut ja antidopingsopimuksen tehnyt urheilija, joka seurasta
eroamisen tai erottamisen vuoksi ei ole enää liiton jäsenseuran jäsen, ei voi tänä aikana
ottaa osaa liiton alaiseen kilpailutoimintaan. Ks. myös, mitä antidopingsopimuksen
kohdassa 2. on määrätty.

1.8 Voimanosto tai voimanostokilpailu
Termillä voimanosto tai voimanostokilpailu tarkoitetaan näissä säännöissä voimanostoa tai
mitä tahansa sen osalajia tai sellaisessa järjestettävää liiton toimivallan alaista kilpailua.

1.9 Sääntöjen soveltaminen kotimaisessa/kansainvälisessä toiminnassa
Näitä sääntöjä sovelletaan liiton toimivallan alaisessa kansallisessa voimanostotoiminnassa tai
muuten liittoa koskevassa asiassa esille tuleviin tapauksiin.
Kansainvälisessä toiminnassa sekä silloin, kun asianomaisella on Kansainvälisen
Voimanostoliiton (IPF) sääntöjen mukaan mahdollisuus saattaa asia IPF:ssa ratkaistavaksi ja
asianomainen haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on näiden sääntöjen sijasta noudatettava IPF:n
sääntöjä.

1.10 Muut säännöt ja määräykset
Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on erikseen määrätty, liiton toimivallan alaisessa
toiminnassa noudatetaan mitä tahansa voimassaolevaa joko aikaisemmin annettua tai
myöhemmin annettavaa sääntöä tai määräystä.
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1.11 Dopingtestin maksaminen

Jos urheilijalle tehdyn dopingtestin A-näytteen tulos on positiivinen, vastaa kyseinen urheilija
itse kaikista B-näytteen analyysista johtuvista kuluista, jos hän on B-näytteen analyysia
pyytänyt.

1.12 Rangaistuksista päättäminen ja niiden toimeenpano
Ellei näissä säännöissä muuta mainita, näiden sääntöjen, sekä Suomen antidopingsäännöstön
perusteella määrättävistä seuraamuksista päättää ja ne panee täytäntöön liiton hallitus.
Dopingrikkomusta koskevassa asiassa hallitus tekee päätöksensä SUEK:n nimeämän
Valvontalautakunnan antaman kirjallisen päätöksen ja lausunnon perusteella. Tieto
hallituksen päätöksestä on lähetettävä asianomaiselle kirjallisena.
1.12.1 Jos dopingiin liittyvässä tapauksessa on kyse IPF:n, suurten kansainvälisten
urheilutapahtumien järjestäjän, IPF:n alueellisen liiton tai WADA:n aloitteesta
tehdystä testistä, jonka testitulos on positiivinen, tai jos kyse on muusta IPF:n
antidopingsääntöjen piiriin kuuluvasta dopingrikkomuksesta, joka tutkitaan
asianmukaisen IPF:n elimen/elinten taholta, silloin IPF päättää myös määrättävästä
rangaistuksesta tai rankaisematta jättämisestä.

1.13 Tilaisuus tulla kuulluksi
Ennen päätöksen tekoa on kirjallisesti tai sähköisesti toimitettavalla selvityspyynnöllä
varattava asianosaiselle tilaisuus kirjallisen tai sähköisen selvityksen antamiseen asiassa ja/tai
tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa.
Kirjallisesti tai sähköisesti (sähköposti) annettava selvitys on toimitettava hallitukselle
seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kirjallisen tai sähköisen selvityspyynnön
tiedoksisaamisesta. Asianosainen voi erityisestä syystä pyytää lisäaikaa selvityksen
antamiselle.
Jos asianosainen ei ole käyttänyt oikeuttaan kirjallisesti tai sähköisesti toimitettavan
selvityksen antamiseen määräajassa eikä halua käyttää oikeuttaan tulla kuulluksi hallituksen
kokouksessa, asia ratkaistaan asianosaista kuulematta, paitsi milloin asianosainen antaa
ilmoitettuun käsittelypäivään mennessä luotettavan selvityksen ylivoimaisen esteen
olemassaolosta syyksi selvityksen antamatta jättämiseen, jolloin asian käsittelyä on siirrettävä
ja asianosaiselle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen tai tulla kuulluksi hallituksen
kokouksessa.

1.14 Rangaistuksen syyn ilmoittaminen
Hallituksen on rangaistuspäätöksessään ilmoitettava asianosaiselle rangaistuksen syy, sekä
valituselin yhteystietoineen.

1.15 Sääntöjen muuttaminen
Hallitus voi tehdä näihin sääntöihin tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia. Tehdyistä
muutoksista on ilmoitettava Voimanostaja-lehdessä. Sääntömuutos tulee voimaan
ensimmäisen sen ilmoittamista seuraavan liiton syyskokouksen jälkeen alkavan
kalenterivuoden alussa.

