
PM FÖR DOPNINGSTEST 2009 
 
FR-, ER-, VR-REKORD 
1. Idrottare 
- Om du satt finskt rekord i klassen H/D utomhus eller i hall bör denna inom 24 timmar efter grenens slut 
avge prov för dopning för att rekordet skall kunna godkännas enligt SUL:s regler. OBS! F.o.m. år 2004 noteras 
rekord även i landsvägsgrenar i löpning 10 km,20 km halvmaraton och maraton samt i gång  på 10 km, 20km 
och 50 km. 
 

 Om det gäller ett rekord i stafett bör hela laget testas. 
 Fråga tävlingsarrangören var och när dopningtest kan göras. 
 Tag med ID -papper till testet. 
 Stödperson har rätt att komma med till testtillfället. 

 
OBS! Om det på tävlingsplatsen finns en testgrupp kallas idrottarna genom lottning till test. Testgruppen 
på plats behöver inte vara medveten om att det gjorts rekord och därför skickas det ej någon skild kallelse 
åt den som satt rekord. Du måste självmant söka dig till testet efter att du har satt rekord. 
 
Om du gjort världs- eller europarekord* i H/D eller juniorklassen, bör du genast söka dig till dopningstest. I vilket 
fall som helst bör den snabbaste metoden användas och absolut under samma dygn. Om testet görs följande dag 
föranleder det troligen att rekordet ej godkännes. 
 *) VR noteras för H/D, H/D19 utomhus samt för H/D inomhus. 
  ER noteras för H/D, H/D22,19 utomhus samt H/D, H/D 22 inomhus. 
 
2. Tävlingsarrangören 

 Om ingen testare finns på plats under tävlingen, bör man på förhand komma överens med någon ADT 
befullmäktigad testare att denne är anträffbar genast efter tävlingen. 

 Finlands Idrottsförbund ersätter utgifterna för test i samband med rekord. 
 Tävlingsarrangören bör på förhand reservera lämpliga utrymmen för dopningstest. 
 Tävlingsarrangören hittar kontaktuppgifter på av ADT:n befullmäktigade testare i SULs tävlingskalender. 
 Ytterligare information fås av Katja Huotarilta från ADT tfn 09 3481 2023 (kansli) eller 040 843 3897 

eller test-telefon 040 84 000 84 (24h dejour). 
 
3. Test i samband med tävling och träning 
Man strävar att ge skriftlig kallelse till testet till idrottaren både i samband med tävling eller utanför tävling. 
 
Tävlingstest:  
Kallelse till testet ges åt idrottaren genast efter prestationen/tävlingens slut eller efter att resultatet/placeringen 
kungjorts 
 
Efter att ha blivit kallad till test är idrottaren under ständig uppsikt, men han har rätt till bl.a. följande: 
- hämta en medhjälpare, - ge intervjuer åt massmedia, - delta i prisutdelning, - utföra joggning,  - hämta sina 
kläder, - delta i grenar som ännu är kvar i tävlingen, - få behövlig läkarbehandling  

 idrottaren måste infinna sig på testplatsen så fort som möjligt, dock senast inom en timme 
 idrottaren bör ha med sina ID-papper. 
 idrottaren har rätt att ta med sig en medhjälpare ( t.ex. manager, tränare) 

 
Test under träningsperioden:  
Enskilda idrottare kan också kallas till test i samband med träning via en stämningsman, som då skall ge 
instruktioner till idrottaren om dopningskontrollen. Följ givna direktiv som ges. 
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