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PUHTAAN URHEILUN PUOLESTA

Suomen Cheerleadingliiton toiminta perustuu puhtaaseen urheiluun ja avoimuuteen.

Liiton antidopingtyön pohjana on antidopingsäännöstöjen noudattaminen, terveyden edistäminen ja antidopingasioiden koulutus ja viestintä.

SÄÄNNÖSTÖT
Suomen antidopingsäännöstö noudattaa Maailman antidopingsäännöstön määräyksiä. Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n toimivallan piiriin kuuluvat Suomessa rekisteröidyt urheilujärjestöt ja muut yhteisöt, jotka säännöissään tai ADT:n kanssa erikseen solmitulla sopimuksella ovat sitoutuneet noudattamaan
Suomen antidopingsäännöstöä. Säännöstön noudattamiseen sitoutuneita urheilijoita voidaan testata missä ja milloin tahansa. Cheerleading on kuulunut Suomen Antidopingtoimikunnan testattaviin lajeihin vuodesta 2005 alkaen. Kaikki Suomen Cheerleadingliiton (SCL) jäsenseurojen jäsenet ovat lisenssin ostaessaan
sitoutuneet noudattamaan antidopingsäännöstöä.
SCL:n urheilijoiden ja muiden lajin piirissä toimivien henkilöiden
on sitouduttava noudattamaan voimassa olevia Maailman antidopingsäännöstö ja Suomen antidopingsäännöstö sekä lajikohtaisia Cheerleadingin maailman liiton (ICU) antidopingsäännöstöjä. Maajoukkueurheilijoiden urheilijasopimuksissa sitoudutaan puhtaaseen urheiluun.
SCL:n antidopingohjelman tavoitteena on jakaa jäsenilleen päivitettyä tietoa antidopingtyöstä. Tavoitteena on vaikuttaa jäsenseurojen ja urheilijoiden keskuudessa vallitsevaan arvopohjaan
ja asenteisiin koskien antidopingtyötä.
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DOPINGVALVONTA
SCL tekee yhteistyötä antidopingtoimijoiden kanssa edistääkseen puhdasta urheilua. Liitto auttaa urheilijoita noudattamaan säännöstöjä ja seuraamaan päivittyviä ohjeistuksia.

Dopingvalvonnan tarkoitus on:






estää terveydelle vaarallisten aineiden ja menetelmien käyttö
estää suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käyttö
turvata urheilijoiden oikeutta reiluun ja puhtaaseen kilpailuun
puolustaa urheilun oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta
kunnioittaa niin urheilun kuin lääketieteen etiikkaa

Dopingtestejä suoritetaan kiellettyjen aineiden ja / tai menetelmien käytön toteamiseksi ja dopingrikkomukseen syyllistyneiden urheilijoiden rankaisemiseksi.

DOPINGTESTAUS
Liiton jäsenseurojen urheilijoita testataan voimassa olevien säännöstöjen (WADA, ICU, ADT) mukaisesti.
ADT:lla, WADA:lla ja kansainvälisellä lajiliitolla (ICU) on oikeus testata ja teettää dopingtestejä Suomessa ja
ulkomailla. Testejä voidaan teettää kilpailuissa ja niiden ulkopuolella. Testaus voidaan tehdä milloin tahansa ja missä tahansa kotimaassa tai ulkomailla ennalta ilmoittamatta. Testikutsu esitetään urheilijalle henkilökohtaisesti.
Dopingtestejä tehdään sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella. Dopingtestissä urheilijalta voidaan
ottaa virtsanäyte, verinäyte tai molemmat näytteet. Liitto informoi kilpailujärjestäjää antidopingiin liittyvissä asioissa. Yhteyshenkilö testausasioissa on kilpailunjohtaja.
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TESTITILANTEEN KULKU
1.

Testikutsu ja testiin ilmoittautuminen



Allekirjoitettuaan testikutsun urheilijan tulee pysyä dopingtestihenkilöstön valvonnassa, kunnes dopingtesti on suoritettu loppuun. Urheilijalla oikeus poistua testipaikalta vain vastaavan testaajan luvalla asianmukaisen valvonnan alaisena.



