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BEVEZETŐ

A Nemzetközi Doppingszabályzat Nemzetközi Vizsgálati Szabványa az egész világra
kiterjedő doppingellenes program részeként kidolgozott kötelező Nemzetközi Szabvány.
A Nemzetközi Vizsgálati Szabvány a javasolt ISO Nemzetközi Doppingellenőrzési
Szabványból (ISO ISDC) került kivonatolásra, melyen a WADA és a Nemzetközi Drogelleni
Szövetség (IADA) egy szakértői csoportja dolgozik. Az ISO ISDC az IADA Nemzetközi
Doppingellenőrzési Szabványra (ISDC)/ISO PAS 18873 (1999) épül. A WADA támogatja és
aktív partnere az IADA-nak a javasolt ISP ISDC teljes körű ISO szabvánnyá fejlesztésében.
Az ISO eljárás várhatóan 2004 közepére fejeződik be.
A Nemzetközi Vizsgálati Szabvány 1.0 változatát 2002. novemberében átnézésre és
véleményezésre megkapták az aláírók és kormányok. A 2.0 változat az aláíróktól és
kormányoktól érkezett véleményeken és javaslatokon alapult.
Minden aláírót és kormányt bevontunk a véleményezésbe, és így lehetőségük volt a 2.0
változatot felülvizsgálni és véleményezni. Ez a 3.0 változattervezet 2003. június 7-én kerül
benyújtásra a WADA Végrehajtó Bizottságához jóváhagyásra.
A WADA gondoskodik a Nemzetközi Vizsgálati Szabvány hivatalos szövegének
karbantartásáról, és megjelenteti angol és francia nyelven. Az angol és a francia változat
közötti bármilyen eltérés esetén az angol változat a mérvadó.
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ELSŐ RÉSZ: BEVEZETŐ, A SZABÁLYZAT ELŐÍRÁSAI
ÉS DEFINÍCIÓK

1.0

Bevezető és célkitűzés

A Nemzetközi Vizsgálati Szabvány fő célja a hatékony vizsgálatok tervezése, valamint a
minták sértetlenségének és azonosságának megőrzése a versenyző értesítésétől a minták
elemzésre történő szállításáig.
A Nemzetközi Vizsgálati Szabvány magában foglalja a vizsgálat-eloszlási tervre, a
versenyzők értesítésére, a mintavételre történő felkészülésre és a mintavételre, a biztonsági
/ vizsgálat utáni adminisztrációs teendőkre és a minták elemzésre történő szállítására
vonatkozó szabványokat.
A Nemzetközi Vizsgálati Szabvány az összes melléklettel együtt kötelező a Szabályzat
összes aláírója részére.
A Nemzetközi Doppingellenes program magában foglal minden olyan elemet, mely a
nemzetközi és nemzeti doppingellenes programok optimális összhangjának és a legjobb
gyakorlati alkalmazás biztosításának érdekében szükséges. A főbb elemek a következők: a
Szabályzat (1. szint), Nemzetközi Szabványok (2. szint) és a Legjobb Gyakorlati Alkalmazás
Modelljeli (3. szint).
A Szabályzat bevezetője a Nemzetközi
következőképpen foglalja össze:

Szabványok

célját

és

alkalmazását

a

„A doppingellenes programon belül az egyes szakmai és működési területekre vonatkozó különböző
Nemzetközi Szabványok az aláírókkal és az egyes országok kormányaival történő konzultációk során
kerülnek kialakításra, és elfogadásukról a WADA dönt. A Nemzetközi Szabványok célja a
doppingellenes programok egyes szakmai és működési területeinek részeiért felelős doppingellenes
szervezetek közötti harmonizáció biztosítása. A Szabályzatnak való megfelelés érdekében a
Nemzetközi Szabványok betartása kötelező. Az aláírókkal és kormányokkal történő megfelelő
konzultációk után a WADA Végrehajtó Bizottsága időről-időre módosíthatja a Nemzetközi
Szabványokat. Amennyiben a Szabályzat másként nem rendelkezik, a Nemzetközi Szabványok és
minden módosítás a Nemzetközi Szabványokban vagy a módosításban meghatározott napon lép
életbe.”

A Nemzetközi Vizsgálati Szabványban foglalt szabványok az ISO Nemzetközi
Doppingellenőrzési Szabványból (ISO ISDC) kerültek kivonatolásra, mely szintén tartalmaz a
vizsgálatokra nézve ügyviteli és segédeljárásokat.
A Szabályzatban megadott definíciók dőltbetűsek. A Nemzetközi Vizsgálati Szabvány
speciális további definícióit aláhúzással jelöltük.
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2.0

A Szabályzat rendelkezései

A Szabályzat következő cikkelyei közvetlenül a Nemzetközi Vizsgálati Szabványokra
vonatkoznak:
Szabályzat 2. cikkely Doppingszabálysértések
2.3
Az illető doppingszabályokban előírt értesítés után a mintavétel megtagadása, vagy
kényszerítő ok nélküli nem teljesítése, illetve egyéb módon történő elkerülése.

2.4

Az ésszerű szabályokon alapuló – a versenyzők versenyen kívüli vizsgálatokra történő
rendelkezésre állási kötelezettségének megszegésére, beleértve az elérhetőségi információk
visszatartását, valamint az ellenőrzésen való részvételére vonatkozó – követelmények
megszegése.

2.5

A doppingellenőrzés bármely részének manipulálása vagy arra történő kísérlet.

2.8.1

Tiltott szer versenyzőnek történő beadása vagy tiltott módszer alkalmazása, vagy ennek
kísérlete, avagy ebben való közreműködés, felbujtás, segítség, ennek leplezése, vagy
bármely más bűnsegédi, felbujtói közreműködés, mely doppingszabálysértéssel vagy ennek
kísérletével függ össze.

Szabályzat 3. cikkely Doppingolás bizonyítása

3.2.2

Ha a pozitív vizsgálati eredmény vagy egyéb doppingszabálysértés megállapítása nem annak
eredménye, hogy eltértek az ellenőrzés során a Nemzetközi Vizsgálati Szabványtól akkor ez
az eltérés nem érvényteleníti az eredményeket. Ha a versenyző bizonyítja, hogy eltérés
történt a nemzetközi szabványtól az ellenőrzés során, akkor a doppingellenes szervezet
kötelessége bizonyítani, hogy nem ezen eltérések eredménye a pozitív vizsgálati eredmény
megállapítása, vagy nem ezen nyugszik a doppingszabálysértés ténybeli alapja.

Szabályzat 5. cikkely Vizsgálat:

5.1

A vizsgálatok megoszlásának tervezése. A vizsgálatokat végző Doppingellenes
szervezetek, együttműködésben más, ugyanazon a versenyzői csoporton vizsgálatot végző
doppingellenes szervezetekkel:

5.1.1

Megterveznek és végrehajtanak megfelelő számú verseny közbeni és versenyen kívüli
vizsgálatot. Saját sportágában minden nemzetközi szövetségnek ki kell alakítania egy,
nemzetközi szintű versenyzőkből álló, és minden nemzeti doppingellenes szervezetnek ki kell
alakítania egy, a saját országa versenyzőiből álló nyilvántartott vizsgálati csoportot. A nemzeti
szintű csoportban szerepelniük kell az ország nemzetközi szintű versenyzőinek, valamint
egyéb igazolt versenyzőinek is. Minden nemzetközi szövetségnek és nemzeti doppingellenes
szervezetnek tervet kell készítenie a verseny közben és versenyen kívül elvégzendő
vizsgálatokról, és saját nyilvántartott vizsgálati csoportján végre kell hajtania azokat.

5.1.2

Előnyben részesítik az előzetes értesítés nélküli vizsgálatokat.

5.1.3

Célzott vizsgálatokat hajtanak végre

5.2

Ellenőrzési szabványok. A vizsgálatokat végző doppingellenes szervezeteknek
Nemzetközi Vizsgálati Szabványoknak megfelelően kell végezniük a vizsgálatokat.

a
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Szabályzat 7. cikkely Eredménykezelés:
7.3
A pozitív eredmény további felülvizsgálata, ahol azt a tiltó lista előírja. A doppingellenes
szervezetnek vagy az előbbi által létrehozott más felülvizsgálati szervnek el kell végeznie az
utólagos felülvizsgálatot is, amennyiben az a tilalmi lista alapján szükséges. Ennek
befejezésekor a doppingellenes szervezetnek haladéktalanul értesítenie kell a versenyzőt az
utólagos felülvizsgálat eredményéről, és hogy a doppingellenes szervezet megerősíti-e hogy
doppingszabálysértés történt.
Szabályzat 10. cikkely Egyénekre kirótt büntetések:
10.10 Eltiltás után visszatérő versenyző vizsgálata. Ahhoz hogy meghatározott eltiltási időszak
végén egy versenyző visszakapja versenyzési jogosultságát, bármilyen ideiglenes
felfüggesztés vagy eltiltás alatt rendelkezésre kell állnia bármely ellenőrzési felhatalmazással
bíró doppingellenes szervezet által végzendő versenyen kívüli vizsgálatokra, és kérésre
aktuális és pontos elérhetőségi információkkal kell szolgálnia. Ha egy eltiltási időszak alatt álló
versenyző visszavonul a versenyzéstől, és kiveszik a versenyen kívüli vizsgálati csoportból,
de később vissza akar térni a versenyzéshez, csak akkor kap újra versenyzési jogosultságot,
ha értesíti az illető doppingellenes szervezetet, és rendelkezésre áll versenyen kívüli
vizsgálatra olyan időtartamban, mint amennyi a visszavonulásától az eltiltási időszak végéig
terjedő időtartam.
Szabályzat 14. cikkely Titoktartás és jelentéstétel
14.3 A versenyzők elérhetőségi információi. A versenyzőknek, akiket nemzetközi szövetségük
vagy nemzeti doppingellenes szervezetük a versenyen kívüli vizsgálati csoportba tartozóként
azonosít, pontos és naprakész információval kell szolgálniuk tartózkodási helyükről. A
nemzetközi szövetségeknek és nemzeti doppingellenes szervezeteknek koordinálniuk kell a
versenyzők kiválasztását és az aktuális tartózkodási helyre vonatkozó információk
begyűjtését, és azt továbbítaniuk kell a WADA-hoz.
A WADA-nak hozzáférhetővé kell tennie ezt az információt más doppingellenes szervezetek
számára is, melyek a 15. cikkelynek megfelelően jogosultak a versenyző vizsgálatára. Az
információ mindenkor szigorúan bizalmasan kezelendő, kizárólag vizsgálatok tervezése,
koordinálása vagy lefolytatása céljára használható, és miután már nem alkalmas ezekre a
célokra, megsemmisítendő.
14.5

Doppingellenőrzési információs adatbank. A WADA központi adatbankként tevékenykedik
a nemzeti doppingellenes szervezetek nyilvántartott vizsgálati csoportjában szereplő
nemzetközi szintű versenyzők és igazolt versenyzők adatainak és vizsgálati eredményeinek
vonatkozásában. Az összehangolt vizsgálat-eloszlási terezés megkönnyítése, és a különböző
doppingellenes szervezetek által végzett vizsgálatok közötti szükségtelen átfedések
elkerülése érdekében minden doppingellenes szervezetnek jelentenie kell minden, az ezeken
a versenyzőkön verseny közben és versenyen kívül végzett vizsgálatot a WADA központi
adatbankjának az ellenőrzések elvégzését követő legrövidebb időn belül. A WADA
hozzáférhetővé teszi az információkat a versenyző, a versenyző nemzeti szövetsége, Nemzeti
Olimpiai Bizottsága vagy Nemzeti Paralimpiai Bizottsága, a nemzeti doppingellenes szervezet,
a nemzetközi szövetség és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy Nemzetközi Paralimpiai
Bizottság számára. A versenyző személyes adatait a WADA szigorúan bizalmasan kezeli, és
legalább évente statisztikai jelentésben összegezve közzé teszi.

