
Üffi Doppingelle nőrzési Íírlap
Uér mintavébli jegyzőkönyv /

Sample collection torm (blood sample)

Mision Code

sportgtfudseg / spoÍt &atiú

A mintavéte|t elóíri szervezet / Testing authority:

Mintavéte| típusa / sample type: á|lami / state fl meghivásos / other national7 kü|fö|di / international f

SpoÉoló neve l Athlete's name: AlIampo|gárság a / N ationality

SzÜ|etési idi / Date of birIh:
Á||ancló |akcíme / Ar1r1ress,

e v /
year

l--fl r'onap r l---f-l .ap r
|  |  lmonth | |  lday kiskorú / minor ] nagykorú /najor ]

Soorto|ó mol-ri|száma / Afhlcte,s mabil nt tmher mai| ním / p.mai l  ar ldrac<

Soorto|ó eclzőiének a neve / Caach's To|pfnnczám / Phnna,

A sporto|i szerződéses menedzserének neve / Manager of the athlete:
A sporto|ó orvosának neve / Athlete,s physician:'.''''.'
Nemzeti-Nemzetközi Szövetség neve / National-lnternational Sport Federation: '

.  Te|eÍonszám / Phone:,, ' ' , ' ' .
.. ! rue. tudja/ IJnknown Ü '".."'".i" t i"i,,,"a

Esemény /
Event

Snrrtád / snrrÍ /

He|yszín /
Location Neme/Sex |  |Fért i /Ma le I No t Female
Fent nevezett sportoló ezúton írásban kije|entem, hogy doppingel|enőrzés cé|jábó| történő vérvéte| €|len kifogást nem €me|ek.
A he|yszínen Iévő doppinge||enőrök a vérvét€l men€térő| pontos fe|vi|ágosítást adtak, mind€n kéIdésemÍe vá|aszo|tak'
|\4eggyőződtem aró|, hogy a doppinge||enőrök képzettsége a vérvéte| szabá|yainak megfe|e| (megbízó|evé|). A mintavéte||e| kap-
Cso|atban további kérdéseim nin(s€nek.

The abovementioned athlet€ dec|ares th€ fo||owings: I do not raise any objedion against the blood samp|€ co|ledion (onduded
within a framework ofdoping ContÍo|. The adin9 doping control officers (DC0s) have provided me with oveta|l information regard.
ing the pro(edure ofblood sampleco||ection, and dulyrep|iedto my questions. Having Íead their letterofauthoritya have made sur€
that the D(os aÍe qua|ified to (o||ed blood samples. I have nofurtheí questions Íegarding the samp|e co||ection'

tintavételi adatok l Detailg oÍ sample coitectlon
Teszt típusa / Type of the test Versenyen / ln-Competition

Versenyen kÍvú| / out-of-competition
I Beielentett / Notlced

I Be nem jelentett / No advanced notice
Sportoli é|etkora / Age of athlete

|-J-l Éu le9"
MintavéteI dátuma
f)ata nf <amnlhta

Erkezés ide.ie (óra:perc)
Time of arrival (hr:min)

Mintavéte| befejezése (óralperc)
End of sampling (hr/min)

Személyazonosító okmány típusa / Type oÍ personal identity document

! nevet / passport Iegyéo /other',.' ',.....,'
I lszemé|yi igazo|vány /lD

Hányadik szúrási kísérletre |ett meg az e|óírt mennyiség?/
Number of attempts made
until sufficient blood volume is cottected? 1 ! 2 f]

Vérvéte|i csó színe / Colour of bJood cottection tube:]|i|a / purple |-l narancs / orange f] szürke / grey

A',r'ét"il.r"|yÉ"é't"b^'t a t  I
"u

,.A'' mintavéte|i üveg száma l Sample A - container code M
..B'' mintavéte|i üveg száma l Sample B - Container code M

Mintatartó doboz száma (NB) l Box code M (NB)

Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati csoport (RTP) Iagja / National Registered Testing Pool (RTP) ]--]
NemzetkÖzi Nyi|vántartott Vizsgá|ati Csoport (IRTP) / lntematÍonal Registered Testing Pool (RTP) )

gen/Yes  I  lNem/No
gen/Yes !  NemrNo

Vérvéte|i he|yiseg hómérsék|ete /
Sample colletbn room's temperature: C

! gen / Yes ! Nem / rvo
A sporto|ó Ü|tetve, minimum 10 perc nyuga|mi á||apotban várta a vérminta-adást? /
Has the athlete been seated for ten minutes prior to blood collection?

! lgen / Yes ! Nem / No
A vérminta.adáS a Versenyt kozvet|enÜ| követő 3 napon be|ü| tortént /
Was the sample collected immediately followíng at least three consecutive days of Competition?

! lgen / Yes fl Nem / No
A sportoló a vérminta.adást mege|Őző 2 órában résá vett-e edzésen, vagy versenyzett-e? /
Has the athlete had a training sesslon or competition in the past two hours?