1.16 Sääntöjen vahvistaminen
Nämä säännöt tehtyine muutoksineen vahvistetaan vuosittain liiton sääntömääräisessä
syyskokouksessa.
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2 RANGAISTUKSET/SEURAAMUKSET
2.1 Epäurheilijamainen käytös kilpailun aikana

Voimanostajaa tai virkailijaa, jonka epäurheilijamainen käytös kilpailutilaisuuden aikana joko
nostolavalla tai kilpailupaikalla on omiaan antamaan huonon kuvan urheilulajista, on kilpailun
juryn tai sen puuttuessa tuomareiden toimesta virallisesti varoitettava. Jos sopimaton käytös
jatkuu voi kilpailun jury (tai sen puuttuessa tuomarit) sulkea nostajan kilpailusta tai poistaa
virkailijan kilpailupaikalta.

2.2 Kilpailusta poistaminen
Joko kilpailun jury tai sen puuttuessa tuomarit voivat enemmistöpäätöksellä poistaa
välittömästi voimanostajan tai virkailijan kilpailusta, jos mikä tahansa voimanostajan tai
virkailijan huono käytös on tarpeeksi vakava, jotta se oikeuttaa varoituksen sijasta välittömään
diskvalifiointiin.

2.3 Raportti
Jos voimanostaja tai virkailija on poistettu kilpailusta, niin kilpailun juryn, tai sen puuttuessa
tuomareiden, on laadittava asiasta kirjallinen raportti liiton hallitukselle. Kilpailun järjestäjän
on toimitettava raportti kilpailupöytäkirjan mukana liiton sihteerille. Jos hallitus saamansa
raportin perusteella katsoo epäurheilijamaisen käytöksen olleen tarpeeksi vakava, jotta se
harkitsee huonoa käytöstä osoittaneen rankaisemista, hallituksen on ryhdyttävä sääntöjen
edellyttämiin toimiin asian selvittämiseksi ja päätöksen tekemiseksi. Urheilijan, virkailijan tai
toimitsijan epäurheilijamaisesta käytöksestä, joko kotimaassa järjestettävässä liiton
toimivallan alaisen kilpailun yhteydessä tai liiton järjestämässä muussa tilaisuudessa tai
sellaisen yhteydessä, tai minä aikana tahansa ulkomaille suuntautuvan kilpailumatkan aikana,
on kilpailusta tai tilaisuudesta vastaavan tai joukkueenjohtajan toimesta raportoitava
kirjallisesti hallitukselle.
Rangaistus voi olla joko virallinen varoitus tai hallituksen harkinnan mukaan urheilun
toimintakieltoa enintään yksi vuosi.

2.4 Epäurheilijamainen käytös kilpailutilaisuuden yhteydessä tai kilpailumatkalla
Hallitus voi määrätä epäurheilijamaista käytöstä osoittaneen henkilön, rikkomuksen laatu ja
vakavuus huomioon ottaen, enintään kahden vuoden pituiseen joko kansallista ja/tai
kansainvälistä kilpailutoimintaa koskevaan urheilun toimintakieltoon tai antaa ensimmäisellä
kerralla kyseiselle henkilölle kirjallisen varoituksen.

2.5 Laiminlyönti pyytää lupa kansainvälisen kilpailun järjestämiseksi, rangaistus
Seuran, joka on laiminlyönyt pyytää liiton kautta IPF:lta luvan kansainvälisen kilpailun
järjestämiseksi, jos seura on sellaisen järjestänyt, liitolle siitä vähintään kuukautta ennen
kilpailua ilmoittamatta, on maksettava liitolle 170 euron suuruinen sakkomaksu IPF:n
mahdollisesti liitolta perimän kilpailulupamaksun lisäksi. Jos seura ei ole maksanut sakkoa ja
kilpailulupamaksua kokonaisuudessaan viimeistään liiton sihteerin lähettämässä laskussa
ilmoitettuna eräpäivänä, silloin kyseistä seuraa edustavat nostajat ja virkailijat eivät voi
osallistua liiton toimivallan alaiseen kilpailutoimintaan ennen kuin seura on suorittanut sakon
ja kilpailulupamaksun kokonaisuudessaan liitolle.

2.6 Kansainvälisen liiton määräämä sakko peritään rikkomukseen syyllistyneeltä
Jos liiton valitsemana Suomea edustanutta urheilijaa tai muuta liiton määräysvallan alaista
henkilöä rangaistaan IPF:n alaisessa kansainvälisessä kilpailussa tai sellaisen yhteydessä tai
IPF:n tai WADA:n aloitteesta kilpailun ulkopuolella (Out-of-Competition) tehdyssä
dopingtestissä sattuneen dopingtapauksen johdosta, ja siitä johtuen IPF sääntöjensä mukaisesti
määrää liitolle rahallisen rangaistuksen (sakon), perii liitto tämän sakon (2000
euroa/dopingtapaus v. 2018) sekä kyseisestä dopingtestistä tai muusta dopingtapauksesta
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aiheutuneet IPF:n laskuttamat kulut dopingrikkomukseen syyllistyneeltä urheilijalta tai
muulta
liiton
rankaisuvallan
alaiselta
henkilöltä
vahingonkorvauksena
dopingrikkomuksestaan liitolle aiheutuneesta vahingosta. Kyseessä olevalta urheilijalta
peritään takaisin myös liiton hänelle kyseisenä kalenterivuonna mahdollisesti myöntämä
stipendi tai stipendit, sekä peritään urheilijalta tai dopingtapaukseen syyllistyneeltä muulta
henkilöltä kaikki hänen ko. kisamatkastaan liitolle aiheutuneet kulut.