Szabályzat 15. cikkely A Doppingellenőrzési feladatok rögzítése
15.1
Vizsgálatok sporteseményeken. Doppingmintákat nemzetközi sporteseményeken és
országos sporteseményeken is venni kell. Ugyanakkor csak egy szervezet vállalhat
felelősséget a sportesemények alatt végzendő vizsgálatok kezdeményezéséért és
irányításáért. Nemzetközi eseményeken a doppingminták vételét a sportesemény irányító
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szerveként szereplő nemzetközi szervezet kezdeményezi és irányítja. (pld. az Olimpiai
Játékokon a NOB, világbajnokságon a nemzetközi szövetség, a Pánamerikai Játékokon a
PASO.) Ha a nemzetközi szövetség úgy dönt, hogy nem végez vizsgálatot a sporteseményen,
akkor az esemény színhelyéül szolgáló ország nemzeti doppingellenes szervezete
kezdeményezheti és irányíthatja a vizsgálatot a nemzetközi szövetséggel vagy a WADA
hozzájárulásával és vele együttműködve. Országos sporteseményeken a doppingminta-vételt
az illető ország kijelölt nemzeti doppingellenes szervezete kezdeményezi és irányítja.
15.2

Versenyen kívüli vizsgálat. Versenyen kívüli vizsgálatot nemzetközi és nemzeti szervezetek
is kezdeményezhetnek és végezhetnek. Versenyen kívüli vizsgálatot kezdeményezhet és
végezhet: (a) WADA, (b) NOB vagy IPC az Olimpiai vagy Paralimpiai Játékokkal
kapcsolatosan, (c) a versenyző nemzetközi szövetsége, (d) a versenyző nemzeti
doppingellenes szervezete, vagy a versenyző tartózkodási helye szerinti bármely nemzeti
doppingellenes szervezet. Az együttes vizsgálati erőfeszítése hatékonyságának növelése és a
versenyzőn végzendő vizsgálatok szükségtelen megismétlésének elkerülése érdekében a
versenyen kívüli vizsgálatok koordinálását a WADA végzi.

15.4

Kölcsönös elismerés. Az aláírók valamennyien elismerik, és tiszteletben tartják a 13. cikkely
szerinti jogorvoslati jogosultságok, vizsgálatok, gyógyászati alkalmazási kivételek és a
meghallgatások eredményeivel kapcsolatosan hozott, valamint valamely aláírónak saját
hatáskörében és a Szabályzattal összhangban hozott végleges döntéseit. Az aláírók
elismerhetik más olyan testületeknek is az ilyen jellegű cselekményeit, amelyek a
Szabályzatot nem fogadták el, de szabályaik egyébként megfelelnek a Szabályzat
rendelkezéseinek.

3.0

Szakkifejezések és definíciók

3.1

Meghatározott szakkifejezések a Szabályzatból

Pozitív vizsgálati eredmény: Laboratóriumból vagy más feljogosított vizsgálati
intézményből származó jelentés, amely a mintában tiltott szer vagy annak metabolitját vagy
markerét (beleértve endogén anyagok emelkedett szintjét) illetve tiltott módszer használatát
mutatja ki.
Doppingellenes szervezet: A doppingellenőrzési folyamat bármely részének
kezdeményezésére, végrehajtására vagy kikényszerítésére vonatkozó szabályok
elfogadásáért felelős aláíró. Ide tartozik például a Nemzetközi Olimpiai Bizottság,
Nemzetközi Paralimpiai Bizottság vagy nagyobb sportesemény szervezője, amely
vizsgálatot végez sporteseményein, a WADA, a nemzetközi szövetségek és nemzeti
doppingellenes szervezetek.
Versenyző: A doppingellenőrzés szempontjából minden olyan személy, aki (az egyes
nemzetközi szövetségek által meghatározott) nemzetközi vagy (a nemzeti doppingellenes
szervezetek által meghatározott) országos szinten vesz részt a sportban, valamint minden
más a sportban alacsonyabb szinten résztvevő és nemzeti doppingellenes szervezete által
feljogosított személy. A doppingellenes tájékoztatás és felvilágosítás szempontjából minden
olyan személy, aki valamely aláíró, kormány, vagy más a Szabályzatot elfogadó
sportszervezet hatálya alatt vesz részt a sportban.
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Szabályzat: A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat
Verseny: Minden egyes futam, mérkőzés, játék vagy egyéni atlétikai verseny. Például ilyen
az olimpiai 100 méteres rövidtávfutás. Szakaszversenyek vagy más olyan atlétikai versenyek
esetén, ahol a díjakat napi vagy más szakaszos jelleggel ítélik oda, a verseny és a
sportesemény közötti különbségtételt az adott nemzetközi szövetség szabályai határozzák
meg.
Doppingszabálysértések
következményei:
versenyző,
vagy
más
személy
doppingszabálysértése a következőket eredményezheti: (a) diszkvalifikáció, amely a
versenyző versenyen vagy sporteseményen elért eredményeit teszi érvénytelenné, annak
valamennyi következményével, beleértve valamennyi érem, pont, díj elvesztését. (b) eltiltás,
amely a versenyzőnek vagy más személynek a 10.9 cikkely szerint versenytől vagy más
tevékenységtől vagy finanszírozástól történő eltiltását jelenti meghatározott időre. (c)
ideiglenes felfüggesztés: mely szerint a versenyző vagy más személy időlegesen eltiltásra
kerül minden versenyen való részvételtől a 8. cikkely szerinti (tisztességes meghallgatáshoz
való jog) meghallgatás végső döntését megelőzően.
Doppingellenőrzés: A vizsgálat-eloszlási tervezést, mintavételt és kezelést, laboratóriumi
elemzést, eredménykezelést, meghallgatást és jogorvoslatot magában foglaló eljárás.
Sportesemény: Egy meghatározott szabályozó testület (pld. Olimpiai Játékok, FINA
Világbajnokság vagy Pán-amerikai Játékok) által lebonyolított egyedi versenyek sorozata.
Verseny közbeni: A verseny közbeni és a versenyen kívüli vizsgálat közötti különbségtétel
szempontjából, ha egy nemzetközi szövetség vagy más illetékes doppingellenes szervezet
szabályai eltérően nem rendelkeznek, a verseny közbeni vizsgálat az a vizsgálat, ahol a
versenyzőt egy adott versennyel kapcsolatban választják ki a vizsgálatra.
Független megfigyelés program: A WADA felügyelete alatt működő megfigyelői csoport,
amely bizonyos sporteseményeken megfigyeli a doppingellenőrzési eljárást, és jelentést tesz
az észrevételeiről. Ha a WADA végzi a verseny közbeni vizsgálatot egy sporteseményen,
akkor a megfigyelőket egy független szervezet felügyeli.
Eltiltás: Lásd a doppingszabálysértések következményei fent.
Nemzetközi sportesemény: Az a sportesemény, ahol a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a
Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, egy nemzetközi szövetség, egy jelentős sportesemény
szervező vagy más nemzetközi sportszervezet az irányító testület, vagy az jelöli ki a
sportesemény technikai tisztségviselőit.
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Nemzetközi szintű versenyző: Az a versenyző, akit egy vagy több nemzetközi szövetség
kijelölt egy nemzetközi szövetség nyilvántartott vizsgálati csoportjában való részvételre.
Nemzetközi szabvány: A Szabályzat végrehajtását segítő WADA által elfogadott szabvány.
A nemzetközi szabványnak (szemben más alternatív szabványokkal, gyakorlattal vagy
eljárással) történő megfelelés esetén fennáll a vélelem, hogy a nemzetközi szabvány hatálya
alá tartozó eljárások megfelelően kerülnek végrehajtásra.
Kiskorú: Az a természetes személy, aki a lakóhelye szerint illetékes jog alapján a
nagykorúságot nem érte el.
Nemzeti doppingellenes szervezet: Az egyes országok által kijelölt szervezetek, amelyek
országos szinten elsődlegesen jogosultak és felelősek a doppingellenes szabályok
elfogadására és végrehajtására, mintavételek irányítására, a vizsgálati eredmények
kezelésére valamint a meghallgatások lefolytatására. Amennyiben az illetékes hatóság(ok)
nem jelölnek ki ilyen szervezetet, akkor a szervezet az ország Nemzeti Olimpiai Bizottsága
vagy annak jelöltje lesz.
Nemzeti Olimpiai Bizottság: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert szervezet. A
Nemzeti Olimpiai Bizottság kifejezés magában foglalja a Nemzeti Sportszövetséget is
azokban az országokban, ahol a Nemzeti Sportszövetség jellegzetesen országos olimpiai
bizottsági feladatait lát el a doppingellenes tevékenységek területén.
Előzetes értesítés nélkül: Doppingellenőrzés, melyet a versenyző előzetes értesítése
nélkül végeznek, és ahol a versenyzőt az értesítés időpontjától kezdve a teljes
mintaszolgáltatás alatt folyamatosan figyelemmel kísérik.
Versenyen kívüli: Olyan doppingellenőrzés, melyet nem verseny közben végeznek.
Tiltó lista: A tiltott szereket és módszereket meghatározó lista
Ideiglenes felfüggesztés: Lásd Következmények fent
Nyilvántartott vizsgálati csoport: Az egyes nemzetközi szövetsége és nemzeti
doppingellenes szervezetek által külön meghatározott élsportolói csoportok, akik kötelesek a
nemzetközi szervezet vagy szervezet vizsgálat-eloszlási terve alapján verseny közben és
versenyen kívül történő vizsgálatokon is részt venni.
Minta: Bármely doppingellenőrzési céllal gyűjtött biológiai anyag.
Aláírók: Azok a szervezetek, akik a Szabályzatot aláírták, és vállalták annak betartását,
többek között a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, nemzetközi szövetségek, a Nemzetközi
Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Olimpiai Bizottságok, Nemzeti Paralimpiai Bizottságok,
jelentős sportesemény szervező, nemzeti doppingellenes szervezetek és a WADA.

