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Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány 

 
A Nemzetközi doppingellenes szabályzat Tesztelésre és vizsgálatokra 
vonatkozó nemzetközi szabványa az egész világra kiterjedő doppingellenes 
program részeként kidolgozott, kötelező nemzetközi szabvány. Kidolgozására 
az aláíró felekkel, közhatóságokkal és egyéb érintett érdekeltekkel egyeztetve 
került sor. 
 
A Nemzetközi vizsgálati szabvány először 2003-ban került elfogadásra, és 
2004. januártól lépett hatályba. Később hat alkalommal került módosításra: 
először 2009. januári hatállyal; másodjára 2011. januári hatállyal, harmadjára 
a neve Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabványra (ISTI) 
változott, ami 2015. januártól volt hatályos, negyedjére 2017. januári hatállyal, 
ötödjére 2019. januári hatállyal, hatodjára 2020 márciusi hatállyal és hetedjére 
2021. januári hatállyal. Az ISTI e változata a WADA Végrehajtó Bizottsága által 
2022 szeptemberében és novemberében jóváhagyott további változtatásokat 
tartalmaz, és 2023. január 1-jétől hatályos. 
 
 
Kiadó: 
 
Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség 
Stock Exchange Tower 
800 Place Victoria (Suite 1700) 
PO Box 120 
Montreal, Quebec 
Kanada H4Z 1B7 
 
www.wada-ama.org 
 
Tel.: +1 514 904 9232 
Fax: +1 514 904 8650 
E-mail: code@wada-ama.org 
 
Értelmezésbeli kérdések, továbbá a magyar és az angol nyelvű változat ellentéte esetén a WADA által 
közzétett hivatalos, angol nyelvű változat az irányadó! 
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ELSŐ RÉSZ: BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT ELŐÍRÁSAI, A NEMZETKÖZI 
SZABVÁNY ELŐÍRÁSAI ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
 

1.0 Bevezetés és hatókör 
 
A Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány első célja az intelligens és 
hatékony versenyidőszakon belüli és versenyidőszakon kívül tesztelés tervezése, valamint a 
levett minták sértetlenségének, azonosságának és biztonságának megőrzése a sportolónak 
a tesztelésre történő kiválasztásáról szóló értesítésétől a minták elemzés céljából 
laboratóriumba történő beszállításáig. E célból a Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó 
nemzetközi szabvány (beleértve annak mellékleteit is) kötelező normákat állapít meg a 
teszteloszlás tervezésére (beleértve a sportolók holléti információinak gyűjtését és 
felhasználását is), a sportolók értesítésére, a mintavételre történő felkészülésre és a 
mintavételre, a minták és dokumentumok biztonsági/teszt utáni kezelésére és a minták 
elemzés céljából laboratóriumba történő szállítására vonatkozóan. 
 
A Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány második célja kötelező 
normák megállapítása a doppingellenes információk hatékony és hathatós gyűjtése, 
értékelése és felhasználása érdekében, valamint az esetleges doppingvétségekkel 
kapcsolatos vizsgálatok hatékony és hathatós elvégzése érdekében. 
 
A Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabványt a WADA által készített 
technikai dokumentumok támogatják, hogy segítséget nyújtsanak a doppingellenes 
szervezeteknek abban, hogy teljesítsék a nemzetközi doppingellenes program szerinti 
feladataikat. A technikai dokumentumok kötelező érvényűek. Azok az eredménykezelési 
folyamatok, amiket korábban a Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány 
tartalmazott, most már az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabványban 
szerepelnek. 
 
Az e nemzetközi szabványban használt azon szakkifejezések, melyek a Szabályzatban 
meghatározott szakkifejezések, dőlt betűvel vannak szedve. Az e vagy másik nemzetközi 
szabványban meghatározott szakkifejezések aláhúzással vannak jelölve. 
 

2.0 A Szabályzat rendelkezései 
 
A Szabályzat következő cikkei közvetlenül a Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó 
nemzetközi szabvánnyal kapcsolatosak, ezeket magában a Szabályzatban lehet megtekinteni: 
 
• 2. cikk Doppingvétségek 
 
• 5. cikk Tesztek és vizsgálatok 
 
• 6. cikk A minták elemzése 
 
• 8. cikk Eredménykezelés: A tisztességes meghallgatáshoz és a meghallgatás 

eredményét közlő értesítéshez való jog 
 
• 10. cikk Egyénekkel szemben alkalmazott szankciók 
 
• 12. cikk Az aláírók által más sportszervekkel szemben megállapított szankciók 
 
• 13. cikk Eredménykezelés: Fellebbezés 
 
• 14. cikk Titoktartás és jelentéstétel 
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• 20. cikk Az aláíró felek és a WADA további feladatai és kötelezettségei 
 
• 21. cikk A sportolók és más személyek további feladatai és felelőssége 
 
• 23. cikk Elfogadás és végrehajtás 
 

3.0 Fogalommeghatározások és értelmezésük 
 
3.1 A Szabályzatban meghatározott, a Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó 

nemzetközi szabványban használt szakkifejezések 
 
ADAMS: Doppingellenes Adminisztrációs és Irányítási Rendszer: adatok bevitelére, 
tárolására, megosztására és lekérdezésére szolgáló internetes adatbázis-kezelő 
eszköz, amelynek célja az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban az érintettek és 
a WADA doppingellenes tevékenységeinek támogatása. 
 
Pozitív vizsgálati eredmény: WADA által akkreditált vagy a WADA által jóváhagyott 
laboratórium által benyújtott, a Laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi szabványnak 
megfelelő jelentés, amely egy mintában tiltott anyag, annak metabolitjai vagy markerei 
jelenlétét állapítja meg, vagy tiltott módszer használatára utaló bizonyítékot talál. 
 
Pozitív útlevéleredmény: Olyan jelentés, amely a vonatkozó nemzetközi szabványok 
szerint pozitív útlevéleredménynek minősül. 
 
Doppingellenes szervezet: A WADA vagy a doppingellenőrzési folyamat bármely 
részének kezdeményezésére, végrehajtására vagy végrehajtatására vonatkozó 
szabályok elfogadásáért felelős aláíró fél. Ide tartozik például a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, a jelentős sportesemények szervezői, 
amelyek sporteseményeiken teszteket végeznek, a nemzetközi szövetségek és a 
nemzeti doppingellenes szervezetek. 
 
Sportoló: A nemzetközi szövetségek meghatározása szerint nemzetközi szintű, illetve 
a nemzeti doppingellenes szervezetek meghatározása szerint nemzeti szintű 
sporttevékenységet folytató személy. A doppingellenes szervezet saját hatáskörében 
dönthet arról, hogy a doppingellenes szabályokat alkalmazza-e a nem nemzetközi 
vagy nemzeti szintű sportolókra, és hogy ezzel felveszi-e ezeket a sportolókat a 
„sportoló” definíciójának körébe. Azokkal a sportolókkal kapcsolatban, akik sem 
nemzetközi szintű, sem nemzeti szintű sportolónak nem minősülnek, a doppingellenes 
szervezet az alábbi módokon járhat el: korlátozott körű teszteket végez, vagy 
egyáltalán nem végez teszteket; a mintákat nem elemzi a tiltott anyagok teljes 
jegyzékére vonatkozóan; korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem kér be a sportoló 
tartózkodási helyére vonatkozó információkat; vagy nem ír elő előzetes gyógyászati 
célú mentességet. Ha olyan sportoló követ el a 2.1., 2.3. vagy 2.5. cikk szerinti 
doppingvétséget, aki nemzetközi vagy nemzeti szintnél alacsonyabb szinten 
versenyez, de a doppingellenes szervezet kiterjesztette rá tesztelési hatáskörét, az 
adott sportolóra a Szabályzatban foglalt következmények alkalmazandók. A 2.8. és a 
2.9. cikk alkalmazásában, valamint a doppingellenes tájékoztatás és oktatás 
tekintetében sportolónak minősül bármely sporttevékenységet végző személy, aki a 
Szabályzatot elfogadó aláíró fél, kormány vagy más sportszervezet felügyelete alá 
tartozik. 
 
[Megjegyzés a sportoló fogalmához: A sportoló személyek 5 kategóriába sorolhatók: 
1) nemzetközi szintű sportolók, 2) nemzeti szintű sportolók, 3) nemzetközi szintű 
sportolónak vagy nemzeti szintű sportolónak nem minősülő személyek, akik felett a 
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nemzetközi szövetség vagy nemzeti doppingellenes szervezet (saját döntése alapján) 
hatáskörrel rendelkezik, 4) szabadidő-sportolók, és 5) azon személyek, akik felett 
nemzetközi szövetségnek vagy nemzeti doppingellenes szervezetnek nincsen 
hatásköre. A Szabályzat doppingellenes rendelkezései minden nemzetközi és nemzeti 
szintű sportolóra vonatkoznak, azzal, hogy a nemzetközi szövetségeknek és a nemzeti 
doppingellenes szervezeteknek saját doppingellenes szabályaikban pontosan 
rögzíteniük kell a nemzetközi és nemzeti szintű sportoló definícióját.] 
 
Sportolói biológiai útlevél: Az adatok gyűjtésére és egybevetésére szolgáló program 
és módszerek, amelyeket a Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi 
szabvány, valamint a Laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi szabvány ismertet. 
 
Sportolót segítő személyzet: Bármely edző, tréner, menedzser, ügynök, 
csapatszemélyzet, tisztviselő, orvosi vagy egészségügyi személyzet, szülő és bárki 
más, aki valamely sportversenyen részt vevő vagy arra felkészülő sportolóval együtt 
dolgozik vagy segítséget nyújt neki. 
 
Kísérlet: Szándékos cselekedet, amely lényeges lépést jelent egy olyan megtervezett 
cselekvésfolyamatban, amelynek végső célja doppingvétség elkövetése. A vétségre 
tett kísérlet mindazonáltal nem minősül doppingvétségnek abban az esetben, ha az 
elkövető személy a kísérlettől még azt megelőzően eláll, hogy azt egy abban részt 
nem vevő harmadik fél felfedezné. 
 
Atipikus eredmény: A WADA által akkreditált vagy a WADA által jóváhagyott 
laboratórium jelentése, amely a Laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi szabvány 
vagy kapcsolódó technikai dokumentumok értelmében további vizsgálatot tesz 
szükségessé a pozitív vizsgálati eredmény megállapításához. 
 
Atipikus útlevéleredmény: Olyan jelentés, amely a vonatkozó nemzetközi 
szabványok értelmében atipikus útlevéleredménynek minősül. 
 
CAS: A Nemzetközi Sport Döntőbíróság (Court of Arbitration for Sport). 
 
Szabályzat: A Nemzetközi doppingellenes szabályzat. 
 
Verseny: Egyetlen futam, mérkőzés, játszma vagy egyedi sportverseny. A verseny 
fogalmába beletartozik például egy kosárlabda mérkőzés vagy az olimpia 100 méteres 
síkfutásának döntője. Részfutam és más olyan atlétikai versenyek esetén, ahol a 
díjakat napi szinten vagy más alapon adják ki, a verseny és a sportesemény közötti 
különbséget az adott nemzetközi szövetség szabályai határozzák meg. 
 
Doppingvétség következményei („Következmények”): Valamely sportoló vagy 
más személy által elkövetett doppingvétség az alábbiak közül egy vagy több 
következményt vonhat maga után: a) érvénytelenítés: a sportoló egy bizonyos 
versenyen vagy sporteseményen szerzett eredményeinek érvénytelenítése és ennek 
valamennyi következménye, ideértve minden érem, pont és díj visszavételét is; b) 
eltiltás: a sportoló vagy más személy doppingvétség miatt bizonyos időszakra történő 
kizárása minden versenyből, más tevékenységből vagy finanszírozásból a 10.14. cikk 
rendelkezései szerint; c) ideiglenes felfüggesztés: a sportoló vagy más személy 
ideiglenes kizárása minden versenyből vagy tevékenységből a 8. cikk rendelkezései 
szerint lefolytatott meghallgatáson meghozott végső határozat meghozataláig; d) 
pénzügyi következmények: doppingvétség esetén büntetésként alkalmazott illetve 
doppingvétséggel kapcsolatos költségek visszafizetését célzó szankció; illetve e) 
nyilvános közzététel: a nyilvánosság vagy a korábbi értesítésre jogosult személyek 
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körén kívüli személyek tájékoztatása a 14. cikknek megfelelően. A 11. cikk értelmében 
csapatsportokban a csapatok is következményekkel sújthatók. 
 
Döntési határérték: Egy küszöbértékkel rendelkező anyag eredményének értéke egy 
mintában, amely felett pozitív vizsgálati eredmény kerül bejelentésre a 
Laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi szabvány szerint. 
 
Megbízott harmadik fél: Az a személy, akit valamely doppingellenes szervezet bíz 
meg a doppingellenőrzéshez vagy doppingellenes oktatáshoz kapcsolódó bármely 
feladat elvégzésével, így többek közt: azon külső felek vagy más doppingellenes 
szervezetek, akik a megbízó doppingellenes szervezet felkérésére mintavételt, egyéb 
doppingellenőrzési tevékenységet vagy doppingellenes oktatási programokat 
végeznek, valamint független vállalkozóként tevékenykedő magánszemélyek, akik a 
doppingellenes szervezet számára doppingellenőrzési tevékenységet végeznek 
(például szabadúszó doppingellenőrök). A definícióba a CAS nem tartozik bele. 
 
Doppingellenőrzés: A teszteloszlás-tervezéstől a fellebbezésre vonatkozó jogerős 
döntésig és a következmények érvényesítéséig terjedő valamennyi lépés és folyamat 
– ideértve például a tesztelést, vizsgálatot, a sportolók tartózkodási helyére vonatkozó 
információkat, a gyógyászati célú mentességeket, a mintavételt és a minták kezelését 
és laboratóriumi elemzését, az eredménykezelést és a 10.14. cikk (Jogállás eltiltás 
vagy ideiglenes felfüggesztés alatt) megsértésével kapcsolatos nyomozásokat és 
eljárásokat. 
 
Oktatás: Képzési és tanulási folyamat, amelynek során az érintettek megtanulják 
olyan értékek és viselkedésformák átadását és ösztönzését, amelyek segítenek a 
sport szellemiségének megőrzésében, illetve a szándékos és nem szándékos 
doppingolás megelőzésében. 
 
Sportesemény: Egyedi versenyekből álló sorozat, amelyet egyetlen döntéshozatali 
szerv bonyolít le (pl. olimpiai játékok, FINA-világbajnokságok vagy pánamerikai 
játékok). 
 
Sportesemény helyszíne: A sportesemény döntéshozatali szerve által erre a célra 
kijelölt helyszín. 
 
Versenyidőszakon belül: A versenyidőszak azon versenyek kezdetét megelőző nap 
este 11:59-kor kezdődik, amelyeken a sportoló részt vesz; az időszak a verseny végéig 
tart, és az adott versenyhez kapcsolódó mintavételi folyamatot is magába foglalja. A 
WADA mindazonáltal jogosult valamely konkrét sport vonatkozásában engedélyezni 
ettől eltérő meghatározást, amennyiben valamely nemzetközi szövetség megfelelően 
megindokolja ennek szükségességét; a WADA jóváhagyását követően az adott sport 
tekintetében minden jelentős sportesemény szervezője köteles az új definíciót 
alkalmazni. 
 
[Megjegyzés a versenyidőszakon belül fogalmához: A versenyidőszakon belül 
definíciójának egyetemesen elfogadott, egységes definíciója nagyobb harmonizációt 
tesz lehetővé a különböző sportágak versenyzői között, csökkenti a bizonytalanságot 
azzal kapcsolatban, hogy mikor kerül sor versenyidőszakon belüli tesztelésre, 
elkerülhetővé teszi a nem szándékos pozitív vizsgálati eredményeket a versenyek 
között a sportesemények alatt, és segít megelőzni, hogy a versenyidőszakon kívül 
tiltott anyagok teljesítménynövelő hatása a versenyidőszakra átvihető legyen.] 
 
Független megfigyelői program: A WADA felügyelete alatt működő megfigyelőkből 
és/vagy auditorokból álló csoport, amely a doppingellenőrzés folyamatát megfigyeli, 
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és útmutatást ad egyes sportesemények előtt vagy alatt, továbbá a megfigyeléseiről 
jelentést tesz a WADA megfelelőség nyomon követési programjának részeként. 
 
Eltiltás: Lásd a doppingvétség következményeit fent. 
 
Nemzetközi sportesemény: Olyan sportesemény vagy verseny, amelynek 
döntéshozó szerve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai 
Bizottság, valamely nemzetközi szövetség, jelentős sportesemény szervezője vagy 
más nemzetközi sportszervezet, vagy ahol a sporteseményre a technikai 
tisztségviselőket az említett szervezetek jelölik ki. 
 
Nemzetközi szintű sportoló: Olyan sportoló, aki (az egyes nemzetközi szövetségek 
által adott meghatározás szerint) nemzetközi szintű sportversenyeken vesz részt a 
Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabványnak megfelelően. 
 
[Megjegyzés a nemzetközi szintű sportoló fogalmához: A Tesztelésre és vizsgálatokra 
vonatkozó nemzetközi szabvány szerint a nemzetközi szövetségnek jogában áll 
meghatározni azokat a kritériumokat, amelyek alapján valamely sportolót nemzetközi 
szintű sportolónak minősít, például: rangsor, bizonyos nemzetközi sporteseményeken 
való részvétel, az engedély típusa, stb. Ezeket a kritériumokat mindazonáltal 
egyértelmű és tömör formában kell közzétenni annak érdekében, hogy a sportolók 
gyorsan és könnyen megbizonyosodhassak arról, hogy mely időszakban minősülnek 
nemzetközi szintű sportolónak. Ha például a kritériumok között szerepel a nemzetközi 
sporteseményeken való részvétel, a nemzetközi szövetség köteles közzétenni a 
nemzetközi sportesemények jegyzékét.] 
 
Nemzetközi szabvány: A Szabályzat támogatása érdekében a WADA által elfogadott 
szabvány. A nemzetközi szabványoknak történő megfelelés – szemben más 
szabványoknak, egyéb követelményeknek, gyakorlatnak vagy eljárásnak való 
megfeleléssel – elegendő bizonyíték annak megállapítására, hogy a nemzetközi 
szabvány által érintett eljárások végrehajtása megfelelő volt-e. A nemzetközi 
szabványok körébe tartoznak a nemzetközi szabványok értelmében kiadott technikai 
dokumentumok is. 
 
Jelentős sportesemény szervezője: A nemzeti olimpiai bizottságok és más 
nemzetközi, több sportágat felölelő szervezetek kontinentális szövetségei, amelyek 
döntéshozóként működnek kontinentális, regionális és más nemzetközi 
sportesemények során. 
 
Marker: Olyan vegyület, vegyületcsoport vagy biológiai változó/változók, amely vagy 
amelyek tiltott anyag vagy tiltott módszer használatára utal/utalnak. 
 
Kiskorú: Olyan természetes személy, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte 
be. 
 
Nemzeti doppingellenes szervezet: Az egyes országok által kijelölt szervezet(ek), 
amely(ek) nemzeti szinten elsődleges hatáskörrel és felelősséggel bír(nak) a 
doppingellenes szabályok elfogadása és végrehajtása, a mintavétel irányítása, a 
teszteredmények kezelése és az eredménykezelés lebonyolítása terén. Amennyiben 
erre a feladatra az illetékes állami hatóságok nem jelöltek ki külön szervezetet, a 
feladatot az adott ország nemzeti olimpiai bizottsága vagy ez utóbbi által kijelölt 
szervezet látja el. 
 
Nemzeti sportesemény: Olyan sportesemény vagy verseny, amelyen nemzetközi 
vagy nemzeti szintű sportolók vesznek részt, és amely nem nemzetközi sportesemény. 
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Nemzeti szintű sportoló: Olyan sportoló, aki a nemzeti doppingellenes szervezet 
meghatározásának megfelelően, a Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó 
nemzetközi szabvány szerint nemzeti szinten versenyez. 
 
Nemzeti olimpiai bizottság: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert szervezet. 
Azon országok esetében, ahol a nemzeti olimpiai bizottság szokásos feladatait a 
dopping elleni fellépés terén a nemzeti sportszövetségek látják el, a nemzeti olimpiai 
bizottság kifejezés a nemzeti sportszövetségeket is magában foglalja. 
 
Versenyidőszakon kívül: Minden olyan időszak, amely nem versenyidőszakon belüli 
időszak. 
 
Személy: Természetes személy, szervezet vagy más jogi személy. 
 
Tiltott módszer: A tiltólistán tiltott módszerként szereplő módszer. 
 
Tiltott anyag: A tiltólistán tiltott anyagként szereplő anyag vagy anyag-kategória. 
 
Védett személy: Olyan sportoló vagy más személy, aki a doppingvétség 
elkövetésének idején i) nem töltötte be a 16. (tizenhatodik) életévét, ii) nem töltötte be 
a 18. (tizennyolcadik) életévét, nem szerepel egyetlen nyilvántartott vizsgálati 
csoportban sem, és sohasem vett részt nyílt kategóriás nemzetközi sporteseményen, 
vagy iii) más, nem az életkorral összefüggő ok miatt nem cselekvőképes a nemzeti 
törvények értelmében. 
 
[Megjegyzés a védett személyek fogalmához: A Szabályzat a védett személyeket 
bizonyos körülmények között más sportolóktól vagy személyektől eltérően kezeli, 
tekintettel arra, hogy bizonyos kor vagy intellektuális képesség alatt a sportoló vagy 
más személy nem rendelkezik a szükséges értelmi képességgel, hogy megértse és 
felfogja a Szabályzatban foglalt szankciókat. Ide tartozik például az a paralimpiai 
sportoló, aki igazolt szellemi károsodás miatt jogilag nem cselekvőképes. A „nyílt 
kategóriás” kifejezésbe nem tartoznak bele olyan versenyek, amelyeken csak junior 
vagy korosztályos kategóriák indulhatnak.] 
 
Ideiglenes felfüggesztés: Lásd a doppingvétség fentiekben ismertetett 
következményeit. 
 
Szabadidő-sportoló: Az illetékes nemzeti doppingellenes szervezet által ily módon 
definiált természetes személy azzal a megkötéssel, hogy nem tartoznak ebbe a 
kategóriába azok a személyek, akik bármely doppingvétség elkövetését megelőző 5 
(öt) évben nemzetközi szintű sportolók voltak (a nemzetközi szövetség a Tesztelésre 
és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabványnak megfelelő definíciója értelmében) 
vagy nemzeti szintű sportolók voltak (az illetékes nemzeti doppingellenes szervezet a 
Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabványnak megfelelő 
definíciója értelmében), bármely országot képviseltek nyílt kategóriában valamely 
nemzetközi sporteseményen, vagy bármely nemzetközi szövetség vagy nemzeti 
doppingellenes szervezet által működtetett nyilvántartott vizsgálati csoportban vagy a 
sportoló tartózkodási helyére vonatkozó adatközlésre kötelezett csoportban 
szerepeltek. 
 
