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SUOMEN DARTSLIITON ANTIDOPINGOHJELMA
Arvoperusta
Suomen Dartsliitto SDL pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja rehellisyyteen. Tämä tavoite on keskeisenä
myös antidopingtoiminnassa. Haluamme kaikessa kilpailu-, valmennus- ja koulutustoiminnassa korostaa
puhtaan urheilun periaatetta. Antidopingtoiminta on mukana huippu-urheilussa, harrastetoiminnassa ja
nuorisotyössä.

1.Tavoitteet
Dopingia koskeva sääntely perustuu urheilun omiin kansainvälisiin ja kansallisiin säännöstöihin.
Säännöstöjen tarkoituksena on yhtenäistää dopingrikkomusten määrittely ja niistä määrättävät
seuraamukset. Maailman Antidopingtoimisto WADAn (World Anti-Doping Agency) hyväksymä Maailman
Antidopingsäännöstö (World Antidoping Code) takaa urheilijoiden yhdenvertaisuuden kaikkialla maailmassa,
sillä se yhtenäistää kansalliset antidopingsäännöstöt. Se myös luo edellytykset toteuttaa reilua ja tehokasta
antidopingtyötä kaikkialla. Suomen kansallinen antidopingsäännöstö noudattaa maailman
antidopinsäännöstön määräyksiä. Säännöstö tarkistetaan vuosittain, ja Suomen Urheilun Eettinen Keskus
ry:n (SUEK ry:n) yleiskokous hyväksyy mahdolliset muutokset.
SDL on säännöissään sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä
ja maailman antidopingsäännöstöä.
Yksi päätavoitteista on antidopingtyön ja siitä aiheutuvien sääntöjen tunteminen kaikkien pelaajien
keskuudessa. Tämän toteuttamiseksi järjestetään koulutustilaisuuksia.
Etenkin nuorille selvitetään dopingaineiden terveydellisiä haittavaikutuksia.
Luottamushenkilöitä informoidaan antidopingtyöstä, ja heidän dopingin vastaista linjaansa tuetaan ja
vahvistetaan.
Kaikkien antidopingtyössä liittotasolla mahdollisesti esille tulevien asioiden hallintaan valmistaudutaan.

2.Toiminta – toimenpiteet
SUEK kouluttaa urheilijoita ja valmentajia siten että heillä on ajantasaisin tieto antidopingasioista. SUEK
tarjoaa koulutusmateriaaleja opetuskäyttöön. Materiaalit on tarkoitettu erityisesti lajiliitoille,
urheiluseuroille ja oppilaitoksille, mutta ne soveltuvat myös itsenäiseen opiskeluun.
SDL:n maajoukkueiden pelaajasopimuksissa on dopingpykälä. Sopimukset tehdään jatkossa
kaikkien SDL:n ryhmiin kuuluvien kanssa.
Alaikäisten osalta pelaajasopimuksen allekirjoittaa myös huoltaja.
Maailman antidopingtoimisto WADA ylläpitää ja päivittää vuosittain Kielletyt aineet ja
menetelmät urheilussa luetteloa, johon SUEKin Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa
(KAMU) -luettelo pohjautuu. Siitä voi tarkistaa kaikki urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät.
SUEKin KAMU-lääkehausta voi tarkistaa, sisältääkö Suomessa myytävä lääkevalmiste
kiellettyä lääkeainetta. Urheilijan pitää tarkistaa käyttämiensä valmisteiden sallittavuus.
Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa
dopingtestissä. https://kamu.suek.fi/files/SUEK_KAMU_2020_FI.pdf
Ryhmien leireillä pidetään infotilaisuuksia ajankohtaisista antidopingasioista sekä opetetaan
dopingtestikäytäntö ja testeihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Jäsenistölle tiedotetaan
antidopingtoiminnasta SDL:n internet-sivuilla sekä lisätietoa löytyy sivulta https://suek.fi/.
SDL avustaa WADA:aa ja WDF:ää heidän pyytämissään urheilijoita koskevissa antidopingkysymyksissä
ADT:n tai WADA:n ilmoittaessa dopingtapauksesta, SDL:n toimia johtaa puheenjohtaja.
Puheenjohtaja on myös ADT:lle ilmoitettu kontakti mahdollisen dopingtapauksen yhteydessä.
Varahenkilönä toimii maajoukkueen johtaja.
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3. Dopingvalvonta
Dartsissa voidaan toteuttaa urheilijoille dopingtestejä missä tahansa kilpailussa tai tapahtumassa tai niiden
ulkopuolella. Dopingtestauksesta vastaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry. Kilpailun tai
tapahtuman järjestäjä on velvollinen yhteistyöhön testausorganisaation kanssa ja osoittamaan heille
tarvittavat tilat testaustoimintaa varten.
Yleensä Suomessa kansallisissa kilpailuissa käytännön testauksen suorittaa SUEK ry, mutta Suomessa
järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa testauksen voi toteuttaa myös kansainvälinen liitto.
SDL ilmoittaa SUEK ry:lle maajoukkue ja kilpailutietoja.