! lgen i Yes ! Nem / No
A spodo|ó edzett-e, vagy tartózkodott-e 1000 métert megha|adó magas|aton az elmú|t 2hétben? /
Has the athlete trained, competed or resided at an altitude greater than 1OO0 meters wrthin the previous tuvo weeks?

! lgen / Yes fl Nem / No
A sportoló részt vett.e az e|mu|t 2 hétben magassági szimu|ációban (így kÜ|önösen hypoxiás sátor, maszk stb. a|ka|mazása)? /
Has the athlete used any form of a|tttude simulation, such as a hypoxic tent, maÉk, etc' during thé previous two Weeks?

! lgen / Yes ! Nem / rVo
A sportoló adott vért, vagy szenvedett vérveszteséget orvosi, vagy sÜrgősségi beavatkozás miatt aZ e|mú|t 3 hónapban?,/
Has the athlete donated blood or lost blood as a result of medical or emergency condition during the previous three months?

! lgen / Yes ! Nem / No
A sporto|i kapott vérátÖm|esztést az e|mú|t 3 hónapban? /
Has the athlete received any blood transfusion(s) during the previous three months?

! lgen / Yes ! Nem / rvo
A sporto|ó Végzett-e rnegerőltető Íizikai tevékenységet a Vérminta |evéte|ét mege|őző órákban? / |f 1
Has the Athlete been exposed to any extreme environmenta| conditions in the hours prior to blood sample collectÍon? v 2

Mikor fogyasztott utoljára aIkoholt? Mit és mennyit? / When did the athlete drink alcohol last time? Please indicate the amount below'

t.lY|LATK0ZAT: teIe|ősé9em tudatában kijeIentem, hogy az á|taIam m€9adott információk a va|óságnak megÍeIeInek' Hozzájárulok
ahhoz, hogy a mintavéte|Tel kapsoIatosvaiamennyiinfrímácid, kuIonoseir, d€ nem kizáró|aqosan a |áboratóriúmi eredmény, áz eset-
Ieqes szank(iók a N€mzetközi Dopoinqe||enes szabá|vzatban foq|a|taknak meofe|e|ően meoosztáía kerü|ienek az élintett doDoino-
e|[enes szervezetekke|. A jelen dtikumi:ntum, va|amiÁt a kije|ö|őnyomtatvány e|o|vasá5át, tóvábbá a joqaímril történó tájékoztatáit
é5 mindezek megértését követ€n a szemé|yeÍ és kü|önIe{es adaiaim keze|éséhez, továbbá a fe|ettem hatásköne| rende,lkező dop-
pinqe|lenes szerv€zet€k részére az ADAMS-en keresztül történő továbbÍtásához hozáiáru|ok. Hozzáiáru|ok ahhoz' hoov az á|taIam
izo[gá|tatott minta a Nemzetközi Doppingel|enes szabá|yzat 'zerinti €|évü|ési időn belíj| újrae|emzésie kerü|jön' 

-,

Confumotlon: l de1llre th1t the inforn1tion l hIve aiven 0n this d\unent is orect. Í o@Dt that 0ll infunoti1n rcIoted to dopinI Qn-
tnl, induding but n1t linited t0 llbo|lto|y rcsults ond pusible sanctions, shIll be shlrcd With relevInt bodís in oruiland wíth the
World Anti.Dopinq C,de' l have read and understood Wh1t is wriften hercin, 0n the notifrűtion Íom Ind wIs sIid by the Nls, Ind l qive
ny Qnsent t0'thő pn?ssin| of ny pe\onll d0t0, 0s Well 0s the trlnsfer 0f ny pe$onll d0t0 thÍ1ugh ADAMS to őnti.doping orgaíizo-
ti1ns hIving Iuthoity in ny relltion in Ic(oillnce with the World Anti-D1pinq Code.
l give ny oinsent to ke Íurther andlysis of my sonple withÍn the linitltÍoi púi1d, in 0(0il0n1e with the World Anti-Doping Code'

éóó'táió áiarláJá l niniáiá;i 
"igiiiáii,á

Mintavevó doppingel|enór 1. / Doping Control officer 1'

Neve / Name A|áírása / Sionature

A sporto|ó képvise|ője / Representative Doppinge|lenór 2. / Doping Control officer 2'

ffi;/M;; Aúi;a;/ sig;,i,;;NeVe / |Vame A|áÍrása / signature |gazo|vány tipusa / ID' Type

Sportoló meg1egyzései /
Athlete's remarks:

KiegészÍtő jegyzőkönyv készü|t? /
Su pp lementary repo ft fo rm ?

loen / Yes I
Nem/No l

DoppingelIenőr megjegyzései /
Doping Control Officer's remarks

KiegészÍtő .|egyzőkönyv száma / Supplementary
report's number:

2021.u.

M  I  N  T  A