[Megjegyzés a szabadidő-sportoló fogalmához: A „nyílt kategóriás” kifejezésbe nem 
tartoznak bele olyan versenyek, amelyeken csak junior vagy korosztályos kategóriák 
indulhatnak.] 
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Nyilvántartott vizsgálati csoport: A legmagasabb prioritási kategóriába tartozó 
sportolók csoportja, amelyet nemzetközi szinten a nemzetközi szövetségek, nemzeti 
szinten pedig a nemzeti doppingellenes szervezetek határoznak meg egymástól 
függetlenül, és amelynek tagjait a versenyidőszakon kívül és a versenyidőszakon belül 
egyaránt fókuszált teszteknek vetik alá a nemzetközi szövetség vagy a nemzeti 
doppingellenes szervezet teszteloszlásra vonatkozó tervei szerint, és ennek 
megfelelően kötelesek az 5.5. cikk rendelkezései, valamint a Tesztelésre és 
vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány értelmében információt adni a 
tartózkodási helyükről. 
 
Eredménykezelés: Az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabvány 5. cikke 
szerinti értesítéstől, vagy bizonyos esetekben az Eredménykezelésre vonatkozó 
nemzetközi szabvány 5. cikkében kifejezetten rögzített, és bizonyos körülmények 
esetén (például atipikus eredmény, sportolói biológiai útlevél, holléti mulasztás 1 ) 
szükséges, az értesítést megelőző lépések megtételétől a vádemelésen át az ügy 
végleges megoldásáig terjed, ideértve az elsőfokú meghallgatási folyamat végét vagy 
a fellebbezési folyamat végét (ha fellebbezést nyújtottak be). 
 
Minta: Doppingellenőrzés céljából begyűjtött bármely biológiai anyag. 
 
[Megjegyzés a minta fogalmához: Esetenként felmerül, hogy a vérminták vétele sérti 
egyes vallási vagy kulturális csoportok meggyőződését. Olyan határozat született, 
amely szerint ez az állítás alaptalan.] 
 
Aláíró felek: A Szabályzatot elfogadó és a Szabályzat megvalósításában részt vevő 
szervezetek, a 23. cikkben foglaltak szerint. 
 
Érdemi közreműködés: A 10.7.1. cikk alkalmazásában érdemi közreműködést 
tanúsító személy az, aki: (1) aláírt írásbeli nyilatkozatban vagy rögzített interjúban 
teljes körűen feltár a birtokában lévő minden információt a doppingvétségeket vagy a 
10.7.1.1 cikkben leírt egyéb eljárásokat illetően, és (2) teljes mértékben együttműködik 
bármely említett információval kapcsolatos nyomozásban és eljárásban, ideértve 
például, hogy valamely doppingellenes szervezet vagy meghallgató testület 
felhívására meghallgatáson tanúskodik. Emellett az ily módon nyújtott információnak 
hitelesnek kell lennie, és a megindított ügy vagy eljárás érdemi részére kell 
vonatkoznia, vagy ha nem indítanak ügyet vagy eljárást, megfelelő alapot 
szolgáltathatott volna egy esetleges ügy vagy eljárás megindításához. 
 
Manipuláció: Szándékos viselkedés, amely a doppingellenőrzési folyamatot 
hátráltatja, de amely egyébként nem minősülne tiltott módszernek. Manipulációnak 
minősül többek közt csúszópénz elfogadása vagy felkínálása valamely tevékenység 
elvégzése vagy el nem végzése érdekében, mintavétel megakadályozása, 
mintaelemzés befolyásolása vagy ellehetetlenítése, doppingellenes szervezethez, 
TUE bizottsághoz vagy meghallgatást végző testülethez benyújtott dokumentumok 
meghamisítása, hamis tanúvallomás beszerzése, egyéb csalás elkövetése a 
doppingellenes szervezet vagy meghallgatást végző testület kárára, amely 
befolyásolja az eredménykezelést vagy a következmények érvényesítését, továbbá a 
doppingellenőrzés bármely aspektusát befolyásoló, minden egyéb, tényleges vagy 
megkísérelt cselekedet. 
 
[Megjegyzés a manipuláció fogalmához: A jelen cikk értelmében tilos például egy 
doppingellenőrzési űrlapon az azonosító szám átírása a tesztelés alatt, a B 

 
1 A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011 (III.23.) Korm. rendelet ezt a fogalmat „a versenyen kívüli vizsgálat céljából 
történő rendelkezésre állásra vonatkozó előírások megsértéseként” használja. 
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mintaelemzés alatt a B minta üvegének összetörése, valamely minta módosítása 
idegen anyag hozzáadásával, vagy a doppingellenőrzési folyamat során 
tanúvallomást tevő vagy információt szolgáltató tanú vagy potenciális tanú 
megfélemlítése vagy az erre tett kísérlet. A manipuláció körébe tartozik az 
eredménykezelési vagy meghallgatási folyamat alatt tanúsított szabályellenes 
magatartás. Lásd a Szabályzat 10.9.3.3 cikkét. Mindazonáltal nem minősül 
manipulációnak egy személy jogos védelme doppingvétséggel kapcsolatos 
gyanúsítással szemben. A doppingellenőrzési szakemberrel vagy a 
doppingellenőrzésben részt vevő más személyekkel szembeni erőszakos fellépés, 
amely egyébként nem minősül manipulációnak, a sportszervezetek fegyelmi szabályai 
szerint kezelendő.] 
 
Célzott tesztelés: Bizonyos sportolók kiválasztása tesztelés céljából a Tesztelésre és 
vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabványban előírt kritériumok alapján. 
 
Csapatsport: Olyan sport, amelyben a játékosok verseny közben cserélhetők. 
 
Technikai dokumentum: A WADA által időről időre elfogadott és közreadott 
dokumentum, amely az egyes nemzetközi szabványokban foglalt konkrét 
doppingellenes témákra vonatkozó kötelező technikai követelményeket tartalmazza. 
 
Tesztelés: A doppingellenőrzés folyamatának azon része, amely a teszteloszlás-
tervezésből, mintavételből, mintakezelésből, valamint a minták laboratóriumba történő 
szállításából áll. 
 
WADA: Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (World Anti-Doping Agency). 

 
3.2 A Laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi szabványban meghatározott 

szakkifejezések: 
 

ABP-laboratórium: Olyan, a WADA által egyébként nem akkreditált laboratórium, 
amelyet a WADA – a nem akkreditált laboratóriumoknak az ABP céljából történő 
jóváhagyására vonatkozó kritériumoknak megfelelően – jóváhagyott arra, hogy az 
ABP-program hematológiai moduljának támogatására analitikai módszereket és 
folyamatokat alkalmazzon. 
 
Analitikus tesztelés: A doppingellenőrzési folyamatnak a laboratóriumban elvégzett 
részei, melyek közé tartozik a minta kezelése, elemzése és az eredmények jelentése. 
 
Analitikus tesztelési eljárás: A módszerjóváhagyás által igazoltak szerint a célnak 
megfelelő eljárás, mely analitoknak doppingellenőrzés céljából egy mintában történő 
kimutatására, azonosítására és/vagy számszerűsítésére használatos az ISL-lel és a 
vonatkozó technikai dokumentummal (dokumentumokkal), technikai levéllel 
(levelekkel) vagy laboratóriumi irányelvekkel összhangban. Az analitikus tesztelési 
eljárás analitikus módszerként vagy tesztelési módszerként is említésre kerül, illetve 
ismeretes. 
 
Sportolói Biológiai Útlevél Bizottság (APMU): Egy vagy több személyből álló olyan 
egység, ami az útlevélgondnok nevében a sportolói biológiai útlevelek időben történő 
kezeléséért felel az ADAMS-ben. 
 
Megerősítési eljárás (CP): Olyan analitikus tesztelési eljárás, amelynek célja, hogy 
megerősítse egy vagy több konkrét tiltott anyag, egy tiltott anyag metabolitjának 
(metabolitjainak), egy tiltott anyag vagy tiltott módszer használata markerének 
(markereinek) jelenlétét egy mintában és/vagy – adott esetben – megerősítse ezek 
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koncentrációját/arányát/pontszámát és/vagy megállapítsa ezek eredetét (exogén vagy 
endogén). 
 
További elemzés: További elemzésre – ahogy ez a szakkifejezés az ISL-ben 
használatos – akkor kerül sor, amikor egy laboratórium kiegészítő elemzést végez egy 
A mintán vagy B mintán azt követően, hogy az adott A minta vagy az adott B minta 
analitikai eredményét a laboratórium már jelentette. 
 
[Megjegyzés: Semmi nem korlátozza egy laboratórium azon jogkörét, hogy 
megismételt vagy megerősítő elemzést végezzen, vagy hogy egy mintát további 
elemzési módszerekkel elemezzen, illetve hogy bármilyen másfajta kiegészítő 
elemzést végezzen egy A mintán vagy B mintán, mielőtt az adott minta analitikai 
eredményét jelentené. Ez nem minősül további elemzésnek. 
 
Ha egy laboratórium kiegészítő elemzést végezne egy A mintán vagy B mintán azt 
követően, hogy az adott minta analitikai eredménye jelentésre került (például: 
kiegészítő mintaelemzés EPO kimutatása céljából vagy GC/C/IRMS elemzés vagy a 
sportolói biológiai útlevéllel kapcsolatos elemzés vagy kiegészítő elemzés egy tárolt 
mintán), akkor teheti ezt meg, miután megkapja a mintavételt előíró szervezet vagy 
(ha eltér) az eredménykezelő hatóság, illetve a WADA jóváhagyását. Ugyanakkor, 
miután egy sportolót tiltott anyag, tiltott anyag metabolitjának (metabolitjainak), illetve 
tiltott anyag vagy tiltott módszer használata markerének (markereinek) egy mintában 
való jelenléte alapján megvádoltak a Szabályzat 2.1 cikke szerinti doppingvétséggel, 
akkor azon a mintán csak a sportoló beleegyezésével vagy a meghallgató testület 
jóváhagyásával lehet további elemzést végezni (lásd a Szabályzat 6.5 cikkét). 
 
A további elemzést a mintavételt előíró szervezet vagy (ha eltér) az eredménykezelő 
hatóság, illetve a WADA utasítására elvégezheti ugyanaz a laboratórium, amelyik az 
eredeti analitikus tesztelést végezte, vagy egy másik laboratórium, illetve a WADA által 
jóváhagyott más laboratórium. Bármely más doppingellenes szervezet, amely további 
elemzést kíván végezni egy tárolt mintán, ezt a mintavételt előíró szervezet vagy (ha 
eltér) az eredménykezelő hatóság, illetve a WADA engedélyével teheti meg, és az felel 
minden későbbi eredménykezelésért. A WADA vagy egy másik doppingellenes 
szervezet által kezdeményezett minden mintatárolás vagy további elemzés a WADA 
vagy az adott doppingellenes szervezet költségén történik.] 
 
Laboratórium: A WADA által akkreditált laboratórium, mely tesztmódszereket és -
folyamatokat alkalmaz arra, hogy bizonyító erejű adatokat szolgáltasson a tiltólistán 
szereplő tiltott anyagok vagy tiltott módszerek felderítéséhez és/vagy azonosításához, 
valamint – adott esetben – egy küszöbértékkel rendelkező anyagnak vizeletmintákban 
és más biológiai mátrixokban a doppingellenőrzési tevékenységek keretében történő 
mennyiségi meghatározásához. 
 
A WADA által a sportolói biológiai útlevél számára jóváhagyott laboratórium(ok): 
A WADA által egyébként nem akkreditált laboratórium(ok), melyek analitikai 
módszereket és folyamatokat alkalmaznak az ABP program hematológiai moduljának 
támogatására és a nem akkreditált laboratóriumok ABP céljára történő jóváhagyási 
kritériumai szerint. 
 

3.3 Az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabványban meghatározott 
szakkifejezések: 
 
Adaptív modell: Olyan matematikai modell, ami arra szolgál, hogy azonosítsa a 
sportolóktól származó szokatlan hosszanti eredményeket. A modell kiszámítja a 
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markerértékek hosszanti profiljának valószínűségét, azt feltételezve, hogy a sportoló 
normál élettani állapotban van. 
 
Megfelelési mulasztás: A Szabályzat 2.3 és/vagy 2.5 cikkei szerinti doppingvétségek 
leírására használatos kifejezés. 
 
Elmulasztott bejelentés: A sportoló (vagy a sportoló által e feladattal megbízott 
harmadik fél) mulasztása, hogy olyan pontos és teljes körű holléti bejelentést tegyen, 
ami lehetővé teszi a sportoló tesztelési céllal történő fellelését a holléti bejelentésben 
megadott időkben és helyeken, illetve hogy szükség szerint aktualizálja ezt a holléti 
bejelentést, biztosítandó, hogy az pontos és teljes körű maradjon, mindezt a 
Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány 4.8 cikkével és az 
Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabvány B melléklet B.2 cikkével 
összhangban. 
 
Elmulasztott teszt: A sportoló nem áll rendelkezésre tesztelés céljára a kérdéses 
napra vonatkozó holléti bejelentésében megadott 60 perces időintervallumot illetően 
meghatározott helyen és időben a Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi 
szabvány 4.8 cikkével és az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabvány B 
mellékletével összhangban. 
 
Útlevélgondnok: Az adott sportoló útlevelének eredménykezeléséért és az adott 
sportoló útleveléhez kapcsolódó bármely releváns információ más doppingellenes 
szervezettel (szervezetekkel) történő megosztásáért felelős doppingellenes szervezet. 
 
Eredménykezelő hatóság: Egy adott esetben az eredménykezelés végrehajtásáért 
felelős doppingellenes szervezet. 
 
Holléti mulasztás: Elmulasztott bejelentés vagy elmulasztott teszt. 

 
3.4 A magánélet és a személyes információk védelmére vonatkozó nemzetközi 

szabványban meghatározott szakkifejezések: 
 

Adatkezelés/kezelés (és hasonló jelentésű társai, kezel és kezelt): Személyes 
információ(k) gyűjtése, az ahhoz (azokhoz) való hozzáférés, megőrzése, tárolása, 
közlése, átadása, átvitele, módosítása, törlése vagy más módon történő felhasználása. 

 
3.5 A Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvánnyal kapcsolatos, 

meghatározott szakkifejezések: 
 

Vérvételi szakember (avagy BCO): Képesített szakember, akit a mintavételt 
végrehajtó szervezet felhatalmazott arra, hogy egy sportolótól vérmintát vegyen. 
 
Felügyeleti lánc: Azon egyének és szervezetek sora, akik felelősek egy minta 
felügyeletéért a mintaadástól a minta elemzés céljából laboratóriumba történő 
beszállításáig. 
 
Hivatalos kísérő: A mintavételt végrehajtó szervezet által specifikus feladatok 
elvégzésére megfelelően kiképzett és felhatalmazott szakember, mely feladatok közé 
tartozik az alábbiak közül egy vagy több (a mintavételt végrehajtó szervezet választása 
szerint): a mintavételre kiválasztott sportoló értesítése; a sportoló kísérése és 
megfigyelése a mintavételi állomásra történő megérkezésig; a mintavételi állomáson 
jelen lévő sportolók kísérése és/vagy megfigyelése; és/vagy a mintaadásnál tanúként 
történő jelenlét és annak igazolása, amennyiben a képzése erre kifejezetten 
feljogosítja. 
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A Szabályzat 2.4 cikke szerinti holléti követelmények: A 4.8 cikkben előírt holléti 
követelmények, melyek azokra a sportolókra vonatkoznak, akik egy nemzetközi 
szövetség vagy egy nemzeti doppingellenes szervezet nyilvántartott vizsgálati 
csoportjába tartoznak. 
 
Doppingellenőrzési koordinátor: Olyan doppingellenes szervezet vagy megbízott 
harmadik fél, ami egy doppingellenes szervezet nevében a doppingellenőrzés bármely 
részletét koordinálja. A Szabályzat szerint végső soron mindig a doppingellenes 
szervezet marad felelős a Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó, a Gyógyászati célú 
mentességekre vonatkozó, A magánélet és a személyes információk védelmére 
vonatkozó, valamint az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabvány 
követelményeinek való megfelelésért. 
 
Doppingellenőr (avagy DCO): A mintavételt végrehajtó szervezet által a Tesztelésre 
és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabványban a DCO-knak adott felelősségi 
körök végrehajtására kiképzett és felhatalmazott szakember. 
 
Mintavételi állomás: Az a hely, ahol a mintavételi alkalmat lebonyolítják a 6.3.2 
cikknek megfelelően. 
 
Versenyidőszakon belüli dátum: Miként azt a 4.8.8.4 cikk meghatározza. 
 
Előzetes értesítés nélküli tesztelés: Olyan mintavétel, amelyre a sportolónak szóló 
előzetes figyelmeztetés nélkül kerül sor, és ahol a sportoló az értesítés pillanatától a 
mintaadásig folyamatos kíséret alatt áll. 
 
Véletlenszerű kiválasztás: Sportolók kiválasztása olyan tesztelésre, ami nem célzott 
tesztelés. 
 
Kockázatértékelés: Egy sportban vagy sportágban előforduló dopping kockázatának 
felmérése egy doppingellenes szervezet részéről a 4.2 cikk szerint. 
 
Mintavételt végrehajtó szervezet: Az a szervezet, ami a mintáknak a Tesztelésre és 
vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány követelményeivel összhangban történő 
levételéért felelős, legyen az akár (1) maga a mintavételt előíró szervezet; vagy (2) 
egy megbízott harmadik fél, amely részére a tesztelés elvégzésének hatásköre 
átruházásra vagy alvállalkozásba adásra került. A Szabályzat szerint végső soron 
mindig a mintavételt előíró szervezet marad felelős a Tesztelésre és vizsgálatokra 
vonatkozó nemzetközi szabványnak a mintavétellel kapcsolatos követelményei 
betartásáért. 
 
Mintavételi felszerelés: A mintavételi alkalom során és után bármely időpontban a 
minta levételére, tartására vagy tárolására használatos A és B üvegcsék, készletek 
vagy tartályok, mintavételi edények, csövek vagy egyéb felszerelések, melyek 
megfelelnek a 6.3.4 cikk követelményeinek. 
 
Mintavételi személyzet: Gyűjtőfogalom a mintavételt végrehajtó szervezet által a 
mintavételi alkalom során a feladatok végrehajtására vagy az azokban történő 
segédkezésre felhatalmazott, képesített szakemberekre. 
 
Mintavételi alkalom: Mindazon egymást követő tevékenységek, melyekben a 
sportoló közvetlenül érintett, az első kapcsolatfelvétel pillanatától kezdve egészen 
addig, amíg a sportoló elhagyja a mintavételi állomást, miután beszolgáltatta a mintáját 
(mintáit). 
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Elemzéshez megfelelő fajsúly: Legalább 90 ml, de kevesebb mint 150 ml térfogatú 
minták esetében 1,005 vagy magasabb fajsúly refraktométerrel mérve, illetve 1,010 
vagy magasabb érték laboratóriumi mérőpálcával mérve. 150 ml vagy nagyobb 
térfogatú minták esetében 1,003 vagy magasabb fajsúly kizárólag refraktométerrel 
mérve. 
 
Elemzéshez megfelelő vizeletmennyiség: Legalább 90 ml, függetlenül attól, hogy a 
laboratórium az összes vagy csak néhány tiltott anyagra és tiltott módszerre fogja 
vizsgálni a mintát. 
 
Manipulációt jelző: Arra utal, hogy a mintavételi felszerelés egy vagy több olyan 
behatolási jelzőeszközt vagy akadályt foglal magában vagy – adott esetben – 
tartalmaz, ami – ha fel van törve vagy hiányzik, vagy más módon sérült – látható 
bizonyítékkal szolgálhat arra nézve, hogy a mintavételi felszerelés manipulálása vagy 
manipulálásának kísérlete történt. 
 
Csapattevékenység(ek): Sportolók által kollektív alapon, egy csapat részeként (pl. 
edzés, utazás, taktikai megbeszélések) vagy a csapat felügyelete alatt (pl. 
csapatorvos általi kezelés) végzett sporttevékenységek. 
 
Sportspecifikus Elemzés Technikai Dokumentuma (TDSSA): Olyan technikai 
dokumentum, ami meghatározza az elemzés azon minimális szintjeit, amiket a 
doppingellenes szervezeteknek alkalmazniuk kell a sportok és sportágak esetében 
bizonyos tiltott anyagokra és/vagy tiltott módszerekre, amelyekkel a legvalószínűbb a 
visszaélés az adott sportokban és sportágakban. 
 
Teszt(ek): Egyetlen sportolótól egyetlen mintavételi alkalom során levett (és elemzett) 
minta (minták) bármilyen kombinációja. 
 
Teszteloszlási terv: Egy doppingellenes szervezet által írt dokumentum, ami – a 4. 
cikk követelményeivel összhangban – megtervezi a sportolók tesztelését. 
 
Mintavételt előíró szervezet: Az a doppingellenes szervezet, amely a hatáskörébe 
tartozó sportolókra vonatkozóan engedélyezi a tesztelést. A doppingellenes szervezet 
hatásköréből adódóan és annak szabályai szerint felhatalmazhat egy megbízott 
harmadik felet a tesztelés elvégzésére. Az ilyen felhatalmazást dokumentálni kell. A 
tesztelést engedélyező doppingellenes szervezet marad a mintavételt előíró szervezet 
és a Szabályzat szerint végső soron ez marad felelős annak biztosításáért, hogy a 
tesztelést végző megbízott harmadik fél mindezt a Tesztelésre és vizsgálatokra 
vonatkozó nemzetközi szabvány követelményeinek megfelelően végezze. 
 
Sikertelen kísérletről szóló jelentés: Részletes jelentés egy arra tett sikertelen 
kísérletről, hogy mintát vegyenek egy nyilvántartott vizsgálati csoportba vagy tesztelési 
csoportba tartozó sportolótól, ami rögzíti a kísérlet dátumát, a meglátogatott helyet, a 
helyszínre történő megérkezés és onnan való távozás pontos idejét, a helyszínen 
annak érdekében tett lépéseket, hogy megpróbálják megtalálni a sportolót (beleértve 
a harmadik felekkel történt bármiféle kapcsolatfelvétel részleteit), valamint rögzít a 
kísérlettel kapcsolatos bármely más releváns részletet. 
 
Holléti bejelentés: Nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportoló által vagy 
nevében szolgáltatott információ, amely a 4.8 cikkel összhangban rögzíti, hogy a 
sportoló az aktuális és/vagy a következő negyedévben hol fog tartózkodni. 
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3.6 Értelmezés: 
 

3.6.1 A Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány hivatalos 
szövege angol és francia nyelven kerül megjelentetésre. Az angol és a francia 
változat közötti bármilyen ellentmondás esetén az angol nyelvű változat a 
mérvadó. 