4. Organisaatio
Toiminnasta vastaa maajoukkueen johtaja ja SDL:n puheenjohtaja yhdessä toimistopäällikön kanssa. Kukin
maajoukkueryhmä nimeää vastuussa olevan henkilön ryhmäänsä.

5. Resurssit
Antidopingtyön talousresurssit määrittää liittohallitus talousarviossa. Ryhmät toteuttavat omat velvoitteensa
omien budjettiensa puitteissa.

6. Seuranta ja kehittämistyö
SDL:n Antidopingohjelman ajan tasalla olo tarkistetaan vuosittain liittohallituksessa. Liiton hallitus hyväksyy
antidopingohjelman, joka julkaistaan kokonaisuudessaan liiton nettisivuilla. Samalla raportoidaan tehtyjen
testien tuloksista.

7. Erivapaus urheilijan lääkityksessä
Urheilijoilla voi olla sairauksia, joita on hoidettava lääkevalmisteilla tai toimenpiteillä. Mikäli urheilijan on
sairautensa hoitamiseksi käytettävä WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevaa ainetta
tai menetelmää, hänelle voidaan myöntää erivapaus WADAn Kansainvälisenerivapausstandardin
mukaisesti.

8. Erivapauden myöntämisen ehdot
Urheilijan tulee aina lääkärillä asioidessaan muistaa mainita kuuluvansa dopingvalvonnan piiriin. Tällöin
lääkäri pystyy jo heti lääkitystä suunnitellessaan tarkistamaan yhdessä urheilijan kanssa Kielletyt aineet ja
menetelmät urheilussa eli KAMU-lääkehausta (Suomesta saatavien resepti- ja itsehoitolääkevalmisteiden
osalta) tai WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta, ettei hoidoksi ajateltu lääke ole
urheilussa kielletty. Jos kyseisen sairauden hoitoon ei ole olemassa urheilussa sallittua vaihtoehtoa tai
muusta syystä kielletyn lääkkeen tai menetelmän käyttö on välttämätöntä urheilijan sairauden hoidossa,
erivapausmenettely voi tehdä mahdolliseksi kielletyn hoitomuodon käytön. Urheilijan on itse haettava
erivaputta.
Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle
hoitomuodolle, mikäli jokainen seuraavista ehdoista täyttyy:





Urheilijalla on diagnosoitu sairaus, jota on hoidettava kielletyllä aineella tai menetelmällä.
Aineen käyttö lääkkeenä ei paranna urheilijan suoritusta merkittävästi urheilijan tavanomaiseen
terveydentilaan verrattuna.
Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käytölle ei ole muuta perusteltua lääkinnällistä
hoitovaihtoehtoa.
Kyseisen aineen tai menetelmän käytön syy ei ole seurausta aiemmasta jonkin aineen tai
menetelmän käytöstä (ilman erivapautta), jonka käyttö on tuolloin ollut kielletty.
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9. Erivapauden valvonta
Kansallisen tason urheilijat hakevat erivapautta SUEKilta. Asiantuntijalääkäreistä koostuva SUEKin
erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn
aineen tai menetelmän käyttämiseen WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. SUEKin
erivapauslautakunnan tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason
kilpailuja.
SUEKin erivapauslautakunnan myöntämä erivapaus on voimassa kansallisella tasolla kaikkialla maailmassa
ilman, että muiden kansallisten antidopingorganisaatioiden tarvitsee virallisesti tunnustaa sitä.

