SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY
SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

SITOUMUS JA VAKUUTUS
Allekirjoittanut ohjaajaluvan haltija, _______________________________, jonka
tarkoituksena on osallistua kansainvälisiin ja kansallisiin moottorivenekilpailuihin
Suomessa ja ulkomailla, vakuuttaa tuntevansa Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf:n sekä Union Internationale Motonautique'n
kaikkia ohjaajaluvan haltijoita sitovan dopingsäännöstön. Sitoutuu noudattamaan
dopingkieltoa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä normeja kilpaillessaan
Suomessa tai ulkomailla järjestettävissä moottorivenekilpailuissa.
Tiedossani on, että doping on kielletty, koska se rikkoo urheilun etiikkaa, ja että
sen käyttö missä muodossa tahansa saattaa johtaa jopa vapausrangaistukseen
eräissä Euroopan Unionin jäsenmaissa.
Mikäli edellä mainitun kilpailun yhteydessä pannaan toimeen dopingtestaus,
sitoudun antamaan kilpailun järjestäjän tarpeelliseksi katsomat näytteet ennen
kilpailua, sen aikana tai sen jälkeen.
Tiedossani on, että kilpailijan antama näyte jaetaan kahteen osaan (ns. A-näyte ja
B-näyte) ja että kilpailijalla on oikeus olla läsnä näytteen jälkimmäisen osan analysoinnissa mikäli näytteen ensimmäinen osa on testissä antanut positiivisen tuloksen
ja että näytteen jälkimmäisen osan antama tulos viimekädessä ratkaisee, onko
kilpailija syyllistynyt dopingiin. Lisäksi tiedossani on, että näytteen antamisesta
kieltäytymisestä voidaan rangaista samoin kuin positiivisen näytteen antamisesta.
Mikäli edellä sanotusta huolimatta annan positiivisen testituloksen antavan näytteen
moottorivenekilpailun yhteydessä toimeenpantavassa dopingtestissä, sitoudun
henkilökohtaisesti korvaamaan kaiken sen vahingon, mitä Suomen Purjehdus ja
Veneily - Segling och Båtsport i Finland ohjaajaluvan myöntäjänä kärsii suorana tai
epäsuorana vahinkona, kuten valtionavun menetyksenä tai vähennyksenä tai
sponsoritulojen menetyksenä positiivisen dopingtulokseni johdosta.
Korvausvastuuni määrä on todellinen suora ja/tai epäsuora vahinko tai menetys ja
korvausvastuuni yläraja on enintään kolmekymmentätuhatta (30.000) euroa
kilpailua kohti. Korvausvastuu lankeaa maksettavaksi niin pian, kuin lopullinen
vahingon määrä on laskettavissa tai arvioitavissa, kuitenkin viimeistään vuoden
kuluttua positiivisen testituloksen antaneen dopingnäytteen antamisesta lukien.
Viivästyneelle suoritukselle on maksettava korkoa korkolaissa määrätyin tavoin.
Tämä sitoumus ei vapauta mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta, eikä
siviilioikeudellisesta korvausvastuusta kolmatta tahoa kohtaan.
Tätä sitoumusta ja sitä koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti
Helsingin käräjäoikeudessa tai toissijaisesti, mikäli osapuolet ovat siitä yksimieliset, välimiesmenettelyssä Suomessa voimassa olevan lain mukaan.
Paikka ja aika

__________________ ___. ________kuuta 201__

Allekirjoitus

_________________________

Todistavat

_________________________

_________________________

Nimen selvennys

_________________________

_________________________