10

Célzott vizsgálat: A versenyzők vizsgálatra történő kiválasztásának az a formája, amikor
meghatározott versenyzőket vagy versenyzői csoportokat választanak ki nem
véletlenszerűen meghatározott időben történő vizsgálatra.
Vizsgálat: A doppingellenőrzési folyamat része, beleértve a vizsgálat-eloszlási tervezést, a
mintavételt, a mintakezelést és a minták laboratóriumba történő szállítását.
WADA: Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség

3.2

Meghatározott szakkifejezések a Nemzetközi Vizsgálati Szabványból

Vérvételi szakember: A Doppingellenes szervezet által versenyzőtől vérminta vételére
felhatalmazott, képesített szakember.
Felügyeleti lánc: azon személyek és szervezetek sora, akik felelősséggel tartoznak a
mintáért annak levételétől elemzésre történt átvételéig.
Kísérő: A Doppingellenes szervezet által speciális feladatok elvégzésére kiképzett és
felhatalmazott szakember, akinek feladatai közé tartozik a mintavételre kiválasztott
versenyző értesítése, a versenyző kísérése és felügyelete amíg meg nem érkezik a
doppingellenőrző állomásra ill. a mintaadásnál tanúként történő jelenlét, valamint annak
igazolása, amennyiben a képesítése feljogosítja arra.
Doppingellenőr: A Doppingellenes szervezet által kiképzett és felhatalmazott szakember,
ráruházott felelősséggel a mintavétel helyszíni levezetésére.
Doppingellenőrző állomás: A mintavétel helyszíne.
Mulasztás: a Szabályzat 2.3, 2.4, 2.5 és 2.8 cikkelyében doppingszabálysértés leírására
használt kifejezés.
Mintavételi készlet: A versenyző mintájának a mintavételi eljárás alatt bármikor történő
közvetlen levételére vagy felfogására szolgáló edények vagy segédeszközök. A mintavételi
felszerelésnek a teljesség igénye nélkül a következőket kell tartalmaznia:
•

Vizeletminta-vételnél:

-

gyűjtőedények a versenyző testéből távozó vizeletminta begyűjtésére,

-

lezárható és manipulálás-biztos
biztonságos tárolására

üvegcsék

tetővel,

a

vizeletminta
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•

vérvételnél:
-

tűk a vérvételhez

-

vérvételi üvegcsék a vérminta
manipulálás-biztos eszközökkel

tárolására

szolgáló

lezárható

és

Mintavételi alkalmazott: gyűjtőfogalom a doppingellenes szervezet által felhatalmazott
képesített szakemberekre, akik mintavételi feladatokat láthatnak el, vagy segédkezhetnek
azoknál.
Mintavételi eljárás: Azon tevékenységek sorozata, melyek a versenyző értesítésétől
kezdődnek, azzal bezárólag, hogy a versenyző elhagyja a doppingellenőrző állomást, miután
leadta mintáját.
Súlyozás: rangsorolási módszer a versenyzők kiválasztására kritériumok alkalmazásával,
ahol a rangsorolása potenciális doppingkockázaton és lehetséges doppingmódszereken
alapszik.
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MÁSODIK RÉSZ: VIZSGÁLATI SZABVÁNYOK

4.0 Tervezés
4.1 Cél
A cél a versenyzők
végrehajtása.

hatékony

vizsgálat-eloszlási

tervének

elkészítése

és

4.2 Általános rendelkezések
A tervezés első fázisa a versenyzők Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba való felvételi
kritériumainak megállapítása, a végső fázis pedig a versenyzők mintavételre történő
kiválasztása.
A fő tevékenységek az információgyűjtés, kockázatfelmérés, valamint a vizsgálateloszlási terv kialakítása, figyelemmel követése, fejlesztése és módosítása.

4.3 A Nyilvántartott Vizsgálati Csoport létrehozásának feltételei
4.3.1

A doppingellenes szervezet (ADO) határozza meg és dokumentálja
azokat a kritériumokat, melyek alapján a versenyzőket beveszik a
Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba. A minimális kritériumok a
következők:
• Nemzetközi Szövetségek (IF) részére:
Nemzetközi versenyeken magas szinten versenyzők

•

Nemzeti doppingellenes szervezetek részére:
Elismert nemzeti szövetségek, és nemzeti válogatottak tagjai
olimpiai és paralimpiai sportágakban

A kritériumokat legalább évente felül kell vizsgálni és szükség esetén
aktualizálni kell.

4.3.2

A nemzeti doppingellenes szervezetnek be kell vennie a Nyilvántartott
Vizsgálati Csoportba a felügyeletük alá tartozó azon versenyzőket, akik
eltiltási időszakukat töltik vagy ideiglenes felfüggesztés alatt állnak
doppingvétség következményeként.

4.3.3

A Nyilvántartott Vizsgálati Csoportot rendszeresen felül kell vizsgálni,
és aktualizálni kell, hogy tükrözze a versenyzők versenyzői szintjét,
ami biztosítja, hogy szükség szerint bevegyenek vagy kivegyenek
versenyzőket a csoportból.
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4.4

A versenyzők elérhetőségére vonatkozó információk begyűjtésének feltételei a
versenyen kívüli vizsgálat céljából

4.4.1

A doppingellenes szervezet meghatározza az eljárásokat ill. módszereket a
következőkre:
a)
Megfelelő elérhetőségi információk begyűjtése, gondozása és figyelemmel
kísérése annak biztosítása érdekében, hogy a mintavétel tervezhető és
elvégezhető legyen előzetes értesítés nélkül minden Nyilvántartott Vizsgálati
Csoportba tartozó versenyzőnél, és

b)

megfelelő lépések tétele annak érdekében, hogy az információ időszerű és
teljes körű maradjon, ha a versenyzők nem adnak pontos és időbeni
elérhetőségi információt

4.4.2

Minimum a következő elérhetőségi információkat kell begyűjteni:
a)
név
b)
sportág, versenyszám
c)
lakcím
d)
elérhető telefonszámok
e)
edzésidőpontok és helyek
f)
edzőtáborok
g)
utazási tervek
h)
versenynaptár
i)
fogyatékosság, ha van, beleértve harmadik fél értesítését szükség esetén

4.5

A vizsgálat-eloszlási tervezés követelményei

4.5.1

A doppingellenes szervezet minimális követelményként felméri a potenciális
doppingkockázatot
és
a
lehetséges
doppingolási
eljárást
minden
sportágra/versenyszámra nézve a következő alapján:

a)
b)
c)

d)
4.5.2

a sportág fizikális követelményei és a lehetséges teljesítménynövelő hatás,
amit a dopping eredményezhet
rendelkezésre álló doppingelemzési statisztikák
rendelkezésre álló kutatási anyagok a doppingirányzatokról
edzési időszakok és versenyévadok

A doppingellenes szervezet a vizsgálat-eloszlási tervet a 4.5.1 pontban
meghatározott
információk,
a
Nyilvántartott
Vizsgálati
Csoportban
sportáganként/versenyszámonként regisztrált versenyzők száma és az előző
vizsgálat-eloszlási tervezési ciklusok eredményeinek elemzése alapján készíti el és
dokumentálja.
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4.5.3

A
doppingellenes
szervezetnek
a
mintavételek
számát
az
egyes
sportágakat/versenyszámokat illető mintavételek típusa alapján kell megállapítania,
beleértve az előzetes értesítés nélküli, a versenyen kívüli, verseny közbeni, vér és
vizelet mintavételeket, ahogy az a hatékony elrettentés elérése érdekében
szükséges.

4.5.4

A doppingellenes szervezetnek egy új rendszert kell kidolgoznia, mellyel
rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja a vizsgálat-eloszlási
tervet, hogy új információkat építsen be, és figyelembe vegye a Nyilvántartott
Vizsgálati Csoportba tartozó versenyző más doppingellenes szervezetek által történt
vizsgálatát.

4.5.5

A doppingellenes szervezetnek ki kell dolgoznia egy rendszert a vizsgálat-eloszlás
tervezési adatok gondozására. Ezeknek az adatoknak az alkalmazása segít annak
megállapításában, hogy kellenek-e módosítások a tervben. Ennek az információnak
minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
Minden vizsgálatra vonatkozóan:
a) a sportág/versenyszám
b) a versenyző által képviselt ország
c) a mintavétel módja (előzetes értesítés nélkül, versenyen kívül, versenyközben
vagy előzetes értesítés alapján)
d) a mintavétel dátuma, és
e) az ország, ahol a mintavétel történt
Ezenkívül minden pozitív vizsgálati eredményre:
a) a mintavétel és az elemzés dátuma
b) a talált anyag(ok) osztálya
c) a ténylegesen kimutatott anyag(ok)
d) az esetleges doppingszabálysértés szankciói

4.5.6

A doppingellenes szervezetnek biztosítania kell, hogy a versenyző kísérőit ne vonják
be versenyzőik vizsgálat-eloszlási tervezésébe.

4.5.7

Nemzetközi eseményen történő vizsgálatok tervezésénél és lebonyolításánál, és ahol
az illető nemzetközi szövetségnek nincsen e szabványnak megfelelő
doppingellenőrző programja, a nemzeti doppingellenes szervezet látja el hivatalosan
a mintavételi teendőket.

4.6
A versenyzők kiválasztásának feltételei
4.6.1 Az egyes sportágakhoz/versenyszámokhoz a vizsgálat-eloszlási tervben kiutalt
mintavételek számának megfelelően a doppingellenes szervezet a célzott vizsgálat,
súlyozás, és véletlenszerű kiválasztási módszerek alkalmazásával választja ki a
versenyzőket mintavételre.
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4.6.2

Minimális feltételként, a doppingellenes szervezetnek a következő információk
alapján kell figyelembe vennie a Versenyzők Célzott Vizsgálatát:
a) sérülés,
b) versenytől való visszalépés vagy váratlan távolmaradás
c) visszavonulás vagy onnan való visszatérés

d) doppingolást jelző viselkedés
e) hirtelen jelentős teljesítményjavulás

f) változás a versenyző elérhetőségi adataiban, ami potenciális doppingkockázatra
utalhat, beleértve távolabbi helyre való költözést

g) a versenyző sportpályafutása
h) korábbi doppingellenőrzések részletei
i) a versenyző versenyzési jogosultságának visszaállítása eltiltási időszak után, és
j)

megbízható információ harmadik féltől

4.6.3

Doppingellenes szervezet kiválaszthat a hatáskörébe tartozó olyan versenyzőket
mintavételre, akik nincsenek a 4.3.1 és 4.3.2 pontokban meghatározott Nyilvántartott
Vizsgálati Csoportban.

4.6.4

Ahol a doppingellenes szervezet meghatalmaz egy doppingellenőrt (DCO) a
versenyzők mintavételre történő kiválasztására, ott a doppingellenes szervezetnek
meg kell adnia a kiválasztás kritériumait a doppingellenőrnek a vizsgálat-eloszlási
tervnek megfelelően.

4.6.5

Versenyző mintavételre történt kiválasztása után és a versenyző értesítése előtt a
doppingellenes szervezetnek ill. a doppingellenőrnek biztosítania kell, hogy a
versenyzők kiválasztását illető döntések csak azok számára legyenek nyilvánosak,
akiknek tudniuk kell róla ahhoz, hogy biztosítsák, hogy a versenyzőt előzetes
értesítés nélkül lehessen értesíteni és vizsgálni.

5.0

A versenyzők értesítése

5.1

Cél
Annak biztosítása, hogy a versenyzőt értesítsék, a versenyző jogai megmaradjanak,
ne legyen lehetőség a minta manipulálására, és az értesítés dokumentálva legyen.

