
MUISTUTUS ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖISTÄ  

(epävirallinen käännös alkuperäisestä englanninkielisestä dokumentista 19.2.2016) 

Hyvä kansallisen liiton puheenjohtaja, 

Ette ole varmasti voineet välttyä kuulemasta viimeaikaisista dopingskandaaleista. Kansainvälisen median ryöpyttämät 

dopingrikkomukset ovat vahingoittaneet niin urheilun kuin urheilijoiden imagoa. Näillä dopingrikkomuksilla on 

vaikutusta myös meidän lajiimme ja näihin tulee suhtautua hyvin vakavasti. Tässä on syy tämän kirjeen kirjoittamiseen. 

Viime aikoina Kansainvälinen Painiliitto UWW on saanut tietoonsa useita painijoiden dopingtapauksia, joista suuri osa 

on tapahtunut kansallisissa kilpailuissa. Dopingrikkomuksen tehneiden urheilijoiden tasolla ei ole väliä, vaan jokainen 

tapaus vaikuttaa kielteisesti lajimme imagoon, erityisesti näin olympiavuonna. 

UWW:n puheenjohtajana sekä KOK:n ja WADAn hallitusten jäsenenä, minulla on velvollisuus muistuttaa teitä meidän 

kaikkien velvollisuudestamme edistää reilua ja puhdasta urheilua. Tämän vuoksi vaadin, että välitätte tämän viestin 

omille urheilijoillenne, lääkäreillenne, valmentajillenne ja seuroillenne sekä muistutatte heitä puhtaan urheilun ja reilun 

pelin arvojen puolustamisen tärkeydestä. 

Kaikilla lajimme kilpailuihin osallistuvilla painijoilla ja valmentajilla tulee olla vähintään tieto omista oikeuksistaan ja 

vastuistaan antidopingasioissa. Tämän vuoksi pyydän teitä jatkamaan tiivistä yhteistyötä oman kansallisen 

antidopingorganisaationne kanssa ja tekemään tarvittavat suunnitelmat, erityisesti nuorten urheilijoiden 

antidopingkoulutuksen ja -valistuksen osalta. Tarvittaessa UWW osallistuu koulutustyöhön. Kaikki kansalliset painiliitot 

ovat vastuussa omien painijoidensa puhtaudesta. Tähän sekä UWW:n sääntöihin viitaten, isompia sanktioita voidaan 

antaa maille, joissa ilmenee useita dopingrikkomuksia. Näin on toimittu jo monissa muissa lajeissa. 

Tässä yhteydessä haluan muistuttaa teitä muutamista säännöistä, jotka on jo toimitettu teille aiemmissa viesteissä, 

jotka koskevat myös WADAn ja UWW:n antidopingsäääntöjä. Suosittelen teitä myös vierailemaan nettisivuillamme, 

jossa tämä tieto on saatavissa: 

- Kiellettyjen aineiden lista on päivitetty ja uusia aineita on lisätty listalle (esim. Meldonium (Mildronate) lisättiin, 

sillä sitä huomattiin käytettävän suorituskykyä lisäävänä aineena 

- Verimanipulaatio, geenidoping sekä kemiallinen ja fyysinen manipulointi ovat kiellettyjä menetelmiä (esim. 

suonensisäinen infuusio ja/tai ruiskeena enemmän kuin 50 ml kuuden tunnin aikana 

- Kiellettyä on myös seuraava: Näytteen antamisen välttäminen, siitä kieltäytyminen tai sen estäminen; 

dopingnäytteen antamisprosessiin vaikuttaminen tai sen yritys (sisältää myös dopingviranomaisen 

tarkoituksellinen häiritseminen) 

- Valmentajat, lääkärit ja laajemmin urheilijan tukihenkilöt ovat sidottuja UWW:n antidopingsääntöihin ja 

sääntöjensä mukaan UWW:llä on oikeus rangaista heitä 

- Rekisteröity testauspooli: kaikki testauspooliin nimetyt painijat ovat velvollisia antamaan täydelliset ja 

paikkansapitävät olinpaikkatiedot, jotta kilpailujen ulkopuolella tehtävät testit ovat helposti suoritettavissa 

- Kolme väliin jäänyttä testiä 12 kuukauden aikana johtaa 24 kuukauden kilpailukieltoon 

Ottakaa vakavasti huomioon, että kaikkia huijareita tullaan rankaisemaan ankarasti sääntöjemme mukaisesti. 

Kiitän teitä panoksestanne puhtaan painiurheilun edistämisestä ja dopingin vastaisesta työstä.  

 

Kunnioittaen, 

Nenad Lalovic 

UWW President 

IOC member 


