Vastaanotettu:
Mottagen:
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n
Rekisteröityyn testauspooliin (SUEK-RTP) kuuluvan urheilijan

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf:s

LOPETTAMISILMOITUS

ANMÄLAN OM AVSLUTNING

för idrottare som tillhör den Registrerade testningspoolen (FCEI-RTP)

Täytä lomakkeen kaikki kohdat suuraakkosin tai koneella
Fyll i alla blankettens delar med versaler eller med dator

1. Urheilijan tiedot · Information om idrottaren
Sukunimi
Efternamn
Nainen
Mies
Kvinna
Man
Katuosoite
Adress
Postinumero ja -toimipaikka
Postnummer och –anstalt
Puhelin (myös maasuuntanumero)
Telefon (inklusive landskod)
Laji
Idrott
Kansainvälinen lajiliitto
Internationellt specialidrottsförbund
Kuulutko kansainvälisen lajiliittosi testauspooliin?
Tillhör du din internationella specialidrottsförbunds testningspool?

Etunimet
Förnamn
Syntymäaika
Födelsedatum

Maa
Land
Sähköposti
E-post
Alalaji
Idrottsgren

Kyllä
Ja

En
Nej

2. Urheilijan allekirjoitus · Idrottarens underskrift
Ilmoitan, että olen päättänyt lopettaa kilpaurheilun ja pyydän, että minut poistetaan SUEKin Rekisteröidystä testauspoolista (SUEK-RTP) ja siihen liittyvien
olinpaikkatietovelvoitteiden piiristä. Lisäksi vahvistan, että olen lukenut ja ymmärrän Suomen antidopingsäännöstön alla mainitut kohdat 5.6.4 ja 5.7.1 ja
niihin liittyvät vaatimukset.
5.6.4 SUEKin rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija on velvollinen noudattamaan Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin olinpaikkatietovaatimuksia,
kunnes (a) urheilija ilmoittaa kirjallisesti SUEKille, että on lopettanut tai (b) SUEK ilmoittaa kirjallisesti urheilijalle, että hän ei enää täytä SUEKin rekisteröityyn
testauspooliin kuulumisen kriteereitä ja että SUEK on poistanut hänet rekisteröidystä testauspoolista.
5.7.1 SUEKin rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija, joka on kirjallisesti ilmoittanut kilpailemisen lopettamisesta SUEKille, ei saa palata kilpailemaan
kansainvälisissä urheilutapahtumissa tai kansallisissa urheilutapahtumissa ennen kuin hän on kirjallisesti ilmoittanut SUEKille aikomuksestaan palata kilpailemaan ja ollut testauksen piirissä kuuden (6) kuukauden ajan ennen kilpailemaan palaamista, mukaan lukien (pyydettäessä) Kansainvälisen testaus- ja
tutkintastandardin olinpaikkatietovaatimusten noudattaminen. WADA voi, neuvoteltuaan asiasta SUEKin ja urheilijan kansainvälisen lajiliiton kanssa, myöntää
poikkeuksen sääntöön, joka koskee kuusi (6) kuukautta etukäteen tapahtuvaa kirjallista ilmoitusta, mikäli kyseisen säännön ehdoton soveltaminen olisi selvästi
epäoikeudenmukaista urheilijan kannalta. Tästä päätöksestä voi valittaa kohdan 13 nojalla. Tätä kohtaa 5.7.1 rikkovat kilpailutulokset hylätään.
Jag meddelar att jag har bestämt mig för att sluta tävlingsidrotta och ber därför att ni avskriver mig från FCEIs Registrerade testningspool (FCEI-RTP)
och att den tillhörande skyldigheten till vistelserapportering upphör. Dessutom bekräftar jag att jag har läst och förstått de nedanstående punkterna 5.6.4
och 5.7.1 i Finlands antidopingregelverk och kraven däri.
5.6.4 En idrottsutövare i den registrerade kontrollpoolen är skyldig att uppfylla kraven på vistelserapportering i den Internationella standarden för dopingkontroll
och utredning tills (a) idrottsutövaren skriftligen underrättar FCEI om att han eller hon har slutat eller (b) FCEI skriftligen underrättar idrottsutövaren om att han
eller hon inte längre uppfyller kriterierna för FCEIs registrerade kontrollpool och att FCEI har uteslutit honom eller henne från den registrerade kontrollpoolen.
5.7.1 IEn idrottsutövare, som ingår i FCEIs registrerade kontrollpool, och som underrättat FCEI om att han eller hon dragit sig tillbaka får inte tävla vid inter
nationella evenemang eller nationella evenemang innan utövaren skriftligen underrättat FCEI om sin avsikt att återuppta tävlandet och gjort sig tillgänglig
för dopingkontroll minst sex (6) månader före tävling samt dessutom (på begäran) följt vistelserapporteringskraven i den Internationella standarden för dopingkontroll och utredning. Efter samråd med FCEI och idrottsutövarens internationella specialidrottsförbund får WADA medge undantag från regeln om skriftlig
underrättelse sex (6) månader på förhand, när en strikt tillämpning skulle vara uppenbart orättvis mot idrottsutövaren. Detta beslut får överklagas enligt artikel
13. Tävlingsresultat som uppnåtts i strid mot denna artikel 5.7.1 ska diskvalificeras.
Urheilijan allekirjoitus
Idrottarens underskrift