10. Lajikohtaisen tasomäärittelyn vaikutus erivapauden hakemiseen
SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta hakea
tarvitsemansa erivapaudet Kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEKin ohjeiden mukaisesti
etukäteismenettelyllä.
SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse hakea erivapautta
etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen
osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi
edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

11. Kansainvälisen tason urheilijat ja kansainväliset urheilutapahtumat
Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapausmenettelystä
vastaa kansainvälinen lajiliitto. Kansainvälisen tason urheilijoita ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvia
urheilijoita koskeva ohjeistus on kuvattu kohdassa Kansainväliset erivapauskäytännöt.

12. Erkka-erivapauskone
Erkka-erivapauskonetta voi käyttää apuna sen selvittämisessä, tuleeko urheilijan hakea erivapaudet
etukäteen vai takautuvasti. Erivapauskone auttaa myös selvittämään, tuleeko erivapautta hakea SUEKilta
vai kansainväliseltä lajiliitolta

13.Etenemisohjeet erivapauden hakemiseen SUEKilta












Tarkista KAMU -lääkehausta onko hoidoksi ajateltu lääke kielletty vai sallittu.
Selvitä, kuulutko SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin vai tulisiko sinun hakea erivapautta
kansainvälisen lajiliittosi kautta.
Jos kuulut SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin, älä aloita kiellettyä lääkitystä tai hoitoa ennen
kuin sille on myönnetty erivapaus. Huom. Tämä ei koske kiireellistä hoitoa vaativia hätätilanteita!
Keskustele ensin lääkärisi kanssa, olisiko kielletylle lääkitykselle tai hoitomuodolle olemassa
urheilussa sallittua vaihtoehtoa.
Tulosta SUEKin erivapaushakemuslomake
Täytä hakemuslomake mielellään englanniksi yhdessä hoitavan lääkärisi kanssa.
Sekä lääkärin että urheilijan ja tarvittaessa urheilijan huoltajan tulee allekirjoittaa hakemuslomake!
Liitä hakemukseen diagnoosin vahvistavat potilasasiakirjat, sisältäen
o koko sairaushistorian
o tulokset ja kuvat tehdyistä lääketieteellisistä tutkimuksista
o lääketieteelliset perusteet, miksi hoitomuoto on välttämätön
o lääketieteelliset perusteet, miksi kiellettyä lääkitystä tai hoitomuotoa ei voida korvata
urheilussa sallituilla vaihtoehdoilla.
Ennen hakemuksen lähettämistä ota itsellesi kopio hakemuksesta ja sen liitteistä!
Lähetä hakemus liitteineen SUEKille:
o postitse: Valimotie 10, 00380 Helsinki tai
o faksilla: (09) 148 5195 tai
o sähköpostilla, mikäli koet turvalliseksi tavaksi toimittaa terveystietoja: erivapaus@suek.fi
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14.Kriisiviestintä
Suomen Dartsliiton tulee olla varautunut kriiseihin ja niistä viestimiseen. Urheilutoiminnassa voi olla
monenlaisia kriisejä: yllättävä tapahtuma tai onnettomuus kilpailuiden yhteydessä, taloudelliset tai
henkilöstön ongelmat, liiton asemaa koskevat vakavat huhut tai liiton jäsenyhdistyksen jäsenen dopingrike.
Vaikka liiton asiat olisi hoidettu kuinka hyvin tahansa, ongelmia voi tulla, ja niihin on syytä varautua.
Positiivisen dopingtapauksen tiedottamisen hoitaa lajiliitto, mutta dopingrike voi uudistettujen sääntöjen
mukaan olla muutakin kuin positiivinen dopingnäyte. Mikäli dopingrike koskee liittoa – esimerkiksi liiton
johtaja on välittänyt dopingaineita urheilijoille – tulee liiton olla valmistautunut tiedottamaan asiasta.