 
3.6.2 Csakúgy, mint a Szabályzat, a Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó 

nemzetközi szabvány is az arányosság, az emberi jogok elveit és más 
alkalmazandó jogi alapelveket figyelembe véve került megfogalmazásra, és 
ennek fényében értelmezendő és alkalmazandó. 

 
3.6.3 A Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány különböző 

rendelkezéseihez fűzött megjegyzések arra használandók, hogy útmutatást 
adjanak annak értelmezéséhez. 

 
3.6.4 Hacsak másként nincs meghatározva, a szakaszokra és cikkekre történő 

hivatkozások a Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány 
szakaszaira és cikkeire hivatkoznak. 

 
3.6.5 Ahol a Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány a 

„nap(ok)” kifejezést használja, az naptári napot jelent, hacsak másként nincs 
meghatározva. 

 
3.6.6 A Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány mellékletei 

ugyanannyira kötelező érvényűek, mint a nemzetközi szabvány többi része. 
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MÁSODIK RÉSZ: TESZTELÉSI NORMÁK 
 
4.0 Hatékony tesztelés tervezése 

 
4.1 Cél 

 
4.1.1 Mindegyik doppingellenes szervezet köteles a hatáskörébe tartozó sportolók 

körében intelligens tesztelést megtervezni és végrehajtani, ami a dopping 
kockázatával arányos, továbbá az ilyen gyakorlatok felderítésére és az azoktól 
való eltántorításra alkalmas. A 4. cikk célja, hogy meghatározza azokat a 
lépéseket, amikre szükség van a kockázatértékelés kidolgozásához és az e 
követelményt kielégítő teszteloszlási terv elkészítéséhez. A Szabályzat 23.3 
cikke előírja az aláíró feleknek, hogy szenteljenek elegendő erőforrást annak, 
hogy olyan tesztelési programokat valósítsanak meg minden területen, melyek 
összhangban állnak a Szabályzattal és a nemzetközi szabványokkal. 

 
4.1.2 A doppingellenes szervezetnek biztosítania kell, hogy a sportolót segítő 

személyzet, illetve semmilyen egyéb ellenérdekű személy ne vegyen részt a 
sportolóikkal kapcsolatos teszteloszlási tervezésben, illetve a sportolók 
tesztelésre történő kiválasztása folyamatában. 

 
4.1.3 A doppingellenes szervezet dokumentálja kockázatértékelését és 

teszteloszlási tervét, és e kockázatértékelést és teszteloszlási tervet kérésre 
átadja a WADA-nak. A doppingellenes szervezetnek a WADA megelégedésére 
be kell tudnia mutatni azt, hogy megfelelően értékelte a kapcsolódó 
kockázatokat, és ezen értékelés eredményei alapján megfelelő teszteloszlási 
tervet dolgozott ki és/vagy hajtott végre. 

 
4.1.4 A doppingellenes szervezet az év/ciklus során a változó körülmények és a 

teszteloszlási terv végrehajtása tükrében nyomon követi, értékeli és 
aktualizálja kockázatértékelését és teszteloszlási tervét. Teszteloszlási tervét 
úgy módosítja, hogy az tükrözze a doppingellenes szervezet által összegyűjtött 
új értesüléseket és kidolgozott információkat, és figyelembe vegye a más 
doppingellenes szervezetek által végzett tesztelést. 

 
4.2 Kockázatértékelés 

 
4.2.1 A teszteloszlási terv kiinduló pontja a jóhiszeműen lefolytatott, megfontolt 

kockázatértékelés. Ezen értékelés (legalább) a következő információkat veszi 
figyelembe: 
 
a) Az adott sport(ok) (és/vagy a sport(ok)on belüli sportág(ak)) fizikai és 

egyéb követelményei, különös tekintettel a sport(ok)/sportág(ak) 
fiziológiai követelményeire; 

 
b) Az érintett sport(ok)ban/sportág(ak)ban egy sportoló melyik tiltott 

anyagokat és/vagy tiltott módszereket venné legnagyobb 
valószínűséggel fontolóra a teljesítmény növelése céljából; 

 
c) A sport(ok)/sportág(ak) különböző szintjein és az adott 

sport(ok)ban/sportág(ak)ban részt vevő nemzetek számára elérhető 
díjazások és/vagy a dopping potenciális ösztönzői; 
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d) A dopping története a sport(ok)ban/sportág(ak)ban, nemzet(ek)ben 
és/vagy sporteseményen; 
 
[Megjegyzés a 4.2.1 cikk (d) pontjához: Hacsak nem volt egy adott 
sportban hatékony tesztelési program, amely egyaránt kiterjedt a 
versenyidőszakon belüli és versenyidőszakon kívüli tesztelésre, a 
pozitív vizsgálati eredmények teljes hiánya vagy kis száma vajmi 
keveset mond el arról, hogy mekkora kockázata van a doppingnak az 
adott sportban, ha egyáltalán bármit is elárul.] 

 
e) A doppingtrendekkel kapcsolatban rendelkezésre álló statisztikák és 

kutatási megállapítások (pl. a WADA által közzétett doppingtesztelési 
adatok és doppingvétségi jelentések; szakmailag értékelt cikkek); 

 
f) A sport lehetséges doppingolási gyakorlataival kapcsolatban kapott 

értesülések/kidolgozott információk (pl. laboratóriumi és APMU 
ajánlások; mintavételi személyzet jelentései; sportolók vallomásai; 
bűnügyi vizsgálatokból származó információk; és/vagy egyéb, a WADA 
Információgyűjtési és Információmegosztási Irányelvével összhangban 
kapott értesülések/kidolgozott információk) a 11. cikkel összhangban; 

 
g) Az előző teszteloszlási tervezési ciklusok eredményei, beleértve a 

múltbéli tesztelési stratégiákat; 
 
h) Egy sportoló pályafutása során az adott sportban/sportágban mely 

pontokon válnának leginkább egy sportoló hasznára a tiltott anyagok 
és/vagy tiltott módszerek; és 

 
i) Tekintettel a szóban forgó sport/sportág idényének szerkezetére 

(beleértve a normál versenynaptárakat és edzésmintákat), az év/ciklus 
során mely időpont(ok)ban válnának leginkább egy sportoló hasznára 
a tiltott anyagok és/vagy tiltott módszerek. 

 
4.2.2 Teszteloszlási tervének kialakítása során a doppingellenes szervezet 

jóhiszeműen vegyen figyelembe az adott sport vagy sportág vonatkozásában 
egy átfedésben lévő tesztelési hatáskörrel rendelkező másik doppingellenes 
szervezet által végzett bármely kockázatértékelést. Ugyanakkor a nemzetközi 
szövetségre nézve nem kötelező érvényű a nemzeti doppingellenes szervezet 
által egy adott sport vagy sportág területén fennálló doppingolási kockázatot 
illetően végzett értékelés, és a nemzeti doppingellenes szervezetre nézve nem 
kötelező érvényű a nemzetközi szövetség által egy adott sport vagy sportág 
területén fennálló doppingolási kockázatot illetően végzett értékelés. 

 
4.2.3 Teszteloszlási tervének kialakításakor a doppingellenes szervezet beépíti a 

TDSSA követelményeit. 
 
4.3 Nemzetközi szintű és nemzeti szintű sportolók meghatározása 
 

4.3.1 A Szabályzat 5.2 cikke a sportolók esetlegesen igen nagy csoportjai felett ad 
tesztelési hatáskört a különböző doppingellenes szervezeteknek. Ugyanakkor, 
felismerve a doppingellenes szervezetek véges erőforrásait, a sportolónak a 
Szabályzat szerinti meghatározása lehetővé teszi a nemzeti doppingellenes 
szervezeteknek, hogy a nemzeti doppingellenes programok (különösen a 
tesztelés) hatálya alá vetendő sportolók számát azokra korlátozzák, akik a 
legmagasabb nemzeti szinteken versenyeznek (azaz a nemzeti szintű 
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sportolókra, ahogy azt a nemzeti doppingellenes szervezet meghatározza). 
Úgyszintén lehetővé teszi, hogy a nemzetközi szövetségek a doppingellenes 
programjukat (beleértve a tesztelést) azokra koncentrálják, akik rendszeresen 
versenyeznek nemzetközi szinten (azaz a nemzetközi szintű sportolókra, 
ahogy azt a nemzetközi szövetség meghatározza). 
 
[Megjegyzés a 4.3.1 cikkhez: Egy nemzetközi szövetséget semmi nem gátol 
abban, hogy a hatáskörébe tartozó olyan sportolót teszteljen, aki nem 
nemzetközi szintű sportoló, ha azt helyénvalónak találja, pl. ha az illető egy 
nemzetközi sporteseményen versenyez. Ezenfelül a sportoló Szabályzat 
szerinti meghatározása alapján a nemzeti doppingellenes szervezet 
határozhat úgy is, hogy kiterjeszti a doppingellenes programját (beleértve a 
tesztelést) azokra a sportolókra, akik a nemzeti szint alatt versenyeznek. Egy 
nemzetközi szövetség teszteloszlási tervének azonban főként a nemzetközi 
szintű sportolókra kell koncentrálnia, míg egy nemzeti doppingellenes 
szervezet teszteloszlási tervének főként a nemzeti szintű és ennél magasabb 
besorolású sportolókra kell koncentrálnia.] 
 

4.3.2 Ennélfogva, amikor a 4.2 cikkben leírt kockázatértékelés és teszteloszlási terv 
elkészül, a következő lépés meghatározni (nemzetközi szövetség esetében) 
azon nemzetközi szintű sportolók, illetve (nemzeti doppingellenes szervezet 
esetében) azon nemzeti szintű sportolók megfelelő definícióját, akik a 
doppingellenes szervezet általi tesztelés hatálya alá fognak esni: 
 
a) Egy nemzetközi szövetség saját belátása szerint határozhatja meg, 

hogy milyen szempontok szerint minősíti a sportolókat nemzetközi 
szintű sportolóknak, pl. ranglista vagy adott nemzetközi 
sporteseményeken való részvétel stb. alapján. E meghatározást 
jóhiszeműen kell megalkotnia, összhangban azzal a felelősségével, 
hogy (a leginkább a nagyközönség szeme előtt lévő) nemzetközi 
szinten védje a sport tisztaságát egy olyan definíció rögzítésével, amely 
minimálisan (és az adott sporttal/sportággal kapcsolatban elvégzett 
kockázatértékeléssel összhangban) magában foglalja azokat a 
sportolókat, akik rendszeresen nemzetközi szinten versenyeznek 
és/vagy világcsúcs környéki színvonalon versenyeznek. 
 
[Megjegyzés a 4.3.2 cikk (a) pontjához: A Szabályzat megköveteli, hogy 
mindegyik nemzetközi szövetség egyértelmű és tömör formában tegye 
közzé azokat a kritériumokat, amelyek alapján nemzetközi szintű 
sportolóknak minősít sportolókat, hogy mindenki számára világos 
legyen, hol húzódik a határvonal. Ha például a kritériumok között 
szerepel bizonyos nemzetközi sporteseményeken való versenyzés, 
akkor a nemzetközi szövetségnek közzé kell tennie az ilyen nemzetközi 
sportesemények listáját.] 
 

b) Hasonlóképpen, egy nemzeti doppingellenes szervezet is saját 
belátása szerint határozhatja meg, hogy milyen szempontok szerint 
minősíti a sportolókat nemzeti szintű sportolóknak. E meghatározást 
úgyszintén jóhiszeműen kell megalkotnia, összhangban azzal a 
felelősségével, hogy nemzeti szinten védje a sport tisztaságát (ami 
különböző sportokban a nemzeti büszkeség forrása és a nemzetközi 
versenyeken való részvétel rajtköve, beleértve a nemzet képviseletét 
nemzetközi sporteseményeken és versenyeken). Következésképpen a 
definíciónak minimálisan (és az adott sporttal/sportággal kapcsolatban 
elvégzett kockázatértékeléssel összhangban) magában kell foglalnia 
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azokat, akik a szóban forgó sportban a nemzeti versenyek 
legmagasabb szintjein versenyeznek (vagyis az országos bajnokság 
vagy más olyan sportesemények, amelyek eldöntik, vagy amelyek 
hozzájárulnak annak eldöntéséhez, hogy kik a legjobbak az országban 
a szóban forgó kategóriában/sportágban, és/vagy kiket lehet 
kiválasztani arra, hogy az országot nemzetközi sporteseményeken 
vagy versenyeken képviseljék). Ide tartoznak az adott ország azon 
polgárai is, akik rendszeresen vagy gyakran versenyeznek (az 
országos szint helyett) nemzetközi szinten és/vagy nemzetközi 
sporteseményeken vagy versenyeken, de akiket a nemzetközi 
szövetségük nem minősít nemzetközi szintű sportolóknak. 

 
4.4 Rangsorolás a sportok és/vagy sportágak között 
 

4.4.1 Ezt követően a doppingellenes szervezet mérlegeli, hogy vannak-e olyan 
tényezők, amelyek indokolják, hogy a tesztelési erőforrásokat másokat 
megelőzve egy sportra, sportágra vagy nemzetre irányítsák (esettől függően), 
és korlátozás nélkül figyelembe veszi azok eseménynaptárát. Ez azt jelenti, 
hogy a doppingolás relatív kockázatainak felmérése után: 
 
a) Egy nemzetközi szövetség esetében a tesztelést a saját sportján belül 

a különböző sportágak és nemzetek között osztja el. 
 
b) Egy nemzeti doppingellenes szervezet esetében a tesztelést a 

különböző sportok között osztja el, továbbá mérlegeli a nemzeti 
doppingellenes politika bármely olyan súlypontjait, amely arra 
késztetheti, hogy bizonyos sportokat előtérbe helyezzen másokkal 
szemben. 
 
[Megjegyzés a 4.4.1 cikk (b) pontjához: A nemzeti doppingellenes 
szervezeteknek változó nemzeti politikai követelményeik és prioritásaik 
lesznek. Valamely nemzeti doppingellenes szervezetnek például jogos 
indokai lehetnek az olimpiai sportok (némelyikének vagy 
összességének) előtérbe helyezésére, míg egy másiknak jogos indokai 
lehetnek például arra, az adott sportnemzet eltérő jellemzői miatt, hogy 
bizonyos más „nemzeti” sportokat helyezzen előtérbe. A politika e 
súlypontjai releváns szempontot jelentenek a nemzeti doppingellenes 
szervezet teszteloszlási tervezése során, akárcsak a dopping relatív 
kockázatának értékelése a szervezet nemzeti hatáskörén belül űzött 
különféle sportokban. Ennek alapján a nemzeti doppingellenes 
szervezet dönthet például úgy, hogy egy adott időszakra vonatkozó 
teszteloszlási tervében (1) tesztelést ír elő a hatáskörébe tartozó egyes 
sportokban, míg másokban nem; és (2) másikakkal szemben 
elsőbbséget tulajdonít egyes sportoknak, de nem azért, mert azokban 
a sportokban nagyobb volna a dopping kockázata, hanem azért, mert 
nagyobb nemzeti érdek fűződik e sportok tisztaságának biztosításához.] 
 

c) Jelentős sportesemény szervezője esetében a tesztelést a saját 
sporteseményében érintett különböző sportok és/vagy sportágak között 
osztja el. 

 
d) A teszteloszlási tervben a tesztelési erőforrások elosztása 

szempontjából releváns másik tényező a szóban forgó sport(ok)ban 
és/vagy sportág(ak)ban és/vagy nemzet(ek)ben az adott szinten 
érintett sportolók száma. Ahol a dopping kockázatát egyformának 
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értékelik két különböző sport, sportág vagy nemzet között, több 
erőforrást kell szentelni arra a sportra, sportágra vagy nemzetre, 
amelyben több sportoló érintett. 

 
4.5 Rangsorolás a különböző sportolók között 
 

4.5.1 Amint meghatározásra kerültek a nemzetközi szintű sportolók és a nemzeti 
szintű sportolók (lásd 4.3 cikk) és kialakult a fontossági sorrend az egyes 
sportok/sportágak/nemzetek között (lásd 4.4 cikk), egy intelligens 
teszteloszlási terv célzott tesztelést alkalmaz annak érdekében, hogy a 
tesztelési erőforrásokat oda összpontosítsa, ahol a legnagyobb szükség van 
rájuk a sportolók teljes csoportján belül. Így tehát a célzott tesztelést kell 
előtérbe helyezni, vagyis a doppingellenes szervezet teszteloszlási tervének 
keretében végrehajtott tesztelés jelentős részének célzott tesztelésnek kell 
lennie sportolói teljes csoportján belül. 
 
[Megjegyzés a 4.5.1 cikkhez: A célzott tesztelés azért élvez prioritást, mert a 
véletlenszerű tesztelés, de még a súlyozott véletlenszerű tesztelés sem 
biztosítja, hogy az összes megfelelő sportoló kellőképpen tesztelve lesz. A 
Szabályzat a célzott teszteléshez nem írja elő követelményként az alapos 
gyanút vagy megalapozott indokot. A célzott tesztelést azonban kizárólag a 
jogszerű doppingellenőrzés céljára szabad használni.] 
 

4.5.2 A doppingellenes szervezeteknek mérlegelniük kell a célzott tesztelés 
végzését a sportolók következő kategóriáinál: 
 
a) A nemzetközi szövetségek esetében azoknál a sportolóknál (különösen 

a kiemelt sportágakból vagy nemzetekből), akik ranglista vagy egyéb 
megfelelő szempontok meghatározása alapján rendszeresen 
versenyeznek a legmagasabb szintű nemzetközi versenyeken (pl. az 
olimpiai, paralimpiai vagy világbajnoki érmek várományosai). 

 
b) A nemzeti doppingellenes szervezetek esetében a következő sportolók 

a kiemelt sportokból: 
 
(i) azok a sportolók, akik jelentős sporteseményeken (pl. olimpiai 

játékok, paralimpiai játékok, világbajnoksági és más 
többsportos sportesemények) vagy más, nagy nemzeti prioritást 
élvező sportokban a nemzeti válogatott tagjai (vagy akik e 
csapatokba beválogathatók); 

 
(ii) azok a sportolók, akik önállóan edzenek, de jelentős 

sporteseményeken teljesítenek (pl. olimpiai, paralimpiai, 
világbajnoksági és más többsportos sportesemények), és akik 
ilyen sporteseményekre kiválaszthatók; 

 
(iii) azok a sportolók, akik állami finanszírozást kapnak; 
 
(iv) azok a nemzeti szintű sportolók, akik külföldön élnek, edzenek 

vagy versenyeznek; 
 

[Megjegyzés a 4.5.2 cikk (b) pontjának (iv) alpontjához: Még ha 
a nemzeti szintű sportolók nem is a nemzeti doppingellenes 
szervezet országában élnek vagy edzenek, akkor is az adott 
nemzeti doppingellenes szervezet felel annak biztosításáért, 
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hogy e sportolókat külföldön tesztelésnek vessék alá. Az a tény, 
hogy egy sportoló külföldön él, vagy gyakran külföldön edz, nem 
ad alapos okot arra, hogy te teszteljék.] 

 
(v) azok a nemzeti szintű sportolók, akik más országok 

állampolgárai, de a nemzeti doppingellenes szervezet 
országában vannak jelen (függetlenül attól, hogy ott élnek, 
edzenek, versenyeznek, vagy másképp); és 

 
(vi) a nemzetközi szintű sportolók, a nemzetközi szövetségekkel 

együttműködve. 
 

c) Minden tesztelési hatáskörrel rendelkező doppingellenes szervezet 
esetében: 
 
(i) azok a sportolók, akik eltiltás vagy ideiglenes felfüggesztés 

időtartamát töltik; és 
 
(ii) azok a sportolók, akiknél a sportból való visszavonulásuk előtt 

magas prioritást kapott a tesztelés, és akik a visszavonulásból 
most szeretnének visszatérni a sportban való aktív részvételhez. 

 
[Megjegyzés a 4.5.2 cikkhez: A nemzetközi szövetségek, a nemzeti 
doppingellenes szervezetek és más doppingellenes szervezetek közötti 
koordináció a 4.9 cikk szerint történik.] 
 

4.5.3 A doppingellenes szervezeteknek más tényezőket is mérlegelni kell azzal 
kapcsolatban, hogy mely sportolókat vessék alá célzott tesztelésnek. E 
releváns tényezők közé tartozhatnak (de nem kizárólag): 
 
a) Korábbi doppingvétségek, korábbi tesztek, beleértve bármely rendkívüli 

biológiai paramétert (vérkép paraméterek, szteroid profilok egy APMU 
ajánlása alapján stb.); 

 
b) Korábbi sportteljesítmények, teljesítménybeli mintázat és/vagy 

kiemelkedő teljesítmény hozzá illeszkedő tesztértékek nélkül; 
 
c) A holléti követelmények betartásának ismételt elmulasztása; 
 
d) Gyanús holléti mintázatok (pl. a holléti információk utolsó pillanatban 

történő módosításai); 
 
e) Távoli helyre költözés vagy ott folytatott edzés; 
 
f) Várt verseny(ek)től való visszalépés vagy azokról való távollét; 
 
g) Doppingolási előélettel rendelkező harmadik féllel (például 

csapattárssal, edzővel vagy orvossal) való gyakori érintkezés; 
 
h) Sérülés; 
 
i) Életkor/pályafutás szakasza (pl. junior kategóriából senior kategóriába 

való átlépés, közeledés a szerződés lejártához, közelgő visszavonulás); 
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j) A jobb teljesítmény pénzügyi ösztönzése, például pénzdíj vagy 
szponzorálási lehetőségek; és/vagy 

 
k) Megbízható értesülés egy harmadik féltől, illetve a doppingellenes 

szervezet által a 11. cikkel összhangban kidolgozott vagy vele 
megosztott információ. 

 
4.5.4 Az olyan tesztelés, ami nem célzott tesztelés, véletlenszerű kiválasztással 

kerül meghatározásra, és azt a Hatékony Tesztelési Program Megvalósítására 
Vonatkozó Irányelvekben foglalt kiválasztási lehetőségek szerint kell 
végrehajtani. A véletlenszerű kiválasztás az ilyen kiválasztásra szolgáló 
valamely dokumentált kiválasztási eljárással kerül végrehajtásra. A 
véletlenszerű kiválasztás lehet súlyozott (ahol a sportolók a kiválasztási 
esélyek növelése vagy csökkentése érdekében előre meghatározott 
szempontok alapján vannak rangsorolva) vagy teljesen véletlenszerű (ahol 
nem vesznek figyelembe előre meghatározott szempontokat, és a sportolókat 
önkényesen választják ki a sportolók neveit tartalmazó listából vagy 
csoportból). A súlyozott véletlenszerű kiválasztást priorizálni kell és 
meghatározott szempontoknak megfelelően kell végrehajtani, amik figyelembe 
vehetik (az adott esettől függően) a 4.5.2 és 4.5.3 cikkben felsorolt tényezőket 
annak biztosítására, hogy a „kockázatosnak” minősülő sportolók nagyobb 
arányban kerüljenek kiválasztásra. 
 