Päiväys
Datum

Huoltajan allekirjoitus
Päiväys
Förmyndarens underskrift
Datum
				

(Jos urheilija on alaikäinen tai ei vammansa vuoksi pysty allekirjoittamaan tätä lomaketta, hänen holhoojansa allekirjoittaa sen urheilijan kanssa)
(Ifall idrottaren är omyndig eller om idrottaren på grund av handikapp inte förmår skriva under denna blankett, ska hans eller hennes förmyndare skriva under den tillsammans med idrottaren)

3. Ohjeet · Instruktioner
Lähetä allekirjoitettu lomake SUEKille alla olevaan osoitteeseen tai skannattuna alla olevaan sähköpostiosoitteeseen ja säilytä siitä itselläsi kopio. Ilmoituksen
vastaanotettuaan SUEK poistaa sinut testauspoolista ja lähettää siitä sinulle kirjallisen vahvistuksen. Tee asiaankuuluva ilmoitus myös kansalliselle lajiliitollesi.
Mikäli kuulut myös kansainvälisen lajiliittosi Rekisteröityyn testauspooliin, tulee sinun noudattaa myös heidän vaatimuksiaan lopettamisilmoituksen suhteen.
Osoite: Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry, Valimotie 10, oo380 Helsinki, FINLAND · Sähköposti: antidoping@suek.fi

TYHJENNÄ LOMAKE
TÖM BLANKETTEN
TULOSTA LOMAKE
SKRIV UT BLANKETTEN

Luottamuksellinen
Konfidentiell

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf
Valmimotie 10 · FI-00380 Helsinki
tel. +358 (0)9 3481 2020 · fax +358 (0)9 148 5195
antidoping@suek.fi · www.suek.fi
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Sänd den undertecknade blanketten till FCEI till nedanstående adress eller skanna in den och skicka den till nedanstående e-postadress. Spara en kopia på
blanketten hos dig. Efter att FCEI har fått beskedet, avskrivs du från testningspoolen och du får en skriftlig bekräftelse på detta. Gör en relevant anmälan
även till ditt nationella specialidrottsförbund. Om du dessutom tillhör ditt internationella specialidrottsförbunds Registrerade testningspool, ska du också
iaktta deras krav gällande anmälan om avslutning.
Adress: Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf, Valimotie 10, FI-00380 Helsinki, FINLAND · E-post: antidoping@suek.fi