5.2

Általános rendelkezések
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A versenyzők értesítése akkor kezdődik, amikor a doppingellenes szervezet
kezdeményezi a kiválasztott versenyző értesítését, és akkor fejeződik be, amikor a
versenyző megérkezik a doppingellenőrző állomásra, vagy amikor a versenyző
esetleges mulasztása a doppingellenes szervezet tudomására jut.
A fő teendők a következők:

a) a doppingellenőrök, kísérők és egyéb mintavételi alkalmazottak kijelölése
b) a versenyző tartózkodási helyének megállapítása, és személyazonosságának
megerősítése

c) A versenyző tájékoztatása arról, hogy ki lett választva mintavételre, valamint
jogairól és kötelezettségeiről

d) Az előzetes értesítés nélküli mintavételnél a versenyző folyamatos kísérése az
értesítés időpontjától kezdve a kijelölt doppingellenőrző állomásra történő
megérkezéséig, és
e) Az értesítés dokumentálása

5.3

A versenyzők értesítése előtti teendők

5.3.1

A versenyen kívüli ellenőrzéseknél ahol csak lehet az előzetes értesítés nélküli
mintavételt kell alkalmazni.

5.3.2

Mintavétel levezetéséhez, vagy annál történő segédkezéshez a doppingellenes
szervezet kijelöl és felhatalmaz mintavételi alkalmazottakat, akiket kiképeztek
kijelölt feladatukra, nem érdekeltek a mintavétel eredményét illetően, és akik nem
kiskorúak.

5.3.3

A mintavételi alkalmazottaknak hivatalos azonosítójuknak kell lenni, melyet a
doppingellenes szervezet ad és ellenőriz. Minimális követelményként egy
hivatalos azonosító kártyával/dokumentummal kell rendelkezniük, mely
megnevezi azt a doppingellenes szervezetet, melytől felhatalmazásukat kapták. A
doppingellenőröknek további azonosítási követelmények keretén belül meg kell
adniuk nevüket, fényképüket és a kártya/dokumentum érvényességi idejét. A
vérvételi szakemberek részére további azonosítási követelmények magukba
foglalják a vérvételi szakképesítésük igazolását is.

5.3.4

A doppingellenes szervezetnek kritériumokat kell kidolgozni a mintavételre
kiválasztott versenyző személyazonosságának igazolására. Ez biztosítja, hogy a
kiválasztott versenyző az legyen, akit értesítettek.

5.3.5

A doppingellenes szervezet, a doppingellenőr vagy adott esetben a kísérő
megállapítja a kiválasztott versenyző tartózkodási helyét, és megtervezi az
értesítés módját és időzítését, figyelembe véve a sportág / versenyszám speciális
körülményeit valamint a kérdéses szituációt.

5.3.6

A versenyen kívüli mintavételnél a doppingellenes szervezet kritériumokat állapít
meg annak biztosítására, hogy megfelelő kísérletek történjenek a versenyző
értesítésére mintavételre történt kiválasztásáról.
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5.3.7

A megfelelő kísérleteket a doppingellenes szervezetnek kell megállapítania, és a
teljesség igénye nélkül figyelembe kell vennie más időpontokat a nap /este
folyamán és alternatív helyszíneket az eredeti értesítési kísérlettől számított
meghatározott időszakon belül.

5.3.8

A doppingellenes szervezetnek ki kell dolgoznia egy rendszert a versenyzők
értesítési kísérletének (kísérleteinek) és eredményének (eredményeinek)
dokumentálására.

5.3.9

Elsőnek a versenyzőt kell értesíteni, hogy kiválasztották mintavételre, kivéve,
amikor előzetes kapcsolatfelvétel szükséges harmadik féllel az 5.3.10 pontnak
megfelelően.

5.3.10 Az illető doppingellenes szervezetnek/doppingellenőrnek/kísérőnek meg kell
vizsgálnia, hogy értesíteni kell-e egy harmadik felet a versenyző értesítése előtt,
ha az kiskorú , ha a versenyző fogyatékossága miatt szükséges a – Módosítások
fogyatékos versenyzők esetére című „B” mellékletben előírtak szerint, vagy olyan
helyzetekben, amikor tolmács szükséges az értesítéshez.

5.3.11 Ha a versenyző nem érhető el a 4.4.2 pontban megadott információ
felhasználásával folytatott megfelelő kísérletekkel, és a kísérletek 5.3.8 pontnak
megfelelő regisztrálása után, a doppingellenőrnek vagy a doppingellenes
szervezetnek el kell rendelnie az „A” mellékletnek megfelelő esetleges mulasztás
kivizsgálását.

5.3.12 A doppingellenes szervezet nem ütemezheti át vagy változtathatja meg a
mintavételt előzetes értesítés nélküliről előzetes értesítésesre, kivéve, ha váratlan
helyzet megköveteli az előzetes értesítéses mintavételt. Minden ilyen döntést
dokumentálni kell.

5.3.13 Az előzetes értesítéses mintavételnél az értesítésnek mindenképpen jelezni kell,
hogy a versenyző megkapta az értesítést.

5.4

A versenyzők értesítésének követelményei

5.4.1

Ha
előzetes
kapcsolatfelvétel
történik,
akkor
a
doppingellenes
szervezetnek/doppingellenőrnek/kísérőnek biztosítani kell, hogy a versenyző, ill.
ha az 5.3.10. pont értelmében szükséges, akkor a harmadik fél tájékoztatva
legyen a következőkről:

a) a versenyzőnek mintavételen kell részt vennie
b) mely szerv hatáskörében végzik a mintavételt
c) a mintavétel módjáról és minden olyan feltételről, melynek eleget kell tenni a
mintavétel előtt

d) a versenyző jogairól, beleértve a:
i.
megbízotthoz és szükség esetén a tolmácshoz való jogot
ii.

további információkéréshez való jogot a mintavételi eljárásról
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iii.
iv.

a doppingellenőrző állomásra valódi indokok alapján késedelmesen
történő megjelenés iránti kérelemhez való jogot
a „B” mellékletben – Módosítások fogyatékos versenyzők részére –
ismertetett módosítások kérelmezéséhez való jog

e) a versenyző kötelezettségeiről, beleértve, hogy:

i.

állandóan maradjon a doppingellenőr/kísérő látókörében a
doppingellenőr/kísérő által történt személyes értesítéstől számított első
pillanattól kezdve a mintavételi eljárás befejezéséig.

ii.

igazolja személyazonosságát az 5.3.4 pontnak megfelelően, és

iii.

tartsa be a mintavételi eljárást, valamint a mulasztás esetleges
következményeit

iv.

azonnal vagy 60 percen belül jelenjen meg a doppingellenőrző
állomáson az előzetes értesítés nélküli mintavételre történt értesítés
esetén, az előzetes értesítéses mintavétel esetén pedig 24 órán belül,
kivéve, ha valós okok miatt késik

f) a doppingellenőrző állomás helyéről.
5.4.2 Amennyiben személyes kapcsolat létesül, akkor a doppingellenőr/kísérő feladata:
a) a versenyző állandó megfigyelése ettől az időponttól addig, amíg a versenyző
mintavétele után el nem hagyja a doppingellenőrző állomást.

b) azonosítania magát a versenyzőnek a doppingellenes szerveztet hivatalos
azonosító kártyájával /dokumentumával.

c) Ellenőrizni a versenyző személyazonosságát az 5.3.4. pontban ismertetett
kritériumok alapján. Ha a versenyző azonosítása bármilyen okból nem sikerül,
azt dokumentálni kell. Ilyen esetekben a mintavétel lefolytatásáért felelős
doppingellenőrnek kell dönteni, hogy jelenteni kell-e a helyzetet az Esetleges
mulasztás kivizsgálása című „ A” mellékletnek megfelelően

5.4.3

A kísérőnek/doppingellenőrnek ekkor alá kell íratnia a versenyzővel egy
megfelelő nyomtatványt annak elismerésére, hogy az értesítést elismeri és
elfogadja. Ha a versenyző megtagadja annak aláírását, hogy értesítették, vagy
kitér az értesítés elől, akkor a kísérőnek/doppingellenőrnek lehetőség szerint
tájékoztatnia kell a versenyzőt mulasztása következményeiről, és a kísérőnek (ha
nem a doppingellenőr jár el) azonnal jelentenie kell minden vonatkozó tényt a
doppingellenőrnek. Lehetőség szerint a doppingellenőrnek folytatnia kell a
mintavételt. A doppingellenőrnek dokumentálnia kell a tényeket, és jelentenie kell
a körülményeket a doppingellenes szervezetnek. A doppingellenőrnek és a
doppingellenes szervezetnek az „A” mellékletben – esetleges mulasztás
kivizsgálása - leírt lépéseket kell követnie.

5.4.4

A kísérőnek/doppingellenőrnek figyelembe kell vennie a versenyző minden
ésszerű kérését, mely a doppingellenőrző állomáson az értesítés elismerésétől és
elfogadásától számított 60 percen belül történő megjelenési határidejének
meghosszabbítására vonatkozik, és el kell fogadnia, vagy el kell utasítania az
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ilyen kéréseket az 5.4.5 és 5.4.6 pontoknak megfelelően. A doppingellenőrnek
dokumentálnia kell bármilyen késés okát, ami további kivizsgálást tehet
szükségessé a doppingellenes szervezet által.
Az értesítés utáni első
vizeletmintát le kell venni.

5.4.5

A doppingellenőr elfogadhatja a versenyző kérését a doppingellenőrző állomáson
60 perc után történő megjelenésére vonatkozóan, ill. ha a versenyző megérkezik
a doppingellenőrző állomásra és el kíván menni, ha a versenyzőt közben
állandóan kísérni lehet a késés alatt, valamint ha a kérés a következőkre
vonatkozik:
a) részvétel eredményhirdetésen
b) a sajtóval szembeni követelmények teljesítése
c) további versenyszámokban való részvétel
d) levezetés elvégzése
e) szükséges orvosi kezelésen való részvétel

f) megbízott vagy tolmács keresése
A doppingellenőrnek dokumentálnia kell a doppingellenőrző állomáson történő
késedelmes megjelenés okát ill. a doppingellenőrző állomás elhagyásának okát
az érkezéskor, ami további kivizsgálást igényelhet a doppingellenes szervezet
által.

5.4.6

A kísérőnek/doppingellenőrnek el kell utasítania a versenyző késedelmes
megjelenésre vonatkozó kérését, ha nem lehetséges a versenyző állandó
kísérete.

5.4.7

Ha egy előzetes értesítéses mintavételről értesített versenyző nem jelenik meg a
doppingellenőrző állomáson a megadott időben, a doppingellenőrnek kell
eldöntenie, hogy megkísérli-e felvenni a kapcsolatot a versenyzővel. A
doppingellenőrnek várnia kell minimum 30 percet a megadott időponttól számítva,
mielőtt elmegy. Ha a versenyző nem érkezik meg, amíg a doppingellenőr el nem
megy, a doppingellenőrnek az „A” melléklet – Esetleges mulasztás kivizsgálása –
szerint kell eljárnia.

5.4.8

Ha a versenyző a minimális várakozási idő után, de a doppingellenőr távozása
előtt jelenik meg a doppingellenőrző állomáson, akkor a doppingellenőrnek el kell
döntenie, hogy eljárjon-e esetleges mulasztás miatt. Ha egyáltalán lehetséges, a
doppingellenőrnek el kell kezdenie a mintavételt, és részletesen dokumentálnia
kell a versenyzőnek a doppingellenőrző állomásra történő késedelmes
megérkezését.