Urheilijalla on oikeus ottaa yksi oma avustaja mukaan testiin.



Urheilija on velvollinen esittämään kuvallisen henkilötodistuksen sekä antamaan tarvittavat tiedot
testipöytäkirjaan kirjattavaksi.



Urheilijalla on oikeus saada mahdollisimman tarkat tiedot oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

2.

Näytteenantoastian valitseminen



Kun urheilija valmis antamaan näytteen, hänen tulee pestä kätensä ilman saippuaa. Tämän jälkeen
hän valitsee näytteenantoastian, avaa ja tarkastaa sen.

3.

Valvottu näytteeanto



Näytteenanto tapahtuu samaa sukupuolta olevan valvojan läsnä ollessa.



Valvojalla tulee olla esteetön näkyvyys näytteenantoon, joten urheilijan tulee poistaa häiritsevä vaatetus valvojan ohjeiden mukaan.



Näytteen annettuaan urheilija sulkee näytteenantoastian ja palaa testitilaan. Vain urheilija käsittelee
näytettä, mutta näytteenantoastian tulee olla jatkuvasti sekä urheilijan että valvojan nähtävissä.

4.

Näytepullojen valinta ja tarkastaminen



Testitilaan palattuaan urheilija valitsee testaajan ohjeiden mukaan sinetöity näytepullopakkaus, jossa on A- ja B-pullot näytteen sinetöintiä varten.



Urheilijan tulee tarkastaa, että pakkauksen suojamuovi on ehjä. Sitten urheilija avaa pakkauksen ja
tarkastaa, että pullot ovat tyhjät, ehjät ja puhtaat.



Urheilija ja testaaja tarkastavat, että koodinumerot ovat identtiset näytepullojen etiketeissä ja korkeissa sekä näytepullopakkauksessa.



Urheilija poistaa pullojen suojamuovit, laittaa korkit ylösalaisin pöydälle ja poistaa punaiset suojarenkaat pulloista.
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TESTITILANTEEN KULKU
5.

Näytteen jakaminen A- ja B-pulloihin




Urheilija jakaa näytteensä testaajan ohjeiden mukaan B-pulloon (sininen etiketti) ja A-pulloon
(oranssi etiketti)
Näytteenantoastiaan jätetään pieni määrä näytettä analyysikelpoisuuden tarkistamista varten

6.

Näytepullojen sinetöinti



Näytepullot suljetaan kiertämällä sinetöintikorkkia kiinni niin pitkään, ettei korkkia voi kääntää
enempää sekä varmistetaan, ettei näytepulloja voi avata eivätkä ne vuoda. Tämän jälkeen testaaja
vielä varmistaa näytepullojen sinetöinnin.

7.

Näytteen analyysikelpoisuuden tarkistus



Testaaja määrittää näytteen analyysikelpoisuuden näytteenantoastiaan jääneestä virtsasta. Mikäli
näyte ei täytä analyysivaatimuksia, testaaja pyytää urheilijaa antamaan yhden tai useamman uuden
näytteen.

8.

Sinetöityjen näytepullojen pakkaaminen kuljetusta varten



Sinetöidyt näytepullot suljetaan kuljetusta varten erillisiin suojapusseihin ja näytteet laitetaan takaisin alkuperäiseen pakkaukseen laboratorioon toimitettavaksi.

9.

Testipöytäkirjan täyttäminen, tarkistaminen ja allekirjoittaminen



Urheilijan tulee ilmoittaa testipöytäkirjaan tarvittavat henkilötiedot sekä käyttämänsä lääkkeet, vitamiinit, luontaistuotteet ja ravintolisät seitsemän (7) viimeisen vuorokauden ajalta.
Urheilijalla on oikeus saada mahdolliset testimenettelyyn liittyvät kommenttisi ja huomautuksesi kirjatuksi testipöytäkirjaan.
Urheilija ja testaaja tarkastavat testipöytäkirjan huolellisesti ja varmistavat erityisesti, että testipöytäkirjassa oleva koodinumero on identtinen näytepullojen kanssa. Lopuksi sekä urheilija, että testaaja allekirjoittavat testipöytäkirjan ja urheilija saa siitä oman kopion.
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KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT
Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa -luettelo perustuu
Maailman antidopingtoimisto WADA:n julkaisemaan luetteloon urheilussa kielletyistä lääkeaineista ja menetelmistä. Ajantasaiset yksityiskohtaiset luettelot ovat löydettävissä ADT:n internetsivuilta
www.antidoping.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-urheilussa.