15.Kriisiviestintäohjeistus
SDL:n kriisiviestinnän vastuuhenkilö on puheenjohtaja. Häneen otetaan yhteyttä kriisitilanteessa tai sen
uhatessa. Viestinnän kriisiryhmän muodostavat puheenjohtaja, kilpailusihteeri ja liittohallitus.
Dopingtapauksissa mahdollisesti myös maajoukkueen johtaja. He päättävät, miten kriisiin reagoidaan ja
toteuttavat viestinnän. Kriisitilanteissa asioita kommentoi vain ja ainoastaan puheenjohtaja tai hänen
valtuuttamansa henkilö. Kukaan muu ei kommentoi kriisiä tiedotusvälineille tai muille ulkopuolisille tahoille,
jotta vältytään virheellisiltä tiedoilta ja huhupuheilta.
Mahdollisten dopingrikkomusten yhteydessä viestinnässä on otettava huomioon yksilön oikeusturvanäkökohdat. Tiedot käsiteltävästä dopingtapauksesta ovat luottamuksellisia ja salassa pidettäviä siihen asti,
kunnes tapaus on varmistunut dopingrikkomukseksi ja päätös määrättävästä seuraamuksesta on tehty.
Ennen tätä vain asianomainen urheilija voi julkistaa asian.
SDL:n nettisivuilta www.darts.fi löytyy tarkka kriisiviestintäohjeistus.

16.Kriisiviestinnän pääperiaatteet
Kriisiviestinnässä tulee huomioida, että toimitaan nopeasti, avoimesti ja rehellisesti.
Asiaa on turha paisutella, mutta tosiasiat tulee esittää. Tiedotteessa tai tiedotustilaisuudessa tulee vastata
seuraaviin kysymyksiin:
• Mitä?
• Missä?
• Milloin?
• Miten?
• Mitkä ovat seuraukset?
Mahdollisten kriisitilanteiden ennakoinnilla ja hyvällä kriisiviestinnän suunnittelulla säästetään aikaa ja
vältytään turhilta erehdyksiltä.
SDL:n nettisivuilta www.darts.fi löytyy tarkka kriisiviestintäohjeistus.

17. Ohjeita urheilijalle dopingtestiin liittyen
17.1 Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet dopingtestitilanteessa
Dopingtestissä urheilijalla on oikeus:








ottaa yksi oma edustajansa mukaansa dopingtestiin (suositeltavaa)
ottaa tarvittaessa (mikäli mahdollista) edustajansa lisäksi mukaansa myös tulkin
saada lisätietoa dopingtestimenettelystä vastaavalta dopingtestaajalta
pyytää lisäaikaa dopingtestitiloihin ilmoittautumiseen (edellyttäen, että urheilija on
dopingtestihenkilöstön jatkuvan valvonnan alaisena) seuraavista syistä:
hakeakseen vaatteensa, henkilöllisyystodistuksensa ja oman edustajansa ja mahdollisesti tulkin
mukaansa testiin.
suorittaakseen verryttelyn/harjoituksen loppuun
saadakseen tarvittavia lääkinnällisiä toimenpiteitä
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muusta vastaavan dopingtestaajan hyväksymästä syystä
ja lisäksi kilpailutesteissä:






osallistuakseen mahdollisesti jäljellä oleviin kilpailulajeihin
osallistuakseen tiedotusvälineiden haastatteluihin
osallistuakseen palkintoseremonioihin
pyytää mahdollisia Maailman Antidopingtoimisto WADAn kansainvälisen testausstandardin mukaisia
muunnoksia dopingestimenettelyyn, mikäli kyseessä on vammaisurheilija tai alaikäinen urheilija
Urheilijan velvollisuuksina dopingtestissä on:






olla asianmukaisesti dopingtestihenkilöstön valvonnassa, kunnes dopingtesti on suoritettu loppuun
todistaa henkilöllisyytensä
ilmoittautua dopingtestitiloihin mahdollisimman pian
noudattaa annettuja ohjeita