5.4.9

Ha mialatt a versenyzőt megfigyelés alatt tartják, a mintavételi alkalmazottak
bármi olyasmit észlelnek, ami veszélyeztetheti a vizsgálatot, akkor a
körülményeket jelenteni kell a doppingellenőrnek, akinek pedig dokumentálnia kell
azt. Ha a doppingellenőr megfelelőnek ítéli, akkor az „A” melléklet – Esetleges
mulasztás kivizsgálása - utasításait kell követnie.
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6.0

Felkészülés a mintavételi eljárásra

6.1

Cél
Olyan mintavétel előkészítése, mely biztosítja a mintavétel hatékonyságát, és
eredményességét.

6.2

Általános rendelkezések
A mintavételre történő felkészülés az eredményes mintavételhez szükséges
információk megszerzésére irányuló rendszer kidolgozásával kezdődik, és akkor
fejeződik be, amikor megerősítést nyer, hogy a mintavételi felszerelés megfelel a
speciális kritériumoknak.
A főbb teendők a következők:

a) rendszer kidolgozása a mintavételre vonatkozó adatok beszerzésére
b) kritériumok kidolgozása arra nézve, hogy ki lehet felhatalmazva, hogy jelen
legyen a mintavételen

c) annak biztosítása, hogy a doppingellenőrző állomás megfeleljen a 6.3.2 pontban
ismertetett minimum kritériumoknak

d) annak biztosítása, hogy a doppingellenes szervezet által használt mintavételi
készlet megfelel a 6.3.4. pontban előírt feltételeknek.
6.3

A mintavételi eljárásra történő felkészülés feltételei

6.3.1

A doppingellenes szervezetnek ki kell dolgoznia egy módszert az eredményes
mintavétel lebonyolításához szükséges összes információ beszerzésére
vonatkozóan, beleértve a fogyatékos versenyző szükségleteinek kielégítését illető
különleges követelményeket is a „B” mellékletnek megfelelően – Módosítások a
fogyatékos versenyzők részére.

6.3.2

A doppingellenőrnek olyan doppingellenőrző állomást kell használnia a mintavételre,
mely minimális feltételként biztosítja a versenyző számára a nyugodt elvonulást, és
amelyet kizárólag doppingellenőrző állomásként használnak. A doppingellenőrnek fel
kell jegyeznie minden jelentős eltérést ezektől a kritériumoktól.

6.3.3

A doppingellenes szervezetnek kritériumokat kell kidolgoznia arra nézve, hogy kit
lehet felhatalmazni a mintavételnél történő jelenlétre a mintavételi alkalmazottakon
kívül. A minimális kritériumok a következők:

a) A versenyző jogosult arra, hogy egy megbízott ill. tolmács elkísérje a mintavétel
idejére, kivéve, amikor a versenyző a vizeletmintát adja.
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b) Kiskorú versenyző jogosult arra, és a szemtanú doppingellenőr/kísérő jogosult
arra, hogy egy megbízottja figyelje a kísérőt, amikor a kiskorú versenyző
vizeletmintát ad, de anélkül, hogy a megbízott közvetlenül figyelné a minta
adását, hacsak a kiskorú versenyző nem kéri meg erre.

c) Fogyatékos versenyző jogosult arra, hogy egy megbízott elkísérje a „B”
mellékletnek megfelelően (Módosítások fogyatékos versenyzők esetén).

d) WADA független megfigyelő a Független Megfigyelő Program keretén belül. A
WADA független megfigyelő nem figyeli közvetlenül a vizeletminta adását.

6.3.4

A doppingellenőr csak olyan mintavételi készletet használhat, melyet a
doppingellenes szervezet engedélyezett, és amely megfelel a következő minimális
kritériumoknak:

a) egyedi számozással rendelkezik, amely minden üvegcsén, tartályon, csövön vagy
bármely más,
megtalálható.

a

versenyző

mintájának

lezárására

szolgáló

anyagban

b) a lezárás manipulálás ellen védett

c) a versenyző közvetlenül a készletből nem azonosítható
d) minden készlet tiszta és le van zárva mielőtt a versenyző használja
7.0 A mintavételi eljárás
7.1 Cél
A mintavétel lebonyolítása oly módon, amely biztosítja a minta sértetlenségét, biztonságát és
azonosítását, és tiszteletben tartja a versenyző magánszféráját.
7.2

Általános rendelkezések

A mintavétel a mintavétel általános felelősségének megállapításával kezdődik, és a
mintavételi dokumentáció befejeződésével ér véget.
A főbb tennivalók a következők:
a) felkészülés a mintavételre

b) a minta levétele, és
c) a mintavétel dokumentálása
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7.3

A mintaétel előtti teendők

7.3.1

A doppingellenes szervezet felelős a mintavétel teljes körű lefolytatásáért, ahol
speciális feladatok hárulnak a doppingellenőrre

7.3.2

A doppingellenőrnek kell biztosítania, hogy a versenyző az 5.4.1. pont szerint
tájékoztatva legyen a jogairól és kötelezettségeiről.

7.3.3

A doppingellenőrnek alkalmat kell biztosítania a versenyző részére, hogy vizet igyon.

7.3.4

A versenyző csak a doppingellenőr/kísérő állandó felügyeletével és a doppingellenőr
jóváhagyásával hagyhatja el a doppingellenőrző állomást. A doppingellenőrnek a
versenyző minden ésszerű kérését figyelembe kell vennie, ami a doppingellenőrző
állomás elhagyására vonatkozik az 5. 4.5 és 5.4.6 pontoknak megfelelően, amíg a
versenyző mintát képes adni.

7.3.5

Ha a doppingellenőr engedélyt ad a versenyzőnek hogy elhagyja a doppingellenőrző
állomást, akkor a doppingellenőrnek meg kell állapodnia a versenyzővel a
következőkben:

a) milyen céllal hagyja el a versenyző a doppingellenőrző állomást, és
b) a visszatérés időpontja (vagy egy bizonyos esemény befejezése utáni
visszatérés)
A doppingellenőrnek dokumentálnia kell ezt az információt és a versenyző
távozásának és visszatérésének tényleges időpontját.
7.4

A mintavételi teendők

7.4.1

A doppingellenőrnek az egyes mintavételi módok esetén
eljárásszabályzat szerint kell levennie a mintát a versenyzőtől:

a

következő

a) C Melléklet: Vizeletminta-vétel
b) D Melléklet: Vérmintavétel

7.4.2

A versenyző ill. a vele érintkező személyek olyan viselkedését, vagy az olyan
rendellenességeket, melyek potenciálisan veszélyeztethetik a mintavételt,
jegyzőkönyvezni kell.
Adott esetben a doppingellenes szervezetnek ill. a
doppingellenőrnek el kell rendelnie az „A” melléklet végrehajtását – Esetleges
mulasztás kivizsgálása

7.4.3

Ha kétségek merülnek fel a minta eredetét vagy valódiságát illetően, akkor fel kell
kérni a versenyzőt, hogy szolgáltasson egy másik mintát. Ha a versenyző
megtagadja ezt, akkor a doppingellenőrnek el kell rendelnie az „A” melléklet
végrehajtását – Esetleges mulasztás kivizsgálása.

7.4.4

A doppingellenőrnek alkalmat kell biztosítania a versenyző részére, hogy
dokumentálja, ha bármilyen gondja van a mintavétel módjával kapcsolatban.
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7.4.5

A mintavétel lefolytatásakor minimális feltételként a következő információkat kell
rögzíteni:
a) az értesítés dátuma, időpontja és módja (előzetes értesítés nélkül, előzetes
értesítés, verseny közben vagy versenyen kívül)
b) a mintaadás dátuma és időpontja

c) a versenyző neve
d) a versenyző születési dátuma

e) a versenyző neme,
f) a versenyző lakcíme és telefonszáma
g) a versenyző sportága és versenyszáma
h) a minta kódszáma
i) a kísérő neve és aláírása, aki tanúja volt a vizeletminta-adásnak
j)

a vérvételi szakember neve és aláírása, aki adott esetben vérmintát levette

k) a mintán lévő szükséges laboratóriumi adatok

l) a szedett gyógyszerek és táplálékkiegészítők és adott esetben a legutóbbi
vérátömlesztés adatai, a laboratórium által megadott időkereten belül a versenyző
által megadva
m) bármilyen szabálytalanság az eljárás folyamán

n) a versenyző megjegyzései vagy gondja a mintavétel lefolyásával kapcsolatban
o) A versenyző neve és aláírása
p) A versenyző megbízottjának neve és aláírása szükség esetén
q) A doppingellenőr neve és aláírása
7.4.6

A versenyzőnek és a doppingellenőrnek alá kell írnia a megfelelő dokumentációt,
hogy a dokumentáció pontosan tükrözi a versenyző mintavételével kapcsolatos
adatokat, beleértve a versenyző által bejegyzett problémákat is. A versenyző
megbízottjának alá kell írnia a versenyző nevében, ha a versenyző kiskorú. További
jelenlévők, akiknek hivatalos szerepük volt a versenyző mintavételénél az eljárás
tanújaként aláírhatják a dokumentumot.

7.4.7

A doppingellenőrnek adnia kell egy példányt a versenyző által aláírt mintavételi
jegyzőkönyvből.
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8.0

Biztonsági /vizsgálat utáni adminisztrálás

8.1

Cél
Annak biztosítása, hogy a doppingellenőrző állomáson levett minden minta és
mintavételi dokumentáció biztonságosan legyen tárolva, amíg el nem szállítják a
doppingellenőrző állomásra.

8.2

Általános rendelkezések
A vizsgálat utáni adminisztráció akkor kezdődik, amikor a versenyző miután leadta
mintáját, elhagyta a doppingellenőrző állomást, és akkor fejeződik be, amikor az
összes levett mintát és dokumentációt előkészítették szállításra.

8.3

A biztonsági / vizsgálat utáni adminisztráció követelményei

8.3.1

A doppingellenes szervezetnek meg kell határoznia azokat a kritériumokat, melyek
biztosítják, hogy minden lezárt mintát úgy tárolnak, hogy megőrzik azok
sértetlenségét, azonosíthatóságát és biztonságát a doppingellenőrző állomásról
történő elszállítás előtt. A doppingellenőrnek biztosítania kell, hogy minden lezárt
mintát e kritériumok szerint tárolnak.

8.3.2

Minden begyűjtött mintát kivétel nélkül elemzésre kell küldeni a WADA által
akkreditált vagy másképpen jóváhagyott laboratóriumba.

8.3.3

A doppingellenes szervezetnek / doppingellenőrnek ki kell dolgoznia egy olyan
módszert, mely biztosítja, hogy a dokumentáció minden egyes lezárt mintára nézve
elvégzik, és biztonságosan kezelik.

8.3.4

A doppingellenes szervezetnek ki kell dolgoznia egy olyan módszert, mely szükség
esetén biztosítja, hogy az elvégzendő elemzés módjára vonatkozóan utasításokat
adjanak a WADA által akkreditált vagy a WADA által más módon jóváhagyott
laboratóriumnak.