DOPINGRIKKOMUSTEN SEURAAMUKSET
Antidopingtyö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön ja sitä noudattavaan Suomen antidopingsäännöstöön, joita urheilijat ja urheilun parissa toimivat sitoutuvat noudattamaan. Dopingrikkomukset ja niiden seuraamukset on määritelty näissä säännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat Suomen antidopingsäännöstön mukaan:










kielletty aine tai näyttö kielletyn aineen käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
kielletyn aineen tai menetelmän käyttö
kieltäytyminen dopingtestistä tai dopingtestin välttely
olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
dopingvalvonnan tai -testin manipulointi
dopingaineiden hallussapito
dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
dopingin edistäminen
osasyyllisyys ja kielletty yhteistoiminta

Suomessa ADT:n valvontalautakunta käsittelee dopingrikkomukset ja antaa suosituksen seuraamuksista.
Lopullisen päätöksen seuraamuksesta tekee urheilijan lajiliitto.

Seuraamuksena dopingrikkomuksesta voidaan määrätä:





kilpailutulosten mitätöinti
urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
urheilun toimintakielto
kirjallinen varoitus

Vuoden 2015 alusta seuraamuksia on kovennettu. Urheilun toimintakielto voi olla 1-4 vuotta tai varoitus.
Rikkomuksen seuraamus riippuu tuottamuksen asteesta.
Urheilu toimintakiellolla tarkoitetaan täydellistä kieltoa toimia järjestäytyneen urheilun parissa ja se on
maailmanlaajuinen. Suomen Cheerleadingliiton kurinpitosäännöissä on erikseen kirjattu toimenpiteet
eettisten rikkomusten osalta.
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URHEILIJA - TOIMI NÄIN
Tunne sinua koskevat antidopingsäännöstöt ja urheilijasopimukset. Pidä vuosittain uudistuva Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisu saatavillasi. Tiedä oikeutesi ja velvollisuutesi.

KUN KÄYT LÄÄKÄRISSÄ
Varmista, että sinulla on ajantasainen tieto urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä voidaksesi varmistua yhdessä lääkärin kanssa, että hänen määräämänsä hoito on sallittu. Muista myös, että resepti ei ole lupa käyttää kiellettyä lääkeainetta.

KUN LÄHDET ULKOMAILLE
Varmista jo hyvissä ajoin ennen matkalle lähtöä, että kaikki lääkkeesi ovat sallittuja ja mahdolliset erivapaudet ovat
erityisesti kansainvälisiä kilpailuja koskien hoidettu ajan tasalle vaatimusten mukaisesti. Apua tähän saat SCL:sta ja
ADT:n toimistolta.
Mikäli joudut ostamaan lääkkeitä ulkomailta varmistu, että ne eivät sisällä kiellettyjä lääkeaineita. WADA:n sivuilta on
löydettävissä lista kielletyistä aineista sekä englanniksi että ranskaksi. Huomioi myös, että samalla kauppanimellä
myytävät lääkkeet voivat sisältää eri aineita eri maissa.

ERIVAPAUS
Mikäli terveyden ylläpitoon tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta. Tällöin urheilija saa luvan käyttää kyseistä muuten kiellettyä lääkitystä.
ADT:n 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.
Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapausmenettelystä vastaa
kansainvälinen lajiliitto. Urheilijan tulee selvittää häntä koskevat erivapausmenettelyt kansalliselta tai kansainväliseltä
lajiliitoltaan ja hakea tarvittaessa erivapautta etukäteen kansainväliseltä lajiliitoltaan. ADT:n myöntämät erivapaudet
koskevat kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa, eivätkä ne ole automaattisesti ilman
kansainvälisen lajiliiton antamaa tunnustusta voimassa kansainvälisissä kilpailuissa.

Miten erivapaus haetaan?