2.7 Urheilun toimintakieltoa koskeva rikkomus
2.7.1

Dopingrikkomuksen vuoksi urheilun toimintakieltoon määrätty henkilö ei saa
toimintakiellon aikana osallistua missään ominaisuudessa mihinkään kilpailu- tai
muuhun toimintaan, jonka on järjestänyt tai valtuuttanut kansainvälisen tai kansallisen
säännöstön hyväksynyt urheilujärjestö tai tällaisen jäsenjärjestö tai -seura tai jokin
ammattilaisliiga tai jokin kansainvälisten tai kansallisten tason tapahtumien
järjestäjätaho eikä myöskään kansallisen tai sitä ylemmän tason toimintaan, jota
rahoitetaan julkisista varoista; lukuun ottamatta auktorisoitua antidopingkoulutusta tai
kuntoutusohjelmia. Seuraamus tämän säännön rikkomisesta langetetaan IPF:n
antidopingsääntöjen kohdan 10.12.3 perusteella.

2.7.2

Liiton määräysvallan alainen urheilija tai muu henkilö ei saa ottaa osaa
kilpailutapahtumaan, johon osallistuu dopingin vuoksi urheilun toimintakiellossa
oleva henkilö. Seuraamus tämän säännön rikkomisesta langetetaan IPF:n
toimintasääntöjen (”IPF Constitution”) artiklan 14.10.6 perusteella.
2.7.2.1 Liiton määräysvallan alaisen urheilijan tai muun henkilön, joka aikoo
osallistua sellaiseen kilpailuun, joka ei kuulu virallisen, Suomessa SUEK:n
vastuulla olevan dopingvalvonnan piiriin, on ennen kilpailua
henkilökohtaisesti varmistettava, tarvittaessa jälkikäteen todistettavissa
olevalla tavalla, ettei kyseiseen kilpailutapahtumaan osallistu minkään
virallisen lajiliiton asettamassa urheilun toimintakiellossa oleva henkilö
urheilijana, urheilijan tukihenkilönä eikä toimitsijana.
2.7.2.2 SVNL:n alainen urheilija tai muu henkilö ei voi vedota siihen, ettei hän
tiennyt
sitä,
että
tällaiseen,
kohdassa
2.7.2.1
tarkoitettuun
kilpailutapahtumaan osallistuu dopingin vuoksi urheilun toimintakiellossa
oleva henkilö.

2.8 Kielletty yhteistoiminta
Urheilija tai muu henkilö, joka näiden kurinpitosääntöjen kohdan 1.3.4 perusteella on
sitoutunut noudattamaan SUEK:n ylläpitämää Suomen antidopingsäännöstöä, ei saa
ammatillisessa tai urheiluun liittyvässä toiminnassa tehdä yhteistyötä valmentajan, huoltajan,
lääkärin tai muun urheilijan tukihenkilön kanssa, joka:
2.8.1

on jonkin antidopingsäännöstön alainen ja säännöstön mukaisessa urheilun
toimintakiellossa tai

2.8.2

ei ole minkään antidopingsäännöstön alainen eikä toimintakieltoa ole määrätty
säännöstön mukaisessa tulostenkäsittelymenettelyssä, mutta henkilö on
rikosprosessissa, kurinpidollisessa menettelyssä tai ammatillisessa (kurinpito)
menettelyssä tuomittu tai todettu syylliseksi sellaiseen menettelyyn, joka olisi ollut
dopingrikkomus, jos henkilö olisi ollut säännöstön alainen tai henkilön on edellä
mainituissa menettelyissä todettu harjoittaneen tällaista toimintaa.

2.8.3

Toimii edellä kohdassa 2.8.1 tai 2.8.2 tarkoitetun henkilön edustajana tai välimiehenä.
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Tällainen henkilö on kelvoton olemaan edellä sanotulla tavalla yhteydessä urheilijaan tai
hänen tukihenkilöönsä kuuden vuoden ajan tuomiosta tai syyksilukevasta päätöksestä tai
kurinpitomenettelyn, tai ammatillisen menettelyn päätöksestä tai näissä menettelyissä
määrätyn sanktion keston ajan; sen mukaan kumpi näistä vaihtoehdoista on pidempiaikainen.

Tässä säännössä tarkoitettua kiellettyä yhteistyötä kohdassa 2.8.1 tai 2.8.2 tarkoitetun henkilön
kanssa on esimerkiksi:
(a) harjoittelua, päämäärää, tekniikkaa, ravitsemusta tai terveystietoja koskevien neuvojen
vastaanottaminen häneltä;
(b) terapian, hoidon tai reseptin saaminen häneltä;
(c) minkä tahansa kehon tuotteen antaminen hänelle analysoitavaksi;
(d) edustajana tai välimiehenä toimimisen salliminen.
Kiellettyyn yhteistyöhön ei tarvitse liittyä minkäänlaista korvausta.
2.8.4

Tämän säännön soveltamisen edellytyksistä on määrätty Suomen
antidopingsäännöstön kohdassa 2.10.3.