Ohjeiden noudattamatta jättäminen, dopingtestistä kieltäytyminen tai muu sääntöjen rikkominen voidaan
käsitellä mahdollisena dopingrikkomuksena, josta voi seurata antidopingsäännöstön mukainen rangaistus .
17.2 Mitä tapahtuu, jos A-näyte osoittautuu positiiviseksi?
SUEK vastaa dopingtestien tulosten käsittelystä, kun testi on suoritettu sen toimeksiannosta tai
valtuutuksella tai kun SUEK on havainnut mahdollisen muun dopingrikkomuksen. Dopingnäytteet
analysoinut laboratorio ilmoittaa SUEK:lle kaikkien dopingestinäytteiden tulokset luotettavalla ja
luottamuksellisella tavalla. Urheilijaa ei yleensä informoida, jos dopingtestitulos on negatiivinen.
Jos urheilijan dopingtestitulos (A-näyte) on raportoitu positiiviseksi, SUEK selvittää ensin, onko urheilijalla
voimassa oleva erivapaus lääkinnällistä käyttöä varten positiivisen testituloksen aiheuttaneelle aineelle tai
voidaanko tällainen erivapaus myöntää hänelle jälkikäteen Suomen antidopingsäännöstön ja kansainvälisen
erivapausstandardin perusteella. Jos erivapaus on tai se voidaan myöntää jälkikäteen, SUEK ei jatka asian
käsittelyä positiivisena testituloksena.
Jos erivapautta ei ole eikä sitä ole mahdollista myöntää jälkikäteen, vaan tuloksen käsittelyä positiivisena
testituloksena jatketaan seuraavasti:
1. SUEK lähettää urheilijalle selvityspyynnön ja toimittaa tiedon myös SDL:lle, valvontalautakunnalle ja
mahdollisille muille antidopingsäännöstön määräämille tahoille.
2. SDL:ssa tiedon saanut henkilö ei tiedota asiasta tässä vaiheessa mitään edes sisäisesti
liittohallitukselle, mutta aloittaa kriisiviestinnän valmistelut.
3. SUEK asettaa urheilijan väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon säännöstön määräämällä tavalla.
4. Urheilijalla, SDL:lla ja SUEK:lla on selvityspyynnössä annetun määräajan kuluessa oikeus pyytää Bnäytteen analyysiä kirjallisesti tai muuten todisteellisesti.
5. B-näyte analysoidaan sitä pyytäneen tahon kustannuksella, jos analyysiä on pyydetty määräajan
kuluessa.
6. Jos B-näyte vahvistaa A-näytteen positiivisen tuloksen, SUEK ilmoittaa käsittelyn jatkamisesta
urheilijalle ja muille tahoille, joille on annettu tieto A-näytteen tuloksista.
7. Urheilijalla tai muulla asianosaisella taholla on mahdollisuus antaa kirjallinen selvityksensä asiasta ja
esittää kirjallinen pyyntö tulla kuultavaksi valvontalautakunnan kokouksessa joko seitsemän
vuorokauden kuluessa selvityspyynnön tiedoksisaannista tai seitsemän vuorokauden kuluessa Bnäytteen analyysituloksen tiedoksiannosta, jos B-näytteen analyysia on pyydetty. Selvityksen
antamatta jättäminen tai asianomaisen tahon poissaolo ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista
valvontalautakunnassa.
8. SUEKin valvontalautakunta käsittelee asian.
9. Jos valvontalautakunta katsoo dopingrikkomuksen tapahtuneen, se antaa perustellun kirjallisen
lausunnon suosittelemastaan seuraamuksesta, joka kyseisestä rikkomuksesta olisi
antidopingsäännöstön perusteella määrättävä.
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10. SDL päättää dopingrikkomuksen seuraamuksesta lausunnon perusteella kurinpitosääntöjensä
mukaisesti.
11. SDL tiedottaa dopingrikkomuksesta ja siitä määräämästään seuraamuksesta julkisesti
12. Urheilija voi hakea Suomen antidopingsäännöstöön perustuviin päätöksiin muutosta Urheilun
oikeusturvalautakunnalta.
Jos positiiviseksi osoittautuva testi on suoritettu WDF:n tai muun kansainvälisen tahon toimeksiannosta,
käsittelyssä noudatetaan WDF:n tai kyseisen muun tahon määrittelemää menettelytapaa.

