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SUOMEN TIKKAURHEILULIITON ANTIDOPINGOHJELMA
1. Ohjelman arvoperusta
Tikkaurheiluliiton antidopingohjelma, jossa linjataan sen eettistä toimintaa antidopingtyössä.
Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta, joka perustuu:
- puhtaan ja terveen urheilun periaatteisiin
- tehokkaaseen antidopingtoiminnan tiedottamiseen
- avoimuuteen antidopingtyössä
- toimimiseen kansallisena lajina antidopingtyötä kehittäen
2. Tavoitteet
Tikkaurheiluliiton antidopingohjelman tavoitteena on:
- sitoutua jatkamaan puhtaalla linjalla niin, ettei kilpailijamme ja muut toimijamme
näe kiellettyjen aineiden olevan minkäänlainen vaihtoehto
- järjestää seuroille koulutusta liiton hallituksen toimesta. Tiedotteista löytyy myös
osoite nettisivuille joissa kerrotaan tarkemmin kielletyt aineet. Nämä linkit
tarpeellisine evästeineen löytyvät myös liiton kotisivuilta ja vuosijulkaisusta.
- vaikuttaa lajin antidopingtyön kehitykseen kansallisella tasolla
- toimia yhteistyössä antidopingtyötä tekevien yhteisöjen kanssa
- pitää aito kansallinen tikkaurheilu puhtaana urheiluna
3. Liiton antidopingtoiminta
Liittomme noudattaa Suomen antidopingsäännöstöä. Antidopingtyö näkyy liiton toiminta- ja
kilpailusäännöissä, joissa kielletään väärien menetelmien käyttö.
Ohjelma on tarkoitettu tikkaurheilun parissa toimivien henkilöiden käyttöön, joita ovat pääasiassa:
- kansallisen tason urheilijat ja lähellä olevat tukihenkilöt
- liiton toimihenkilöt, luottamushenkilöt ym. läheisessä yhteistyössä olevat
- piirien ja seurojen luottamushenkilöt sekä ohjaustoiminnassa mukana olevat
henkilöt
- kiellettyjen aineiden lääkinnälliseen käyttöön voi anoa erivapautta. Ohjeet
anomiseen löytyvät antidopingsäännöstöstä, jonne linkki liiton sivuilla.
Liittomme velvoittaa, että antidopingasioita on käsiteltävä myös nuorisotoiminnan piirissä.
Tiedotus
Tiedotetaan seuraavalla tavalla
- antidopingtyö liitetään ylituomarikoulutukseen (ei ole valmentajakoulutusta), jota
järjestetään, kun riittävä määrä halukkaita saadaan mukaan. Nämä ylituomarit
vievät tietoa sitten kilpailu- ja doping- säännöistä omien seurojensa kilpailijoille.
- internet kotisivuilla www.tikkaurheilu.fi sekä linkillä SUEKin sivuille:
- https:/www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmät-urheilussa1.
- tikkaurheilu vuosikirja
- jäsenkirjeet seuroille
- liiton antidopingohjelma löytyy sekä liiton, että SUEKin sivuilta

-

liitto toimittaa jäsenilleen vuosittain myös SUEKin kulloinkin julkaisemia
paperisia tiedotteita.

Dopingvalvonta
Testausmahdollisuudesta tiedotetaan jäsenistölle. Testauksen ja kaiken testituloksiin liittyvän
tiedottamisen hoitaa SUEK.
Kilpailija voi myös hakea erivapautta kielletyn aineen lääkinnälliseen käyttöön. Ohjeet löytyvät
SUEKin sivuilta: www.suek.fi
Kansainvälisten lajien ja lajiliittojen alla toimivat urheilujärjestöt ovat erityisen tarkkailun alla ja
erivapaudet pitää olla myönnettynä. Pienissä, pelkästään kansallisesti toimivissa lajeissa toimivat
voivat yleensä toimittaa todistuksen kielletyn aineen lääkinnällisestä käytöstä sitä pyydettäessä
myös jälkikäteen.
Sanktiot vaihtelevat kilpailutuloksen mitätöimisestä ja kirjallisesta varoituksesta aina 4 vuoden
toimintakieltoon asti rikkeen laadusta riippuen.
Organisaatio
Antidopingohjelman valvonnasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä vastaa puheenjohtaja ja liiton
hallitus. Puheenjohtaja on myös ADT:n kontaktihenkilö mahdollisen dopingtapauksen yhteydessä,
varahenkilönä on varapuheenjohtaja.
Antidopingohjelman hyväksyy liiton hallitus. Sen suunnittelusta tulee maininta
toimintasuunnitelmaan ja toteutusta raportoidaan vuosikertomuksessa.
Kriisiviestinnässä otetaan yhteys SUEKiin ja laaditaan yhdessä tiedote tapahtuneesta.
Seuranta ja kehitystyö
Seurataan jatkuvasti kehitystä ja tehdään tarvittaessa muutokset antidopingohjelmaan.
Hallitus käsittelee muutostarpeet ja hyväksyy ohjelman. Valmis ohjelma ja aina myös uudistusten
jälkeen uusittu ohjelma toimitetaan SUEKille. Ohjelma julkaistaan myös liiton sivuilla ja
vuosikirjassa.
Teemme kaikkemme puhtaan urheilun puolesta nyt ja tulevaisuudessa.