2.8.5

Seuraamus tässä säännössä (2.8 Kielletty yhteistoiminta) tarkoitetusta rikkomuksesta
määrätään Suomen antidopingsäännöstön kohdan 10.3.5 ja IPF:n antidopingsääntöjen
artiklan 10.3.5 perusteella.

2.9 Muu dopingia edistävä toiminta
2.9.1

Jos urheilija tai muu, näiden kurinpitosääntöjen kohdissa 1.3.1 ja 1.3.4 tarkoitettu,
näihin sääntöihin sitoutunut henkilö, käyttäytyy uhkaavasti tai epäasiallisesti
dopingtestaushenkilöstöä kohtaan testausmenettelyn aikana tai siihen liittyen,
kyseessä olevalle urheilijalle tai tässä sääntökohdassa tarkoitetulle muulle kyseessä
olevalle henkilölle määrättävän urheilun toimintakiellon pituus on kaksi vuotta.
2.9.1.1

Edellä mainittua kahden vuoden urheilun toimintakieltoa voidaan pidentää
enintään neljään vuoteen tai lyhentää vähintään yhteen vuoteen rikkomuksen
vakavuudesta riippuen.

2.9.2

Jos urheilija tai muu kohdassa 2.9.1 tarkoitettu henkilö kieltäytyy yhteistyöstä SUEK:n
tai muun toimivaltaisen antidopingorganisaation suorittaessa dopingrikkomuksen
tutkintaa, seuraamus tässä kohdassa tarkoitetusta rikkomuksesta on vähintään julkinen
varoitus tai urheilun toimintakieltoa enintään kaksi vuotta rikkomuksen vakavuudesta
riippuen.

2.9.3

Ilman asianmukaista perustetta kiellettyä ainetta tai menetelmää käyttävä urheilijan
tukihenkilö (esim. virkailija, valmentaja, ohjaaja, manageri, lääkäri tai muu
lääketieteellinen asiantuntija) ei saa millään urheiluun liittyvällä tavalla tukea SUEK:n
tai Suomen Voimanostoliiton toimivallan piiriin kuuluvaa urheilijaa eikä urheilijoita.
2.9.3.1 Sääntöä 2.9.3 rikkoneelle, näihin sääntöihin sitoutuneelle urheilijan
tukihenkilölle määrättävä seuraamus on vähintään yksi vuosi ja enintään
kaksi vuotta urheilun toimintakieltoa rikkomuksen vakavuudesta riippuen.
Toisesta tai jatketusta saman henkilön tekemästä, kohtaa 2.9.3 koskevasta
rikkomuksesta määrättävä seuraamus on vähintään kaksi vuotta ja enintään
neljä vuotta urheilun toimintakieltoa rikkomuksen vakavuudesta riippuen.

2.9.4 Urheilija, joka tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää hänen tukihenkilönsä käyttävän
kiellettyä ainetta tai menetelmää ilman asianmukaista perustetta, mutta urheilija on
tästä huolimatta ottanut tai ottaa vastaan mitä tahansa urheiluun liittyvää tukea
kohdassa 2.9.3 tarkoitetulta urheilijan tukihenkilöltä, määrätään vähintään yhden
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vuoden ja enintään kahden vuoden pituiseen urheilun toimintakieltoon rikkomuksen
vakavuudesta riippuen. Toisesta tai jatketusta saman urheilijan tekemästä
rikkomuksesta määrättävä seuraamus on vähintään kaksi vuotta ja enintään neljä
vuotta urheilun toimintakieltoa rikkomuksen vakavuudesta riippuen.

2.10 Dopingtapauksen vuoksi seuralle määrättävä rangaistus
Seuran, jota edustava urheilija tai muu henkilö antaa positiivisen dopingtestinäytteen tai
kieltäytyy testistä tai antaa manipuloidun tai vastaavan dopingnäytteen tai millä tahansa
muulla tavalla rikkoo liitossa noudatettavia, voimassa olevia antidopingsääntöjä, on
maksettava liitolle sakkoa 1000 euroa jokaista dopingrikkomukseksi todettua tapausta kohti,
josta liiton hallitus tai IPF (Doping Hearing Panel) on määrännyt dopingrikkomuksen
sattuessa ko. seuran jäsenenä olleelle urheilijalle tai muulle henkilölle vähintään kuusi (6)
kuukautta urheilun toimintakieltoa. Jos seura ei ole maksanut sakkoa kokonaisuudessaan
viimeistään liiton sihteerin lähettämässä laskussa ilmoitettuna eräpäivänä, silloin kyseistä
seuraa edustavat nostajat tai virkailijat eivät voi osallistua liiton toimivallan alaiseen
kilpailutoimintaan ennen kuin seura on suorittanut sakon kokonaisuudessaan liitolle.

