SUOMEN RATAGOLFLIITON ANTIDOPINGOHJELMA
1. Yleistä
Suomen ratagolfliitto ry ja sen jäsenseurat hyväksyvät vain rehellisin keinoin saavutetut
tulokset ja ovat sitoutuneet Suomen antidopingsäännöstöön (ADT) sekä Kansainvälisen
olympiakomitean (KOK) ja Kansainvälisen minigolfliiton (WMF) antidopingsäännöstöön.
Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät
kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Sopupeli on kielletty ja
rangaistavaa.
Tavoitteena on, että ratagolfissa ei ole positiivisia dopingtestituloksia ja kaikki
ratagolfkilpailut ovat alkoholivapaita (Ratagolfin kilpailu- ja pelisäännöt, kohta 3.14).
Jokaisella pelaajalla on oltava voimassa oleva lisenssi. Lisenssi lunastetaan
sporttirekisterin kautta joko itse tai seuran kautta. Kyse on verkkolisenssistä. Lisenssin
maksamisesta jokainen pelaaja saa vahvistuksen s-postitse.
Kansainvälisiin arvokisoihin osallistuvat pelaajat allekirjoittavat voimassa olevan ”WADA
Athlete Consent Form”. WMF ylläpitää tietokantaa allekirjoittaneista henkilöistä.
Originaalidokumentit ovat myös WMF:n hallussa. Kotimaiseen kilpailutoimintaan
osallistuvat allekirjoittavat vastaavanlaisen sopimuksen (SRGL antidopingsopimus).
2. Dopingvalvonta
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa –julkaisuja postitetaan vuosittain jäsenseuroille.
Ylimääräisiä vihkoja ovat saatavana liiton kilpailuissa. Liiton nettisivuilla löytyy linkki ADT:n
nettisivuille osioon ”kielletyt aineet ja menetelmät”.
Suomen ratagolfliiton kilpailuissa doping- ja alkoholipuhallustestit ovat mahdollisia. Asiasta
on maininta kilpailukutsuissa seuraavasti:
”Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen
antidopingsäännöstöön ja sitä kautta KOK:n ja WMF:n dopingsäännöstöön. Kilpailussa
saatetaan suorittaa dopingtestausta ja/tai alkoholikontrollia.” Kisan järjestäjä on velvollinen
järjestämään testaustilan mahdollista dopingtestausta varten.
2.1 Testaus
Suomen ratagolfliiton jäsenseurojen pelaajat voidaan testata kilpailujen yhteydessä tai
niiden ulkopuolella.
Suomen ratagolfliitto toimittaa ADT:lle tiedot maajoukkueen jäsenistä, kansallisen
kilpailukalenterin sekä tiedot urheilijoista, jotka kuuluvat testauspooliin (mikäli WMF on
määrittänyt suomalaisia pelaajia testauspooliin).
2.2 Erivapaus
Ratagolfissa on erilliset käytännöt erivapauden osalta kansainväliselle ja kansalliselle
kilpailutoiminalle.
Suomen ratagolfliiton jäsenseurojen pelaajat ovat velvollisia tarvittaessa hakemaan
erivapautta etukäteen (kansainvälisellä tasolla kilpailevat) tai jälkikäteen (kansallisella
tasolla kilpailevat), mikäli he tarvitsevat terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon
kiellettyä lääkettä tai menetelmää. Pelaajalla itsellään on vastuu erivapauden
hakemisesta.
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Tarkat tiedot erivapauden edellytyksistä ja hakemisesta löytyvät ADT:n nettisivuilta osiossa
”Erivapaus (TUE)” sekä WMF:n nettisivuilta osiossa ”Anti-Doping”.
2.3 Dopingrikkomukset
Dopingrikomusten käsittely tapahtuu WMF:n antidopingohjelman ”WMF World Minigolf
Sport Federation Anti-Doping Rules based on Wada’s Models of Best Practice for
International Federations and the World Anti-Doping Code” mukaisesti.
3. Koulutus
Suomen ratagolfliitto pyrkii vuosittain järjestämään yhteistyössä ADT:n kanssa
antidopingkoulutusta. Koulutus pyritään järjestämään kilpailun yhteydessä. Koulutusta
suositellaan erityisesti maajoukkueen pelaajille, valmentajille, seurojen vastuuhenkilöille
sekä liiton hallituksen jäsenille. Liiton hallitus nimeää vuosittain antidopingvastaavan, joka
toimii yhteyshenkilönä ADT:hen ja auttaa jäseniä tarvittaessa antidopingiin liittyvissä
kysymyksissä.
4. Viestintä ja kriisiviestintä
Antidopingin liittyvä viestintä tapahtuu pääsääntöisesti ratagolfliiton netti- ja
facebooksivuilla. Apuna käytetään ADT:n materiaalia.
Kriisiviestinnän tulee toimia nopeasti ja ohjeistuksen mukaisesti yhteistyössä ADT:n
kanssa. Puheenjohtaja yksinään huolehtii kriisiviestinnästä. Kriisiviestinnän muoto on
tiedote ja kanavat ovat sähköpostilistat seurat@ratagolf.org ja tiedotus@ratagolf.org,
viralliset nettisivut www.ratagolf.fi, Facebooksivu www.facebook.com/ratagolfliitto sekä
liiton foorumi http://forum.ratagolf.org/.
5. Seuranta ja vastuuhenkilöt
Suomen ratagolfliiton antidopingvastaavan yhteystiedot löytyvät liiton nettisivuilta.
Antidopingsuunnitelma on esitelty liiton toimintasuunnitelmassa, julkaistu liiton nettisivuilla
sekä lähetetty kohdassa 4 mainituille sähköpostilistoille. Raportointi tapahtuu
vuosikertomuksessa. Suomen ratagolfliitto pyrkii järjestämään vuosittain yhteistyössä
ADT:n kanssa antidopingkoulutusta jäsenseuroille ja niiden jäsenille. Koulutus on
tarkoitettu pelaajille, valmentajille, tuomareille sekä kilpailujärjestäjille.
Tämän antidopingohjelman sisältö tarkistetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa.
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ANTIDOPINGSOPIMUS
1. Osapuolet
Antidopingsopimuksen allekirjoittanut urheilija ja Suomen ratagolfliitto ry (SRGL). Antidopingsopimuksen allekirjoittaneen urheilijan on oltava Suomen ratagolfliiton
varsinaisen jäsenen (jäsenseuran) jäsen. Suomen ratagolfliitto on sitoutunut kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön.

