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Antidopingohjelma
Johdanto
Antidopingsäännösten tarkoituksena on taata pelaajien oikeus oikeudenmukaiseen sekä reiluun
urheiluun.

Suomen

elektronisen

urheilun

liitto,

SEUL

ry,

on

yhteistyössä

Suomen

antidopingtoiminnasta ja kilpailumanipulaation estämisestä vastaavan Suomen urheilun eettisen
keskuksen, SUEKin, kanssa luonut SEULin Kilpailuohjesäännön liitteeksi ohjeistuksen koskien
antidopingtoimintaa. Liiton sääntöihin on kirjattu kohta “Suomen elektronisen urheilun liitto sitoutuu
noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.”
SEUL on Kansainvälisen elektronisen urheilun liiton (International Esports Federation), IESF:n, jäsen.
Sekä IESF että SUEK ovat sitoutuneet tukemaan Maailman Antidopingtoimisto WADA:a (World
Anti-Doping

Agency).

Suomen

ja

IESF:n

antidopingsäännöstö

perustuu

Maailman

antidopingsäännöstöön.
Kansallisen elektronisen urheilun kilpailutoiminnan parissa toimivat sitoutuvat omilla toimillaan ja
asenteillaan tukemaan oikeudenmukaista ja reilua urheilua.

Antidoping-säännökset
Kielletyt aineet ja menetelmät
Kiellettyjen aineiden ja menetelmien listan urheilussa voi käydä tarkistamassa SUEKin sivuilta
osoitteesta http://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat. On pelaajan omalla vastuulla valvoa, että
onko aine, jota hän käyttää tai harkitsee käyttävänsä, kielletty. Erivapautta voidaan hakea, jos
urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä. Tällä hetkellä
elektroninen urheilu ei kuulu kansallisen lajikohtaisen määrittelyn piiriin eli kansallisesti mahdollista
erivapautta ei tarvitse hakea etukäteen. Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla
ADT tarkistaa mahdollisen dopingtestin jälkeen, että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa
olevalla aineella on lääketieteellinen peruste. Pelaajan on myös muistettava lääkärissä käydessään
kertoa lääkärille kuuluvansa dopingvalvonnan piiriin. Pelaajien velvollisuus on ohjeistuksen lukeminen
niin, että hän on ymmärtänyt säännökset ja on niistä tietoinen.
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Dopingvalvonta
Suoritettava dopingvalvonta voidaan tehdä satunnaisena tai kohdistettuna valintana. Dopingvalvontaa
voidaan suorittaa kilpailuissa tai niiden ulkopuolella. Satunnaisotanta voi kohdistua keneen tahansa
urheilijaan, kohdistetussa valinnassa voidaan testata urheilijaa, joka on tai ei ole aiemmin rikkonut
dopingsääntöjä. Kutsu testiin toimitetaan pelaajalle henkilökohtaisesti. Testauksia tehdään vain
antidoping-tarkoituksessa.
Dopingtestaus tapahtuu virtsanäytteellä tai verikokeella. Urheilijan antama dopingnäyte toimitetaan
analysoitavaksi WADAn akkreditoimaan laboratorioon.

Rangaistukset
Mikäli pelaajan todetaan rikkoneen antidopingsäännöksiä, pelaaja voidaan hylätä turnauksesta. Mikäli
joukkueen pelaajista useamman kuin kahden todetaan rikkoneen antidopingsäännöksiä, joukkue
voidaan

hylätä.

Mikäli pelaajalle/joukkueelle on annettu palkintoja pelisuorituksesta (esim.

rahapalkinnot, mitalit, pisteet), pelaaja/joukkue luovuttaa ne takaisin. Säännöksiä rikkoneen pelaajan
kohdalla hänelle määrätään aika, jolloin hän ei saa osallistua kansallisiin elektronisen urheilun
kilpailutoimintaan. Säännöksiä rikkoneella pelaajalla on oikeus kuulemiseen. Pelaajan vastuulla on
toimia

yhteistyössä

mahdollisia

rikkomuksia

selvitettäessä.

Rikkomukset

käsittelevät

Valvontalautakunta ja kansallinen lajiliitto.
Antidopingsäännöksiä rikkonutta pelaajaa tuetaan rikkomuksen toteamisen jälkeen auttamalla häntä
hakeutumaan hoitoon, jotta pelaaja ei koe jäävänsä rikkomuksen toteamisen jälkeen yksin.

Liiton velvollisuudet
Suomen

elektronisen

urheilun

liitosta

valittu

on

vastuuhenkilöksi

liiton

toiminnanjohtaja.