2.11 Seurojen välisen sitoumuksen laiminlyönti
Jos seura laiminlyö muun seuran tai seurojen kanssa tekemänsä voimanostokilpailua koskevan
sitoumuksen, ja jos kyseiset seurat eivät pääse asiassa keskinäiseen sovintoon, asia voidaan
saattaa liiton hallituksen ratkaistavaksi. Jos hallitus toteaa, että sitoumuksen laiminlyönyt
seura on menetellyt tahallisesti, vastoin tekemäänsä sitoumusta tai ei ole ottanut huomioon
liiton sääntöjä, niin laiminlyönyt seura voidaan määrätä, jos sitoumuksen laiminlyönnistä
katsotaan aiheutuneen toiselle osapuolelle taloudellista vahinkoa, suorittamaan tälle toiselle
osapuolelle laiminlyönnistään johtuvaksi vahingoksi katsottavan, kohtuullisen korvauksen.

2.12 Sääntöjen tahallinen rikkominen, liiton toimintaperiaatteiden vastainen
toiminta
2.12.1 Jos liiton jäsenseuran todetaan tahallisesti toimineen, vastoin mitä tahansa liitossa
noudatettavaa sääntöä tai voimanoston teknisiä sääntöjä, hallitus voi erottamisen
sijasta, jos se katsoo sääntöjenvastaisen toiminnan olleen laadultaan vakavaa
vähäisempää, antaa kyseiselle seuralle kirjallisen varoituksen tai määrätä kyseisen
seuran määräaikaiseen, liiton toimivallan alaista kilpailutoimintaa koskevaan
toimintakieltoon.
2.12.2 Jos liiton jäsenseuran todetaan tahallisesti toimineen joko vastoin urheilun reilun pelin
periaatteita tai liitossa noudatettavaa eettistä linjausta, jonka mukaan liitossa
pidättäydytään kaikenlaisesta voimanostourheiluun liittyvästä yhteistyöstä dopingiin
syyllistyneen henkilön, tai hänen tosiasiallisessa omistuksessa tai määräysvallassa
olevan yrityksen kanssa, jossa urheilun toimintakiellossa oleva henkilö toimii
toimihenkilönä tai työntekijänä, hallitus voi, jos se ei katso kyseisen seuran erottamista
liiton jäsenyydestä tarpeelliseksi, evätä seuran kaikkien jäsenten osallistumisoikeuden
voimanoston ja penkkipunnerruksen kaikkiin SM-kisoihin enintään kahdeksi
peräkkäiseksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

2.13 Poissaolo, tahallinen rikkomus, uhkailu, osanotto ilman lupaa
Hallitus voi, rikkomuksen laatu huomioon ottaen, antaa kyseiselle nostajalle tai virkailijalle
kirjallisen varoituksen, tai määrätä kyseisen nostajan tai virkailijan määräaikaiseen tai
elinikäiseen urheilun toimintakieltoon jos;
(a)

hän on jäänyt ilman hyväksyttävää syytä tulematta voimanostokilpailuun, johon hän on
ilmoittanut osallistuvansa;
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(b)

hänen todetaan syyllistyneen sääntöjen tahalliseen rikkomiseen tai
tottelemattomuuteen liittoa tai voimanostokilpailussa tehtäväänsä suorittavaa toimitsijaa
tai tuomaria vastaan;

(c)

hän puuttuu tuomarin fyysiseen koskemattomuuteen tai sanoin tai elein uhkaa tuomaria
tai ketä tahansa voimanostokilpailussa tehtäväänsä suorittavaa virkailijaa;

(d)

hän on ilman hallituksen lupaa ottanut osaa ulkomailla järjestettyyn voimanostossa tai
sen osalajissa järjestettyyn kilpailuun.

2.14 Väärä syytös, häväistys, epärehellisyys
Jos jäsenseuran jäsenenä olevan, näihin kurinpitosääntöihin sitoutuneen henkilön todetaan
syyllistyneen voimanostajaa tai virkailijaa vastaan esitettyyn vakavaan loukkaukseen, kuten
väärä syytös tai häväistys tai epärehellisyys, hallitus voi enemmistöäänellä määrätä
loukkauksen tehneen henkilön, rikkomuksen vakavuus huomioon ottaen, joko määräaikaiseen
tai elinikäiseen urheilun toimintakieltoon.
2.14.1

Jos jäsenseuran jäsenenä olevan, näihin kurinpitosääntöihin sitoutuneen henkilön
todetaan tahallaan johtaneen tai yrittäneen johtaa harhaan liiton hallitusta tai sen
asettamaa elintä tai elimiä, hallitus voi antaa tällaista epärehellisyyttä osoittaneelle
henkilölle kirjallisen varoituksen tai määrätä hänet enintään kahden vuoden pituiseen
urheilun toimintakieltoon tapauksen vakavuudesta riippuen.

2.15 Urheilulajin tai liiton saattaminen huonoon maineeseen
Jos jäsenseuran jäsenenä olevan, näihin kurinpitosääntöihin sitoutuneen henkilön todetaan
kommenttiensa, julkaistujen artikkeleiden, TV- tai radio-ohjelmien tai internetin kautta
tahallisesti ja epäurheilijamaisesti syyllistyneen urheilulajin tai liiton saattamiseen huonoon
maineeseen, niin hallitus voi määrätä kyseisen henkilön määräaikaiseen urheilun
toimintakieltoon. Jos hallitus kuitenkin katsoo kyseessä olevan menettelyn olleen liittoa tai
urheilulajia huomattavasti vahingoittavaa, silloin hallitus voi määrätä kyseisen henkilön
elinikäiseen urheilun toimintakieltoon.