2. Sopimuksen voimassaolo / irtisanominen / purkautuminen
SRGL:n alaisiin kilpailuihin osallistuvan urheilijan on toimitettava antidopingsopimus liittoon (antidopingvastaavalle) 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
SRGL:n jäsenseuran jäsenyydestä, eikä urheilija liity toiseen SRGL: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 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 ratagolfliittoon. Urheilijalle suositellaan ottamaan kopio liittoon toimittamastaan antidopingsopimuksesta.

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.
5. Irtisanominen / seuraamuksen määräämisoikeus
Antidopingsopimuksen irtisanominen jommankumman osapuolen toimesta ei estä Suomen ratagolfliittoa 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
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

tarkoitettua kiellettyä lääkeainetta tai kiellettyä menetelmää;
Olen sitoutunut kaikilta osin Suomen ratagolfliitossa sopimuksen voimassaoloaikana noudatettavaan Suomen antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen minigolfliiton
(WMF) antidopingsääntöihin (WMF World Minigolf Sport Federation Anti-Doping Rules based on Wada’s Models of Best Practice for International Federations and the
World Anti-Doping Code) sekä WADA:n ylläpitämään Maailman antidopingsäännöstöön (World Anti-Doping Code [WADC]) ja sen piiriin kuuluviin kansainvälisiin normeihin;
Olen sitoutunut dopingtestaukseen. Minulle voidaan tämän antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdä dopingtestejä ADT:n, SRGL:n, WMF:n tai sen alueellisen liiton
tai WADA:n aloitteesta ja/tai toimesta missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta;
Suomen ratagolfliitolla sekä WMF:lla on niiden määräysvallan piiriin kuluvassa rangaistusmenettelyssä oikeus WMF:n antidopingsääntöjen mukaisen seuraamuksen
määräämiseen dopingrikkomusta koskevassa asiassa;
Minulla on ollut mahdollisuus tutustua yllä mainittuihin (ks. kohta 7.2.) sääntöihin ja määräyksiin;
Olen sitoutunut noudattamaan yllä mainittuja säännöstöjä, sääntöjä ja määräyksiä niihin tämän allekirjoittamani antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdyin
muutoksin;
Jos olen tyytymätön Suomen antidopingsäännöstön tai WMF:n antidopingsääntöjen perusteella tehtyyn päätökseen minua koskevassa asiassa, voin hakea siihen muutosta
sen mukaisesti kuin siitä on Suomen antidopingsäännöstössä tai WMF:n antidopingsäännöissä määrätty;
Jos kuulun ADT:n ja/tai WMF:n rekisteröityyn testauspooliin, olen velvollinen ilmoittamaan ajan tasalla olevat yhteys- ja olinpaikkatietoni ADT:lle ja WMF:lle, sekä
tarvittaessa täydentämään ja muuttamaan niitä ADT:n ja WMF:n antamien ohjeiden mukaisesti;
Jos minun todetaan syyllistyneen dopingrikkomukseen joko kansainvälisessä kilpailussa, tai WMF:n tai WADA:n aloitteesta tehdyssä harjoituskauden testissä (Out-ofCompetition test [OCT]), sitoudun annetussa määräajassa maksamaan vahingonkorvauksena Suomen ratagolfliitolle vähintään sen rahamäärän, jonka liitto joutuu
rikkomuksestani maksamaan WMF:lle (WMF:n määräämä sakko / positiivinen testitulos ja positiivisesta näytteestä sekä mahdollisesta B-näytteen analysoinnista
johtuneet, WMF:n laskuttamat kulut).
Jos SRGL: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 SRGL:n jäsenyhdistyksille kaikkien liiton antidopingsopimusten voimassaolon
yhtäaikaisesta päättymisestä sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä klo 24.00, jonka marraskuun viimeiseen päivään mennessä hallitus on siitä ilmoittanut liiton
jäsenyhdistyksille;
Edellä olevan kohdan tarkoittamassa tapauksessa minun tulee, ollakseni oikeutettu kilpailemaan SRGL: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. Tällaisessa tapauksessa uusi sopimus on saatettava voimaan viimeistään aamulla ennen seuraavaa kilpailua sen mukaisesti
kuin siitä tämän sopimuksen kohdassa 2. määrätään;
Sitoudun ilmoittamaan Suomen ratagolfliiton sihteerille osoitetiedoissani tapahtuvat muutokset.
Olen lukenut tämän sopimuksen, ymmärrän sen ja sitoudun noudattamaan sitä.

Paikka:
Päivämäärä:
Etunimi:
Sukunimi:
Osoite:
Postinumero ja paikka:
Puhelinnumero:
S-posti:
Edustamani seura:
Urheilijan omakätinen allekirjoitus:
Nimenselvennys:
Alaikäisen (alle 18 v.) ollessa kyseessä, vakuutan antaneeni hänelle suostumukseni tämän sopimuksen tekemiseen:
Paikka:
Päivämäärä:
Huoltajan allekirjoitus:
Nimenselvennys:
Linkkejä sääntöjä ylläpitävien organisaatioiden kotisivuille:
Suomen antidopingsäännöstö: www.antidoping.fi
Suomen ratagolfliitto: www.ratagolf.fi
Maailman antidopingsäännöstön (WADC) suomennos: www.antidoping.fi

World Anti-Doping Code (WADC) sekä siihen kuuluvat liitteet ja sen piiriin kuuluvat
kansainväliset standardit: www.wada-ama.org
WMF: n Antidopingsäännöt: http://www.minigolfsport.com/rules/3_2.pdf