9.0

A minták szállítása és dokumentálása

9.1

Cél

a) Annak biztosítása, hogy a minták és a vonatkozó dokumentáció megfelelő
állapotban érkezzenek meg a WADA által akkreditált vagy a WADA által más
módon jóváhagyott laboratóriumba elemzésre.
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b) Annak biztosítása, hogy a mintavétel dokumentációját a doppingellenőr
biztonságosan és időben elküldi a doppingellenes szervezetnek.
9.2

Általános rendelkezések
A szállítás akkor kezdődik, amikor a lezárt minták és a dokumentáció elhagyják a
doppingellenőrző állomást, és akkor fejeződik be, amikor a minták és a mintavételi
dokumentáció vételét a célállomás visszaigazolja.
A főbb teendők megszervezni a minták és a kapcsolódó dokumentáció biztonságos
szállítását a WADA által akkreditált vagy a WADA által más módon jóváhagyott
laboratóriumba, és gondoskodni a mintavételi dokumentáció biztonságos
eljuttatásáról a doppingellenes szervezethez.

9.3

A minták szállításával és dokumentálásával kapcsolatos teendők

9.3.1

A doppingellenes szervezetnek kell engedélyeznie egy olyan szállítási módot, mely
garantálja a minták és a dokumentációk sértetlenségét, azonosíthatóságát és
biztonságát.

9.3.2

A doppingellenes szervezetnek ki kell dolgoznia egy rendszert a minták és a
mintavételi dokumentáció felügyeleti láncának jegyzőkönyvezésére, mely magában
foglalja annak visszaigazolását, hogy a minták és a mintavételi dokumentáció is
megérkezett a tervezett rendeltetési helyére.

9.3.3

A lezárt mintákat mindig a WADA által akkreditált vagy más módon jóváhagyott
laboratóriumba kell szállítani, a doppingellenes szervezet engedélyezett szállítási
módszerével, a mintavétel befejezése utáni legelső alkalmas időpontban.

9.3.4

A versenyző azonosító adatai nem mellékelhetők a WADA által akkreditált vagy más
módon jóváhagyott laboratóriumnak küldött mintához vagy dokumentációhoz.

9.3.5

A doppingellenőrnek meg kell küldenie a mintavétel minden vonatkozó
dokumentációját a doppingellenes szervezetnek a doppingellenes szervezet
engedélyezett szállítási módszerével, a mintavétel befejezése utáni legelső alkalmas
időpontban.

9.3.6

A doppingellenes szervezetnek ellenőriznie kell a felügyeleti láncot, ha a minták
megérkezését a kísérő dokumentációval vagy a mintavételi dokumentációt nem
igazolják vissza a tervezett rendeltetési helyükön, vagy egy minta sértetlensége
veszélybe kerülhetett a szállítás folyamán. Ebben az esetben a doppingellenes
szervezetnek mérlegelnie kell a minta érvénytelenítését.
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HARMADIK RÉSZ: MELLÉKLETEK

„A” melléklet – esetleges mulasztás kivizsgálása
A.1

Cél

Annak biztosítása, hogy a mintavétel előtt, alatt vagy után történt bármely dolgot, ami
mulasztás megállapításához vezethet, kivizsgálás, tett és dokumentálás kövessen.
A.2

Feladatkör

Esetleges mulasztás kivizsgálása azzal kezdődik, amikor a doppingellenes szervezet vagy
doppingellenőr tudomást szerez olyan ügyről, ami potenciálisan veszélyeztetheti a
versenyző vizsgálatát, és azzal fejeződik be, amikor a doppingellenes szervezet megfelelő
lépéseket kezdeményez az esetleges mulasztás kivizsgálásának eredményei alapján.
A.3

Felelősség

A.3.1 A doppingellenes szervezet felelős biztosítani:

a) hogy minden olyan esetet kivizsgálás kövessen, mely potenciálisan veszélyeztetheti
a versenyző vizsgálatát annak megállapítása érdekében, hogy történt-e esetleges
mulasztás,
b) hogy minden vonatkozó információt, beleértve adott esetben a közvetlen környezettől
származó információkat is, azonnal megkapjanak, vagy adott esetben biztosítani,
hogy az üggyel kapcsolatos minden információt jelenteni lehessen, és lehetséges
bizonyítékként lehessen benyújtani,

c) megfelelő dokumentáció készüljön bármilyen esetleges mulasztás jelentésére
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A.3.2 Mintavételi alkalmazottak felelősek jelenteni a doppingellenőrnek bármilyen ügyet,
mely potenciálisan veszélyeztetheti a vizsgálatot, és a doppingellenőr felelős jelenten ezeket
a doppingellenes szervezetnek.
A.4

Követelmények

A.4.1 Bármilyen ügyet, mely potenciálisan veszélyeztetheti a vizsgálatot a legelső adandó
alkalommal jelenteni kell.
A.4.2 Ha az ügy potenciálisan veszélyezteti a doppingvizsgálatot, akkor a versenyzőt
lehetőség szerint értesíteni kell:
a) lehetséges következményekről
b) arról, hogy egy esetleges mulasztást a doppingellenes szervezet kivizsgál, és
megfelelő utólagos lépések következnek.

A.4.3 Az esetleges mulasztásra vonatkozóan szükséges információt mihelyt csak
lehetséges be kell szerezni minden megfelelő forrásból, és jegyzőkönyvezni kell.
A.4.4. Lehetőség szerint a versenyző mintavételét be kell fejezni.
A.4.5 A doppingellenes szervezetnek ki kell dolgozni egy rendszert, mely garantálja, hogy
az esetleges mulasztásra vonatkozó vizsgálatainak eredményeit figyelembe veszik az
eredménykezeléskor, ill. adott esetben további tervezésnél és vizsgálatnál.
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„B” melléklet – A fogyatékos versenyzőket érintő módosítások
B.1

Cél

Annak biztosítása, hogy a fogyatékos versenyzők speciális szükségleteit a lehető
legnagyobb mértékben kielégítsék a mintaszolgáltatásnál.
B.2. Feladatkör
Annak megállapítása, hogy figyelembe kell-e venni módosításokat azzal kezdődik, hogy
meghatározzák azokat a helyzeteket, amikor a mintavétel fogyatékos versenyzőket érint, és
azzal fejeződik be, amikor megteszik a szükséges módosításokat a mintavételi eljárást és
eszközöket illetően ezen versenyzők számára.
B.3

Felelősség

A doppingellenes szervezet felelős garantálni, ha lehetséges, hogy a doppingellenőrnek
legyen információja és olyan mintavételi készlete, mely a fogyatékos versenyzők mintavételi
eljárásához szükséges. A doppingellenőr felelős a minta levételéért.
B.4

Követelmények

B.4.1 A fogyatékos versenyzők
értesítését és mintavételét minden szempontból a
szabvány értesítési és mintavételi eljárásnak megfelelően kell elvégezni, kivéve, ha a
versenyző fogyatékossága miatt módosítások szükségesek.
B.4.2 A mintavétel tervezésekor vagy előkészítésekor a doppingellenes szervezetnek és a
doppingellenőrnek mérlegelnie kell, hogy lesz-e olyan fogyatékos versenyzővel elvégzett
mintavétel, mely módosításokat igényel a szabvány értesítési vagy mintavételi eljárással
szemben, beleértve a mintavételi készletet és eszközöket.
B.4.3 A doppingellenőrnek kell felhatalmazása legyen arra, hogy ha az lehetséges,
módosításokat hajtson végre a helyzetnek megfelelően, mindaddig, amíg ezek a
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módosítások nem
sértetlenségét.

veszélyeztetik

a

minta

azonosíthatóságát,

biztonságát

vagy

B.4.4 A testi vagy érzékelési fogyatékos versenyzőknél a versenyzőt a mintavételi eljárás
alatt segítheti a versenyző megbízottja vagy a mintavételi alkalmazottak, ahol arra a
versenyző felhatalmazást ad, a doppingellenőr pedig hozzájárul.
B.4.5 Az értelmi fogyatékos versenyzőknél a doppingellenes szervezet vagy a
doppingellenőr állapítja meg, hogy a versenyzőnek kell-e megbízott a mintavételi eljárásnál
és a megbízott által nyújtandó segítség jellegét. A mintavételi eljárás alatt további segítséget
nyújthat a megbízott vagy a mintavételi alkalmazottak, ahol arra a versenyző felhatalmazást
ad, a doppingellenőr pedig hozzájárul.

B.4.6 A doppingellenőr dönthet arról, hogy szükség esetén alternatív mintavételi készletet
vagy eszközöket használjanak, hogy lehetővé tegyék a versenyzőnek a mintaszolgáltatást
mindaddig, amíg a minta azonosíthatósága, biztonsága és sértetlensége nem szenved kárt.
B.4.7 A vizeletgyűjtő vagy kivezető rendszert használó versenyzőknek az elemzés céljából
történő vizeletminta-szolgáltatás előtt ki kell üríteniük a már meglévő vizeletet ezekből az
eszközökből.
B. 4.8 A doppingellenőr jegyzőkönyvezi a fogyatékos versenyzőknél a szabvány mintavételi
folyamatokhoz képest történt módosításokat, beleértve a fentiekben meghatározott bármely
tevékenységben történő adott módosításokat.
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„C” melléklet – vizeletminták vétele
C.1 Cél
Versenyző vizeletmintájának levétele olymódon,

a) mely az egészségügyi előírásokban foglalt nemzetközileg elismert szabvány
óvintézkedések vonatkozó elveivel megegyezik, úgy hogy a versenyző és a
mintavételi alkalmazottak egészsége és biztonsága ne legyen veszélyeztetve.

b) hogy a minta a laboratóriumi követelményeknek megfelelő minőségű és mennyiségű
legyen

c) hogy a minta egyértelműen és pontosan azonosítható legyen,
d) hogy a minta biztonságosan le legyen zárva
C.2 Feladatkör
A vizeletminta vételének megkezdésekor biztosítani kell, hogy a versenyző tájékoztatva
legyen a mintavételi követelményekről, a mintavételi eljárás befejezésekor pedig minden
megmaradt vizelet ki legyen dobva.
C.3 Felelősség
A doppingellenőr felelős biztosítani, hogy minden minta megfelelően legyen levéve,
azonosítva és lezárva. A doppingellenőr/kísérő feladata hogy közvetlenül megfigyelje a
vizeletminta szolgáltatását.
C4. Követelmények
C.4.1 A doppingellenőrnek biztosítania kell, hogy a versenyző tájékoztatva legyen a
mintavételi követelményekről, beleértve a „B” mellékletben – Fogyatékos versenyzőket
érintő módosítások – megadott módosításokat is.
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C.4.2 A doppingellenőrnek biztosítania kell, hogy a versenyző választhasson a megfelelő
mintavételi felszerelések közül. Amennyiben egy versenyző fogyatékosságának jellege
megkívánja, hogy további, vagy másik felszerelést használjon (a „B” mellékletben Fogyatékos versenyzőket érintő módosítások – megadott módon), akkor a
doppingellenőrnek meg kell vizsgálnia azt a felszerelést, hogy meggyőződjön róla, hogy az
nem befolyásolja a minta azonosíthatóságát és sértetlenségét.
C.4.3 A doppingellenőr utasítja a versenyzőt, hogy válasszon egy mintagyűjtő edényt.
C.4.4 Ha a versenyző kiválaszt egy gyűjtőedényt, és minden más mintavételi készletre
vonatkozóan, amely közvetlenül felfogja a vizeletmintát, a doppingellenőr utasítja a
versenyzőt, hogy ellenőrizze, hogy a kiválasztott felszerelés sértetlenül van lezárva, és azt
nem manipulálták. Ha a versenyző nem elégedett a kiválasztott eszközzel, akkor választhat
egy másikat. Ha versenyző a rendelkezésre álló felszerelés egyik darabjával sem elégedett,
azt a doppingellenőrnek jegyzőkönyveznie kell.

