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Kilpailu— ja toimitsijakielto
MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS
Suomen Painonnostoliiton johtokunnan päätös 6.6.1993,
jolla Ravantti on dopingiin syyllistyinisen johdosta
asetettu elinikäiseen kilpailu— ja toimitsijakieltoon
(päätös liitteenä).
VAATIMUS
Ravantti on 10.1.1996 saapuneessa muutoksenhakemukses—
saan vaatinut, että kilpailu— ja toimitsijakielto koh—
tuuttomana tai ainakin liian ankarana purettaisiin tai
muutettaisiin määräaikaiseksi, enintään kahden vuoden
mittaiseksi. Ravantti on kertonut haluavansa pelata
uppopalloa Saimaan Norpat ry:n joukkueessa.
SELITYKSET
Suomen Painonnostoliitto on antamassaan selityksessä
ilmoittanut, että liiton kilpailu— ja toimitsijakielto
koskee vain painonnostoa, ei muita lajeja.
Suomen Antidoping—toimikunta on antamassaan selitykses—
sä katsonut, ettei Ravantilla ollut estettä kilpailla
muissa lajeissa kuin painonnostossa, koska hän oli jo
ollut kilpailukiellossa KOK:n suosituksen mukaiset kak
si vuotta.
Suomen Urheilusukeltajain liitto ei ole antanut pyydet—
tyä selitystä, vaan on viitannut Ravantin muutoksenha—
kemukseen liitettyyn kirjoitukseensa.
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Perustelut
Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjen—
sä 1 §:n mukaan valituselimenä käsitellä urheilijan tai
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muun luonnollisen henkilön taikka järjestöjen organi—
saatioon kuuluvan urheilujärjestön tai muun yhteisön
taikka Suomen Antidoping-toimikunnan tekemiä valituksia
järjestöjen tai niiden organisaatioon kuuluvien yh
teisöjen valittajaa koskevista päätöksistä. Muissa ta
pauksissa urheilun oikeusturvalautakunta ei ole toimi—
valtainen käsittelemään tällaisia päätöksiä koskevia
asioita.
Valitus on sääntöjen 8 §:n mukaan tehtävä kirjallisesti
30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaan—
nista. Valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, mi
käli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän ei
esteen vuoksi ole voinut noudattaa asetettua määräai—
kaa. Valitusta ei kuitenkaan voida tehdä myöhemmin kuin
vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.
Suomen Painonnostoliiton johtokunnan päätös, josta Ra—
vantti on halunnut valittaa, on tehty 6.6.1993. Ravant—
tin valitus on saapunut oikeusturvalautakunnalle
10.1.1996 eli edellä selostetussa sääntökohdassa ase
tettujen määräaikojen jälkeen. Valitusta ei tämän vuok
si voida ottaa tutkittavaksi.
Suomen Painonnostoliiton selityksen mukaan Ravanttin
kilpailu— ja toimitsijakielto koskee vain painonnostoa.
Kielto ei siten estä Ravanttia osallistumasta kilpaili
jana tai toimitsijana uppopallourheiluun.
Päätöslauselma
Valitusta ei myöhään saapuneena tutkita.
Asian näin päättyessä Ravanttin suorittamaa valitusmak
sua ei palauteta.
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ASIA:

Elinikäinen kilpailu- ja toimitsijakielto painonnosto
urheilussa.

Suomen Painonnostoljjtto asetti 06.06.1993 pidetyssä
johtokunnan kokouksessa Antti Ravantin elinikäiseen
kilpailu- ja toimitsijakieltoon koskien painonnostour
heilua Kansainvälisen Painonnostoliitcrn (IWF:n) sään-~
töjen mukaisesti, 09.03.1993 alkaen.
Syy: Antti Ravantin 09.03.1993 antama doping-testi
näyte sisälsi metandienoni (anabolinen steroidi) me
taboliittia, Suomen Antidoping-toilDikunnan Valvontaryhmän päätöksen mukaan kyseessä on dopingtapaus.
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