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Voimailuseura Bodonos ry:n seuratoimintasopimus
Urheilijoiden seuratoimintasopimus on voimassa 1.1.2019 alkaen tai siitä päivästä alkaen, kun jäsen on
ilmoittanut Voimailuseura Bodonos ry:n jäsenyydestä maksamalla vuotuisen jäsenmaksun.
5. Sopimuksen osapuolet
Tämä sopimus on solmittu Voimailuseura Bodonos ry:n (myöhemmin Urheiluseura) ja jäsenmaksun maksaneen jäsenen
välille (myöhemmin Jäsen). Sopimuksen antidoping osuus mukailee Suomen Painonnostoliitto SPNL ry:n (myöhemmin
Painonnostoliitto) antidoping sopimusta.
2. Vastuu harjoittelusta ja loukkaantumisista
Jäsen on itse vastuussa omasta harjoittelustaan. Urheiluseura ei vastaa loukkaantumisista tai haitoista, jotka ovat
syntyneet ohjatussa harjoittelussa tai sen ulkopuolella. Jäsenen vastuulla on hankkia asianmukainen vakuutus
loukkaantumisien varalle kilpailuissa. Kaikki taloudelliset vastuut harjoitteluun liittyvistä välittömistä ja välillisistä
kustannuksista on Jäsennellä.
3. Vastuu kilpailusoiminnasta
Jäsen on itse vastuussa omasta kilpailutoiminnastaan. Urheiluseura ei vastaa loukkaantumisista tai haitoista, jotka ovat
syntyneet kilpailuiden aikana. Jäsenen vastuulla on hankkia asianmukainen vakuutus loukkaantumisien varalle
kilpailuissa. Kaikki taloudelliset vastuut kilpailuun liittyvistä välittömistä ja välillisistä kustannuksista on Jäsennellä.
4. Vastuu toimihenkilönä
Jäsen on itse vastuussa omasta toiminnastaan toimihenkilönä. Kaikki taloudelliset vastuut toimihenkilönä toimimiseen
liittyvistä välittömistä ja välillisistä kustannuksista on Jäsennellä.
5. Sitoutuminen puhtaaseen urheiluun
Jäsen sitoutuu noudattamaan kilpaurheilussa kulloinkin voimassa olevaa:
•
Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ,
•
Painonnostoliiton säännöstöä sisältäen mm. kilpailutoiminnan sääntön (painonnosto, kahvakuula),
kurinpitosääntön, antidopingohjelman sekä edellä mainittuja sääntöjä täydentäviä määräyksiä.
•
Kansainvälisen Painonnostoliiton (IWF) antidopingsäännöstöä ja –määräyksiä,
•
Maailman Antidopingtoimiston (WADA) Maailman antidopingsäännöstöä (WADC) sekä
•
Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöstöä.
Jäsen sitoutuu pidättäytymään urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien käytöstä sekä muista
dopingrikkomuksista. Dopingrikkomukset ja Jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa
antidopingsäännöstöissä.
Jäsen on velvollinen tuntemaan kulloinkin voimassa olevat antidopingsäännöstöt sekä painonnoston ja voimanoston
osalta urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät.
Edellä mainittuihin säännöstöihin ja Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa –luetteloon on linkit Painonnostoliiton
www-sivuilla osoitteessa www.painonnosto.fi.
6. Alaikäisen sopimus, sopimuksen voimassaoloaika ja yhteystietojen muutokset
Alaikäinen (alle 18-vuotias) Jäsen tarvitsee huoltajan suostumuksen sopimuksen tekemistä (seuran jäsenmaksua)
varten.
7. Vahingonkorvaus
Mikäli Jäsen syyllistyy dopingrikkomukseen tai muuhun Suomen Painonnostoliiton tai Suomen Voimanostoliiton
rikkomuksiin, on hänen korvattava siitä aiheutuva välitön taloudellinen vahinko Urheiluseuralle.
Jos Jäsen on todettu syyllistyneen dopingrikkomukseen, Jäsen on velvollinen maksamaan rikkomusajankohtaan
mennessä maksetun mahdollisen valmennus-, leiritys- ja kilpailutuen tai vastaavan Urheiluseuralle sekä kaikki muut
lajiliittojen velvoittamat maksuvastuut.
Jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista henkilökohtaisista ja Urheiluseuraan kohdistuvista kustannuksista liittyen
dopingrikkomukseen. Urheiluseuralla on oikeus periä Jäseneltä doping rikkomuksesta aiheutuneet välittömät
kustannukset.
Jäsenellä on oikeus valittaa dopingrikkomuksista ja niiden seuraamuksista urheilun oikeusturvalautakuntaan sen
säännöissä mainituin edellytyksin.