Hakemuslomakkeen saa sivuilta www.antidoping.fi tai ADT:n toimistosta.
Hakemus on jätettävä heti kun tieto erivapauden tarpeesta ilmenee
Erivapauskone ”erkka” kertoo urheilijalle kuuluuko hän ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin. ”Erkka”:
antaa ohjeet urheilijalle hakuprosessiin.
ADT myöntää erivapaudet kansallisen tason urheilijoille.
Cheerleadingissä kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden tulee
toimittaa ADT:n päätös ICU:n vaatimusten mukaisesti ICU:iin sekä SCL:oon.
Erivapaus on aina määräaikainen ja sen uusiminen on urheilijan vastuulla!
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KOULUTUS JA VIESTINTÄ
KOULUTUS
Liitto järjestää maksutonta antidoping -koulutusta eri tapahtumien yhteydessä vuosittain. Silloin SMtason kärkijoukkueet saavat uusimman tiedon antidoping-testauksesta ja siihen liittyvistä asioista. Yksittäiset joukkueet ja jäsenseurat voivat halutessaan tilata antidopingkoulutusta liiton kautta tai suoraan ADT:lta. Koulutusta voi tilata dopingvalvonnasta, urheilijan oikeuksista ja velvollisuuksista antidopingasioista sekä muista antidopingtyöhön liittyvistä asioista.
Urheilijoille, valmentajille ja toimihenkilöille jaetaan kielletyt aineet menetelmät urheilussa- julkaisua
useissa liiton tapahtumissa. SCL järjestää antidoping -koulutusta vuosikokouksien yhteydessä tarpeen
mukaan seuran toimihenkilöille. Valmentajat ovat tervetulleita vuosikokousten antidopingkoulutusosuuksiin. Kaikki antidoping –koulutukset on Suomen antidopingtoimikunnan tuottamia.
Liiton tapahtumakoordinaattori osallistuu ADT:n järjestämiin koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin.

VIESTINTÄ
Suomen Cheerleadingliiton antidopingohjelmassa linjatut toimenpiteet ovat osa toimintasuunnitelmaa. Liiton viestinnän tehtävä antidopingtoiminnassa on tuoda esille, mitä Suomen Cheeleadingliitto
tekee puhtaan urheilun eteen. Kaikkien cheerleadingin parissa toimivien urheilijoiden, valmentajien ja
toimihenkilöiden vastuulla on viestiä puhtaan urheilun ja reilun pelin puolesta. Suomen Cheerleadingliitto ilmaisee kielteisen kantansa kaikenlaiseen vilppiin sekä epärehelliseen toimintaan viestinnän keinoin. Antidopingviestinnän tavoitteena on antidopingrikkomusten ennaltaehkäisy sekä varautuminen mahdollisiin poikkeustilanteisiin.
Suomen Cheerleadingliiton antidopingviestien kohderyhmiä ovat seurat, urheilijat, valmentajat sekä
jäsenseurojen antidopingvastaavat. Myös suuri yleisö, media, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä yhteistyökumppanit ovat tärkeitä antidopingviestien kohderyhmiä, koska heille on tärkeää osoittaa Suomen Cheerleadingliiton kanta puhtaaseen urheiluun ja reiluun peliin selkeästi.

Suomen Cheerleadingliiton viestintäkanavat antidopingasioissa ovat pääasiassa liiton nettisivut, tiedotus suoraan jäsenseuroille sekä SCL Extranet. Antidopingviestien eri kohderyhmät saavat ajankohtaista
tietoa näistä kanavista. Mikäli Suomen Cheerleadingliiton antidopingohjelmaan tulee muutoksia tai
Suomen Cheerleadingiitto saa tietoonsa ajankohtaista antidopingiin liittyvää tietoa, joka koskee antidopingviestien kohderyhmiä, niistä tiedotetaan ensin jäsenistölle. Tämän jälkeen tieto julkaistaan nettisivuilla ja SCL Extranetissä. Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa –julkaisu toimitetaan vuosittain jäsenistölle ja antidopingtoimikunnalle, se on ladattavissa sähköisesti SCL Extranetistä. Suomen Cheerleadingliiton antidopingohjelma on ladattavissa Suomen Cheerleadingliiton nettisivuilla. Antidopingtoiminnan ajankohtaiset koko Suomen Cheerleadingliittoa ja jäsenistöä koskevat asiat otetaan tarvittaessa esille Suomen Cheerleadingliiton kevät- ja syyskokouksissa. AD-ohjelmaa päivittää tarvittaessa tapahtumakoordinaattori, jonka jälkeen muutokset menevät liittohallituksen hyväksyttäviksi.
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VIESTINTÄ DOPINGRIKKOMUSTILANTEESSA
Tiedot käsiteltävästä dopingtapauksesta ovat luottamuksellisia ja salassa pidettäviä siihen asti, kunnes tapaus on vahvistettu dopingrikkomukseksi ja päätös määrättävästä seuraamuksesta on tehty. Ennen tätä
ainoastaan asianomainen urheilija voi julkistaa asian.