[Megjegyzés a 4.5.4 cikkhez: A célzott tesztelés mellett a véletlenszerű 
kiválasztással végzett tesztelés fontos eltántorító szerepet tölthet be, valamint 
segíthet védeni egy adott sportesemény tisztaságát.] 
 

4.5.5 A félreértések elkerülése végett, a sportolók tesztelésre - és különösen célzott 
tesztelésre - való kiválasztására szolgáló szempontok kidolgozásától 
függetlenül, valamint függetlenül attól, hogy általános szabályként a tesztelést 
6:00 és 23:00 óra között kell elvégezni, hacsak (i) a sportoló nem ad meg egy 
60 perces időintervallumot 5:00 órától kezdődően vagy (ii) nincs alapos ok az 
éjszakai (azaz 23:00 és 6:00 óra közötti) tesztelésre, a legfontosabb alapelv 
továbbra is az marad (amint azt a Szabályzat 5.2 cikke meghatározza), hogy a 
sportolót a tesztelés végrehajtására hatáskörrel rendelkező bármely 
doppingellenes szervezet bármikor és bárhol felszólíthatja minta adására, 
függetlenül attól, hogy a sportoló tesztelésre való kiválasztása megfelel vagy 
nem felel meg ezeknek a szempontoknak. Ennek megfelelően egy sportoló 
nem tagadhatja meg a mintavételen történő részvételt arra való hivatkozással, 
hogy az ilyen tesztelés nem szerepel a doppingellenes szervezet teszteloszlási 
tervében és/vagy az nem 6:00 és 23:00 óra között kerül végrehajtásra és/vagy 
a sportoló nem felel meg a vonatkozó tesztelési kiválasztási szempontoknak 
vagy más ok miatt nem kellett volna őt kiválasztani tesztelésre. 

 
4.6 Rangsorolás a különféle típusú tesztelések és minták között 
 

4.6.1 A 4.2-4.5 cikkekben leírt kockázatértékelési és priorizálási folyamat alapján a 
doppingellenes szervezetnek meg kell határoznia, hogy milyen mértékben van 
szükség a következő tesztelési típusok egyikére vagy másikára annak 
érdekében, hogy intelligens és hatékony módon felderítsék az adott 
sport(ok)on, sportág(ak)on és/vagy nemzet(ek)en belül a doppingolási 
gyakorlatokat, és eltántorítsanak attól: 
 
a) Versenyidőszakon belüli tesztelés és versenyidőszakon kívüli tesztelés; 
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(i) Azokban a sportokban és/vagy sportágakban, amelyekről 
megállapították, hogy versenyidőszakon kívül magas bennük a 
doppingolás kockázata, a versenyidőszakon kívüli tesztelést 
kell előnyben részesíteni, és a rendelkezésre álló tesztelés 
jelentős részét versenyidőszakon kívül kell elvégezni. 
Ugyanakkor lényeges mennyiségben kerülhet sor 
versenyidőszakon belüli tesztelésre is. 

 
(ii) Azokban a sportokban és/vagy sportágakban, amelyekről 

megállapították, hogy versenyidőszakon kívül alacsony bennük 
a doppingolás kockázata (vagyis ahol egyértelműen 
kimutatható, hogy a versenyidőszakon kívüli dopping 
valószínűleg nem eredményez javulást a teljesítményben, 
illetve nem biztosít egyéb jogosulatlan előnyöket), a 
versenyidőszakon belüli tesztelést kell előnyben részesíteni, és 
a rendelkezésre álló tesztelés jelentős részét versenyidőszakon 
belül kell elvégezni. Ugyanakkor némi versenyidőszakon kívüli 
tesztelésre így is sor kerülhet, arányosan azzal, milyen 
kockázata van az adott sportban/sportágban a 
versenyidőszakon kívüli doppingnak. Rendkívül kivételesen, 
vagyis azon ritka sportok és/vagy sportágak esetében, 
amelyeknél jóhiszeműen az kerül megállapításra, hogy a 
versenyidőszakokon kívül a doppingnak nincs lényeges 
kockázata, el lehet tekinteni a versenyidőszakon kívüli 
teszteléstől. Ilyen körülmények között a nemzetközi 
szövetségnek a WADA-hoz kell fordulnia, hogy mentességet 
kérjen a versenyidőszakon kívüli tesztelés alól a WADA által 
kibocsátott bármely jegyzőkönyvnek megfelelően. 

 
b) Vizelettesztelés; 
 
c) Vértesztelés; 
 
d) Hosszanti profilvizsgálattal járó tesztelés, vagyis a sportolói biológiai 

útlevél program; és 
 

e) Szárított vérfoltok tesztelése. 
 
[Megjegyzés a 4.6.1 cikk (c), (d) és (e) pontjaihoz: E Tesztelésre és 
vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabványban a vérre vonatkozó 
követelmények korlátozás nélkül vonatkoznak a D melléklet (Vénás vérminták 
vétele) és az I melléklet (Sportolói biológiai útlevélhez szükséges vérminták 
levétele, tárolása és szállítása) szerint érbeszúrással levett, valamint a J 
melléklet (Szárított vérfoltminták levétele, tárolása és szállítása) szerint 
kapilláris vérvétellel begyűjtött mintákra, azonban a mintavételi felszereléstől 
és a kért elemzésektől függően eltérő követelmények érvényesek, pl. speciális 
követelmények vonatkoznak a szárított vérfoltmintákra, melyeket egy 
abszorbens mintahordozón (azaz szárított vérfolt gyűjtő cellulózkártyán, illetve 
más anyagból készült egyéb felszerelésen) gyűjtenek be és hagynak 
megszáradni.] 
 

4.7 Mintaelemzés, megőrzési stratégia és további elemzés 
 

4.7.1 A doppingellenes szervezetek attól függően kérik fel a laboratóriumokat a 
mintáknak a szabványos elemzési menü szerinti elemzésére, hogy a mintát 
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versenyidőszakon belül vagy versenyidőszakon kívül vették le. A 
doppingellenes szervezetek az adott sport/sportág/ország kockázata vagy a 
doppingellenes szervezet által esetleg kapott bármely információ alapján 
mérlegelhetik a TDSSA-ban foglaltakhoz (vagy az ott megkövetelt szintekhez) 
képest bővebb mintaelemzés elvégzését a tiltott anyagok vagy tiltott 
módszerek tekintetében. 

 
4.7.2 Egy doppingellenes szervezet a WADA-hoz fordulhat, hogy rugalmasságot 

kérjen a tiltott anyagok vagy tiltott módszerek tekintetében meghatározott 
elemzés minimális szintjeinek végrehajtása terén, amint azt a TDSSA leírja. 

 
4.7.3 A doppingellenes szervezetnek írásbeli stratégiát kell kidolgoznia a minták és 

az ilyen minták vételezésével kapcsolatos dokumentáció megőrzésére 
vonatkozóan, amely lehetővé teszi e minták későbbi, a Szabályzat 6.5 és 6.6 
cikkeinek megfelelő további elemzését. E stratégiának meg kell felelnie a 
Laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi szabvány, valamint A magánélet és 
a személyes információk védelmére vonatkozó nemzetközi szabvány 
előírásainak, és figyelembe kell vennie a mintaelemzés céljait, amint azt a 
Szabályzat 6.2 cikke megfogalmazza, valamint (korlátozás nélkül) a következő 
elemeket: 
 
a) A laboratórium és az APMU ajánlásait; 
 
b) A sportolói biológiai útlevél programmal kapcsolatos visszamenőleges 

elemzés esetleges szükségességét; 
 
c) A sportolóval, az adott sporttal és/vagy sportággal kapcsolatos, a 

jövőben bevezetendő új felderítési módszereket; 
 
d) A sportolóktól vett, a 4.5 cikkben foglalt szempontok némelyikét vagy 

összességét kielégítő mintákat; 
 
e) A doppingellenes szervezet rendelkezésére bocsátott bármely más 

információt, ami indokolja a mintáknak a doppingellenes szervezet 
döntése szerinti hosszú távú tárolását vagy további elemzését. 

 
4.8 Holléti információk beszerzése 

 
4.8.1 A holléti információ nem öncél, hanem egy célt, nevezetesen az előzetes 

értesítés nélküli tesztelés hatékony és hatásos végrehajtását szolgáló eszköz. 
Ezért, ha egy doppingellenes szervezet azt állapította meg, hogy tesztelést 
(beleértve a versenyidőszakon kívüli tesztelést) kell végeznie bizonyos 
sportolóknál, akkor mérlegelnie kell, hogy mennyi információra van szüksége 
e sportolók hollétéről ahhoz, hogy a tesztelést hatékonyan és előzetes 
értesítés nélkül le tudja folytatni. A doppingellenes szervezetnek be kell 
szereznie a teszteloszlási tervében meghatározott tesztelés hatékony és 
hatásos elvégzéséhez szükséges valamennyi holléti információt. Továbbá a 
kért holléti információk mennyiségének arányosnak kell lennie a holléti 
csoporttal és azzal, hogy a doppingellenes szervezet hány alkalommal 
szándékozik tesztelni a sportolót. 

 
4.8.2 A Szabályzat 5.5 és 14.5 cikkeivel összhangban a doppingellenes szervezetek 

holléti információt gyűjthetnek, és az ADAMS-et használják a hatékony 
doppingellenőrzés végrehajtásához. Ennek következtében ezek az 
információk automatikusan a WADA és más releváns, átfedésben lévő 
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tesztelési hatáskörrel rendelkező doppingellenes szervezetek rendelkezésére 
állnak az ADAMS-en keresztül. Ezen információ(k): 
 
a) mindenkor szigorúan titokban tartandók; 
 
b) doppingellenőrzés tervezése, összehangolása vagy végrehajtása 

céljára használhatók fel; 
 
c) a sportolói biológiai útlevélhez vagy más analitikai eredményekhez 

kapcsolódnak; 
 
d) támogatják egy esetleges doppingvétség kivizsgálását; és/vagy 
 
e) támogatják a feltételezett doppingvétséggel kapcsolatos eljárást. 

 
4.8.3 Ha egy doppingellenes szervezet azt állapította meg, hogy (a 4.2 cikkel 

összhangban végzett) kockázatértékelése és (a 4.3-4.7 cikkekben foglalt) 
priorizálási lépései nyomán versenyidőszakon kívüli tesztelést kell végezni 
adott sportolókon, akkor mérlegelnie kell, hogy mennyi holléti információra van 
szüksége e sportolókról ahhoz, hogy az előzetes értesítés nélküli tesztelést 
hatékonyan le tudja folytatni. 

 
4.8.4 A nemzetközi szövetségnek vagy nemzeti doppingellenes szervezetnek 

mérlegelnie kell egy „piramisszerű” vagy „lépcsőzetes megközelítés” 
alkalmazását, ami a sportolókat különböző holléti csoportokba helyezi, melyek 
nevei a nyilvántartott vizsgálati csoport, a tesztelési csoport és az egyéb 
csoport(ok), attól függően, hogy mennyi holléti információra van szüksége 
ahhoz, hogy a teszteloszlási tervben e sportolókhoz rendelt tesztelés 
mennyiségét végre tudja hajtani. 

 
4.8.5 A nemzetközi szövetségnek vagy nemzeti doppingellenes szervezetnek be kell 

tudnia mutatni a WADA felé azt, hogy megfelelő kockázatalapú megközelítést 
alkalmazott a sportolóknak a holléti csoport(ok)ba történő beosztása során, 
valamint hogy elegendő mennyiségű versenyidőszakon kívüli tesztet jelölt ki a 
teszteloszlási tervében, amint azt a 4.8.6.1 és a 4.8.10.1 cikkek előírják. 

 
4.8.6 Nyilvántartott vizsgálati csoport 

 
4.8.6.1 A legfelső szint a nyilvántartott vizsgálati csoport, melybe azok a 

sportolók tartoznak, akiknél a legnagyobb mennyiségű tesztelés 
történik, és ezért a 4.8.6.2 cikk szerint kötelesek holléti 
információkat biztosítani. A nyilvántartott vizsgálati csoportban 
szereplő sportolók a Szabályzat 2.4 cikke szerinti holléti 
követelmények hatálya alá tartoznak. Egy nemzetközi 
szövetségnek vagy nemzeti doppingellenes szervezetnek a 
következő kritériumokat kell mérlegelnie, amikor sportolókat vesz 
fel egy nyilvántartott vizsgálati csoportba: 
 
a) azok a sportolók, akik megfelelnek a 4.5.2 és 4.5.3 

cikkekben felsorolt kritériumoknak; 
 
b) azok a sportolók, akiket a nemzetközi szövetség vagy 

nemzeti doppingellenes szervezet versenyidőszakon kívül 
évente legalább 3 (három) alkalommal tervez tesztelni (akár 
önállóan, akár az ugyanezen sportolók felett tesztelési 
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hatáskörrel rendelkező más doppingellenes szervezetekkel 
egyeztetetten összehangolva); 

 
c) azok a sportolók, akik a doppingellenes szervezet sportolói 

biológiai útlevél hematológiai moduljának részei, amint azt a 
TDSSA előírja; 

 
d) azok a sportolók a tesztelési csoportban, akik nem tartják be 

az adott csoport alkalmazandó holléti követelményeit; 
 
e) azok a sportolók, akiknél más forrásokból nem áll elegendő 

holléti információ egy nemzetközi szövetség vagy nemzeti 
doppingellenes szervezet rendelkezésére ahhoz, hogy 
meghatározza a helyzetüket az adott teszteléshez; 

 
f) egy csapatsport azon sportolói, akik egy ideig (pl. a 

holtidény alatt) nem részesei a csapattevékenységeknek; és 
 
g) azok a sportolók, akik az eltiltásuk idejét töltik. 

 
[Megjegyzés a 4.8.6.1 cikkhez: A fenti a)-g) pontok mérlegelését 
követően, és amint meghatározásra kerülnek a nyilvántartott 
vizsgálati csoportban lévő sportolók, a nemzetközi szövetség vagy 
a nemzeti doppingellenes szervezet – önállóan vagy más 
doppingellenes szervezetekkel egyeztetve – tervet készít arra, hogy 
a nyilvántartott vizsgálati csoportban lévő minden sportolót 
versenyidőszakon kívül évente legalább 3 (három) alkalommal 
teszteljen.] 

 
4.8.6.2 A nyilvántartott vizsgálati csoportban szereplő sportolók kötelesek: 

 
a) Negyedéves holléti bejelentéseket tenni, melyek pontos és 

teljes körű információval szolgálnak a sportoló hollétéről az 
elkövetkező negyedévben, ideértve annak meghatározását, 
hogy hol fognak élni, edzeni és versenyezni az adott 
negyedévben, valamint e holléti bejelentéseket szükség 
szerint aktualizálni, hogy tesztelés céljából az adott 
negyedévben megtalálhatók legyenek a vonatkozó holléti 
bejelentésben megadott időpontokban és helyeken, amint 
azt a 4.8.8 cikk meghatározza. Ennek elmulasztása 
elmulasztott bejelentésnek minősíthető; és 

 
b) Holléti bejelentéseikben az elkövetkező negyedév minden 

egyes napjára megadni egy konkrét, 60 perces 
időintervallumot, amikor egy adott helyen elérhetők lesznek 
tesztelés céljából, amint azt a 4.8.8.3 cikk meghatározza. Ez 
semmilyen módon nem korlátozza a sportolónak a 
Szabályzat 5.2 cikke szerinti kötelezettségét, hogy a rajta 
tesztelés végrehajtására hatáskörrel rendelkező 
doppingellenes szervezet kérésére bármikor és bárhol 
tesztelésnek vesse alá magát. És nem korlátozza azon 
kötelezettségüket sem, hogy a hollétükkel kapcsolatban e 
60 perces időintervallumon kívül is megadják a 4.8.8.2 
cikkben meghatározott információkat. Azonban, ha a 
sportoló nem áll rendelkezésre tesztelés céljából azon a 
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helyen és a holléti bejelentésében az adott napra 
meghatározott 60 perces időintervallumban, ez a mulasztás 
elmulasztott tesztnek minősíthető. 
 
[Megjegyzés a 4.8.6.2 cikk (b) pontjához: A 60 perces 
időintervallum célja, hogy egyensúlyt teremtsen a sportoló 
tesztelés céljából történő fellelésének szükségessége, 
valamint annak a kivitelezhetetlensége és méltánytalansága 
között, hogy a sportolók elmulasztott teszt jogcímén 
potenciálisan felelősségre vonhatók legyenek minden olyan 
alkalommal, amikor eltérnek a korábban megadott 
rutinjuktól.] 

 
4.8.6.3 Egy nyilvántartott vizsgálati csoportban lévő sportolón tesztelés 

végrehajtására hatáskörrel rendelkező doppingellenes 
szervezeteknek a sportoló holléti bejelentése alapján kell 
elvégezniük a versenyidőszakon kívül tesztelést a sportolón. Bár a 
Szabályzat 2.4 cikke szerinti holléti követelményekben szerepel egy 
60 perces időintervallum megadása, a tesztelés nem korlátozódik a 
sportoló által megadott 60 perces időintervallumra. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a versenyidőszakon kívüli tesztelést a 
sportoló ne tudja előre kiszámítani, a doppingellenes 
szervezeteknek más megadott holléti információkat – pl. a 
rendszeres tevékenységeket – is figyelembe kell venniük a sportoló 
tesztelése céljából. 

 
4.8.6.4 A nyilvántartott vizsgálati csoportot fenntartó nemzetközi 

szövetségnek vagy nemzeti doppingellenes szervezetnek az 
ADAMS-et kell használnia annak biztosítására, hogy: 
 
a) A sportoló által megadott információk biztonságosan és 

védetten legyenek tárolva; 
 
b) Ezekhez az információkhoz (i) kizárólag a szükséges 

ismeret elve szerint (esettől függően) a nemzetközi 
szövetség vagy a nemzeti doppingellenes szervezet 
nevében eljáró, felhatalmazott személyek; (ii) a WADA; 
valamint (iii) a sportolón a Szabályzat 5.2 cikke szerint 
tesztelés végrehajtására hatáskörrel rendelkező más 
doppingellenes szervezetek férhetnek hozzá; és 

 
c) Az információk mindenkor szigorú titokban maradnak, 

kizárólag a Szabályzat 5.5 cikkében foglalt célokra kerülnek 
felhasználásra, és A magánélet és a személyes információk 
védelmére vonatkozó nemzetközi szabvánnyal 
összhangban megsemmisítésre kerülnek, amint már nem 
relevánsak. 

 
4.8.6.5 Egy nemzeti doppingellenes szervezet és egy nemzetközi 

szövetség tesztelési hatásköre alá tartozó sportolók csak egyetlen 
nyilvántartott vizsgálati csoportban legyenek. Bár lehetséges 
egynél több nyilvántartott vizsgálati csoportban szerepelni, a 
sportolóknak csak egy sorozat holléti információt kell bejelenteni. 
Ha a sportoló a nemzetközi szövetség nyilvántartott vizsgálati 
csoportjában és a nemzeti doppingellenes szervezet nyilvántartott 
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vizsgálati csoportjában (illetve egynél több nemzeti doppingellenes 
szervezet vagy egynél több nemzetközi szövetség nyilvántartott 
vizsgálati csoportjában) is szerepel, akkor mindegyiknek írásban 
értesítenie kell a sportolót, hogy szerepel a csoportjában. Mielőtt 
azonban ezt megtennék, egymás között meg kell állapodniuk arról, 
hogy a sportolónak kihez kell benyújtania a holléti bejelentéseit, és 
az a doppingellenes szervezet lesz a holléti információk gondnoka. 
A sportolónak küldött mindegyik értesítésben elő kell írni, hogy a 
sportolónak csak azon doppingellenes szervezet felé kell 
megtennie a holléti bejelentéseit (és az fogja megosztani ezeket az 
információkat a másik, valamint bármely más, a sportolón tesztelés 
végrehajtására hatáskörrel rendelkező doppingellenes 
szervezettel). 
 
[Megjegyzés a 4.8.6.5 cikkhez: Ha az érintett doppingellenes 
szervezetek egymás között nem tudnak megállapodni arról, hogy 
melyikük felel majd azért, hogy a sportoló holléti információit 
összegyűjtse és azokat a sportoló tesztelésére hatáskörrel 
rendelkező más doppingellenes szervezetek rendelkezésére 
bocsássa, akkor mindegyiknek írásos magyarázatot kell 
benyújtania a WADA-hoz arról, hogy szerintük hogyan kellene 
rendezni az ügyet, és a sportoló legjobb érdekeit szem előtt tartva 
a WADA fog dönteni. A WADA döntése végleges és nem 
megfellebbezhető.] 

 
4.8.7 Nyilvántartott vizsgálati csoportba való bekerülés és onnan való 

kikerülés 
 
4.8.7.1 A nyilvántartott vizsgálati csoportba való felvételre kiválasztott 

minden egyes sportolót (esettől függően) a nemzetközi szövetség 
vagy a nemzeti doppingellenes szervezet írásban értesít a 
következőkről: 
 
a) Arról a tényről, hogy egy meghatározott jövőbeli naptól 

kezdődően bekerültek annak nyilvántartott vizsgálati 
csoportjába; 

 
b) Azon holléti követelményekről, amiket következésképpen 

be kell tartaniuk; 
 
c) Hogy milyen következményekkel jár, ha nem tartják be 

ezeket a holléti követelményeket; és 
 
d) Arról, hogy a tesztelés végrehajtására hatáskörrel 

rendelkező más doppingellenes szervezetek is tesztelhetik 
őket. 

 
[Megjegyzés a 4.8.7.1 cikkhez: Ez az értesítés megtehető a nemzeti 
szövetségen vagy nemzeti olimpiai bizottságon keresztül is, ahol a 
nemzetközi szövetség/nemzeti doppingellenes szervezet 
helyénvalónak vagy célravezetőnek ítéli, ha így tesz, és szokás 
szerint észszerű idővel az előtt kerül rá sor, hogy a sportoló bekerül 
a nyilvántartott vizsgálati csoportba. Az értesítésnek azt is el kell 
magyaráznia, hogy a sportolónak mit kell tennie annak érdekében, 
hogy betartsa a Szabályzat 2.4 cikke szerinti holléti 



 

ISTI – Hatályos 2023. január 1-től 97/31. oldal 

követelményeket (illetve olyan weboldalra vagy más forráshoz kell 
irányítania őt, ahol megismerheti ezeket az információkat). A 
nyilvántartott vizsgálati csoportba felvett sportolókat tájékoztatni kell, 
és fel kell őket világosítani, hogy tisztában legyenek azokkal a 
holléti követelményekkel, amiket teljesíteniük kell, azzal, hogy 
miként működik a holléti információs rendszer, az elmulasztott 
bejelentések és elmulasztott tesztek következményeivel, valamint 
az ellenük felhozott elmulasztott bejelentések és elmulasztott 
tesztek vitatásának jogával. 
 