Ha a doppingellenőr nem ért egyet a versenyzővel abban, hogy a rendelkezésre álló
felszerelés egyik darabja sem megfelelő, akkor a doppingellenőrnek utasítania kell a
versenyzőt, hogy folytassa a mintavételi eljárást. Ha a doppingellenőr egyetért a versenyző
indokaival, miszerint a felszerelés egyik darabja sem kielégítő, akkor a doppingellenőrnek be
kell fejeznie a vizeletminta vételét a versenyzőtől, és ezt jegyzőkönyveznie kell.
C.4.5
A versenyzőnek magánál kell tartania a gyűjtőedényt és a leadott mintát, amíg a
mintát le nem zárják, kivéve, ha a versenyző fogyatékossága miatt segítségre van szükség a
„B” melléklet – Fogyatékos versenyzőket érintő módosítások – szerint.
C.4.6 A doppingellenőr/kísérő, aki tanúja a minta szolgáltatásának, ugyanolyan nemű kell
hogy legyen, mint a mintát szolgáltató versenyző.
C.4.7 A doppingellenőr/kísérő és a versenyző egy mások által nem zavart helyre megy a
mintavételhez.
C.4.8 A doppingellenőr/kísérőnek látnia kell, amint a versenyző testéből a minta távozik, és
ezt írásban rögzítenie is kell.
C.4.9 A doppingellenőrnek a megfelelő laboratóriumi specifikációt használva meg kell
vizsgálnia, a versenyző előtt, hogy a vizeletminta mennyisége megfelel-e a laboratóriumi
elemzés követelményeinek.
C.4.10 Ha a vizelet mennyisége nem elegendő, akkor a doppingellenőrnek részminta
vételének módszerét kell alkalmaznia a Vizeletminták – Nem elegendő mennyiség című „E”
mellékletnek megfelelően.
C.4.11 A doppingellenőr utasítja a versenyzőt, hogy válasszon egy A és egy B üveget
tartalmazó mintavételi felszerelést, a C. 4.4 pontnak megfelelően.
C.4.12 Ha kiválasztották a mintavételi felszerelést, akkor a doppingellenőrnek és a
versenyzőnek ellenőriznie kell, hogy minden kódszám egyezzen, és hogy a doppingellenőr
pontosan feljegyezze ezt a kódszámot.
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Ha a versenyző vagy a doppingellenőr úgy látja, hogy a számok nem egyeznek, akkor a
doppingellenőr utasítja a versenyzőt, hogy válasszon egy másik felszerelést a C.4.4. pontnak
megfelelően. A doppingellenőrnek jegyzőkönyvezni kell az ügyet.
C.4.13 A versenyzőnek az illető laboratórium által előírt minimális mennyiségű vizeletet a
üvegcsébe kell töltenie, majd amennyire lehet, meg kell töltenie az A üvegcsét,.
versenyzőnek ezután a megmaradó vizelettel amennyire csak lehet, meg kell töltenie a
üvegcsét. A versenyzőnek biztosítania kell, hogy egy kis mennyiségű vizelet maradjon
gyűjtőedényben.

B
A
B
a

C.4.14 Ezután a versenyző a doppingellenőr irányításával lezárja az üvegcséket. A
doppingellenőr a versenyző előtt ellenőrzi, hogy az üvegcsék megfelelően le lettek zárva.
C.4.15 A doppingellenőrnek az illető laboratóriumnak a pH értékre és a fajsúlyra vonatkozó
irányelveit alkalmazva ellenőriznie kell a gyűjtőedényben maradt vizelet, hogy megállapítsa,
hogy a minta várhatóan megfelel-e a laboratóriumi előírásoknak. Ha nem, akkor a
doppingellenőrnek a Vizeletminták - A laboratóriumi pH vagy fajsúlyértékeknek nem
megfelelő minták című „F” melléklet alapján kell eljárnia.

C.4.16 A doppingellenőrnek gondoskodnia kell róla, hogy az esetlegesen megmaradó
vizeletet, amit nem küldenek elemzésre a versenyző jelenlétében kidobják.
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D melléklet – vérminták vétele
D.1 Cél
Vérminta vétele versenyzőtől oly módon, hogy:

a) a versenyző és a mintavételi alkalmazottak egészsége és biztonsága ne legyen
veszélyeztetve

b) biztosítva legyen, hogy a minta olyan minőségű és mennyiségű, ami megfelel az illető
laboratóriumi követelményeknek

c) a minta egyértelműen és pontosan azonosítható legyen
d) a minta biztonságosan le legyen zárva
D.2 Feladatkör
A vérmintavétel első lépéseként meg kell győződni arról, hogy a versenyző tájékoztatva van
a mintavételi követelményekről, a végső lépés pedig a minta megfelelő tárolása, amíg azt el
nem szállítják elemzésre a WADA által akkreditált, vagy más módon jóváhagyott
laboratóriumba.
D3. Felelőség
D.3.1

A doppingellenőrnek kell biztosítania, hogy:

a) minden minta megfelelően legyen levéve, azonosítva és lezárva,
b) minden mintát megfelelően tároljanak és szállítsanak el, az illető analitikai
előírásoknak megfelelően.
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D.3.2 A vérvételi szakembernek kell levennie a vérmintát, válaszolnia az azzal kapcsolatos
kérdésekre a mintaszolgáltatás alatt, és a használt vérmintavételi felszerelést, amire a
továbbiakban már nincs szükség a mintavételi eljárásnál, megfelelően kidobni.
D.4 Követelmények
D.4.1 A vérrel folytatott eljárásoknak meg kell felelniük az egészségügyi előírásokban
szereplő nemzetközileg elismert szabványok megfelelő alapelveinek.
D.4.2 A vérmintavételi készletnek vagy egy A mintavételi csőből, vagy egy A és egy B
mintavételi csőből kell állnia. Ha a mintavétel csak vérmintából áll, akkor a B mintát
megerősítésként kell levenni és felhasználni, ha szükséges.
D.4.3 A doppingellenőrnek biztosítania kell, hogy a versenyző tájékoztatva legyen a
mintavétel követelményeiről, beleértve a Fogyatékos versenyzőket érintő módosítások című
„B” mellékletnek megfelelő módosításokat is.
D.4.4 A doppingellenőr/kísérő és a versenyző elmegy a mintavételi helyre.

D.4.5 A doppingellenőrnek biztosítania kell, hogy a versenyzőnek kényelmes feltételek
álljanak rendelkezésre, legalább 10 perccel a mintaszolgáltatás előtt nyugodt körülmények
között lehessen.
D.4.6 A doppingellenőrnek utasítania kell a versenyzőt, hogy válassza ki a mintavételhez
szükséges mintavételi felszerelést/felszereléseket, és hogy ellenőrizze, hogy a kiválasztott
felszerelés nem lett-e manipulálva, és hogy a lezárás érintetlen. Ha a versenyző nincs
megelégedve egy kiválasztott készlettel, akkor választhat egy másikat. Ha a versenyző egyik
készlettel sem elégedett, és nem áll rendelkezésre másik, ezt a doppingellenőrnek
jegyzőkönyveznie kell.
Ha a doppingellenőr nem ért egyet a versenyzővel abban, hogy a rendelkezésre álló
készletek közül egy sem megfelelő, akkor a doppingellenőrnek utasítania kell a versenyzőt,
hogy folytassák a mintavételi eljárást.
Ha a doppingellenőr elfogadja a versenyző indokait arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre
álló egyik felszerelés sem megfelelő, akkor a doppingellenőrnek be kell fejeznie a mintavételt
a versenyzőtől, és ez jegyzőkönyveznie kell.
D.4.7. Ha kiválasztottak egy mintavételi felszerelés, akkor a doppingellenőrnek és a
versenyzőnek ellenőriznie kell, hogy minden kódszám megegyezik, és a kódszámot a
doppingellenőrnek pontosan fel kell jegyeznie.
Ha a versenyző vagy a doppingellenőr úgy látja, hogy a számok nem egyeznek, akkor a
doppingellenőrnek utasítania kell a versenyzőt, hogy válasszon egy másik felszerelést a
D.4.5. pontnak megfelelően. A doppingellenőrnek jegyzőkönyveznie kell az esetet.
D.4.8. A vérvételi szakembernek egy steril fertőtlenítő kendővel, vagy vattával meg kell
tisztítania a bőrt egy olyan helyen, ami nem valószínű, hogy kedvezőtlen hatással lenne a
versenyőre vagy teljesítményére, és szükség esetén érszorítót kel használnia. A vérvételi
szakembernek egy felszíni vénából kell a vérmintát vennie a végleges mintavételi edénybe.
Ha alkalmaztak érszorítót, akkor azt a vérvétel után azonnal el kell távolítani.
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D.4.9. A levett vérnek megfelelő mennyiségűnek kell lennie, hogy kielégítse a megfelelő
analitikai követelményeket az elvégzendő mintaelemzéshez.
D.4.10 Ha a versenyzőtől levehető vér mennyisége az első kísérletre nem elegendő, akkor
vérvételi szakembernek meg kell ismételnie az eljárást. Maximum három kísérlet történhet.
Ha egyik kísérlet sem jár eredménnyel, akkor a vérvételi szakembernek tájékoztatnia kell a
doppingellenőrt. A doppingellenőrnek be kell fejeznie a vérmintavételt, és jegyzőkönyveznie
kell a befejezés tényét, és annak okait.
D.4.11 A vérvételi szakembernek le kell ragasztania a vérvétel helyét.
D.4.12 A vérvételi szakembernek el kell dobnia a használt vérvételi felszerelést, ami már
nem szükséges a mintavételi eljárás befejezéséhez.
D.4.13 A versenyzőnek a doppingellenőr utasítása alapján le kell zárnia a mintavételi
készletben lévő mintáját. A doppingellenőrnek a versenyző előtt ellenőriznie kell, hogy
megfelelően történt-e a lezárás.