2.16 Joukkue SM-loppukilpailusta pois jääminen
Jos seura on ilmoittautunut mihin tahansa seurojen välillä käytävään voimanoston joukkue
SM-kilpailuun ja tullut valituksi loppukilpailuun, sen loppukilpailua varten liitolle maksamaa
osallistumismaksua ei palauteta, jos seura peruuttaa osallistumisensa tai seuraa edustava
joukkue ei saavu loppukilpailuun.

2.17 Menetteleminen vastoin seurasiirtosääntöä
Jos voimanostaja tai seura, josta tai johon nostaja on siirtymässä, menettelee tahallisesti,
vastoin seurasiirtosääntöä tai antaa vilpillisesti väärää tietoa seurasiirtoa koskevassa asiassa,
niin kyseessä oleva nostaja määrätään yhden vuoden pituiseen kilpailukieltoon, ja kyseessä
oleva seura määrätään yhden vuoden pituiseen voimanoston kilpailutoimintaa koskevaan
toimintakieltoon. Yllä mainittujen kieltojen katsotaan alkavan siitä päivästä, jolloin kyseessä
olevan nostajan seurasiirto olisi sääntöjenmukaista menettelytapaa noudattaen voinut tulla
voimaan.

2.18 Tuloksen sopiminen etukäteen, seura
Seura, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu tai yritetty sopia etukäteen, määrätään
menettämään kilpailuoikeutensa kahden vuoden ajaksi siitä päivästä alkaen, jolloin hallitus on
tällaisesta rikkomuksesta tiedon saatuaan tehnyt asiassa rangaistuspäätöksen.
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2.19 Tuloksen sopiminen etukäteen, urheilija

Urheilija, joka syyllistyy tulosten sopimiseen tai sellaisen yritykseen, määrätään kahden
vuoden pituiseen urheilun toimintakieltoon siitä päivästä alkaen, jolloin hallitus on tällaisesta
rikkomuksesta tiedon saatuaan tehnyt asiassa rangaistuspäätöksen.

2.20 Tuloksen sopiminen etukäteen, toimitsija
Toimitsija (ml. valmentaja, huoltaja, ohjaaja, manageri, tuomari, muu asiantuntija tai
urheilujohtaja), joka osallistuu tulosten sopimiseen, tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii
manipuloimaan kilpailutapahtumaa, määrätään kahden vuoden pituiseen urheilun
toimintakieltoon siitä päivästä alkaen, jolloin hallitus on tällaisesta rikkomuksesta tiedon
saatuaan tehnyt asiassa rangaistuspäätöksen.

2.21 Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti
Näiden kurinpitosääntöjen kohdassa 1.3.1 tarkoitettu liiton jäsenseura tai henkilö, jonka
tietoon on tullut kohdissa 2.18 – 2.20 tarkoitettu tulosten sopiminen etukäteen tai sellaisen
yritys tai muu kilpailutapahtuman manipulointi tai sellaisen yritys, on velvollinen
tiedottamaan siitä liitolle. Jos tällaisen tiedon saanut liiton jäsenseura tai henkilö laiminlyö
tässä kohdassa mainitun tiedonantovelvollisuuden, seuraamus tästä laiminlyönnistä on sama
kuin jos liiton jäsenseura tai tässä kohdassa tarkoitettu henkilö olisi itse osallistunut kohdissa
2.18 – 2.20 tarkoitettuun tuloksista sopimiseen, sellaisen yritykseen tai muuhun
kilpailutapahtuman manipulointiin.

2.22 Vedonlyönti
Urheilija ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö, joka lyö itse tai edustajan kautta vetoa
omasta kilpailutapahtumasta, määrätään kahden vuoden pituiseen urheilun toimintakieltoon
siitä päivästä alkaen, jolloin hallitus on tällaisesta rikkomuksesta tiedon saatuaan tehnyt
asiassa rangaistuspäätöksen.

2.23 Rasistinen käytös
Liiton alaiseen toimintaan osallistuvalle henkilölle (ml. urheilujohtaja tai muu virkailija,
urheilija, valmentaja, tuomari, ohjaaja, manageri, lääketieteellinen asiantuntija tai muu
lääkintähenkilö), joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen
voidaan antaa julkinen varoitus tai tapauksen vakavuudesta riippuen määrätä hänet enintään
kahden vuoden pituiseen urheilun toimintakieltoon.
2.23.1

Jos kohdassa 2.23 tarkoitettu liiton alaiseen toimintaan osallistuva henkilö ei puutu
toisen henkilön rasistiseen käytökseen sellaisen havaittuaan, seuraamus tästä
laiminlyönnistä on vähintään kirjallinen varoitus ja enintään yksi vuosi urheilun
toimintakieltoa tapauksen vakavuudesta riippuen.

