SVRY:n ADT‐linjaus

25.8.2010

Jokainen SVRY:n toiminnassa mukana oleva nostaja, huoltaja tai toimitsija on allekirjoittanut
ADT‐sopimuksen ja kaikki Suomen voimapunnerrus Ry:n (SVRY:n) nostajat ovat sitoutuneet
noudattamaan KULLOINKIN VOIMASSA OLEVAA SUOMEN ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖÄ.
SVRY:n tekemän linjauksen mukaan urheilija tai muu henkilö ei saa ottaa osaa kilpailuun, johon
osallistuu dopingin vuoksi urheilun toimintakiellossa oleva henkilö.
Osallistuminen ADT:n alaisten organisaatioden kilpailuihin:
Varmin tapa välttyä joutumasta samaan kilpailuun toimintakiellossa olevan henkilön kanssa on
osallistumien vain sellaisten organisaatioiden järjestämiin tapahtumiin, joilla on voimassa oleva
ADT‐sopimus Suomen Antidoping toimikunnan kanssa. Mainitut kriteerit täyttäviä organisatioita
ovat mm. Suomen Voimanostoliitto ja Suomen Painonnostoliitto.
SVRY:n nostajan osallistuminen ei‐ADT:n alaiseen tapahtumaan
SVRY:n nostajan osallistuminen esim. kisaan, joissa vaatimuksena ei ole voimassa olevaa ADT‐
sopimusta, mutta jossa kilpailun järjestäjä on erikseen ilmoittanut kisakutsussa, ettei osallistuja
saa olla minkään lajiliiton asettamassa kilpailu‐ tai toimintakiellossa.
Suomen ADT:n ottaman kannan mukaisesti nostaja voi tällöin lähtökohtaisesti olettaa, ettei
mainitussa kilpailussa ole toiminta‐ tai kilpailukiellossa olevaa nostajaa ja velvollisuus nostajien
valvonnasta on kisajärjestäjällä. Valvonta tapahtuu kisajärjestäjän ADT:lle lähettämän
osallistujalistan perusteella. Tässä tilanteessa nostaja on "hyvässä uskossa" osallistunut kisaan,
jossa kilpailukiellossa olevia nostajia ei ole. Jos myöhemmin käy ilmi, että kisassa on ollut
kilpalukiellossa oleva nostaja, joka havaitseminen on jäänyt ennen kilpailua tekemättä, on
vastuu kisojen järjestäjällä eikä ADT‐sopimuksen tehneelle "puhtaalle" nostajalle voida siten
asettaa sanktioita.
Mikäli nostajalle on jäänyt epäselväksi onko mahdollista, että kilpailuun voi osallistua
kilpailukiellossa oleva henkilö hänen tulee selvittää asia itse kilpailun järjestäjältä tavalla,
josta syntyy jokin dokumentti.
SVRY:n nostajan osallistuminen muihin tapahtumiin
Jos SVRY:n kilpailija kuitenkin haluaa osallistua sellaisten organisaatioiden kisoihin, joilla ei ole
voimassa olevaa ADT‐sopimusta eikä erikseen ole mainittu, että kilpailija ei saa olla minkään
lajiliiton asettamassa kilpailu‐ ja toimintakiellossa, tulee kilpailijan itse varmistaa, ettei
kilpailussa tai tapahtumassa ole mukana minkään lajiliiton asettamassa kilpailu‐ tai
toimintakiellossa olevaa henkilöä. Näissä tapauksissa vastuu jää kilpailuun osallistuvalle SVRY:n
nostajalle. Etukäteen tapahtuneesta selvityksestä on tarvittaessa voitava esittää jokin
dokumentti.
Mikäli SVRY:n kilpailija osallistuu sellaiseen ei‐ADT:n alaiseen kilpailuun, johon osallistuu ADT:n
kilpailu‐ tai toimintakiellossa oleva henkilö ja voidaan osoittaa, että kilpailija on jättänyt
ottamatta selville onko kilpailussa kiellossa olevia nostajia, voi SVRY:n hallitus määrätä sanktion,
josta päätetään tapauskohtaisesti. Sanktio voi olla esim. määräaikainen kilpailukielto.