D.4.14 A lezárt mintát hűvös, de nem fagyos hőmérsékleten kell tartani az elemzés előtt a
doppingellenőrző állomáson, vagy el kell küldeni a WADA által akkreditált vagy más módon
jóváhagyott laboratóriumba.
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E Melléklet – Vizeletminták – Nem elegendő mennyiség
E.1 Cél
Annak biztosítása, hogy ha nem elegendő mennyiségű vizeletet szolgáltatnak, akkor azt
megfelelő eljárás kövesse.
E.2. Feladatkör
Az eljárás azzal indul, hogy a versenyzőt tájékoztatni kell, hogy a minta nem elegendő
mennyiségű, és az elegendő mennyiségű minta szolgáltatásával fejeződik be.
E.3. Felelősség
A doppingellenőrnek kell kijelentenie, hogy a minta nem elegendő mennyiségű, és begyűjteni
a további mintát/mintákat, hogy összességében megfelelő mennyiségű mintát kapjon.
E.4 Követelmények
E.4.1 Ha a begyűjtött minta nem megfelelő mennyiségű, a doppingellenőrnek tájékoztatnia
kell a versenyzőt, hogy további mintát is vesznek, hogy teljesítsék a megfelelő laboratóriumi
követelményeket.
E.4.2 A Doppingellenőrnek utasítania kell a versenyzőt, hogy válasszon ki egy részminta
vételére szolgáló készletet a C.4.4 pontnak megfelelően.
E.4.3.
A doppingellenőrnek ezután értesítenie kell a versenyzőt, hogy nyissa ki a
megfelelő készletet, öntse bele a nem elegendő mennyiségű mintát a tartályba, és zárja le a
doppingellenőr utasítása szerint. A doppingellenőrnek ellenőriznie kell a versenyző előtt,
hogy a tartályt megfelelően lezárták.
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E.4.4 A doppingellenőrnek és a versenyzőnek ellenőriznie kell, hogy a felszerelés
kódszámát és a nem megfelelő mennyiségű minta mennyiségét és azonosságát megfelelően
jegyzőkönyvezte-e a doppingellenőr. A versenyzőnek vagy a doppingellenőrnek felügyelnie
kell a lezárt részmintát.
E.4.5. Amíg a további mintaszolgáltatásra várnak, a versenyzőnek folyamatos megfigyelés
alatt kell maradnia, és lehetőséget kell kapnia, hogy igyon.
E.4.6 Amikor a versenyző már képes további mintát adni, akkor a mintavételi eljárást a
Vizeletminták vétele című „C” – mellékletnek megfelelően meg kell ismételni, amíg elegendő
mennyiségű vizeletet kapnak az eredeti és a pótlólagos minták összegzésével.
E.4.7 Ha a doppingellenőr meg van elégedve a szolgáltatott vizeletminta mennyiségével,
akkor a doppingellenőrnek és a versenyzőnek ellenőriznie kell a korábban szolgáltatott nem
megfelelő mennyiségű mintát / mintákat tartalmazó részminta-tartály/ok lezárásának
sértetlenségét. Ha a doppingellenőr bármilyen rendellenességet észlel a lezárások
sértetlenségét illetően, akkor azt jegyzőkönyvezi, és az Esetleges mulasztás kivizsgálása
című „A” mellékletnek megfelelően kivizsgálja.

E.4.8. Ekkor a doppingellenőrnek utasítania kell a versenyzőt, hogy nyissa fel a tartályokat
és öntse össze a mintákat, vigyázva arra, hogy a pótlólagos mintát folyamatosan öntse az
eredeti mintához, amíg a kívánt mennyiséget el nem éri.
E.4.9 A doppingellenőrnek és a versenyzőnek ezután a C.4.11 ponttól kell folytatniuk az
eljárást.
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F melléklet – Vizeletminták – A laboratóriumi pH vagy fajsúlykövetelményeknek
nem megfelelő minták

F.1 Cél
Annak biztosítása, hogy ha a vizeletminta nem felel meg a megállapodás szerinti
laboratóriumi pH értékeknek vagy fajsúlyelveknek, akkor azt megfelelő eljárás kövesse.
F.2 Feladatkör
Az eljárás azzal indul, hogy a doppingellenőr tájékoztatja a versenyzőt, hogy további mintára
van szükség, és a laboratóriumi pH és fajsúlyértékeknek megfelelő minta szolgáltatásával,
vagy a doppingellenes szervezet által kezdeményezett megfelelő utólagos eljárással
fejeződik be.
F.3 Felelősség
A doppingellenes szervezetnek kell megállapítania a versenyző mintavételi eljárására
vonatkozóan a pótlólagos minták számára vonatkozó kritériumokat. Ha a pótlólagos
minta/minták sem felelnek meg a megfelelő laboratóriumi elemzési követelményeknek, akkor
a doppingellenes szervezetnek új mintavételi eljárást kell előirányoznia a versenyzőnek és
szükség esetén megfelelő utólagos lépéseket kell tenni.
A doppingellenőrnek a doppingellenes szervezet kritériumainak megfelelően kell pótlólagos
mintát / mintákat begyűjtenie.
F4. Követelmények
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F.4.1 A doppingellenes szervezetnek kell megállapítania a doppingellenőr által begyűjtendő
pótlólagos minták számára vonatkozó kritériumokat, ha a doppingellenőr azt állapítja meg,
hogy egy versenyző mintája nem valószínű, hogy meg fog felelni az illető laboratórium pH
vagy fajsúly követelményeinek.
F.4.2 A doppingellenőrnek tájékoztatnia kell a versenyzőt, hogy újra mintát kell szolgáltatnia.
F.4.3 Amíg a további mintaszolgáltatásra várnak, a versenyzőnek folyamatos megfigyelés
alatt kell maradnia.
F.4.4 Amikor a versenyző már képes további mintát adni, akkor a doppingellenőrnek a
mintavételi folyamatokat a Vizeletminták vétele című „C” – mellékletnek, és a doppingellenes
szervezet F.4.1 pontban meghatározott, a pótlólagos minták számára vonatkozó
kritériumainak megfelelően meg kell ismételni.
F. 4.5 A doppingellenőrnek jegyzőkönyveznie kell, hogy a levett minták egy versenyzőhöz
tartoznak, valamint a leadott minták sorrendjét.
F.4.6. A doppingellenőrnek ezután a C.4.16 ponttól kell folytatni az eljárást.

F.4.7 Ha az illető laboratórium megállapítja, hogy a versenyző egyik mintája sem felel meg
az elemzéshez szükséges laboratóriumi pH és fajsúly követelményeknek, és ez nem
természetes okokra vezethető vissza, akkor a doppingellenes szervezetnek célzott
vizsgálatként minél előbb egy másik mintavételi eljárást kell előirányoznia a versenyzőnek.
F.4.8 Ha a célzott vizsgálat mintavételi eljárás is olyan mintákat eredményez, melyek nem
felelnek meg az elemzéshez szükséges laboratóriumi pH ill. fajsúly követelményeknek, akkor
a doppingellenes szervezetnek egy esetleges doppingvétség esetét kell kivizsgálnia.
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G – melléklet – A mintavételi megbízottakkal szembeni követelmények

G.1 Cél
Annak biztosítása, hogy a mintavételi megbízottakat illetően ne álljon fel
összeférhetetlenség, és megfelelő képesítésük, és gyakorlatuk legyen a mintavételt illetően.
G.2 Feladatkör
A mintavételi megbízottakkal szembeni követelmények a mintavételi megbízottakkal
szemben szükséges kompetenciák megszerzésével kezdődnek, és a beazonosítható
akkreditáció benyújtásával végződnek.
G.3 Felelősség
A G mellékletben foglalt minden tevékenységért a doppingellenes szervezet a felelős.
G.4. Kötelezettségek – Képesítés és gyakorlat
G.4.1 A doppingellenes szervezetnek kell meghatároznia a szükséges illetékességi és
képesítési követelményeket a doppingellenőröket, kísérőket és vérmintavételi
szakembereket illetően. A doppingellenes szervezetnek ki kell dolgoznia a feladatköröket
minden mintavételi megbízott számára, mely körvonalazza a feladataikat. Minimális
elvárásként:

a) a mintavételi megbízottaknak nagykorúaknak kell lenniük
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b) a

vérvételi szakembereknek megfelelő képesítéssel és
rendelkezniük, ami szükséges a vénából történő vérvételhez.

gyakorlattal

kell

G.4.2 A doppingellenes szervezetnek biztosítania kell, hogy olyan mintavételi megbízott, aki
érdekelt bármely olyan versenyző mintavételében vagy az ellenőrzés eredményében, aki
mintát szolgáltathat egy mintavételen, azt ne jelöljék arra a mintavételre. A mintavételi
megbízottakat a következő esetekben tartják érdekeltnek a mintavételben:
a) részt vesz a sportág tervezésében, amelyikben az ellenőrzést végzik, vagy

b) a mintavételen esetleg mintát szolgáltató valamelyik versenyzővel személyes
kapcsolatban, vagy rokonsági viszonyban van.
G.4.3 A doppingellenes szervezetnek fel kell állítania egy rendszert, amely biztosítja, hogy
a mintavételi megbízottak megfelelően képesítettek és gyakorlottak feladataik elvégzéséhez.
G.4.4 A kísérők és vérvételi szakemberek részére szóló gyakorlati programnak a teljesség
igénye nélkül ki kell terjednie a vizsgálat folyamatára vonatkozó megfelelő követelmények
tanulmányozására, és az egészségügyi rendeletek megfelelő szabvány előírásainak
megismerésére.

G. 4.5 A doppingellenőrzési megbízottak gyakorlati programjának a teljesség igénye nélkül
ki kell terjednie a következőkre:

a) átfogó elméleti képzés a különböző vizsgálati típusokat illetően a doppingellenőrre
vonatkozóan.
b) Az összes doppingellenőrzési tevékenység egyszeri megfigyelése az e szabványban
szereplő követelményekre vonatkozóan, lehetőleg a helyszínen.

c) Egy teljes mintavétel helyszíni megfelelő elvégzése egy képesített doppingellenőr
vagy hasonló felügyelete alatt. A minta tényleges szolgáltatásával kapcsolatos
követelményt nem kell bevenni a helyszíni megfigyelések közé.
G.4.6 A doppingellenes szervezetnek jegyzőkönyvet
képzésekről, szakképzettségekről és gyakorlatról.

kell

vezetnie

az

oktatásról,

G.5 Követelmények – akkreditálás, újbóli akkreditálás és delegálás
G.5.1 A doppingellenes szervezetnek ki kell dolgoznia egy rendszert a doppingellenőrzési
megbízottak akkreditálására és újbóli akkreditálására.
G.5.2. A doppingellenes szervezetnek biztosítania kell, hogy a mintavételi megbízott részt
vegyen a kiképzési programon, és ismerje a jelen vizsgálati szabvány követelményeit mielőtt
akkreditálást kapna.
G.5.3 Az akkreditálás maximum 2 évre szól. A mintavételi megbízottaknak egy teljes
kiképzési programot meg kell ismételniük, ha nem vettek részt mintavételen az újbóli
akkreditálás előtti egy éven belül.
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G.5.4
Csak a doppingellenes szervezett által elismert akkreditálással rendelkező
doppingellenőrzési megbízottakat jogosíthatja fel a doppingellenes szervezet, hogy nevében
mintavételi tevékenységet folytasson.
G.5.5
A doppingellenőrzési megbízottak személyesen elvégezhetnek bármilyen a
mintavételi eljárással kapcsolatos tevékenységet, a vérmintavétel kivételével, hacsak nem
rendelkeznek külön arra szóló képesítéssel, vagy utasíthatnak egy kísérőt, hogy végezzen el
bizonyos feladatokat, amelyek a kísérők feladatkörébe tartoznak.