2.24 Osanotto IPF:n ulkopuolisen liiton tai vastaavan kilpailutoimintaan
2.24.1

SVNL:n toimivallan alaista, näihin kurinpitosääntöihin sitoutunutta urheilijaa,
valmentajaa, huoltajaa, tuomaria tai muuta virkailijaa, joka urheilijana tai minä
tahansa toimitsijana tai virkailijana ottaa osaa voimanostossa tai sen osalajissa
järjestettävään kilpailuun, joka ei ole Kansainvälisen Voimanostoliiton (IPF) alainen,
järjestämä, tunnustama tai hyväksymä, ei valita osallistumispäivästä alkaen
seuraavan täyden kalenterivuoden loppuun asti missään ominaisuudessa Suomen
maajoukkueeseen.

2.24.2

SVNL:n toimivallan alaisen, näihin kurinpitosääntöihin sitoutuneen urheilijan
antidopingsopimus irtisanotaan, jos urheilija ottaa missä tahansa ominaisuudessa
toistuvasti osaa yllä tarkoitettuun kilpailuun, joka ei ole IPF:n alainen eikä sen
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tunnustama tai hyväksymä. Tämän jälkeen urheilija ei voi tehdä uutta SVNL:n
antidopingsopimusta ennen kuin vähintään kaksi vuotta on kulunut siitä, kun
urheilijan antidopingsopimuksen voimassaolo on irtisanomisen johdosta päättynyt.
2.24.3

Yllä olevia sääntöjä 2.24.1 ja 2.24.2 sovelletaan myös urheilijaan tai toimitsijaan,
joka ei ole aiemmin ollut SVNL:n toimivallan alainen, mutta on siirtynyt Suomen
Voimanostoliiton alaiseen toimintaan muusta voimanostoliitosta tai sitä vastaavasta
yhteisöstä, joka ei ole IPF:n alainen eikä sen tunnustama tai hyväksymä. Tällaista,
muusta edellä tarkoitetusta yhteisöstä Suomen Voimanostoliiton alaiseen toimintaan
siirtynyttä urheilijaa tai toimitsijaa ei valita maajoukkueeseen seuraavan vuoden
loppuun saakka siitä, kun ko. urheilija tai toimitsija on missä tahansa ominaisuudessa
ottanut viimeksi osaa tässä säännössä tarkoitetun muun yhteisön kilpailu- tai muuhun
toimintaan. Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen vuoksi tätä sääntöä sovelletaan,
vaikka SVNL:oon siirtynyt urheilija tai toimitsija ei ole ollut SVNL:n toimivallan
alainen ottaessaan osaa tässä säännössä tarkoitetun muun yhteisön
kilpailutoimintaan.

2.25 Rangaistuksenalaisen menettelyn toistaminen
Jos asianomainen, sen jälkeen, kun häntä on minkä tahansa näissä säännöissä olevan kohdan
nojalla rangaistu, toistaa rangaistuksenalaisen menettelynsä tai jatkaa sitä, on sen jälkeen
määrättävän uuden rangaistuksen pituus oltava vähintään kaksinkertainen ensimmäisellä
kerralla määrättyyn rangaistukseen verrattuna. Jos toistuva tapaus koskee antidopingsääntöjen
piiriin kuuluvaa rikkomusta, niin sen johdosta langetettavan rangaistuksen pituudessa on
noudatettava SVNL:ssa noudatettavien antidopingsääntöjen määräyksiä.

2.26 Väliaikainen kielto
Väliaikainen toimintakielto voidaan määrätä oikeuden päätökseen asti silloin, kun liiton
jäsenseura tai näihin sääntöihin sitoutunut henkilö on syytettynä tulosten sopimisesta tai
muusta kilpailun manipuloinnista tai sellaisen yrityksestä tai muun sellaisen teon johdosta,
joka täyttää näiden sääntöjen kappaleessa 2 määritellyn, rangaistukseen johtavan teon
tunnusmerkistön.

3 KIELTOJEN VAIKUTUS
3.1 Urheilun toimintakielto
Urheilun toimintakielto koskee kilpailemista, valmentamista, virkailijana, lääkärinä tai muuna
toimitsijana toimimista kaikessa liiton toimivallan alaisessa toiminnassa.
3.1.1

Jos urheilun toimintakielto on langetettu dopingiin liittyvän sääntörikkomuksen
vuoksi, silloin urheilun toimintakiellon laajuus on sen mukainen kuin siitä on liitossa
noudatettavissa antidopingsäännöstöissä (ks. kohdat 1.3.2 ja 1.3.3) määrätty. Niiden
mukaan: urheilun toimintakieltoon määrätty henkilö ei saa toimintakiellon aikana
osallistua missään ominaisuudessa mihinkään kilpailu- tai muuhun toimintaan, jonka
on järjestänyt tai valtuuttanut kansainvälisen tai kansallisen säännöstön hyväksynyt
urheilujärjestö tai tällaisen jäsenjärjestö tai -seura tai jokin ammattilaisliiga tai jokin
kansainvälisten tai kansallisten tason tapahtumien järjestäjätaho eikä myöskään
kansallisen tai sitä ylemmän tason toimintaan, jota rahoitetaan julkisista varoista;
lukuun ottamatta auktorisoitua antidopingkoulutusta tai kuntoutusohjelmia.