A doppingellenes szervezeteknek ugyanakkor proaktívan kell 
eljárniuk, hogy segítsenek a sportolóknak az elmulasztott 
bejelentések elkerülésében. Például sok doppingellenes szervezet 
módszeresen emlékezteti a nyilvántartott vizsgálati csoportjukba 
tartozó sportolókat a holléti bejelentések negyedéves határidejeire, 
majd ismét megkeresi azokat a sportolókat, akik még nem tették 
meg a szükséges bejelentést, ahogy a határidő közeleg. Azonban 
teljes mértékben a sportolók maradnak felelősek a bejelentési 
követelmények betartásáért, akár nyújtott nekik a doppingellenes 
szervezet ilyen támogatást, akár nem.] 

 
4.8.7.2 Egy nyilvántartott vizsgálati csoportba felvett sportoló továbbra is a 

Szabályzat 2.4 cikke szerinti holléti követelmények hatálya alá 
tartozik, hacsak és ameddig: 
 
a) Írásos értesítést nem kap mindegyik doppingellenes 

szervezettől, amelyik a nyilvántartott vizsgálati csoportjába 
felvette, hogy már nem felel meg a nyilvántartott vizsgálati 
csoportjában történő szereplés kritériumainak; vagy 

 
b) Az alkalmazandó szabályok szerint visszavonul a szóban 

forgó sportban való versenyzéstől, és ilyen értelmű írásos 
értesítést küld mindegyik doppingellenes szervezetnek, 
amelyik felvette a nyilvántartott vizsgálati csoportjába. 

 
[Megjegyzés a 4.8.7.2 cikkhez: Az alkalmazandó szabályok azt is 
előírhatják, hogy a visszavonulásról szóló írásbeli értesítést kell 
küldeni a sportoló nemzeti szövetségének. Ha egy sportoló 
visszavonul a sporttól, majd újra visszatér, a visszavonulás 
időszakát a Szabályzat 2.4 cikkében említett 12 hónapos időszak 
számítása szempontjából nem kell figyelembe venni.] 

 
4.8.8 Holléti bejelentési követelmények a nyilvántartott vizsgálati csoportba 

tartozó sportolók számára 
 
4.8.8.1 A doppingellenes szervezeteknek felül kell vizsgálniuk a sportolók 

holléti bejelentéseit, hogy meggyőződjenek róla, hogy azokat a 
4.8.8.2 és 4.8.8.3 cikkek szerint nyújtották be. 

 
4.8.8.2 Egy sportoló holléti bejelentéseit gyűjtő doppingellenes szervezet 

minden negyedév első napja (tehát január 1., április 1., július 1. és 
október 1.) előtt meghatározhat egy dátumot, amikor a nyilvántartott 
vizsgálati csoportban lévő sportolónak be kell nyújtania azt a holléti 
bejelentést, ami legalább a következő információkat tartalmazza: 
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[Megjegyzés a 4.8.8.2 cikkhez: A tervezés és a negyedév első 
napján tesztelésre való készen állás elősegítése érdekében (amint 
azt a 4.8.8.2 cikk engedélyezi), a doppingellenes szervezetek 
kérhetik, hogy a holléti információk a negyedévet megelőző hónap 
15. napjáig kerüljenek benyújtásra. Azonban semmiféle 
következménnyel nem jár, ha a negyedév első napja előtt nem 
történik meg a benyújtás.] 
 
a) Teljes levelezési cím és személyes e-mail cím, ahova 

formális értesítési célból a levelezést küldeni lehet a sportoló 
részére. Az e címre elküldött bármely értesítés vagy egyéb 
küldemény a sportoló által átvettnek tekintendő 7 (hét) 
nappal azt követően, hogy a postában elhelyezésre került, 
illetve azonnal, amikor egy elküldött e-mail átvételi 
értesítése elkészül/megkapásra kerül (az alkalmazandó 
törvények függvényében); 
 
[Megjegyzés a 4.8.8.2 cikk (a) pontjához: A sportolónak e 
célra olyan címet kell megadnia, ahol él, illetve amiről 
egyébként tudja, hogy az ott átvett postát azonnal a 
tudomására hozzák. Arra ösztönözzük a doppingellenes 
szervezeteket, hogy ezt az alapvető rendelkezést a 
szabályaik között egészítsék ki más értesítési és/vagy 
„vélelmezett értesítési” rendelkezésekkel (például fax, e-
mail, SMS üzenet, jóváhagyott közösségi hálózati 
weboldalak vagy alkalmazások, illetve más kézbesítési 
módszerek használatának engedélyezése; a vélelmezett 
átvétel helyett a tényleges kézhezvétel bizonyításának 
engedélyezése; az értesítésnek a sportoló nemzeti 
szövetsége részére történő kézbesítésének engedélyezése, 
ha az a sportoló által megadott címről kézbesítetlenül 
érkezik vissza). Az ilyen rendelkezések célja az legyen, 
hogy rövidítse az eredménykezelési határidőket.] 

 
b) Annak konkrét megerősítése, miszerint a sportoló érti, hogy 

holléti bejelentése megosztásra kerül a rajta tesztelés 
végrehajtására hatáskörrel rendelkező más doppingellenes 
szervezetekkel; 

 
c) A következő negyedév minden egyes napjára vonatkozóan 

annak a helynek a teljes címe, ahol a sportoló az éjszakát 
tölteni fogja (pl. otthon, ideiglenes szállások, szálloda stb.); 

 
d) A következő negyedév minden egyes napjára vonatkozóan 

minden egyes olyan helynek a neve és címe, ahol a sportoló 
edzeni, dolgozni fog, vagy bármilyen más rendszeres 
tevékenységet fog végezni (pl. iskola), valamint e 
rendszeres tevékenységek szokásos időkeretei; és 
 
[Megjegyzés a 4.8.8.2 cikk (d) pontjához: Ez a követelmény 
csak azon tevékenységekre vonatkozik, melyek a sportoló 
rendszeres rutinjának részei. Ha például a sportoló 
rendszeres rutinjába beletartozik az edzőteremben, az 
uszodában és az atlétikai pályán történő edzés, valamint 
beletartoznak a rendszeres fizioterápiák, akkor a 
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sportolónak az edzőterem, az uszoda, az atlétikai pálya és 
fizioterápia nevét és címét kell megadnia a holléti 
bejelentésében, majd rögzíteni kell szokásos rutinját, pl. 
„Hétfőnként: 9-11 edzőterem, 13-17 edzőterem; keddenként: 
9-11 edzőterem, 16-18 edzőterem; szerdánként: 9-11 
atlétikai pálya, 3-5 fizio; csütörtökönként: 9-12 edzőterem, 
16-18 atlétikai pálya, péntekenként: 9-11 uszoda, 3-5 fizio; 
szombatonként: 9-12 atlétikai pálya, 13-15 uszoda; 
vasárnaponként: 9-11 atlétikai pálya, 13-15 uszoda”. Ha a 
sportoló jelenleg nem edz, akkor ezt is meg kell adnia a 
holléti bejelentésében, és részleteznie kell bármely más 
napirendet, amit az elkövetkező negyedévben követni fog, 
pl. a munkarendjét, iskolai órarendjét vagy rehabilitációs 
programját, illetve másféle rutinját, és meg kell adnia minden 
egyes olyan hely nevét és címét, ahol erre a rutinra sor kerül, 
valamint azt az időkeretet, amikor erre sor kerül. 
 
Csapatsport vagy más olyan sport esetében, ahol a 
versenyzés és/vagy edzés kollektíven történik, a sportoló 
rendszeres tevékenységei között valószínűleg szerepel a 
csapattevékenységek legtöbbje, ha nem mindegyike.] 

 
e) A sportoló verseny-/sportesemény-naptára a következő 

negyedévre, közte minden egyes olyan helynek a neve és 
címe, ahol a sportoló a negyedév során be van osztva 
versenyezésre, valamint azon dátum(ok) és időpont(ok), 
amikorra e helye(ke)n be van tervezve a versenyzése. 

 
4.8.8.3 A 4.8.8.4 cikk függvényében a holléti bejelentésnek a következő 

negyedév minden egyes napjára vonatkozóan tartalmaznia kell egy 
konkrét 60 perces időintervallumot naponta 5:00 és 23:00 óra között, 
amikor a sportoló tesztelés céljából egy adott helyen elérhető lesz 
és rendelkezésre áll. 
 
[Megjegyzés a 4.8.8.3 cikkhez: A sportoló választhatja ki, hogy 5:00 
és 23:00 óra között melyik 60 perces időintervallumot használja ki 
erre a célra, feltéve, hogy a szóban forgó időintervallum alatt a DCO 
által valahol elérhető. Ez lehet a sportoló lakóhelye, edzésének 
vagy versenyének helyszíne, vagy lehet egy másik hely is (pl. 
munka vagy iskola). A sportoló jogosult olyan 60 perces 
időintervallumot is megadni, melynek során egy szállodában, 
apartmanépületben, kapuval/sorompóval elzárt közösségben vagy 
más olyan helyen lesz, ahol a sportoló recepción vagy biztonsági 
őrön keresztül érhető el. A sportolónak kell gondoskodni arról, hogy 
az általa kiválasztott 60 perces helyszín a sportoló előzetes 
figyelmeztetése nélkül is hozzáférhető legyen. Ezenfelül a sportoló 
megadhat olyan időintervallumot is, amikor csapattevékenységben 
vesz részt. Azonban mindegyik esetre igaz, hogy ha valaki a 
megadott helyen a megadott időintervallum alatt bármiért nem 
elérhető és nem áll rendelkezésre tesztelés céljából, azt 
elmulasztott tesztként kell kezelni.] 

 
4.8.8.4 A 4.8.8.3 cikk alóli egyetlen kivételként, ha (és csakis akkor, ha) az 

érintett negyedévben vannak olyan dátumok, amikor a sportolónál 
be van ütemezve egy sporteseményen (kivéve a jelentős 
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sportesemény szervezője által szervezett bármely sporteseményt) 
történő versenyzés, és a sportolót a nyilvántartott vizsgálati 
csoportba helyező doppingellenes szervezet meg van győződve 
arról, hogy más forrásokból elég információ áll rendelkezésre ahhoz, 
hogy a sportolót e napokon tesztelés céljából megtalálják, akkor a 
sportolót a nyilvántartott vizsgálati csoportba helyező 
doppingellenes szervezet eltekinthet a 4.8.8.2 cikk szerinti azon 
követelménytől, hogy e dátumokra („versenyidőszakon belüli 
dátumok”) vonatkozóan is megadásra kerüljön egy 60 perces 
időintervallum. Ha mind a nemzetközi szövetség, mind a nemzeti 
doppingellenes szervezet betette a sportolót a nyilvántartott 
vizsgálati csoportjába, a nemzetközi szövetségnek az e 
követelménytől a versenyidőszakon belüli dátumok tekintetében 
történő eltekintésre vonatkozó döntése lesz mérvadó. Ha a 
versenyidőszakon belüli dátumok tekintetében el lett tekintve a 60 
perces időintervallum megadására vonatkozó követelménytől, a 
sportolónak a holléti bejelentésében meg kell adnia azokat a 
dátumokat és helyeket (beleértve a sportesemény nevét, az 
éjszakai tartózkodási címet és minden edzéstevékenységet), ahol 
várhatóan versenyidőszakon belül lesz (és ennek következtében 
nem adott meg 60 perces időintervallumot e dátumokra). Ha ezt 
követően e dátumok vége előtt kiesik a versenyből, vagyis a 
fennmaradó dátumok többé már nem versenyidőszakon belüli 
dátumok, akkor aktualizálnia kell holléti bejelentését, hogy minden 
szükséges információt megadjon e dátumokra vonatkozóan, 
beleértve a 4.8.8.3 cikkben meghatározott 60 perces 
időintervallumot is. 

 
4.8.8.5 A sportoló felelőssége gondoskodni arról, hogy a holléti 

bejelentésben a 4.8.8.2 és 4.8.8.3 cikkekben leírtak szerint 
megkövetelt valamennyi információt pontosan és kellő 
részletességgel adja meg ahhoz, hogy lehetővé tegye bármely 
doppingellenes szervezetnek, amelyik így kíván tenni, hogy a 
negyedév bármely adott napján tesztelés céljából megtalálja a 
sportolót a sportoló által a holléti bejelentésében arra a napra 
megadott időpontokban és helyeken, nem kizárólagosan ideértve a 
holléti bejelentésben az adott napra megadott 60 perces 
időintervallumot. 
 
a) Konkrétabban, a sportolónak elegendő információt kell 

szolgáltatnia ahhoz, hogy lehetővé tegye a DCO számára, 
hogy megtalálja a helyet, bejusson a helyre, és a sportoló 
előzetes értesítése nélkül megtalálja a sportolót az adott 
helyen. Ha ez nem teljesül, azt elmulasztott bejelentésként 
és/vagy (ha a körülmények indokolják) a Szabályzat 2.3 
cikke szerint a mintavétel elkerüléseként és/vagy a 
Szabályzat 2.5 cikke szerint a doppingellenőrzés 
manipulálásaként vagy manipulálása kísérleteként lehet 
kezelni. A doppingellenes szervezetnek mindegyik esetben 
mérlegelnie kell a sportoló célzott tesztelését. 
 
[Megjegyzés a 4.8.8.5 cikk (a) pontjához: Nem elégségesek 
például az olyan közlések, hogy „futok a Fekete-erdőben”, 
melyek valószínűleg elmulasztott bejelentést 
eredményeznek. Hasonlóképpen, az olyan hely megadása, 
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ahova a DCO nem tud bejutni (pl. egy „korlátozott 
beléptetésű” épület vagy terület) valószínűleg elmulasztott 
bejelentést eredményez. Lehet, hogy a doppingellenes 
szervezet magából a holléti bejelentésből meg tudja 
állapítani az információk elégtelenségét, de az is lehet, hogy 
csak akkor fedezi fel az információk elégtelenségét, amikor 
kísérletet tesz a sportoló tesztelésére, és nem tudja 
megtalálni őt. Az ügyet mindegyik esetben nyilvánvalóan 
elmulasztott bejelentésként és/vagy (ahol a körülmények 
indokolják) a Szabályzat 2.3 cikke szerint a mintavétel 
elkerüléseként és/vagy a Szabályzat 2.5 cikke szerint a 
doppingellenőrzés manipulálásaként vagy manipulálása 
kísérleteként kell kezelni. A holléti bejelentési 
követelményekről további információk találhatók a WADA 
Hatékony Tesztelési Program Megvalósítására Vonatkozó 
Irányelveiben. Ha egy sportoló nem tudja, hogy pontosan 
hogy alakulnak a holléti információi az elkövetkező 
negyedév minden pillanatában, akkor a legjobb tudomása 
szerinti információkat kell megadnia annak alapján, hogy 
várhatóan hol lesz az érintett időpontokban, majd ezeket az 
információkat kell szükség szerint aktualizálnia a 4.8.8.5 
cikknek megfelelően.] 

 
b) Ha a sportoló a 60 perces időintervallumban kerül 

tesztelésre, a sportolónak a DCO-val kell maradnia a 
mintavétel befejezéséig még akkor is, ha ez tovább tart a 60 
perces időintervallumnál. Ha ez nem teljesül, azt a 
Szabályzat 2.3 cikkének nyilvánvaló megsértéseként kell 
kezelni (mintavétel elutasítása vagy elmulasztása). 

 
c) Ha a sportoló a 60 perces időintervallum kezdetekor nem áll 

rendelkezésre tesztelés céljából, de a 60 perces 
időintervallumban később elérhetővé válik tesztelés céljára, 
a DCO-nak le kell vennie a mintát, és nem kell a kísérletet a 
tesztelésre tett sikertelen kísérletként feldolgoznia, de 
jelentenie kell a sportoló rendelkezésre állásában 
bekövetkezett késedelem részleteit. Bármely ilyen jellegű 
viselkedésmintát a Szabályzat 2.3 cikke szerint vagy a 
Szabályzat 2.5 cikke szerint a mintavétel elkerülésének 
lehetséges doppingvétségeként kell kivizsgálni. Ez a 
sportoló célzott tesztelését is kiválthatja. Ha egy sportoló a 
meghatározott 60 perces időintervalluma alatt nem áll 
rendelkezésre tesztelés céljából az adott napon az adott 
időintervallumhoz megadott helyen, elmulasztott tesztért 
felel még akkor is, ha aznap később megtalálják, és 
sikeresen vesznek mintát tőle. 

 
d) Ha a sportoló azonnal nem található meg, amikor a DCO 

megérkezik a 60 perces időintervallumhoz megadott helyre, 
a DCO-nak az adott helyen kell maradnia annyi ideig, 
amennyi hátravan a 60 perces időintervallumból, és e 
fennmaradó idő alatt meg kell tennie mindazt, ami az adott 
körülmények között észszerű, hogy megpróbálja fellelni a 
sportolót. Iránymutatásul annak megállapításához, hogy az 
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ilyen körülmények között mi észszerű, lásd a WADA 
Mintavételre vonatkozó irányelveit. 

 

 
[Megjegyzés a 4.8.8.5 cikk (d) pontjához: Ha egy sportoló a 
DCO észszerű erőfeszítései ellenére nem kerül 
megtalálásra, és már csak 5 (öt) perc van hátra a 60 perces 
időintervallumból, akkor a DCO végső megoldásként 
telefonon felhívhatja (de nem köteles felhívni) a sportolót 
(feltéve, hogy az a holléti bejelentésben megadta a 
telefonszámát), hogy kiderítse, az illető a megadott helyen 
van-e. Ha a sportoló fogadja a DCO hívását, és a helyszínen 
(vagy annak közvetlen közelében) rendelkezésre áll 
azonnali (vagyis a 60 perces időintervallumon belüli) 
tesztelés céljából, akkor a DCO-nak meg kell várnia a 
sportolót, és normál módon le kell vennie tőle a mintát. 
Ugyanakkor a DCO-nak gondosan fel kell jegyeznie minden 
körülményt, hogy el lehessen dönteni, kell-e további 
vizsgálatot végezni. A DCO-nak különösen fel kell jegyeznie 
bármely olyan tényt, ami arra utal, hogy manipulálhatták a 
sportoló vizeletét vagy vérét azon idő alatt, ami a 
telefonhívás és a mintavétel között eltelt. Ha a sportoló 
fogadja a DCO hívását, és nincs a megadott helyen vagy 
annak közvetlen közelében, ezért a 60 perces 
időintervallumon belül nem tud rendelkezésre állni tesztelés 
céljából, a DCO-nak sikertelen kísérletről szóló jelentést kell 
leadnia.] 

 
4.8.8.6 Ha a körülmények változása miatt a holléti bejelentésben szereplő 

információk - a 4.8.8.5 cikkben előírtak szerint - már nem pontosak 
vagy teljes körűek, a sportolónak frissítést kell beterjesztenie, hogy 
a nyilvántartásban szereplő információk ismét pontosak és teljes 
körűek legyenek. A sportolónak mindig aktualizálnia kell holléti 
bejelentését, hogy az tükrözzön a szóban forgó negyedév bármely 
napjában bármilyen változást, különösen; (a) a 4.8.8.3 cikkben 
meghatározott 60 perces időintervallum időpontját vagy helyét; 
és/vagy (b) az éjszakai tartózkodás helyét illetően. Miután tudomást 
szerez a körülmények megváltozásáról, a sportolónak a lehető 
leghamarabb, de mindenképpen a bejelentésében az érintett napra 
megadott 60 perces időintervallum előtt be kell nyújtania a frissítést. 
Ha ez nem teljesül, azt elmulasztott bejelentésként és/vagy (ha a 
körülmények indokolják) a Szabályzat 2.3 cikke szerint a mintavétel 
elkerüléseként és/vagy a Szabályzat 2.5 cikke szerint a 
doppingellenőrzés manipulálásaként vagy manipulálása 
kísérleteként lehet kezelni. A doppingellenes szervezetnek 
mindegyik esetben mérlegelnie kell a sportoló célzott tesztelését. 
 
[Megjegyzés a 4.8.8.6 cikkhez: A sportoló holléti bejelentéseit 
gyűjtő doppingellenes szervezetnek megfelelő mechanizmusokat 
(pl. telefon, fax, internet, e-mail, SMS, jóváhagyott közösségi 
hálózati weboldalak vagy alkalmazások) kell biztosítania, hogy 
elősegítse az ilyen frissítések benyújtását. A sportolón tesztelés 
végrehajtására hatáskörrel rendelkező egyes doppingellenes 
szervezetek felelősek annak biztosításáért, hogy ellenőrizzék a 
sportoló által benyújtott esetleges frissítéseket, mielőtt 



 

ISTI – Hatályos 2023. január 1-től 97/37. oldal 

megkísérelnek a holléti bejelentése alapján mintát venni a 
sportolótól. Az egyértelműség kedvéért ugyanakkor egy 
sportolónak, aki egy adott napra vonatkozó 60 perces 
időintervallumát még az eredeti 60 perces intervallum előtt 
aktualizálja, ennek ellenére is alá kell vetnie magát a tesztelésnek 
az eredeti 60 perces időintervallum alatt, ha ezen időintervallum 
közben tesztelési célból megtalálják.] 

 
4.8.9 Rendelkezésre állás tesztelés céljára 

 
4.8.9.1 A tesztelés végrehajtására hatáskörrel rendelkező doppingellenes 

szervezet kérésére egy sportolónak bármikor és bárhol alá kell 
vetnie magát a tesztelésnek. Ezenfelül egy nyilvántartott vizsgálati 
csoportban szereplő sportolónak konkrétan jelen kell lennie és 
rendelkezésre kell állnia tesztelés céljából bármely adott napon a 
holléti bejelentésében az adott napra megadott 60 perces 
időintervallum alatt azon a helyen, amit a sportoló arra az 
időintervallumra megadott. 
 
