FINNISH RUGBY FEDERATION
1. Yleistä
Suomen Rugbyliitto ry. (lyh. SRL) sitoutuu kaikessa toiminnassaan dopingin vastaiseen työhön noudattaen
kansainvälisen lajiliiton (World Rugby, WR), Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), Suomen Antidopingtoimikunnan
(ADT) sekä Maailman Antidopingtoimiston (WADA) antamia ohjeita ja määräyksiä dopingin vastaisesta työstä ja
testauksesta. Suomen Rugbyliitto ry. sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen
antidopingsäännöstöä.
2. Viittaus WR:n säädökseen 21 (WR Regulation 21)
Kansainvälinen rugbyliiton (WR) säädös 21 noudattaa Maailman antidopingsäännöstöä ja täten Suomen Rugbyliitto
sitoutuu noudattamaan niitä. Tämän antidopingohjelman muutamissa kohdissa (toiminta dopingepäilyn sattuessa,
rangaistukset) on esitetty vain yhteenveto näistä säädöksistä. Säädökset lyhentämättöminä ja sanatarkasti ovat
löydettävissä muun muassa WR:n internetsivuilta (täältä).
3. Koulutus
SRL järjestää kaikille liiton alaisuudessa toimiville maajoukkueille (miesten 15- ja 7-maajoukkueet, naisten 15- ja
7maajoukkueet) säännöllisesti antidopingkoulutuksen. Koulutustapahtuma järjestetään yhdessä Suomen
Antidopingtoimikunnan kanssa. Koulutustapahtumat pyritään järjestämään maajoukkueleirien yhteydessä, johon
kaikkien maajoukkue-edustajien, maajoukkueiden valmentajien ja joukkueenjohtajien on velvollisuus osallistua.
Liiton alaisuudessa toimivien seurajoukkueiden edustajia (valmentajat, seurajohtajat) kannustetaan osallistumaan
liiton järjestämiin antidopingkoulutuksiin. Lisäksi liitto pyrkii järjestämään antidopingkoulutuksen kaikille liiton
virallisille WR Educator -kouluttajille, jotta he voivat jakaa antidopingtietoa WR:n Coaching Level (WR:n viralliset
valmentajakurssit)1 ja 2 -kursseilla.
SRL nimittää antidopingkoulutuksesta vastaavan henkilön, jonka tehtävänä on koordinoida liiton
antidopingkoulutustapahtumat Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa ja olla yhteydessä maajoukkueiden
joukkueenjohtajiin ja seurajoukkueiden vastuuhenkilöihin antidopingkoulutusten järjestämiseksi.
4. Tiedotus
SRL tiedottaa antidopinguutisista maajoukkueiden joukkueenjohtajille ja SRL:n alaisille rugbyseurojen
vastuuhenkilöille pääsääntöisesti sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Liitto luo tai käyttää jo voimassa olevia
postituslistoja maajoukkueille, seuroille ja pelaajille, jotta antidoping tiedoitteet saavuttaisivat mahdollisimman monta
suomalaisen rugbyn parissa toimivaa. Liitto myös jakaa seuroille ADT:n jakamaa “Kielletyt aineet ja menetelmät
urheilussa”-julkaisua. Suomen Antidopingtoimikuntaan ja kansainvälisen rugbyliiton WR:n antidopingvastaavaan
pidetään yhteyttä pääsääntöisesti sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Lisäksi SRL:n edustaja osallistuu ADT:n
järjestämiin liittotilaisuuksiin. Liiton internetsivuille (www.rugby.fi) lisätään säännöllisesti ajankohtaista tietoa
antidopingtoiminnasta.
5. Vastuuhenkilöt
Liitto nimittää antidopingvastaavan, jonka tehtävä on koordinoida liiton järjestämät antidopingkoulutukset yhdessä
ADT:n kanssa ja tiedottaa antidopinguutisista niin maajoukkueiden joukkueenjohtajille, SRL:n alaisille rugbyseuroille
kuin kansainväliselle lajiliitolle WR:lle. Antidopingvastaavan haku on avoin kaikille tehtävästä kiinnostuneille ja SRL:n
hallitus virallisesti nimittää tehtävään valitun henkilön hallituksen kokouksessa.