3.1.2

Urheilun toimintakiellon saaneen henkilön nimi ja muut Suomen
antidopingsäännöstön kohdan 14.3.2 mukaan vaaditut tiedot julkistetaan viipymättä
sen jälkeen, kun liiton hallituksen asiassa tekemästä rangaistuspäätöksestä on saatu
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lopullinen valituselimen (Urheilun oikeusturvalautakunta tai CAS) päätös tai
tällainen valitusasia on muutoin päättynyt. Henkilön nimi ja muut vaaditut tiedot
julkistetaan STT:n kautta, liiton verkkosivuilla ja Voimanostaja-lehdessä, sekä
ilmoitetaan IPF:lle sen antidopingsääntöjen mukaisesti.
3.1.3

Tapauksen julkista tiedottamista ei kuitenkaan vaadita, jos dopingrikkomukseen
syyllistynyt on alaikäinen (alle 18-vuotias). Jos tapaus kuitenkin julkistetaan, siinä on
otettava huomioon Suomen antidopingsäännöstön kohdan 14.3.6 ja IPF:n
antidopingsääntöjen artiklan 14.3.6 määräykset. Niiden mukaan tapauksissa, joihin
liittyy alaikäinen, on valinnaisen julkistamisen oltava suhteessa tapauksen
tosiseikkoihin ja olosuhteisiin.

3.2 Seuraa koskeva toimintakielto liiton alaisessa kilpailutoiminnassa
Toimintakielto liiton alaisessa kilpailutoiminnassa koskee seuran kaikkien edustajien
kilpailemista ja toimitsijana tai virkailijana toimimista liiton toimivallan alaisessa kilpailussa.

3.3 Dopingrikkomus/kansainväliset edustustehtävät
Urheilijaa tai muuta henkilöä, joka on määrätty dopingrikkomuksen vuoksi yli kuuden (6)
kuukauden pituiseen urheilun toimintakieltoon, ei valita mihinkään kansainväliseen kilpailuun
edustamaan missään ominaisuudessa Suomea sen jälkeenkään, kun kyseiselle urheilijalle tai
muulle henkilölle määrätty urheilun toimintakielto on päättynyt.

4 VALITTAMINEN
Liiton hallituksen tekemästä päätöksestä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle niin
kuin sen säännöissä on määrätty.

4.1 Muun valtakunnallisen urheilujärjestön määräämä rangaistus
Sitä liiton jäsenseuraa tai näihin kurinpitosääntöihin sitoutunutta urheilijaa tai virkailijaa
voidaan rangaista näiden sääntöjen perusteella, mikäli jokin muu valtakunnallinen
urheilujärjestö on rangaissut tätä seuraa tai virkailijaa vähintään kuuden (6) kuukauden
toimitsija- tai toimintakiellolla, mikäli rangaistu teko täyttää näiden sääntöjen kappaleessa 2
määritellyn, rangaistukseen johtavan teon tunnusmerkistön.

4.2 Rangaistuksen keskeyttäminen
Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin Urheilun
oikeusturvalautakunnalle. Hallitus voi kuitenkin keskeyttää rangaistuksen täytäntöönpanon
valituksen käsittelyn ajaksi.

4.3 Rangaistuksen raukeaminen
Hallitus voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen
toimintakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta.

raukeamaan,

jos

4.4 Armahtaminen
Hallitus voi erityisen painavista syistä armahtaa rangaistun tämän kärsittyä vähintään puolet
hänelle määrätystä vähintään neljän vuoden pituisesta rangaistuksesta. Jos kyseessä on
eliniäksi määrätty rangaistus, armahtaminen voi tapahtua aikaisintaan kahdeksan vuoden
kuluttua alun perin määrätyn rangaistuksen alkamisesta.
Hallituksen tulee kuitenkin ottaa huomioon muussa säännöstössä (esimerkiksi
antidopingsäännöstö) mahdollisesti olevat rajoitteet armahdusoikeuden käytölle.
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Jos IPF (sen Doping Hearing Panel) on määrännyt SVNL:n alaisen urheilijan tai muun
henkilön määräaikaiseen tai elinikäiseen urheilun toimintakieltoon kansainvälisellä tasolla
tapahtuneen, dopingrikkomuksen johdosta, tällöin SVNL:lla ei ole tässä asiassa
armahdusoikeutta ko. henkilöön nähden, vaan armahduksesta tai armahtamatta jättämisestä
päättää, rangaistusta kärsivän anomuksesta, IPF.

5 KURINPITOSÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN JA VOIMAANTULO
Nämä säännöt on ensimmäisen kerran vahvistettu Vaasassa 2.11.1996 pidetyssä liiton
sääntömääräisessä syyskokouksessa ja tulevat voimaan 1. tammikuuta 1997.
Nämä säännöt ovat viimeksi vahvistettu Suomen Voimanostoliiton sääntömääräisessä
syyskokouksessa 12.10.2019 ja astuvat voimaan 1.1.2020 sekä kumoavat em. päivämäärästä
alkaen siihen asti noudatettavat säännöt siltä osin kuin ne poikkeavat näistä säännöistä.
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