[Megjegyzés a 4.8.9.1 cikkhez: Ahhoz, hogy a tesztelés hatékony 
legyen a csalástól való elrettentés és a csalás felderítése terén, a 
lehető legkiszámíthatatlanabbnak kell lennie. Ennélfogva a 60 
perces időintervallum mögötti szándék nem az, hogy a tesztelést az 
adott időtartamra korlátozza, vagy hogy „állandó” időtartamot 
teremtsen a tesztelésre, hanem: 
 
a) hogy nagyon világossá tegye, hogy egy sportoló 

tesztelésére tett sikertelen kísérlet mikor számít elmulasztott 
tesztnek; 

 
b) hogy garantálja, hogy a sportoló legalább naponta egyszer 

megtalálható legyen, és mintát lehessen venni (aminek el 
kell rettentenie a doppingolástól, vagy - legalább is – sokkal 
nehezebbé kell tennie azt); 

 
c) hogy fokozza a sportoló által megadott holléti információ 

többi részének megbízhatóságát, és ezáltal segítsen a 
doppingellenes szervezetnek tesztelési célból a 60 perces 
időintervallumon kívül is megtalálni a sportolót. A 60 perces 
időintervallum egy adott napon „lehorgonyozza” a sportolót 
egy bizonyos helyre. Azokkal az információkkal ötvözve, 
amiket a sportolónak meg kell adnia arról, hogy hol tölti az 
éjszakát, hol edz, versenyez és végez más „rendszeres” 
tevékenységeket azon a napon, a doppingellenes 
szervezetnek a 60 perces időintervallumon kívül is 
képesnek kell lennie tesztelési céllal megtalálni a sportolót; 
és 

 
d) hogy hasznos doppingellenes információkat generáljon, pl. 

ha a sportoló rendszeresen olyan időintervallumokat ad meg, 
amik között nagy hézagokkal vannak, és/vagy az utolsó 
percben módosítja az időintervallumát és/vagy helyét. Ezen 
információkra lehet támaszkodni az ilyen sportoló célzott 
tesztelésének alapjaként.] 
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4.8.10 Tesztelési csoport(ok) 
 
4.8.10.1 A nyilvántartott vizsgálati csoport alatti szint a tesztelési csoport, 

melybe azok a sportolók tartoznak, akiktől valamennyi holléti 
információra szükség van ahhoz, hogy a sportolót 
versenyidőszakon kívül évente legalább egyszer meg lehessen 
találni és tesztelni lehessen. Ennek minimálisan az éjszakai címet, 
a verseny-/sportesemény-naptárat és a rendszeres edzési 
tevékenységeket kell magában foglalnia. A tesztelési csoportban 
lévő sportolók nem tartoznak a Szabályzat 2.4 cikke 
követelményeinek hatálya alá. Egy nemzetközi szövetségnek vagy 
nemzeti doppingellenes szervezetnek a következő kritériumokat 
kell mérlegelnie, amikor sportolókat vesz fel egy tesztelési 
csoportba: 
 
a) azok a sportolók, akiket a nemzetközi szövetség vagy 

nemzeti doppingellenes szervezet versenyidőszakon kívül 
évente legalább egyszer tervez tesztelni (akár önállóan, 
akár az ugyanezen sportolók felett tesztelési hatáskörrel 
rendelkező más doppingellenes szervezetekkel 
egyeztetetten összehangolva); 

 
b) olyan sportokat űző sportolók, ahol a csapat rendszeres 

verseny-/sporteseményi és csapattevékenységei révén 
elegendő holléti információ áll rendelkezésre a sportoló 
tesztelési céllal történő felleléséhez. 

 
4.8.10.2 Ha egy sportban az edzést nem egyéni, hanem kollektív alapon 

szervezik és hajtják végre, ideértve a csapattevékenységeket is, a 
nemzetközi szövetség vagy nemzeti doppingellenes szervezet 
dönthet úgy, hogy elegendő a csapatban részt vevő sportolókat egy 
tesztelési csoportba felvenni. Ugyanakkor, az olyan időszakokban, 
amikorra nincsenek csapattevékenységek előjegyezve (pl. a 
holtidény), vagy ha egy sportoló nem vesz részt a 
csapattevékenységekben (pl. egy sérülés utáni rehabilitációja 
zajlik), akkor a nemzetközi szövetség vagy nemzeti doppingellenes 
szervezet szabályai vagy eljárásai előírhatják a sportoló számára, 
hogy jobban személyre szabott holléti információkat adjon meg, 
hogy ezen időszakok során is lehetővé tegye a sportoló előzetes 
értesítés nélküli tesztelését. Ha a kért holléti információ nem 
elegendő az előzetes értesítés nélküli tesztelés ezen időszakok 
alatti elvégzéséhez, akkor a nyilvántartott vizsgálati csoportjába 
helyezi a sportolókat, és a Szabályzat 2.4 cikke szerinti holléti 
követelmények lesznek alkalmazandók. 

 
4.8.10.3 Annak biztosítása érdekében, hogy a tesztelési csoportba tartozó 

sportolók által pontos holléti információk kerüljenek bejelentésre és 
karbantartásra, a nemzetközi szövetségnek vagy nemzeti 
doppingellenes szervezetnek megfelelő és arányos, nem a 
Szabályzat 2.4 cikke szerinti következményeket kell a szabályaiba 
és eljárásaiba foglalni azon egyéni sportolókra vagy csapatokra 
nézve, akik egy tesztelési csoport tagjai, ha; 
 
a) a holléti információ nem kerül bejelentésre a szabályokban 

megjelölt nap(ok)on; vagy 
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b) egy tesztelési kísérletet követően a holléti információ 

pontatlannak bizonyul; vagy 
 
c) a megadott holléti információnak ellentmondó információ 

kerül a birtokukba. 
 
[Megjegyzés a 4.8.10.3 cikkhez: E következmények azon felül 
merülhetnek fel, hogy a sportolót a 4.8.6.1 cikk d) pontjában leírtak 
szerint felveszik a nyilvántartott vizsgálati csoportba]. 

 
4.8.10.4 A tesztelési csoportban lévő sportolók holléti információit az 

ADAMS-be is be kell jelenteni, hogy lehetővé váljon a tesztelés jobb 
összehangolása a doppingellenes szervezetek között. Egy 
nemzetközi szövetség vagy nemzeti doppingellenes szervezet a 
szabályai vagy eljárásai között előírhat sűrűbb határidejű - pl. heti, 
havi vagy negyedéves - holléti beosztásokat is, ami jobban megfelel 
az érintett sport(ok)ban végzett csapattevékenységek igényeinek 
és követelményeinek. 

 
4.8.10.5 A tesztelési csoportba való felvételre kiválasztott sportolókat a 

nemzetközi szövetség és a nemzeti doppingellenes szervezet előre 
írásban értesíti a tesztelési csoportba történő felvételről, a holléti 
követelményekről és az alkalmazandó következményekről. 

 
4.8.11 Egyéb csoport(ok) 

 
4.8.11.1 A nemzetközi szövetségek és nemzeti doppingellenes szervezetek 

más csoporto(ka)t is létrehozhatnak azon sportolók számára, akik 
nem felelnek meg a 4.5.2 cikk kritériumainak, és ebben (ezekben) 
a nemzetközi szövetség és a nemzeti doppingellenes szervezet 
csökkenő holléti követelményeket határozhat meg. Az ilyen 
csoport(ok)ban lévő sportolók nem tartoznak a Szabályzat 2.4 cikke 
szerinti holléti követelmények hatálya alá. 

 
4.8.12 Sportolók kiválasztása a különböző holléti csoportokba, valamint a 

nemzetközi szövetségek és nemzeti doppingellenes szervezetek közötti 
koordináció. 
 
4.8.12.1 Mindegyik nemzetközi szövetség és nemzeti doppingellenes 

szervezet saját belátása szerint választhatja ki, hogy melyik 
sportoló melyik fajta holléti csoportba kerül. Azonban a nemzetközi 
szövetségnek és a nemzeti doppingellenes szervezetnek be kell 
tudnia mutatni azt, hogy megfelelően értékelték a kapcsolódó 
kockázatokat, a 4.2-4.7 cikkek szerint elvégezték a szükséges 
priorizálást, és ezen értékelés eredményei alapján megfelelő 
kritériumokat fogadtak el. 

 
4.8.12.2 Amikor egy nemzetközi szövetség és nemzeti doppingellenes 

szervezet kiválasztotta a sportolókat a nyilvántartott vizsgálati 
csoportjába, a sportolók listáját az ADAMS-en keresztül kell 
megosztaniuk és karbantartaniuk az érintett nemzetközi 
szövetséggel és nemzeti doppingellenes szervezettel. 
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4.8.12.3 Ha egy sportoló a nemzetközi szövetségének egyik holléti 
csoportjában, míg a nemzeti doppingellenes szervezetének egy 
másik holléti csoportjában van, akkor a holléti információit oda kell 
bejelentenie, és annak kell megfelelnie, amelyik holléti csoportban 
magasabbak a holléti követelmények. 

 
4.8.12.4 A nemzetközi szövetségeknek és a nemzeti doppingellenes 

szervezeteknek össze kell hangolniuk a sportoló holléti csoportba 
történő beválasztását és a tesztelési tevékenységeket, hogy 
elkerüljék a kettőződést, és maximalizálják az erőforrások 
kihasználását. Ezen koordináció és erőforrásbeli hatékonyság 
eredményeként akár a nemzetközi szövetség, akár a nemzeti 
doppingellenes szervezet mérlegelheti, hogy több sportolót vegyen 
fel nyilvántartott vizsgálati csoportjába vagy tesztelési csoportjába, 
így biztosítva, hogy a „kockázatos” sportolók szélesebb körénél 
történjen magasabb szintű tesztelés. 

 
4.8.12.5 Mindegyik nemzetközi szövetségnek és mindegyik nemzeti 

doppingellenes szervezetnek: 
 
a) Rendszeresen felül kell vizsgálnia és szükség szerint 

aktualizálnia kell a sportolóknak a nyilvántartott vizsgálati 
csoportjába és tesztelési csoportjába (csoportjaiba) történő 
felvételére vonatkozó kritériumokat, így biztosítva, hogy 
azok a célnak megfelelőek maradjanak, vagyis minden 
megfelelő sportolót begyűjtsenek. Figyelembe kell vennie az 
érintett időszak verseny-/sportesemény-naptárát, és a 
jelentős sporteseményeket (pl. olimpiai játékok, paralimpiai 
játékok, világbajnoksági és más többsportos 
sportesemények) megelőző időszak során módosítani vagy 
növelni kell a nyilvántartott vizsgálati csoportban vagy 
tesztelési csoportban szereplő sportolók számát, 
biztosítandó, hogy a részt vevő sportolók kellő szintű 
versenyidőszakon kívüli tesztelésnek legyenek kitéve 
bármely kockázatértékelésnek megfelelően. 

 

b) A változó körülmények fényében az év/ciklus során 
időszakosan felül kell vizsgálnia a nyilvántartott vizsgálati 
csoportjában és tesztelési csoportjában (csoportjaiban) lévő 
sportolók listáját, így biztosítva, hogy mindegyik sportoló 
továbbra is megfeleljen a releváns kritériumoknak. Azokat a 
sportolókat, akik már nem felelnek meg a kritériumoknak, el 
kell távolítani a nyilvántartott vizsgálati csoportból és/vagy 
tesztelési csoportból, és fel kell venni azokat a sportolókat, 
akik újonnan felelnek meg a kritériumoknak. A nemzetközi 
szövetségnek és a nemzeti doppingellenes szervezetnek 
tájékoztatnia kell az ilyen sportolókat a helyzetük 
megváltozásáról, és haladéktalanul új listát kell elérhetővé 
tenniük az adott csoportban lévő sportolókról. 

 
4.8.13 Jelentős sportesemények szervezői 

 
4.8.13.1 Azokra az időszakokra vonatkozóan, amikor a sportolók egy 

jelentős sportesemény szervezőjének tesztelési hatásköre alá 
tartoznak: 
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a) Ha a sportolók egy nyilvántartott vizsgálati csoportban 

vannak, akkor a jelentős sportesemény szervezője az 
érintett időszakra hozzáférhet a holléti bejelentéseikhez 
annak érdekében, hogy versenyidőszakon kívüli tesztelést 
végezzen rajtuk; vagy 

 
b) A jelentős sportesemény szervezője sportesemény-

specifikus szabályokat fogadhat el, köztük olyan 
következményeket, ami előírja a sportolók vagy az érintett 
harmadik fél számára a hollétükre vonatkozó ezen 
információk megadását az érintett időszakra, ahogy azt 
szükségesnek és arányosnak ítéli annak érdekében, hogy 
versenyidőszakon kívüli tesztelést végezzen. 

 
4.8.14 Holléti információs felelősségek 

 
4.8.14.1 A 4.8 cikk bármely más rendelkezésétől függetlenül: 

 
a) Egy nemzetközi szövetség javasolhatja és egy nemzeti 

doppingellenes szervezet vállalhatja a nemzetközi 
szövetség 4.8 cikk szerinti holléti információs felelősségei 
egy részének vagy összességének a nemzeti 
doppingellenes szervezetre vagy a doppingellenőrzési 
koordinátorra történő átruházását az alábbi (f) pontra 
figyelemmel; 

 
b) Egy nemzetközi szövetség a 4.8 cikk szerinti holléti 

információs felelősségei egy részét vagy összességét 
átruházhatja a sportoló nemzeti szövetségére vagy a 
doppingellenőrzési koordinátorra az alábbi (f) pontra 
figyelemmel; vagy 

 
c) Egy nemzeti doppingellenes szervezet a 4.8 cikk szerinti 

holléti információs felelősségei egy részét vagy összességét 
átruházhatja a sportoló nemzeti szövetségére, a 
doppingellenőrzési koordinátorra vagy a szóban forgó 
sportoló felett hatáskörrel rendelkező más, megfelelő 
doppingellenes szervezetre az alábbi (f) pontra figyelemmel; 

 
d) Ahol nincs megfelelő nemzeti doppingellenes szervezet, a 

nemzeti olimpiai bizottságnak kell magára vállalnia a 
nemzeti doppingellenes szervezet 4.8 cikkben rögzített 
holléti információs felelősségeit; és 

 
e) Ahol a WADA azt állapítja meg, hogy (esettől függően) a 

nemzetközi szövetség vagy a nemzeti doppingellenes 
szervezet nem teljesíti a 4.8 cikk szerinti holléti információs 
felelősségeinek egy részét, vagy egyikét sem, a WADA e 
felelősségek némelyikét vagy mindegyikét átruházhatja 
bármely más megfelelő doppingellenes szervezetre. 

 
f) Végső soron mindenkor a felelősségeit (teljes egészében 

vagy részben) egy nemzeti szövetségre vagy 
doppingellenőrzési koordinátorra átruházó doppingellenes 
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szervezet (legyen az akár a nemzetközi szövetség, a 
nemzeti doppingellenes szervezet vagy a szóban forgó 
sportoló felett hatáskörrel rendelkező más doppingellenes 
szervezet) marad felelős azon entitás cselekedeteiért 
és/vagy mulasztásaiért, akire a hatáskört átruházta. 

 
4.8.14.2 Egy nemzeti szövetségnek minden tőle telhető erőfeszítést meg kell 

tennie, hogy segítsen (esettől függően) a nemzetközi 
szövetségének és/vagy a nemzeti doppingellenes szervezetének 
abban, hogy összegyűjtse a holléti információkat azoktól a 
sportolóktól, akik az adott nemzeti szövetség hatáskörébe tartoznak, 
beleértve (nem kizárólagosan) azt is, hogy a szabályaiban 
különleges intézkedéseket hoz ebből a célból. 

 
4.8.14.3 Egy sportoló dönthet úgy is, hogy a holléti információi 

bejelentésének (és/vagy azok bármely frissítésének) feladatát egy 
harmadik félre - például edzőre, menedzserre vagy nemzeti 
szövetségre - ruházza át, feltéve, hogy a harmadik fél beleegyezik 
ebbe az átruházásba. A sportoló holléti információit gyűjtő 
doppingellenes szervezet előírhatja, hogy bármely megbeszélt 
átruházásról a szóban forgó sportoló és a meghatalmazott 
harmadik fél által egyaránt aláírt írásos értesítés kerüljön 
benyújtásra hozzá. 
 
[Megjegyzés a 4.8.14.3 cikkhez: Például egy csapatsportban vagy 
más olyan sportban részt vevő sportoló, ahol a versenyzés és/vagy 
edzés kollektív alapon történik, átruházhatja a holléti információi 
bejelentésének feladatát a csapatra, hogy azt egy edző, menedzser 
vagy nemzeti szövetség hajtsa végre. Ami azt illeti, a kényelem és 
hatékonyság érdekében az ilyen sportban szereplő sportoló nem 
csupán a csapattevékenységek időszakai tekintetében ruházhatja 
át a holléti információi bejelentését a csapatára, hanem azon 
időszakok tekintetében is, amikor nincs a csapattal, feltéve, hogy a 
csapat ebbe beleegyezik. Ilyen körülmények között a sportolónak 
meg kell adnia a csapat számára az egyéni hollétével kapcsolatos 
információkat a szóban forgó időszakra vonatkozóan, kiegészítve 
ezzel azokat az információkat, amiket az a csapattevékenységekkel 
kapcsolatban megad.] 

 
4.8.14.4 Azonban minden esetben, beleértve a csapatsportokban részt vevő 

sportolók esetét is: 
 
a) Végső soron mindenkor az egyes sportolók maradnak 

felelősek azért, hogy pontos és teljes körű holléti 
információkat jelentsenek be, és azért, hogy a holléti 
információikban meghatározott időpontokban és helyeken 
tesztelés céljából rendelkezésre álljanak, függetlenül attól, 
hogy minden egyes bejelentést személyesnek tesznek meg, 
vagy harmadik félre ruházzák át a feladatot. Amikor egy 
sportolóra holléti követelmények vonatkoznak, függetlenül 
attól, hogy szerepel-e nyilvántartott vizsgálati csoportban 
vagy tesztelési csoportban, az alkalmazandó 
következmények elkerülése céljából a sportoló nem 
használhatja védekezésként azt, hogy ezt a felelősséget 
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egy harmadik félre ruházta át, és a harmadik fél mulasztotta 
el betartani az alkalmazandó holléti követelményeket. 

 
b) Nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportolók 

esetében egy elmulasztott bejelentés vagy elmulasztott 
teszt vádjával szemben nem lehet azzal védekezni, hogy a 
sportoló az érintett időszakra vonatkozó holléti információi 
bejelentésének felelősségét egy harmadik félre ruházta át, 
és az a harmadik fél mulasztotta el bejelenteni a helyes 
információkat, illetve mulasztotta el úgy aktualizálni a 
korábban bejelentett információkat, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a holléti bejelentésben a szóban forgó napra 
vonatkozó holléti információ aktuális és pontos legyen. 

 
[Megjegyzés a 4.8.14.4 cikkhez: Ha például egy nyilvántartott 
vizsgálati csoportba tartozó sportolónak egy 60 perces 
időintervallum során történő tesztelésére tett kísérlet azért 
sikertelen, mert egy harmadik fél téves információkat jelentett be, 
illetve elmulasztotta aktualizálni a korábban bejelentett 
információkat, amikor a részletek később megváltoztak, továbbra is 
a sportoló felel a holléti mulasztásért. Ennek azért kell így lennie, 
mert ha egy sportoló a harmadik felét okolhatna azért, ha nem áll 
rendelkezésre vagy nem elérhető tesztelés céljából a harmadik fele 
által megadott helyen, akkor elkerülhetné a tesztelési célú holléti 
információiért való elszámoltathatóságát. A harmadik fél 
természetesen ugyanúgy érdekelt, mint a sportoló abban, hogy 
gondoskodjon a holléti bejelentés pontosságáról és elkerüljön a 
sportoló részéről felmerülő bármely holléti mulasztást. Ha a 
harmadik fél egy csapattisztviselő, aki téves információkat jelent be 
a csapattevékenységgel kapcsolatban, illetve elmulasztja 
aktualizálni a korábban bejelentett információkat, amikor a 
csapattevékenység részletei később megváltoznak, akkor a csapat 
külön is felelhet a nemzetközi szövetség vagy nemzeti 
doppingellenes szervezet alkalmazandó szabályaiban az ilyen 
mulasztásra vonatkozó szankcióért. Ha a sportoló(k) egy tesztelési 
csoportban szerepel(nek), akkor a sportoló(k)ra a nemzetközi 
szövetség vagy nemzeti doppingellenes szervezet szabályai szerint 
alkalmazandó következmények vonatkoznak.] 

 
4.9 Koordináció más doppingellenes szervezetekkel 

 
4.9.1 A doppingellenes szervezeteknek össze kell hangolniuk tesztelési 

erőfeszítéseiket az átfedésben lévő tesztelési hatáskörrel rendelkező más 
doppingellenes szervezetek erőfeszítéseivel annak érdekében, hogy 
maximalizálják ezen egyesített erőfeszítések hatékonyságát, elkerüljék 
bizonyos sportolók szükségtelen ismétlődő tesztelését, és hogy 
gondoskodjanak arról, hogy a nemzetközi sporteseményeken versenyző 
sportolók előzetesen megfelelő tesztelésen essenek át. A doppingellenes 
szervezeteknek konkrétan: 
 
a) Konzultálniuk kell más érintett doppingellenes szervezetekkel a 

tesztelési tevékenységek (beleértve a sportolói holléti csoport 
kiválasztását és a teszteloszlási terveket, amelybe beletartozhat a 
versenyidőszakon kívüli tesztelés egy jelentős sporteseményt 
megelőző időszakban) összehangolása és az ismétlődések elkerülése 
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érdekében. A sporteseményhez kapcsolódó tesztelés tekintetében 
előre, egyértelműen meg kell állapodni a szerepekről és felelősségekről 
a Szabályzat 5.3 cikkével összhangban. Ha az ilyen megállapodás nem 
lehetséges, a WADA oldja meg az ügyet a H mellékletben 
(Sporteseményhez kapcsolódó tesztelés) foglalt alapelvek szerint. 

 
b) A mintavételtől számított 21 (huszonegy) napon belül minden levett 

mintára vonatkozóan be kell vinniük a doppingellenőrzési nyomtatványt 
az ADAMS-be. 

 
c) A sportolókra vonatkozó holléti követelményekkel kapcsolatos 

információkat meg kell osztaniuk az ADAMS-en keresztül, ahol a 
tesztelési hatáskörök átfedésben vannak. 

 
d) Az ADAMS-en keresztül meg kell osztaniuk a sportolói biológiai útlevél 

programokkal kapcsolatos információkat, ahol a tesztelési hatáskörök 
átfedésben vannak. 

és 
e) Meg kell osztaniuk a sportolókkal kapcsolatos információkat, ahol a 

tesztelési hatáskörök átfedésben vannak. 
 
4.9.2 A doppingellenes szervezetek szerződtethetnek más doppingellenes 

szervezeteket vagy megbízott harmadik feleket, hogy a nevükben 
doppingellenőrzési koordinátorként vagy mintavételt végrehajtó szervezetként 
járjanak el. A szerződés feltételei között a megbízó doppingellenes szervezet 
(ami - e célból - a mintavételt előíró szervezet) meghatározhatja, hogy a 
Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány szerint a 
mintavételt végrehajtó szervezetnek adott bármely mérlegelési jogkör a 
mintavételt végrehajtó szervezet által miként gyakorlandó, amikor a nevében 
mintákat vesz le. 
 