Suomen Cheerleadingliitto julkistaa asian seuraavasti, kun lopullinen päätös dopingrikkomuksen seuraamuksesta on tehty:


Asiasta tiedon saanut henkilö informoi välittömästi liiton antidopingvastaavaa
(tapahtumakoordinaattori) sekä puheenjohtajaa. Tieto on salassa pidettävää,
kunnes SCL julkaisee päätöksensä.



Puheenjohtaja ja liiton hallitus informoivat tarvittaessa asianosaisia
(vanhemmat, valmentajat, lääkärit).



Hallitus sopii tiedottamisen tavoista ja aikataulusta yhteistyössä antidopingvastaavan kanssa. Asianosaiset velvoitetaan osallistumaan mahdolliseen tiedotustilaisuuteen.



Liitto järjestää tiedotustilaisuuden tarvittaessa. Vastuu tiedotustilaisuuden sisällöstä on hallituksella. Vastuu käytännön järjestelyistä hallituksen ohjeiden mukaisesti on toimistolla.



Viimeistään ennen tiedotteen lähettämistä, asiasta informoidaan liiton toimihenkilöitä, tärkeimpiä yhteistyökumppaneita sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä
yhteistyössä Antidopingtoimikunnan kanssa. Samalla kerrotaan tiedottamisen
aikataulu.



Mahdolliseen tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan paikalle asianosaisten ja
liiton johdon lisäksi ADT:n asiantuntija.



Virallinen tiedote jaetaan sähköisesti. Asiaa kommentoi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai tiedottaja.



Asiasta puhutaan totuudenmukaisesti ja täsmällisesti. Median suuntaan pyritään
joustavuuteen, urheilijan oikeusturva huomioon ottaen.



Virallinen tiedote käännetään tarvittaessa
englanniksi kansainvälistä tiedottamista varten.



Mikäli urheilija julkaisee dopingepäilynsä itse,
tai epäily tulee muuten ennen asian käsittelyä julkisuuteen, noudatetaan dopingrikkomustilanteen viestinnän periaatteita.
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JULKISUUS JA SOSIAALINEN MEDIA
Suomen Cheerleadingliitto toivoo urheilijoilta myönteistä suhtautumista antidopingasioihin ja dopingtestaukseen koska antidoping ja dopingtestien tekeminen on puhtaan urheilijan etu.

Sosiaalisessa mediassa kirjoitukset ja
kuvat voivat levitä ja jäädä pysyvästi
julkisuuteen, vaikka päivitys poistettaisiin. Asiatonta kielenkäyttöä ja huumoria dopingasioista ja -testeistä kirjoittaessa tulisi välttää, sillä tämä voi kääntyä
itseään vastaan. Dopingtestaamisesta
ja testituloksista voi halutessa kertoa
avoimesti sosiaalisessa mediassa. Näinurheilija kertoo seuraajilleen, mitä arvoja hän kunnioittaa urheilussa.

Urheilija edustaa sosiaalisessa mediassa itseään, seuraansa, liittoaan ja lajiaan. Julkaisujen sisältö kannattaa miettiä tarkkaan ja kiinnittää erityisesti huomiota siihen,
millaisen mielikuvan suhteesta alkoholiin ja muihin päihteisiin antaa. Yksityisyyden
suojan rajaaminen kannattaa myös harkita tarkkaan sosiaalisessa mediassa.
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SEUROILLE

Urheiluseuroilla on merkittävä rooli puhtaan urheilun edistäjänä. Seuran on hyvä pohtia sääntöjen ja arvojen kanssa samassa keskustelussa myös antidoping-asioita.
Seurojen on hyvä varmistaa, että ainakin seuraaviin kysymyksiin löytyvät vastaukset myös seuratasolta.


