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1. Osapuolet
Antidopingsopimuksen allekirjoittanut urheilija, valmentaja tai tuomari ja Suomen Ratagolfliitto ry (SRGL). Antidopingsopimuksen allekirjoittaneen urheilijan, valmentajan tai
tuomarin on oltava SRGL:n varsinaisen jäsenen (jäsenseuran) jäsen. SRGL on sitoutunut kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön.

2. Sopimuksen voimassaolo / irtisanominen / purkautuminen
SRGL:n alaisiin kilpailuihin osallistuvan urheilijan, valmentajan tai tuomarin on toimitettava antidopingsopimus SRGL:ään (antidopingvastaavalle) viimeistään kolme (3)
kuukautta ennen ensimmäisen kilpailun alkua, johon urheilija, valmentajan tai tuomarin aikoo osallistua. Sen jälkeen antidopingsopimus on voimassa toistaiseksi.
Antidopingsopimus voidaan urheilijan, valmentajan tai tuomarin tai SRGL:n toimesta irtisanoa päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen on
toimitettava kirjallisesti tai muulla todistettavalla tavalla, esim. sähköpostitse.
Sopimus katsotaan purkautuneeksi yhden (1) kuukauden kuluttua eroamis- tai erottamispäivästä lukien, jos tämän sopimuksen allekirjoittanut urheilija, valmentaja tai tuomari
eroaa tai erotetaan SRGL:n jäsenseuran jäsenyydestä, eikä urheilija, valmentaja tai tuomari liity toiseen SRGL:n jäsenseuraan yhden kuukauden sisällä siitä, kun hän erosi tai
hänet erotettiin entisestä seurastaan.
Urheilijalla, valmentajalla tai tuomarilla ei ole oikeutta kilpailla liiton toimivallan piiriin kuuluvassa kilpailussa sen jälkeen, kun tämän sopimuksen voimassaolo on joko
sopimuksen irtisanomisen tai purkautumisen johdosta päättynyt.

3. Edellytykset
SRGL:n toimivallan piiriin kuuluvaan kilpailuun osallistuvalla urheilijalla, valmentajalla tai tuomarilla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi sekä voimassa oleva, tämän
sopimuksen 2. kohdassa esitetyllä tavalla voimaan astunut antidopingsopimus.
Urheilijan, valmentajan tai tuomarin on täytettävä antidopingsopimuksen henkilötieto-osa kaikilta osin sekä allekirjoitettava se ja toimitettava sopimuksesta SRGL:lle kuuluva
allekirjoitettu kappale SRGL:ään. Urheilijalle, valmentajalle tai tuomarille suositellaan ottamaan kopio SRGL:ään toimittamastaan antidopingsopimuksesta.

4. Uusi sopimus
Uutta antidopingsopimusta tai vastaavaa muuta sopimusta ei voida tehdä samojen osapuolten kesken uudestaan ennen kuin vähintään kuusi (6) kuukautta on kulunut siitä
kun antidopingsopimuksen voimassaolo on joko irtisanomisen tai purkautumisen johdosta päättynyt.
5. Irtisanominen / seuraamuksen määräämisoikeus
Antidopingsopimuksen irtisanominen jommankumman osapuolen toimesta ei estä SRGL:n määräämästä sääntöjen mukaista seuraamusta kyseessä olevalle urheilijalle,
valmentajalle tai tuomarille sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuneen dopingrikkomuksen johdosta.

6. Alaikäisen sitoumus
Urheilijan, valmentajan tai tuomarin ollessa alaikäinen (alle 18 v.) antidopingsopimuksen tekemiseen on oltava huoltajan suostumus. Voimassa olevan sopimuksen voimassaolo
jatkuu ilman erillistä sopimusta urheilijan, valmentajan tai tuomarin täyttäessä 18 vuotta.