[Megjegyzés a 4.9.2 cikkhez: Például a Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó 
nemzetközi szabvány mérlegelési lehetőséget biztosít a tekintetben, hogy 
milyen szempontok használandók a sportoló személyazonosságának 
ellenőrzéséhez (5.3.4 cikk), hogy milyen körülmények között engedélyezhető 
a mintavételi állomáson késve történő megjelenés (5.4.4 cikk), hogy ki lehet 
jelen a mintavételi alkalom során (6.3.3 cikk), hogy milyen kritériumok 
használandók annak biztosítása érdekében, hogy a mintavételi állomásról való 
elszállítás előtt mindegyik levett minta olyan módon legyen tárolva, ami védi 
annak sértetlenségét, azonosságát és biztonságát (8.3.1 cikk), és hogy milyen 
irányelvek követendők a DCO részéről annak megállapításakor, hogy 
fennállnak-e olyan rendkívüli körülmények, amelyek miatt fel kell hagyni a 
mintavételi alkalommal anélkül, hogy az elemzéshez megfelelő fajsúlyú minta 
levételre került volna (F.4.5 cikk), valamint a megszerzett 
értesülések/információk megosztását illetően (11. cikk).] 

 
4.9.3 A doppingellenes szervezeteknek konzultálniuk és egyeztetniük kell 

egymással, a WADA-val, valamint a rendészeti és más érintett hatóságokkal 
az olyan értesülések és információk beszerzése, kidolgozása és megosztása 
során, amelyek hasznosak lehetnek a teszteloszlási tervezés kialakításában a 
11. cikkben foglaltakkal összhangban. 

 

5.0 A sportolók értesítése 
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5.1 Cél 
 
A cél annak biztosítása, hogy egy sportoló, akit tesztelésre kiválasztottak, előzetes 
értesítés nélkül megfelelően értesítésre kerüljön a mintavételről az 5.3.1 és 5.4.1 
cikkekben leírtak szerint, hogy a sportoló jogai megőrzésre kerüljenek, hogy ne legyen 
lehetőség az adandó minta manipulálására, és hogy az értesítés dokumentálásra 
kerüljön. 

 
5.2 Általános rendelkezések 

 
A sportolók értesítése akkor kezdődik, amikor a mintavételt végrehajtó szervezet 
kezdeményezi a kiválasztott sportoló értesítését, és akkor fejeződik be, amikor a 
sportoló megérkezik a mintavételi állomásra, vagy amikor a sportoló esetleges 
megfelelési mulasztása bekövetkezik. A fő tevékenységek a következők: 
 
a) Az előzetes értesítés nélküli tesztelés, valamint a mintaadásra történt 

kiválasztásukról értesített sportolók folyamatos megfigyelésének 
biztosításához elegendő DCO-k, hivatalos kísérők és egyéb mintavételi 
személyzet kijelölése; 

 
b) A sportoló fellelése és személyazonosságának megerősítése; 
 
c) A sportoló tájékoztatása a mintaadásra történt kiválasztásáról, valamint a 

jogairól és kötelezettségeiről; 
 
d) A sportoló folyamatos kísérése az értesítés időpontjától kezdve a kijelölt 

mintavételi állomásra történő megérkezéséig; és 
 
e) Az értesítés vagy az értesítésre tett kísérlet dokumentálása. 

 
5.3 A sportolók értesítése előtti követelmények 

 
5.3.1 A kivételes és indokolt körülmények kivételével az előzetes értesítés nélküli 

tesztelés a mintavétel módszere. A sportolónak kell lennie az első személynek, 
akit értesítenek arról, hogy kiválasztották mintavételre, kivéve azt az esetet, 
amikor az 5.3.7 cikkben meghatározottak szerint előbb egy harmadik féllel kell 
felvenni a kapcsolatot. Annak biztosítása érdekében, hogy a tesztelés az 
előzetes értesítés nélküli tesztelés alapján kerüljön végrehajtásra, a mintavételt 
előíró szervezetnek (és, ha eltér, a mintavételt végrehajtó szervezetnek) 
gondoskodni kell arról, hogy a sportoló kiválasztási döntéseket a tesztelés előtt 
csak azok számára fedjék fel, akiknek szigorúan tudniuk kell róla az ilyen 
tesztelés végrehajtása érdekében. Egy harmadik fél bármilyen értesítését 
biztonságos és bizalmas módon kell végrehajtani, hogy egyáltalán ne álljon 
fenn a kockázata annak, hogy a sportoló bármilyen előzetes értesítést kap a 
mintavételre történt kiválasztásáról. A versenyidőszakon belüli tesztelés 
esetében ezen értesítésnek annak a versenynek a végén kell történnie, 
amelyiken a sportoló éppen versenyez. 
 
[Megjegyzés az 5.3.1. cikkhez: Minden erőfeszítést meg kell tenni annak 
biztosítása érdekében, hogy a sportesemény-helyszín vagy edzési helyszín 
munkatársai ne tudjanak arról, hogy tesztelésre kerülhet sor. Nem indokolt, 
hogy egy nemzeti szövetség vagy más testület ragaszkodjon ahhoz, hogy 
előzetes értesítést kapjon a hatáskörébe tartozó sportolók teszteléséről azért, 
hogy egy képviselője jelen lehessen az ilyen tesztelésnél.] 
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5.3.2 A mintavételi alkalmak levezetéséhez, illetve az azoknál történő 
segédkezéshez a mintavételt végrehajtó szervezetnek olyan mintavételi 
személyzetet kell kijelölni és meghatalmazni, akiket kiképeztek kijelölt 
feladataikra, akiknél nem áll fenn összeférhetetlenség a mintavétel eredménye 
tekintetében, és akik nem kiskorúak. 

 
5.3.3 A mintavételi személyzetnek a mintavételt végrehajtó szervezet által kiadott 

hivatalos dokumentummal – például a mintavételt előíró szervezet 
meghatalmazó levelével - kell rendelkeznie, mely igazolja, hogy jogosultak 
mintát venni a sportolótól. A DCO-knak további személyazonosítót kell 
maguknál tartaniuk, amelyben szerepel a nevük és a fényképük (pl. a 
mintavételt végrehajtó szervezettől származó azonosító kártya, vezetői 
engedély, egészségbiztosítási kártya, útlevél vagy hasonló, érvényes 
személyazonosító), valamint a személyazonosító lejáratának időpontja. 

 
5.3.4 A mintavételt előíró szervezetnek vagy egyéb esetben a mintavételt végrehajtó 

szervezetnek kritériumokat kell kidolgozni a mintaadásra kiválasztott sportoló 
személyazonosságának igazolására. Ez biztosítja, hogy a kiválasztott sportoló 
az a sportoló, akit értesítenek. Ha a sportoló nem azonosítható könnyen, 
azonosítására egy harmadik fél is felkérhető, és az ilyen azonosítás részleteit 
dokumentálni kell. 

 
5.3.5 Esettől függően a mintavételt végrehajtó szervezetnek, a DCO-nak vagy a 

hivatalos kísérőnek meg kell határoznia a kiválasztott sportoló helyét, és meg 
kell terveznie az értesítési megközelítést és időzítést, figyelembe véve a 
sport/verseny/edzés stb. speciális körülményeit, valamint a szóban forgó 
szituációt. 

 
5.3.6 Esettől függően a mintavételt végrehajtó szervezetnek, a DCO-nak vagy a 

hivatalos kísérőnek dokumentálnia kell a sportoló értesítésére tett 
kísérlet(ek)et és az eredmény(eke)t. 

 
5.3.7 Esettől függően a mintavételt végrehajtó szervezetnek, a DCO-nak vagy a 

hivatalos kísérőnek meg kell vizsgálnia, hogy a sportoló értesítése előtt 
értesíteni kell-e harmadik felet; mégpedig a következő helyzetekben: 
 
a) Amikor a sportoló fogyatékossága miatt ez szükséges (ahogy azt az A 

melléklet [Módosítások fogyatékos sportolók esetében] rögzíti); 
 
b) Amikor a sportoló kiskorú (ahogy azt a B melléklet [Módosítások kiskorú 

sportolók esetében] rögzíti); 
 
c) Amikor az értesítéshez tolmács szükséges és elérhető; 
 
d) Amikor ez szükséges, hogy a mintavételi személyzetnek segítsen a 

tesztelendő sportoló(k) beazonosításában és e sportoló(k) 
értesítésében arról, hogy mintát kell adniuk. 

 
[Megjegyzés az 5.3.7 cikkhez: Megengedett harmadik fél értesítése arról, hogy 
kiskorúak vagy fogyatékos sportolók tesztelésére fog sor kerülni. Ha azonban 
ilyen segítségre nincs szükség, akkor nem kell semmilyen harmadik felet (pl. 
csapatorvost) értesíteni a doppingellenőrzési küldetésről. Ha az értesítés előtt 
bármely harmadik felet értesíteni kell, a sportoló értesítésekor a harmadik felet 
el kell kísérnie a DCO-nak vagy hivatalos kísérőnek.] 
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5.4 A sportolók értesítésével szembeni követelmények 
 
5.4.1 Az első kapcsolatfelvételkor - esettől függően - a mintavételt végrehajtó 

szervezetnek, a DCO-nak vagy a hivatalos kísérőnek gondoskodnia kell arról, 
hogy a sportoló és/vagy (ha az 5.3.7 cikk értelmében szükséges) harmadik fél 
tájékoztatva legyen: 
 
a) arról, hogy a sportolónak mintavételen kell átesnie; 
 
b) arról, hogy milyen hatáskörben kerül sor a mintavétel elvégzésére; 
 
c) a mintavétel típusáról és bármely olyan feltételről, amit a mintavétel 

előtt be kell tartani; 
 
d) a sportoló jogairól, beleértve a jogot arra, hogy: 

 
(i) egy képviselő és - ha rendelkezésre áll - tolmács elkísérje a 

6.3.3 cikk (a) pontjának megfelelően; 
 
(ii) további információt kérjen a mintavétel folyamatáról; 
 
(iii) érvényes indokkal kérvényezhesse a mintavételi állomáson 

történő késedelmes megjelenést az 5.4.4 cikknek megfelelően; 
és 

 
(iv) módosításokat kérelmezzen, ahogy azt az A melléklet 

[Módosítások fogyatékos sportolók esetében] rögzíti. 
 
e) a sportoló kötelezettségeiről, beleértve annak követelményét, hogy: 

 
(i) mindenkor a DCO/hivatalos kísérő folyamatos megfigyelése 

alatt maradjon a DCO/hivatalos kísérő által történő első 
kapcsolatfelvétel pillanatától kezdve a mintavételi eljárás 
befejezéséig; 

 
(ii) igazolja személyazonosságát az 5.3.4 cikknek megfelelően; 
 
(iii) betartsa a mintavételi eljárásokat (és a sportolót tájékoztatni kell 

a megfelelési mulasztás lehetséges következményeiről); és 
 
(iv) azonnal jelenjen meg mintavételre, hacsak nincsenek érvényes 

indokok a késedelemre az 5.4.4 cikkben leírtaknak megfelelően. 
 
f) a mintavételi állomás helyéről; 
 
g) arról, hogy ha a sportoló úgy dönt, hogy a mintaadás előtt ételt vagy 

folyadékot fogyaszt, azt a saját kockázatára teszi; 
 
h) arról, hogy kerülni kell a túlzott mennyiségű folyadékfogyasztást, mivel 

ez késleltetheti a megfelelő minta adását; és 
 
i) arról, hogy a mintavételi személyzetnek a sportoló által leadott bármely 

vizeletmintának az értesítést követően a sportoló által ürített első 
vizeletnek kell lennie. 
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5.4.2 Amikor megtörténik a kapcsolatfelvétel, a DCO-nak/hivatalos kísérőnek: 
 
a) mindenkor megfigyelés alatt kell tartania a sportolót az ilyen 

kapcsolatfelvétel időpontjától mindaddig, amíg a sportoló a mintavételi 
alkalma végén el nem hagyja a mintavételi állomást; 

 
b) az 5.3.3 cikkben leírt dokumentumok segítségével igazolnia kell magát 

a sportoló előtt; és 
 
c) az 5.3.4 cikkben ismertetett kritériumok alapján meg kell győződnie a 

sportoló személyazonosságáról. Ha a sportoló azonosítása bármilyen 
más módszerrel történik, vagy nem sikerül meggyőződni a sportoló 
személyazonosságáról, azt dokumentálni kell, és jelenteni kell a 
mintavételt előíró szervezetnek. Azokban az esetekben, amikor a 
sportoló személyazonosságáról nem lehet meggyőződni az 5.3.4 
cikkben megállapított kritériumok szerint, a mintavételt előíró 
szervezetnek kell eldönteni, hogy alkalomhoz illő-e az 
Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabvány A melléklete 
(Esetleges megfelelési mulasztás felülvizsgálata) szerint folytatni. 

 
5.4.3 A DCO-nak/hivatalos kísérőnek alá kell íratnia a sportolóval egy megfelelő 

nyomtatványt arról, hogy az értesítést tudomásul veszi és átveszi. Ha a 
sportoló megtagadja annak aláírását, hogy értesítették, vagy kitér az értesítés 
elől, a DCO-nak/hivatalos kísérőnek - lehetőség szerint - tájékoztatnia kell a 
sportolót a megfelelési mulasztás következményeiről, és a hivatalos kísérőnek 
(ha nem a DCO jár el) azonnal jelentenie kell minden vonatkozó tényt a DCO-
nak. Lehetőség szerint a DCO-nak folytatnia kell a mintavételt. A DCO-nak egy 
részletes jelentésben kell dokumentálnia a tényeket, és jelentenie kell a 
körülményeket a mintavételt előíró szervezetnek. A mintavételt előíró 
szervezetnek az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabvány A 
mellékletében (Esetleges megfelelési mulasztás felülvizsgálata) előírt 
lépéseket kell követnie. 

 
5.4.4 A DCO/hivatalos kísérő saját belátása szerint mérlegelheti harmadik fél vagy a 

sportoló bármely észszerű kérését arra vonatkozóan, hogy az értesítés 
tudomásul vételét és átvételét követően engedélyt kapjon a mintavételi 
állomáson való megjelenés elhalasztására és/vagy a mintavételi állomásnak a 
megérkezés után történő időleges elhagyására. A DCO/hivatalos kísérő akkor 
adhat ilyen engedélyt, ha a sportoló a haladék alatt folyamatosan kísérhető és 
folyamatos megfigyelés alatt tartható. A mintavételi állomáson való későbbi 
megjelenés, illetve annak időleges elhagyása a következő tevékenységek 
esetén engedélyezhető: 
 
a) Versenyidőszakon belüli tesztelés esetén: 

 
(i) Eredményhirdetésen való részvétel; 
 
(ii) Médiával szembeni kötelezettségek teljesítése; 
 
(iii) További versenyeken való versenyzés; 
 
(iv) Levezetés elvégzése; 
 
(v) Szükséges orvosi kezelésben való részesülés; 
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(vi) Meghatalmazott és/vagy tolmács megkeresése; 
 
(vii) Fényképes azonosító átvétele; vagy 
 
(viii) A DCO által a mintavételt előíró szervezet bármely utasítását 

figyelembe véve meghatározott bármely egyéb észszerű 
körülmény. 

 
b) Versenyidőszakon kívüli tesztelés esetén: 

 
(i) Meghatalmazott megkeresése; 
 
(ii) Edzés befejezése; 
 
(iii) Szükséges orvosi kezelésben való részesülés; 
 
(iv) Fényképes azonosító átvétele; vagy 
 
(v) A DCO által a mintavételt előíró szervezet bármely utasítását 

figyelembe véve meghatározott bármely egyéb észszerű 
körülmény. 

 
5.4.5 A DCO-nak/hivatalos kísérőnek el kell utasítania a sportoló halasztásra 

vonatkozó kérését, ha nem lesz lehetőség a sportoló folyamatos 
megfigyelésére e halasztás alatt. 

 
5.4.6 A DCO-nak/hivatalos kísérőnek vagy más felhatalmazott mintavételi 

személyzetnek dokumentálnia kell a mintavételi állomáson történő késedelmes 
megjelenés bármely okát és/vagy a mintavételi állomás elhagyásának bármely 
okát, ami további kivizsgálást igényelhet a mintavételt előíró szervezet részéről. 

 
5.4.7 Ha a sportoló nem az 5.4.4 cikk szerinti okból jelenik meg késve a mintavételi 

állomáson és/vagy ha a sportoló a hivatalos kísérése közben nem marad 
állandó megfigyelés alatt, de a sportoló még odaér a mintavételi állomásra, 
mielőtt a DCO távozik a mintavétel helyéről, akkor a DCO-nak esetleges 
megfelelési mulasztást kell jelentenie. Ha egyáltalán lehetséges, a DCO-nak 
tovább kell lépnie a sportolótól történő mintavételre. A mintavételt előíró 
szervezetnek az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabvány A 
melléklete (Esetleges megfelelési mulasztás felülvizsgálata) szerint kell 
kivizsgálnia egy esetleges megfelelési mulasztást. 

 
5.4.8 Ha a mintavételi személyzet bármi egyebet észlel, ami képes lehet 

veszélyeztetni a mintavételt, a körülményeket jelenteni kell a DCO-nak, aki 
azokat dokumentálja. Amennyiben a DCO helyénvalónak ítéli, a DCO-nak 
mérlegelnie kell, hogy helyes-e a sportolótól még egy mintát venni. A 
mintavételt előíró szervezetnek az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi 
szabvány A melléklete (Esetleges megfelelési mulasztás felülvizsgálata) 
szerint kell kivizsgálnia egy esetleges megfelelési mulasztást. 

 

6.0 Felkészülés a mintavételi alkalomra 
 
6.1 Cél 
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A mintavételi alkalomra olyan módon történő felkészülés, amely biztosítja, hogy az 
alkalmat hatékonyan és eredményesen - ideértve, hogy kellő erőforrással, pl. 
személyzettel és felszereléssel - le lehessen folytatni. 

 
6.2 Általános rendelkezések 

 
A mintavételi alkalomra történő felkészülés az alkalom eredményes lefolytatása 
szempontjából releváns információk megszerzését célzó rendszer kialakításával 
kezdődik, és akkor fejeződik be, amikor megerősítést nyer, hogy a mintavételi 
felszerelés megfelel a meghatározott kritériumoknak. A főbb teendők a következők: 
 
a) Rendszer kialakítása a mintavételi alkalommal kapcsolatos adatok 

összegyűjtésére; 
 
b) Kritériumok meghatározása arra nézve, hogy ki lehet jelen a mintavételi 

alkalom során; 
 
c) Annak biztosítása, hogy a mintavételi állomás megfeleljen a 6.3.2 cikkben előírt 

minimális kritériumoknak; és 
 
d) Annak biztosítása, hogy a mintavételi felszerelés megfeleljen a 6.3.4 cikkben 

előírt minimális kritériumoknak. 
 
6.3 A mintavételi alkalomra történő felkészüléssel szembeni követelmények 

 
6.3.1. A mintavételt előíró szervezetnek, a doppingellenőrzési koordinátornak vagy a 

mintavételt végrehajtó szervezetnek ki kell alakítania egy rendszert mindazon 
információk megszerzése érdekében, melyek annak biztosításához 
szükségesek, hogy a mintavételi alkalom eredményesen lefolytatható legyen, 
beleértve a fogyatékos sportolók igényeinek (ahogy azokat az A melléklet 
[Módosítások fogyatékos sportolók esetében] rögzíti), valamint a kiskorúak 
igényeinek (ahogy azokat az B melléklet [Módosítások kiskorú sportolók 
esetében] rögzíti) kielégítéséhez szükséges különleges követelmények 
meghatározását. 

 
6.3.2. A DCO-nak olyan mintavételi állomást kell használnia, mely minimális 

feltételként biztosítja a sportoló számára a nyugodt elvonulást, és amelyet - 
ahol lehetséges - kizárólag mintavételi állomásként használnak a mintavételi 
alkalom ideje alatt. A DCO-nak fel kell jegyeznie bármely jelentős eltérést 
ezektől a kritériumoktól. Amennyiben a DCO azt állapítja meg, hogy a 
mintavételi állomás alkalmatlan, akkor alternatív helyszínt kell keresni, ami 
megfelel a fenti minimumkritériumoknak. 

 
6.3.3. A mintavételt előíró szervezetnek vagy a mintavételt végrehajtó szervezetnek 

kritériumokat kell megállapítania arra nézve, hogy kit lehet felhatalmazni arra, 
hogy a mintavételi személyzeten kívül jelen legyen a mintavételi alkalom során. 
A kritériumoknak minimálisan a következőket kell magukba foglalni: 
 
a) A sportoló jogosultsága arra, hogy egy képviselő és/vagy tolmács 

kísérje a mintavételi alkalom alatt, kivéve, amikor a sportoló 
vizeletmintát ad; 

 
b) Fogyatékos sportoló jogosultsága arra, hogy egy képviselő elkísérje az 

A mellékletben [Módosítások fogyatékos sportolók esetében] leírtaknak 
megfelelően; 
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c) Kiskorú sportoló jogosultsága arra (ahogy azt az B melléklet 

[Módosítások kiskorú sportolók esetében] rögzíti), és a tanúként eljáró 
DCO/hivatalos kísérő jogosultsága arra, hogy egy képviselő figyelje a 
tanúként eljáró DCO-t/hivatalos kísérőt, amikor a kiskorú sportoló 
vizeletmintát ad, de anélkül, hogy a képviselő közvetlenül figyelné a 
minta kibocsátását, hacsak a kiskorú sportoló meg nem kéri erre; 

 
d) A WADA által kijelölt megfigyelő a WADA Független Megfigyelői 

Program keretében vagy (adott esetben) WADA ellenőr; és/vagy 
 
e) Olyan felhatalmazott személy, aki részt vesz a mintavételi személyzet 

képzésében vagy a mintavételt végrehajtó szervezet ellenőrzésében. 
 
[Megjegyzés a 6.3.3 cikk (d) és (e) pontjaihoz: A WADA megfigyelő/ellenőr 
és/vagy a felhatalmazott személy nem figyelheti közvetlenül a vizeletminta 
adását.] 