6. Dopingvalvonta ja -testaus
SRL tiedottaa jäsenseuroilleen, että ADT:llä on oikeus tehdä dopingtestejä urheilijoille kaikissa liiton järjestämissä ja
valvomissa turnauksissa ja sarjoissa sekä niiden ulkopuolella, esimerkiksi harjoituksissa. Urheilijat ilmoittavat
sitoutumisestaan voimassa olevaan antidopingsäännöstöön SRL:n lisenssin ostohetkellä.
SRL toimittaa ADT:lle välittömästi ja ilman erillistä pyyntöä kaikista maajoukkueryhmistä ja -valinnoista seuraavat
tiedot:
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– urheilijoista: nimet syntymäajat, yhteystiedot
– koti- ja ulkomaanleireistä: osallistujalistat, majoitus- ja harjoituspaikat, leiriaikataulut – kilpailutiedot
– tiedot maajoukkueiden muista mahdollisista kokoontumisista ja tapaamisista
– tiedot kansainvälinen lajiliiton rekisteröityyn testauspooliin kuuluvista urheilijoista
7. Erivapaudet
Urheilijan sairauden hoito voi vaatia kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä. ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn
piiriin kuuluvien urheilijoiden (Rugby: Miesten ja naisten 15 pelaajan SM-sarja sekä 7 pelaajan SM-turnaukset) tulee
hakea erivapautta etukäteen Kansainvälisen erivapausstandardin ja ADT:n ohjeiden mukaisesti. ADT:n
erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Kansainvälisen tason ja
kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa kansainvälinen lajiliitto. Jos
kansainvälisen tason urheilijalla on ADT:n myöntämä erivapaus, hänen tulee selvittää, hyväksyykö kansainvälinen
lajiliitto ADT:n myöntämän erivapauden.
Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla ADT tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen
dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on
lääketieteellinen peruste.
8. Toiminta dopingepäilyn sattuessa
Dopingepäilyn sattuessa, ADT ilmoittaa asiasta urheilijalle ja pyytää urheilijalta selvitystä. ADT ilmoittaa asiasta myös
SRL:n antidopingvastaavalle. Epäillyn dopingrikkomuksen käsittelee ADT:n nimeämä Valvontalautakunta.
Valvontalautakunta käsittelee tapauksen ja esittää SRL:lle kirjallisen suosituksen seuraamuksesta. SRL:n hallitus
päättää kokouksessaan lopullisen seuraamuksen.
Dopingepäilytapaus pidetään vain SRL:n ja epäillyn pelaajan välisenä tietona, kunnes SRL :n hallitus on tehnyt
lopullisen päätöksen asiasta. Päätöksen jälkeen SRL:n on tiedoitettava julkisesti dopingrikkomuksesta ja sen
seuraamuksista. Tiedotuksesta vastaa SRL:n antidopingvastaava.
9. Rangaistukset
Dopingrikkomusten seuraamukset määrätään Suomen antidopingsäännöstön mukaisesti.
Jos kaksi tai useampi saman joukkueen pelaaja syyllistyy dopingrikkomukseen mestaruussarjan ottelussa (naisten tai
miesten), SRL:n hallitus käsittelee asian ja päättää seuraamuksista erikseen. Jos vakavasta, kontrolloidusta ja
järjestelmällisestä dopingin käytöstä joukkueen sisällä on todisteita tai joukkue on muutoin laiminlyönyt
antidopingtyövelvoitteitaan, joukkue voidaan erottaa kuluvan kauden sarjasta ja heidän osallistuminen seuraavan
vuoden kilpasarjoihin kielletään. Lisäksi jo edellä mainitut henkilökohtaiset dopingrangaistukset pelaajille tulevat
voimaan.
10. Toiminnan arviointi
SRL:n hallitus käy läpi vuosittain ja tarvittaessa päivittää antidopingohjelmaansa. Hallitus arvioi antidopingtoiminnan
toteutumista. Lisäksi jokaisen dopingepäilyn ja -rikkomuksen jälkeen hallitus arvioi toimintaa kyseisessä tapauksessa.
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