Vastuuhenkilön tehtävänä on järjestää koulutukset, ilmoittaa SUEKille tarvittavat tiedot esimerkiksi
leireistä ja kauden päätapahtumista sekä viestiä yleisesti antidopingiin liittyvistä asioista.
Liitto toimittaa SUEKille tiedot maajoukkueleireistä pyytämättä. Tiedot toimittaa liiton vastuuhenkilö tai
maajoukkueen johtaja. Maajoukkueleirin osalta ilmoitetaan leirille osallistuvien nimet, leirin ajankohta
sekä paikka ja leiriohjelma.
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Lisäksi

liitto

ilmoittaa

SUEKille

tiedot

liiton

toimeenpanemista

elektronisen

urheilun

suomenmestaruuskisoista (eSM). Ilmoitettaviin tietoihin sisältyy kisojen järjestämisajankohta ja
-paikka.
Liitto järjestää koulutuksia pelaajille sekä pelaajia tukeville tahoille yhteistyössä SUEKin kanssa. Liitto
järjestää tilat koulutukseen sekä järjestää koulutuksen niin, että pelaajat ja heitä tukevat tahot ovat
luontaisesti koolla (esimerkiksi maajoukkueleiri) tai kutsuu pelaajat ja heitä tukevat tahot erikseen
koulutukseen. Koulutuksista pelaajat heitä tukevat tahot saavat lisää tietoa antidopingtoiminnasta ja
ovat valmiimpia tekemään parempia ratkaisuja koskien antidopingia.
Antidopingohjelman hyväksyy Suomen elektronisen urheilun liiton liittohallitus. Liittokokous on
päättänyt

liiton

sääntöihin

tehtävästä

lisäyksestä

koskien

Suomen

antidopingsäännöstöä.

Antidopingohjelmaa päivittää tarvittaessa liiton toiminnanjohtaja sekä liittohallitus. Antidopingtoimista
raportoidaan vuosikertomuksessa.

Viestintä
Suomen elektronisen urheilun liitto viestii antidopingtoimintaan liittyvistä asioista ja mahdollisista
muutoksista liiton verkkosivuilla ja jäsenkirjeillä. Lisäksi antidopingtoiminnasta voidaan viestiä liiton
järjestämien koulutusten yhteydessä, esimerkiksi tuomarikoulutuksissa.
Liiton verkkosivuilla antidopingtoiminnasta viestitään uutisten lisäksi erillisellä sivulla, jolla myös
antidopingohjelma
verkkosivuillaan.

on

kokonaisuudessaan

Mahdollisista

luettavissa.

antidopingohjelman

Liitto

muutoksista

uutisoi

dopingrikkomuksista

ilmoitetaan

liiton

jäsenille

jäsenkirjeellä sekä muutoksista uutisoidaan liiton verkkosivuilla. Antidopingohjelma julkaistaan myös
SUEK:in verkkosivuilla.

Pelaajan velvollisuudet
●

Ohjeistuksen lukeminen niin, että hän on ymmärtänyt säännökset ja on niistä tietoinen

●

Valvoa ja ottaa vastuu siitä, onko aine jota hän käyttää tai harkitsee käyttävänsä, kielletty

●

Olla tavoitettavissa testauksen tekemistä varten

●

Tehdä yhteistyötä antidopingjärjestöjen ja dopingtestiryhmän kanssa

●

Mikäli pelaaja tietää tai epäilee dopingin käyttöä, on hänen ilmoitettava siitä liitolle
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Pelaajaa tukevien tahojen velvollisuudet
●

Ohjeistuksen lukeminen niin, että hän on ymmärtänyt säännökset ja on niistä tietoinen

●

Tehdä yhteistyötä dopingtestiryhmän kanssa

●

Käyttää vaikutusvaltaansa pelaajan arvoihin ja asenteisiin, jotta ne olisivat doping-vastaisia

●

Tehdä yhteistyötä antidopingjärjestöjen kanssa dopinglöydöksiä tutkittaessa

●

Mikäli pelaajaa tukeva taho tietää tai epäilee dopingin käyttöä, on hänen ilmoitettava siitä
liitolle

Kilpailun järjestäjän velvollisuudet
●

Huolehtia, että dopingtestaukseen on käytössä siihen sopivat tilat ja testit voidaan suorittaa
sääntöjen mukaisesti

●

Tehdä yhteistyötä antidopingjärjestöjen ja dopingtestiryhmän kanssa

●

Mikäli kilpailun järjestäjä tietää tai epäilee dopingin käyttöä, on hänen ilmoitettava siitä
liitolle

Ohje kilpailujenjärjestäjille: https://www.suek.fi/ohjeet-kilpailujenjarjestajille

Liiton velvollisuudet
●

Koulutusten järjestäminen

●

Kilpailu- ja maajoukkuetietojen toimittaminen SUEKille

●

Ohjeistuksen päivittäminen

●

Antidopingtoiminnasta viestiminen
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