SUOMEN SHAKKILIITTO
FINNISH CHESS FEDERATION

Suomen Shakkiliitto ry:n antidopingohjelma
1. Yleistä
Suomen Shakkiliitto ry:n (SSL) korostaa kaikessa toiminnassaan eettisiä arvoja ja Urheiluyhteisön Reilun
Pelin ihanteita ja tavoitteita, joihin kuuluvat oleellisena osana puhdas urheilu ja dopingin vastaisuus.

Suomen Shakkiliitto noudattaa kansallista antidopingsäännöstöä (ADT), kansainvälistä antidopingsäännöstöä (WADA), Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen
Shakkiliiton (FIDE) antidopingsäännöstöä.

Suomen Shakkiliiton jäsenyhdistykset ja liiton alaisessa toiminnassa mukana olevat henkilöt sitoutuvat
tähän antidopingohjelmaan ja kaikkiin yllä mainittuihin säännöstöihin.

2. Antidopingvalvonta
2.1 Testaus
Suomen Shakkiliiton jäsenseurojen urheilijoita testataan kulloinkin voimassa olevien yllä mainittujen
säännöstöjen mukaisesti. Testit tehdään pääasiallisesti kilpailuissa, mutta niitä voidaan suorittaa myös
kilpailun ulkopuolella.

Suomen Shakkiliitolla on velvollisuus tiedottaa kilpailujärjestäjiä testauskäytännöistä ja niihin liittyvistä
velvoitteista. Kilpailunjärjestäjä puolestaan on velvollinen järjestämään asianmukaiset tilat dopingtestausta varten ja tarvittaessa avustamaan testiryhmää.

Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa toimeksiannon testaukseen antaa kilpailunjärjestäjä
kansainvälisen lajiliiton sääntöjen mukaisesti. Kansallisissa kilpailuissa testauksista vastaa Suomen antidopingtoimikunta. Suomen Shakkiliiton hallitus toimittaa ADT:lle tiedot maajoukkueista, leiri- ja kilpailusuunnitelmat sekä tiedot testauspooliin mahdollisesti kuuluvista urheilijoista.
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2.2 Erivapaus
Mikäli urheilijan terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä tai menetelmää, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta. ADT tarkistaa mahdollisen dopingtestin jälkeen, että
kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste.
Tällöin urheilijan on toimitettava tarvittavat todistukset ja selvitykset. Kansainvälisiin urheilutapahtumiin
osallistuvien urheilijoiden on toimitettava erivapaushakemuksensa etukäteen kansainväliselle lajiliitolle
iästään ja kansallisesta tasostaan riippumatta. Urheilijalla itsellään on vastuu erivapauden hakemisesta.

2.3 Dopingrikkomukset
Suomessa ADT tutkii mahdollisen dopingrikkomusepäilyn ja vie sen nimeämälleen valvontalautakunnalle
käsiteltäväksi. Valvontalautakunta päättää, onko kyseessä dopingrikkomus vai ei, ja antaa Suomen Shakkiliitolle suosituksen seuraamuksista. Seuraamuksista lopullisen päätöksen tekee Suomen Shakkiliiton
hallitus Fiden dopingsäännöstön mukaisesti. Suomen antidopingsäännöstö sisältää myös mahdollisuuden
arvioida seuraamuksen määräämisessä dopingrikkomukseen syyllistyneen henkilön tuottamusta tai laiminlyöntiä. Tällä perusteella toimintakiellon pituutta voidaan lyhentää tai pidentää. Suomen Shakkiliiton
hallituksen tulee tiedottaa urheilijalle, hänen tukihenkilöilleen sekä päätöksentekoelimilleen keskeiset
säännöstön sisällöt, dopingrikkomukset, niiden seuraamukset sekä päätöksentekomenettely. Muutosta
Suomen antidopingsäännöstöön perustuviin päätöksiin haetaan ensisijaisesti Urheilun oikeusturvalautakunnalta. Kansainvälisten lajiliittojen päätöksiin haetaan muutosta niiden säännöstöjen edellyttämällä
tavalla.

3. Koulutus
Suomen Shakkiliitto järjestää antidopingkoulutusta erityisesti maajoukkuepelaajille, nuorille, valmentajille, seurojen vastuuhenkilöille ja liiton toimihenkilöille. Koulutus järjestetään yhteistyössä ADT:n kanssa.
Suomen Shakkiliitto toimittaa vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa
-julkaisun määrittelemilleen kohderyhmille ja nimeää vastuuhenkilön osallistumaan ADT:n järjestämiin
koulutus- ja liittotilaisuuksiin.

4. Viestintä ja kriisiviestintä
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Suomen Shakkiliitto välittää säännöllisesti ajan tasalla olevaa antidopingtietoa, niin että reilun ja puhtaan
pelin asenne näkyy kaikessa toiminnassa. Pääasiallisena viestintäkanavana toimii liiton internetsivut,
Suomen Shakki -lehti sekä sosiaalinen media. Suomen Shakkiliitto voi käyttää viestinnässään apuna
ADT:n materiaaleja, ja liiton kotisivuilta löytyy linkki ADT:n sivuille.

Kriisiviestinnästä vastaavat liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Kriisiviestinnässä noudatetaan liiton
ja ADT:n antamia ohjeita, ja siinä on otettava huomioon yksilön oikeusturvanäkökohdat. Kriisiviestinnässä tulee toimia nopeasti, avoimesti ja rehellisesti.

5. Hyväksyminen, seuranta, vastuuhenkilöt ja julkaiseminen
Suomen Shakkiliiton hallitus kantaa päävastuun antidopingtoiminnan koordinoinnista ja asianmukaisesta
järjestämisestä. Antidopingohjelma julkaistaan liiton internetsivuilla ja sen toteutumisesta raportoidaan
liiton toimintakertomuksessa. Muutokset tähän antidopingohjelmaan hyväksytään Suomen Shakkiliiton
liittokokouksessa.
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