7. Tällä sopimuksella myönnän ja olen yhtä mieltä siitä, että:
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Olen sitoutunut olemaan käyttämättä mitään WADA:n ylläpitämässä ja ADT:n julkaisemassa kulloinkin voimassa olevassa ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät” -listassa
tarkoitettua kiellettyä lääkeainetta tai kiellettyä menetelmää;
Olen sitoutunut kaikilta osin SRGL:ssä sopimuksen voimassaoloaikana noudatettavaan Suomen antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen minigolfliiton (WMF)
antidopingsääntöihin (WMF World Minigolf Sport Federation Anti-Doping Rules based on Wada’s Models of Best Practice for International Federations and the World
Anti-Doping Code) sekä WADA:n ylläpitämään Maailman antidopingsäännöstöön (World Anti-Doping Code [WADC]) ja sen piiriin kuuluviin kansainvälisiin normeihin.
Olen myös sitoutunut toimimaan yhteistyössä antidopingorganisaation kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä. Olen myös sitoutunut olemaan osallistumatta
minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon. Mikäli epäilen tai havaitsen urheilukilpailujen manipulointia joko itselleni ehdotettuna tai muutoin, sitoudun
ilmoittamaan siitä välittömästi lajiliitolle ja Suomen urheilun eettiselle keskukselle;
Olen sitoutunut dopingtestaukseen. Minulle voidaan tämän antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdä dopingtestejä ADT:n, SRGL:n, WMF:n tai sen alueellisen
liiton tai WADA:n aloitteesta ja/tai toimesta missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta;
SRGL:llä sekä WMF:llä on niiden määräysvallan piiriin kuluvassa rangaistusmenettelyssä oikeus WMF:n antidopingsääntöjen mukaisen seuraamuksen määräämiseen
dopingrikkomusta koskevassa asiassa;
Minulla on ollut mahdollisuus tutustua yllä mainittuihin (ks. kohta 7.2.) sääntöihin ja määräyksiin;
Olen sitoutunut noudattamaan yllä mainittuja säännöstöjä, sääntöjä ja määräyksiä niihin tämän allekirjoittamani antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdyin
muutoksin;
Jos olen tyytymätön Suomen antidopingsäännöstön tai WMF:n antidopingsääntöjen perusteella tehtyyn päätökseen minua koskevassa asiassa, voin hakea siihen
muutosta sen mukaisesti kuin siitä on Suomen antidopingsäännöstössä tai WMF:n antidopingsäännöissä määrätty;
Jos kuulun ADT:n ja/tai WMF:n rekisteröityyn testauspooliin, olen velvollinen ilmoittamaan ajan tasalla olevat yhteys- ja olinpaikkatietoni ADT:lle ja WMF:lle, sekä
tarvittaessa täydentämään ja muuttamaan niitä ADT:n ja WMF:n antamien ohjeiden mukaisesti;
Jos minun todetaan syyllistyneen dopingrikkomukseen ADT:n aloitteesta kotimaassa suoritetussa dopingtestissä, sitoudun maksamaan mahdollisen B-näytteen
analysoinnista aiheutuneet kulut. Jos minun todetaan syyllistyneen dopingrikkomukseen joko kansainvälisessä kilpailussa, tai WMF:n tai WADA:n aloitteesta tehdyssä
harjoituskauden testissä (Out-of-Competition test [OCT]), sitoudun annetussa määräajassa maksamaan vahingonkorvauksena SRGL:lle sen rahamäärän, jonka SRGL
joutuu rikkomuksestani maksamaan WMF:lle (WMF:n määräämä sakko / positiivinen testitulos ja positiivisesta näytteestä sekä mahdollisesta B-näytteen analysoinnista
johtuneet, WMF:n laskuttamat kulut).
Jos SRGL:n hallitus katsoo, joko antidopingsääntöjen muuttumisen tai muun syyn johdosta tarpeelliseksi muuttaa tätä sopimusta, SRGL:n hallitus voi, ilmoittamatta
minulle henkilökohtaisesti tämän tekemäni sopimuksen voimassaolon päättymisestä, ilmoittaa SRGL:n jäsenyhdistyksille kaikkien SRGL:n antidopingsopimusten
voimassaolon yhtäaikaisesta päättymisestä sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä klo 24.00, jonka marraskuun viimeiseen päivään mennessä hallitus on siitä
ilmoittanut SRGL:n jäsenyhdistyksille;
Edellä olevan kohdan tarkoittamassa tapauksessa minun tulee, ollakseni oikeutettu kilpailemaan SRGL:n toimivallan piiriin kuuluvassa kilpailussa tämän sopimuksen
voimassaolon päätyttyä edellä olevassa kohdassa mainitulla tavalla, saattaa voimaan uusi sopimus sen mukaisesti kuin siitä SRGL:n uudessa antidopingsopimuksessa tai
sitä vastaavassa muussa sopimuksessa määrätään. Tällaisessa tapauksessa uusi sopimus on saatettava voimaan viimeistään aamulla ennen seuraavaa kilpailua sen
mukaisesti kuin siitä tämän sopimuksen kohdassa 2. määrätään. Tässä tapauksessa ei sovelleta kohtien 2 ja 4 karenssiaikoja.
Sitoudun ilmoittamaan SRGL:n antidopingvastaavalle osoitetiedoissani tapahtuvat muutokset.
Olen lukenut tämän sopimuksen, ymmärrän sen ja sitoudun noudattamaan sitä.

Paikka:
Etunimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Edustamani seura:
Urheilijan, valmentajan tai tuomarin omakätinen allekirjoitus:

Päivämäärä:
Sukunimi:
Postinumero ja paikka:
S-posti:

Nimenselvennys:
Alaikäisen (alle 18 v.) ollessa kyseessä, vakuutan antaneeni hänelle suostumukseni tämän sopimuksen tekemiseen:
Paikka:
Päivämäärä:
Huoltajan allekirjoitus:
Nimenselvennys:
Linkkejä sääntöjä ylläpitävien organisaatioiden kotisivuille:
Suomen antidopingsäännöstö: www.antidoping.fi
Suomen Ratagolfliitto: www.ratagolf.fi
Maailman antidopingsäännöstön (WADC) suomennos: www.antidoping.fi

World Anti-Doping Code (WADC) sekä siihen kuuluvat liitteet ja sen piiriin kuuluvat
kansainväliset standardit: www.wada-ama.org
WMF: n Antidopingsäännöt: http://www.minigolfsport.com/rules/3_2.pdf

