Dopingtestaus
rugbyn kansallisissa otteluissa
kaudella 2020

1. SUEKin testiryhmä saapuu paikalle ottelun alettua. Testiryhmä etsii testitilan vahtimestarin tai muun
hallihenkilöstön avustuksella ja valmistelee sen testiä varten.
2. Ottelun puoliajalla testiryhmä ottaa yhteyttä erotuomariin ja suorittaa hänen kanssaan
testimääräyksen mukaisen arvonnan virallisesta ottelupöytäkirjasta tai sen kopiosta. SUEKin
dopingtestaaja näyttää erotuomarille ja myöhemmin myös pelaajille SUEKin testaukseen oikeuttavan
valtuutuksen ja testaajakortin.
Mikäli testimääräyksessä testiin tulevat urheilijat on valmiiksi nimetty arvontaperusteiden sijaan, ei
testiryhmä ota yhteyttä erotuomariin, koska häntä ei tällöin tarvita arvonnan suorittamisessa.
3. Joukkueen edustajaa informoidaan tauolla pelin jälkeen suoritettavasta dopingtestistä. Testiin
valittujen pelaajien nimiä ei kerrota tässä vaiheessa joukkueiden edustajille. Dopingtestiryhmän
yhteyshenkilö joukkueessa on ensisijaisesti joukkueenjohtaja. Mikäli häntä ei tavoiteta, yhteyshenkilö
voi olla joku muun joukkueen edustaja, esimerkiksi huoltaja.
4. Testiryhmän edustajat kertovat ottelun loputtua joukkueiden edustajille, ketkä pelaajat on valittu
testiin. Joukkueen edustaja kutsuu (tarvittaessa) asianomaiset pelaajat kentän laidalle
dopingtestiryhmän luokse. Testiryhmä informoi valittuja urheilijoita dopingtestistä ja esittää heille
kirjallisen testikutsun, jonka pelaajat allekirjoittavat.
5. Testikutsun jälkeen pelaajien tulee olla testiryhmän toimesta valvottuna, kunnes näytteenanto ja
sinetöinti on suoritettu. Asianmukaisen valvonnan alaisena urheilijalla on oikeus esimerkiksi antaa
haastatteluja, osallistua palkintoseremonioihin ja hakea pukuhuoneesta varusteensa.
6. Pelaajat tulevat testitiloihin mahdollisimman pian pelin jälkeen. Mikäli pelaajat menevät joukkueen
pukutiloihin ennen testitiloihin saapumista esimerkiksi valmentajan pitämään palaveriin, tulee
testiryhmän edustaja mukaan valvomaan testiin valittuja pelaajia. Maailman Antidopingtoimisto
WADAn Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukaisesti urheilijoiden tulee olla testikutsun
esittämisen jälkeen koko ajan valvonnan alaisena.
7. Jokaisella urheilijalla on oikeus ottaa dopingtestitiloihin mukaansa avustaja ja tarvittaessa myös tulkki.
Joukkuelajeissa suositellaan, että esimerkiksi joukkueenjohtaja toimii kaikkien joukkueensa
urheilijoiden avustajana. Alaikäisen urheilijan tullessa testiin on erityisen suositeltavaa, että hänellä on
avustaja mukanaan.
8. Dopingtesti suoritetaan testausprosessin mukaisesti. Peleissä molempien joukkueiden tulee varautua
järjestämään testissä oleville urheilijoille kuljetus kotipaikkakunnalle testin jälkeen.
9. Arvontaan osallistuva erotuomari toimittaa saamansa arvontapöytäkirjakopion lajiliittoon seuraavana
mahdollisena arkipäivänä (yhteystiedot alla). Hän on vaitiolovelvollinen testiin valituista pelaajista niin
pelin aikana kuin sen jälkeen.
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Tieto on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle,
jolle se on osoitettu ja sisältää luottamuksellista tietoa.