18. Yhteenveto toimenpiteistä
Toimenpide
Toteutus
Maajoukkueryhmien urheilijoista, leiriohjelmista ja
Puheenjohtaja tai maajoukkue johtaja vastaa tiedottamisesta.
muista aikatauluista tiedottaminen SUEK:lle
Urheilijoilla itsellään on vastuu erivapauden hakemisesta.
Erivapaudet
Liiton toimisto opastaa tarvittaessa.
Dopingtestit Suomessa järjestettävissä
kansainvälisissä kisoissa
Tilojen järjestäminen dopingtestausta varten
kansallisissa kilpailuissa
Huippu-urheilijoiden antidopingkoulutus

Nuorten dartspelaajien antidopingkoulutus

SUEK:n järjestämät tilaisuudet
Viestintä
Viestintä kriisitilanteissa
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa julkaisun jakelu
Urheilijasopimukset

Valmentajasopimukset
Yhteistyösopimukset
Antidopingohjelman päivittäminen

Kilpailun järjestäjä on hyvissä ajoin ennen kisoja yhteydessä
SUEK:iin testien tilaamiseksi. Kilpailun järjestäjä huolehtii
sääntöjen mukaiset tilat, saattajat ja juomat kilpailupaikalle.
Kansallisten kilpailujen järjestäjä varautuu järjestämään
testaukseen sopivat tilat ja mahdollisesti myös saattajat.
Maajoukkueiden leireillä järjestetään vuosittain
antidopingkoulutusta. Maajoukkue johtajat vastaavat siitä,
että koulutus sisällytetään leirin ohjelmaan ja se tilataan
SUEK:lta.
Maajoukkueiden testileirillä tai juniorien ryhmien omalla
leirillä järjestetään vuosittain antidopingkoulutusta. Koulutusja valmennuspäällikkö vastaa siitä, että koulutus sisällytetään
leirin ohjelmaan ja se tilataan SUEK:lta.
Liiton toimihenkilöt osallistuvat lajiliittotilaisuuksiin ja muihin
SUEK:n järjestämiin info- ja koulutustilaisuuksiin ja jakaa
tietoa eteenpäin.
Puheenjohtaja ja liiton toimisto vastaa viestinnän
suunnittelusta ja toteutuksesta.
Puheenjohtajan ja hallituksen muodostama kriisiryhmä
suunnittelee ja toteuttaa viestinnän.
Puheenjohtaja, maajoukkue johtajat vastaavat julkaisun
jakamisesta kaikille maajoukkueryhmien urheilijoille
vuosittain mahdollisimman pian sen julkaisemisen jälkeen.
Liiton toimisto laatii antidopingpykälän sisältävän
sopimuksen, jonka kaikki liiton valmennusryhmien urheilijat
allekirjoittavat.
Maajoukkue johtaja laatii antidopingpykälän sisältävän
sopimuksen, jonka kaikki liiton valmennusryhmien
toimihenkilöt allekirjoittavat.
Puheenjohtaja huolehtii, että liiton tekemissä
yhteistyösopimuksissa on antidopingpykälä.
Puheenjohtaja ja hallitus vastaavat ohjelman päivittämisestä.
Ohjelman hyväksyy hallitus.
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19. Linkit
https://kamu.suek.fi/
(mm. kielletyt lääkeaineet)
https://suek.fi/antidopingtoiminta/
(mm. kielletyt-aineet-ja-menetelmät)
https://www.dartswdf.com/anti-doping/
(kansainvälisen lajiliiton ohjeet)
https://www.pdc.tv/players/darts-regulation-authority/
(kansainvälisen lajiliiton ohjeet)
https://suek.fi/antidopingtoiminta/erivapaus-urheilijan-laakityksessa/
https://suek.fi/antidopingtoiminta/erivapaus-urheilijan-laakityksessa/erkka-erivapauskone

Päivitetty 27.03.2021
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