Onko säännöissämme otettu antidopingasiat huomioon ja ovatko ne ajan tasalla?
Seuran säännöissä on todettava, että toiminnassa noudatetaan Suomen antidopingsäännöstöä sekä määrätä, että jäsenet ovat velvollisia noudattamaan niitä. Säännöissä on mainittava
myös kurinpitovallan käyttämisestä. Seuran hallitus valvoo antidoping sääntöjen noudattamista.



Kuka seurassamme vastaa antidopingasioiden hoitamisesta?
Seurassa on hyvä olla nimettynä henkilö, joka vastaa ja viestii antidoping-asioista seuran
sisällä. Esim. mikäli kiellettyjen aineiden tai menetelmien luetteloon tulee päivityksiä.



Miten huolehdimme eri toimijoiden sitoutumisesta antidoping –asioihin?
Seuran sisäisiin arvokeskusteluihin on syytä ottaa mukaan keskustelut dopingista ja seuran
vastuusta antidopingtyössä. Esimerkiksi valmentajilla ja ohjaajilla on vastuu lasten ja nuorten kasvatuksesta (kts. Ohjaajat ja valmentajat). Riskien tiedostaminen ja vastuunymmärtäminen kuuluvat kaikille seuratoimijoille.



Miten seurassa näkyy puhtaan urheilun kannattaminen? Miten viestimme puhtaan
urheilun puolesta?
Seuran kannattaa lisätä kaikkien seuratoimijoiden ja harrastajien tietoisuutta dopingasioista
kouluttamalla ja viestimällä tämän hetkisistä antidopingsäännöistä ja myös muutoksista
säännöstöissä. Puhdas urheilu on reilua peliä parhaimmillaan.

Ohjaajat ja valmentajat





Vastuu lasten ja nuorten antidoping kasvatuksesta ja urheilijoiden ohjauksesta antidoping asioissa.
Vanhempien ymmärryksen edistäminen antidoping säännöistä, sillä vanhemmat
ovat esimerkiksi usein mukana lapsen mukana lääkärikäynneillä tai hakemassa lääkkeitä apteekista.
Kuitenkin urheilijalla itsellään, myös alaikäisellä urheilijalla, on aina vastuu dopingin
käyttämisestä.
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TOIMIJAT
Antidopingohjelman koostamisesta vastaa Cheerleadingliiton AD-työryhmä. Työryhmään kuuluvat seuraavat edustajat: hallituksen jäsen, koulutussuunnittelija, tapahtumakoordinaattori, liiton
viestinnästä vastaava henkilö, maajoukkuevalmentaja sekä seurojen AD -vastaavia. Antidopingohjelman vastuuhenkilö on tapahtumakoordinaattori. Ohjelman hyväksyy SCL:n hallitus. Toimintasuunnitelmaan kirjataan AD:ta koskevat toimenpiteet, jotka raportoidaan vuosikertomuksessa.
Antidoping-koulutusten suunnittelusta vastaa koulutussuunnittelija yhteistyössä tapahtumakoordinaattorin kanssa. Maajoukkueisiin ja valmennusryhmiin kuuluvien urheilijoiden valmennussopimukset sisältävät tarkennuksia antidopingasioista. Liiton maajoukkueiden tiedottamisesta ADasioissa vastaa tapahtumakoordinaattori. Yritysten ja muiden tahojen kanssa tehtävistä yhteistyösopimuksista vastaa toiminnanjohtaja. Mahdollisesti esille tulevien dopingtapausten käsittelyssä noudatetaan Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa sovittuja periaatteita. Asian selvittämisestä ja yhteistyöstä ADT:n kanssa vastaavat liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ko. joukkueen päävalmentaja sekä kyseisen toimialan vastuutoimihenkilö. Tiedottamisesta vastaavat liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
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