 
6.3.4. A mintavételt végrehajtó szervezet csak olyan mintavételi 

felszerelésrendszereket használhat a vizelet- és vérmintákhoz, amelyek 
minimálisan: 
 
a) Egyedi számozási rendszerrel rendelkeznek minden A és B üvegcsébe, 

tartályba, csőbe vagy a minta lezárására szolgáló más cikkbe integrálva, 
és az ADAMS követelményeinek megfelelő vonalkóddal vagy hasonló 
adatkóddal rendelkeznek az érintett mintavételi felszerelésen; 

 
b) A manipulációt jelző lezáró rendszerrel rendelkeznek; 
 
c) Biztosítják, hogy magából a felszerelésből a sportoló 

személyazonossága ne legyen nyilvánvaló; 
 
d) Biztosítják, hogy minden felszerelés tiszta és a sportoló általi 

felhasználás előtt lezárt legyen; 

 
e) Olyan anyagból és lezáró rendszerrel készülnek, ami képes kiállni 

azokat a kezelési körülményeket és környezetet, amelyben a 
felszerelés felhasználásra fog kerülni, illetve amelynek ki lesz téve, nem 
kizárólagosan ideértve a szállítást, a laboratóriumi elemzést és az akár 
az elévülési idő végéig történő, hosszú távú fagyasztva tárolást; 

 
f) Olyan anyagból és lezáró rendszerrel készülnek, ami: 

 
(i) Az analitikus tesztelés céljára megőrzi a minta sértetlenségét 

(kémiai és fizikai tulajdonságait); 
 
(ii) Vizelet és vér esetében képes kiállni a -80 °C-os, szárított 

vérfoltok esetében a -20 °C-os hőmérsékletet. A sértetlenség 
fagyasztási körülmények mellett történő meghatározása 
céljából végzett teszteknek azt a mátrixot vagy anyagot kell 
használni, amit a mintatartó üvegekben, tartályokban vagy 
csövekben tárolni fognak, vagyis vizeletet, vért vagy a szárított 
vérfolt abszorbens mintahordozóján (pl. szárított vérfolt gyűjtő 
cellulózkártyán, illetve más anyagból készült egyéb 
felszerelésen) elhelyezett kapilláris vért; 
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(iii) Olyan anyagból és lezáró rendszerrel készülnek, ami 

képes kiállni minimum 3 (három) 
fagyasztási/kiolvasztási ciklust; 

 
g) Az A és B üvegcsék, tartályok és csövek átlátszóak, hogy a minta 

látható legyen; 
 
h) Olyan lezáró rendszerrel rendelkeznek, ami lehetővé teszi annak 

ellenőrzését a sportoló és a DCO részéről, hogy a minta helyesen le 
van-e zárva az A és B üvegcsékben vagy tartályokban; 

 
i) Olyan beépített biztonsági azonosítási jellemzővel (jellemzőkkel) 

rendelkeznek, ami(k) lehetővé teszi(k) a felszerelés hitelességének 
ellenőrzését; 

 
j) Megfelelnek a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) által a 

mentességet élvező emberi minták - köztük vizelet- és/vagy vérminták 
- szállítására vonatkozóan közzétett normáknak annak érdekében, 
hogy megelőzzék a légi szállítás során bekövetkező szivárgást, illetve 
– adott esetben – megfelelnek a szárított vérfoltminták szállítására 
vonatkozó helyi és nemzetközi előírásoknak; 

 
k) Ahol szükséges, megfelelnek az orvostechnikai eszközökre (vér- és 

szárított vérfoltminták esetében) vonatkozó helyi szabályozási 
követelményeknek, valamint bármely más alkalmazandó törvénynek és 
előírásnak; 

 

l) A nemzetközileg elismert ISO 9001 szerint tanúsított szabványnak 
megfelelően kerültek legyártásra, amibe beletartoznak a 
minőségellenőrzési és -irányítási rendszerek; 

 
m) A laboratórium általi első felnyitást követően egy egyedi számozási 

rendszert alkalmazó, új, egyedi, manipulációt jelző lezáró rendszer 
segítségével visszazárhatók a minta és a felügyeleti lánc 
sértetlenségének a Laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi 
szabványban a minta hosszú távú tárolására és további elemzésére 
vonatkozóan leírt követelmények szerint történő megőrzése érdekében; 

 
n) A gyártótól független és az ISO 17025 szerint tanúsított vizsgáló intézet 

általi bevizsgáláson estek át legalább annak a megerősítése céljából, 
hogy a felszerelés megfelel a fenti b), f), g), h), i), j) és m) pontokban 
előírt kritériumoknak; 

 
o) A felszerelés anyagát vagy lezáró rendszerét érintő bármely módosítás 

esetén ismételt bevizsgálásra van szükség annak biztosítása 
érdekében, hogy az továbbra is megfelel a fenti n) pont szerinti 
megjelölt követelményeknek; 

 
Vizeletminta vétele esetén: 
 
p) Az A és B üvegcsék vagy tartályok mindegyikében legalább 85 ml 

térfogatú vizelet befogadására képes űrtartalommal rendelkeznek; 
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q) Az A és B üvegcséken vagy tartályokon és a gyűjtőedényen vizuális 
jelöléssel rendelkeznek, ami jelzi: 
 
(i) az A és B üvegcsék vagy tartályok mindegyikében szükséges 

minimális vizeletmennyiséget, ahogy azt a C melléklet 
[Vizeletminták vétele] leírja; 

 
(ii) a maximális mennyiségi szinteket, amik az üvegcse, tartály 

vagy a lezáró rendszer veszélyeztetése nélkül lehetővé teszik a 
fagyott állapotban történő tágulást; és 

 
(iii) az elemzéshez megfelelő vizeletmennyiség szintjét a 

gyűjtőedényen. 
 
r) Egyedi számozási rendszert alkalmazó, mintamanipulációt jelző 

részleges lezáró rendszert foglalnak magukba az elégtelen 
mennyiségű mintának az E melléklet [Vizeletminták – Elégtelen 
mennyiség] szerinti ideiglenes lezárásához; 

 
Vénás vérminta vétele esetén: 
 
s) Képesek a vért külön A és B csövekben és tartályokban gyűjteni, tárolni 

és szállítani; 
 
t) A tiltott anyagoknak vagy tiltott módszereknek teljes vérben vagy 

vérplazmában történő elemzéséhez és/vagy a vérparaméterek 
profilozásához az A és B csöveknek minimum 3 ml vér befogadására 
képes űrtartalommal kell rendelkezniük, és véralvadásgátló szerként 
EDTA-t kell tartalmazniuk; 

 
u) A tiltott anyagoknak vagy tiltott módszereknek szérumban történő 

elemzéséhez az A és B csöveknek minimum 5 ml vér befogadására 
képes űrtartalommal kell rendelkezniük, valamint semleges polimeres 
szérum szétválasztó gélt és alvadási aktiváló faktort kell tartalmazniuk; 
és 
 
[Megjegyzés a 6.3.4 cikk t) és u) pontjaihoz: Ha az alkalmazandó 
WADA nemzetközi szabványban, technikai dokumentumban vagy 
irányelvekben konkrét csövek kerültek megjelölésre, akkor a hasonló 
kritériumoknak megfelelő alternatív csövek használatát az érintett 
laboratórium(ok) bevonásával kell jóváhagyni, és azt a mintavétel 
céljáró történő alkalmazás előtt a WADA-nak jóvá kell hagyni.] 

 
v) A vérminták szállításához gondoskodnak arról, hogy a tároló- és 

szállítóeszköz, valamint a hőmérsékleti adatregisztráló megfeleljen az I 
mellékletben [Sportolói biológiai útlevélhez szükséges vérminták 
levétele, tárolása és szállítása] felsorolt követelményeknek. 

 
Szárított vérfoltminta vétele esetén: 
 
w) A szárított vérfolt abszorbens mintahordozóját (pl. szárított vérfolt 

gyűjtő cellulózkártyát) is fel kell címkézni, ha azt aliquot vételéhez a 
laboratóriumban el kell távolítani a tartályából, és; 
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x) Lehetővé kell tenni a szárított vérfoltok olyan abszorbens 
mintahordozón történő vételét, tárolását és biztonságos szállítását, ami 
külön A és B mintákként lezárható (A és B tartályokból/altartályokból 
és/vagy tárolóperselyekből/csomagokból/edényekből álló, manipulációt 
jelző készlet). 

 
[Megjegyzés a 6.3.4 cikk x) pontjához: Laboratóriumi logisztikai okokból 
ajánlatos az A és B mintákat külön tartályokban lezárni. Mindazonáltal 
elfogadható az A és B minták ugyanazon tartályban történő szállítása és/vagy 
tárolása, amennyiben azok külön A és B mintaként vannak lezárva.] 
 
[Megjegyzés a 6.3.4 cikkhez: Mielőtt a felszereléseket kereskedelmileg 
elérhetővé tennék az érintettek számára, különösen ajánlott e felszereléseket 
visszajelzés kérése és a célnak való megfelelőség biztosítása érdekében a 
doppingellenes közösség körében elterjeszteni, amibe beletartozhatnak a 
sportolók, a mintavételt előíró szervezetek, a mintavételt végrehajtó 
szervezetek, a mintavételi személyzet és a laboratóriumok.] 

 

7.0 A mintavételi alkalom lebonyolítása 
 
7.1 Cél 

 
A mintavételi alkalom olyan módon történő lebonyolítása, ami biztosítja a minta 
sértetlenségét, azonosságát és biztonságát, és tiszteletben tartja a sportoló 
magánszféráját és méltóságát. 

 
7.2 Általános rendelkezések 

 
A mintavételi alkalom a mintavételi alkalom lebonyolításáért való általános felelősség 
meghatározásával kezdődik, és akkor ér véget, amikor a minta levételre és biztosításra 
került, és a mintavételi dokumentáció teljes. A főbb tennivalók a következők: 
 
a) Felkészülés a mintavételre; 
 
b) A minta levétele és biztosítása; és 
 
c) A mintavétel dokumentálása. 

 
7.3 A mintavétel előtti követelmények 

 
7.3.1 A mintavételt végrehajtó szervezet felel a mintavételi alkalom teljes körű 

lebonyolításáért, amely során speciális feladatok hárulnak a DCO-ra. 
 
7.3.2 A DCO-nak kell gondoskodni arról, hogy a sportoló az 5.4.1. cikk szerint 

tájékoztatásra került a jogairól és kötelezettségeiről. 
 
7.3.3 A DCO-nak/hivatalos kísérőnek figyelmeztetnie kell a sportolót arra, hogy ne 

igyon túl sok folyadékot, szem előtt tartva az elemzéshez megfelelő fajsúlyú 
minta adásának követelményét. 

 
7.3.4 A doppingellenes szervezetnek kritériumokat kell meghatároznia arra nézve, 

hogy milyen cikkek tilthatók a mintavételi állomáson belül. E kritériumoknak 
minimálisan tiltaniuk kell az alkoholnak a mintavételi állomáson belüli adását 
vagy fogyasztását. 
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7.3.5 A sportoló csak a DCO vagy hivatalos kísérő általi folyamatos megfigyelés 
mellett és a DCO jóváhagyásával hagyhatja el a mintavételi állomást. A DCO-
nak a sportoló részéről a mintavételi állomás elhagyására vonatkozó minden 
észszerű kérést mérlegelnie kell, ahogy azt az 5.4.4, 5.4.5 és 5.4.6 cikkek 
meghatározzák, mindaddig, amíg a sportoló képes mintát adni. 

 
7.3.6 Ha a DCO engedélyt ad a sportolónak, hogy elhagyja a mintavételi állomást, 

akkor a DCO-nak meg kell állapodnia a sportolóval az eltávozás következő 
feltételeiről: 
 
a) a sportoló milyen céllal hagyja el a mintavételi állomást; a visszatérés 

időpontja (vagy visszatérés egy megállapodás szerinti tevékenység 
befejezésekor); 

 
b) hogy a sportolónak egész idő alatt folyamatos megfigyelés alatt kell 

maradnia; 
 
c) hogy a sportoló nem üríthet vizeletet mindaddig, amíg vissza nem tér a 

mintavételi állomásra, és 
 
d) A DCO-nak dokumentálnia kell a sportoló eltávozásának és 

visszatérésének időpontját. 
 
7.4 A mintavétellel szembeni követelmények 

 
7.4.1 A DCO-nak az egyes mintavételi módok esetén a következő eljárási 

szabályzat(ok) szerint kell mintát vennie a sportolótól: 
 
a) C melléklet – Vizeletminta-vétel; 
 
b) D melléklet – Vénás vérmintavétel; 
 
c) I melléklet – Sportolói biológiai útlevélhez szükséges vérminták levétele, 

tárolása és szállítása; 
 

d) J melléklet – Szárított vérfoltminták levétele, tárolása és szállítása; és 
 

e) K melléklet – Vizeletminta-vétel virtuális környezetben világjárvány alatt. 
 
7.4.2 A DCO-nak részletesen rögzítenie kell a sportoló és/vagy a sportolóhoz 

kapcsolódó személyek részéről felmerülő bármely olyan viselkedést, illetve az 
olyan rendellenességeket, amelyek potenciálisan veszélyeztethetik a 
mintavételt. Ha helyénvaló, a mintavételt előíró szervezetnek az 
Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabványban foglalt A mellékletet 
[Esetleges megfelelési mulasztás felülvizsgálata] kell alkalmaznia. 

 
7.4.3 Ha kétségek merülnek fel a minta eredetét vagy valódiságát illetően, akkor fel 

kell kérni a sportolót, hogy szolgáltasson még egy mintát. Ha a sportoló 
megtagadja még egy minta adását, akkor a DCO-nak részletesen 
dokumentálnia kell a visszautasítás körülményeit, és a mintavételt előíró 
szervezetnek az A mellékletet [Esetleges megfelelési mulasztás felülvizsgálata] 
kell alkalmaznia az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabványnak 
megfelelően. 
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7.4.4 A DCO-nak alkalmat kell biztosítania a sportoló részére, hogy dokumentáljon 
bármilyen aggályt, ami a mintavételi alkalom lebonyolításával kapcsolatban 
felmerülhet benne. 

 
7.4.5 A mintavételi alkalommal kapcsolatban minimálisan a következő információkat 

kell rögzíteni: 
 
a) Az értesítés dátuma, időpontja, az értesítő DCO/hivatalos kísérő neve 

és aláírása; 
 
b) A sportoló részéről a mintavételi állomásra való megérkezés időpontja, 

valamint bármely ideiglenes eltávozás és visszatérés; 
 
c) Az egyes levett minták lezárásának dátuma és időpontja, és a 

mintavételi folyamat befejezésének dátuma és időpontja (vagyis az az 
időpont, amikor a sportoló aláírja a nyilatkozatot a doppingellenőrző 
nyomtatvány alján); 

 
d) A sportoló neve; 
 
e) A sportoló születési dátuma; 
 
f) A sportoló sportbeli neme; 
 
g) Az a mód, ahogy a sportoló személyazonossága megerősítésre kerül 

(pl. útlevél, vezetői engedély vagy a sportoló akkreditációja), beleértve 
(az ekképpen azonosított) harmadik fél által történő megerősítést; 

 
h) A sportoló lakcíme, e-mail címe és telefonszáma; 
 
i) A sportoló sportja és sportága (a TDSSA-nak megfelelően); 
 
j) A sportoló edzőjének és (adott esetben) orvosának neve; 
 
k) A minta kódszáma és a felszerelés gyártójának említése, valamint, ahol 

a begyűjtött minta szárított vérfolt, a szárított vérfolt mintavételi 
felszerelés modelljére vonatkozó részletes információk (pl. 
katalógusszám), ha a felszerelés gyártója több szárított vérfolt 
mintavételi készletet is forgalomba hoz; 

 
l) A minta típusa (vizelet, vér, szárított vérfolt stb.); 
 
m) A tesztelés típusa (versenyidőszakon belüli vagy versenyidőszakon 

kívüli); 
 
n) A tanúként eljáró DCO/hivatalos kísérő neve és aláírása; 
 
o) (Adott esetben) a BCO neve és aláírása; 
 
p) Részleges mintainformációk az E melléklet E.4.4 cikke szerint; 
 
q) A laboratórium számára szükséges információk a mintán (vagyis 

vizeletminta esetén annak térfogata és fajsúlyértéke) a 8.3.3 cikknek 
megfelelően; 
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r) Az elmúlt 7 (hét) napban szedett gyógyszerek és táplálékkiegészítők és 
(ha a levett minta vérminta) az elmúlt 3 (három) hónapban történt 
vérátömlesztések a sportoló nyilatkozata szerint; 

 
s) Sportolói biológiai útlevélhez szükséges vérminta esetén a DCO-

nak/BCO-nak az I mellékletben [Sportolói biológiai útlevélhez 
szükséges vérminták levétele, tárolása és szállítása] leírtak szerint kell 
rögzítenie az információkat; 

 
t) Bármilyen szabálytalanság az eljárás során, például ha előzetes 

értesítés történt; 
 
u) A sportoló észrevételei vagy aggályai a mintavételi alkalom 

lebonyolításával kapcsolatban a sportoló nyilatkozata szerint; 
 
v) A mintavételi adatok kezelésének tudomásul vétele a sportoló részéről 

és ezen adatkezelés leírása A magánélet és a személyes információk 
védelmére vonatkozó nemzetközi szabvány szerint; 

 
w) A sportoló beleegyezése vagy egyéb rendelkezése a minta (minták) 

kutatási célú felhasználását illetően; 
 
x) A sportoló képviselőjének neve és aláírása (adott esetben) a 7.4.6. cikk 

szerint; 
 
y) A sportoló neve és aláírása; 
 
z) A DCO neve és aláírása; 
 
aa) A mintavételt előíró szervezet neve; 
 
bb) A mintavételt végrehajtó szervezet neve; 
 
cc) Az eredménykezelő hatóság neve; és 
 
dd) A doppingellenőrzési koordinátor neve (adott esetben). 
 
[Megjegyzés a 7.4.5 cikkhez: Nem szükséges a fent említett információk 
összességét egyetlen doppingellenőrzési nyomtatványra összevonni, hanem 
azok összegyűjthetők a mintavételi alkalom során és/vagy más hivatalos 
dokumentumokon, mint amilyen a külön értesítési űrlap és/vagy kiegészítő 
jelentés.] 

 
7.4.6 A mintavételi alkalom befejeztekor a sportolónak és a DCO-nak alá kell írni a 

megfelelő dokumentációt, ezzel jelezve, hogy a dokumentáció 
megelégedésükre pontosan tükrözi a sportoló mintavételi alkalmának részleteit, 
beleértve a sportoló által megfogalmazott bármely aggályt is. Ha jelen van, és 
tanúja volt az eljárásnak, a sportoló képviselőjének is alá kell írnia a 
dokumentumokat. 

 
7.4.7 A DCO köteles a sportolónak – elektronikus vagy más módon - felajánlani a 

mintavételi alkalom sportoló által aláírt jegyzőkönyvének egy példányát. 
 

8.0 Biztonsági/teszt utáni adminisztráció 
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8.1 Cél 
 
Annak biztosítása, hogy a mintavételi állomáson levett minden minta és mintavételi 
dokumentáció biztonságosan legyen tárolva a mintavételi állomásról történő elszállítás 
előtt. 

 
8.2 Általános rendelkezések 

 
A teszt utáni adminisztráció akkor kezdődik, amikor a sportoló elhagyta a mintavételi 
állomást, miután leadta mintáját (mintáit), és az összes levett mintának és mintavételi 
dokumentációnak szállításra történő előkészítésével ér véget. 

 
8.3 A biztonsági/teszt utáni adminisztrációval szembeni követelmények 

 
8.3.1 A mintavételt végrehajtó szervezetnek olyan kritériumokat kell meghatároznia, 

amelyek biztosítják, hogy a mintavételi állomásról való elszállítás előtt 
mindegyik levett minta olyan módon legyen tárolva, ami védi annak 
sértetlenségét, azonosságát és biztonságát. Ezeknek a kritériumoknak 
minimálisan tartalmazniuk kell azon hely részleteit és dokumentálását, ahol a 
mintákat tárolják, valamint azt, hogy kinek a gondjaira vannak bízva a minták 
és/vagy ki jogosult hozzáférni a mintákhoz. A DCO-nak kell gondoskodni arról, 
hogy minden mintát e kritériumok szerint tároljanak. 

 
8.3.2 A mintavételt végrehajtó szervezetnek ki kell alakítania egy rendszert a minták 

és a mintavételi dokumentáció felügyeleti láncának rögzítésére, biztosítandó, 
hogy mindegyik mintához készüljön teljes körű dokumentáció, és azt 
biztonságosan kezeljék. Ennek része annak megerősítése, hogy mind a minták, 
mind a mintavételi dokumentáció megérkeztek a tervezett rendeltetési helyükre. 
A laboratóriumnak a Laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi szabványnak 
megfelelően jelentenie kell a mintavételt előíró szervezet felé a minták 
megérkezéskori állapotával kapcsolatos bármely rendellenességet. 

 
8.3.3 A mintavételt végrehajtó szervezetnek ki kell alakítania egy rendszert annak 

biztosítására, hogy - ahol szükséges - utasításokat adjanak az elemzést végző 
laboratóriumnak arra nézve, hogy milyen típusú elemzést kell elvégezni. 
Ezenfelül a doppingellenes szervezetnek eredményjelentési és statisztikai 
célból a laboratórium rendelkezésére kell bocsátania a 7.4.5 cikk c), f), i), k), l), 
m), q), r), w), aa), bb) és cc) pontjai szerint szükséges információkat, továbbá 
jeleznie kell, hogy szükség van-e a 4.7.3 cikk szerinti mintamegőrzésre. 
 
[Megjegyzés a 8.3. cikkhez: Az arra vonatkozó információ, hogy egy mintát 
miként tároltak a mintavételi állomásról történő elindulás előtt, rögzíthető - 
például - a DCO jelentésén. A laboratórium számára az elemzés fajtája 
rögzíthető egy felügyeleti lánci űrlapon. A DCO jelentés és/vagy felügyeleti 
lánci űrlap sablonját az ADO-k megtalálhatják a WADA weboldalán.] 

 

9.0 Minták és dokumentáció szállítása 
 
9.1 Cél 

 
a) Annak biztosítása, hogy a minták és a kapcsolódó dokumentáció megfelelő 

állapotban érkezzenek meg az elemzést végző laboratóriumba ahhoz, hogy a 
szükséges elemzést el lehessen végezni; és 
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b) Annak biztosítása, hogy a mintavételi alkalom dokumentációját a DCO 
biztonságosan és időben elküldje a mintavételt előíró szervezetnek. 

 
9.2 Általános rendelkezések 

 
9.2.1 A szállítás akkor kezdődik, amikor a minták és a kapcsolódó dokumentáció 

elhagyják a mintavételi állomást, és a mintáknak és a mintavételi alkalom 
dokumentációjának a tervezett rendeltetési helyeken történő igazolt átvételével 
fejeződik be. 

 
9.2.2 A fő teendők a minták és a kapcsolódó dokumentáció biztonságos 

szállításának megszervezése az elemzést végző laboratóriumba, valamint a 
mintavételi alkalom dokumentációjának a mintavételt előíró szervezethez 
történő biztonságos elszállításának megszervezése. 

 
9.3 A minták és a dokumentáció szállításával és tárolásával szembeni 

követelmények 
 
9.3.1 A mintavételt végrehajtó szervezetnek olyan szállítási rendszert kell 

engedélyeznie, amely biztosítja a minták és a dokumentáció sértetlenségét, 
azonosságát és biztonságát védő módon történő szállítását. 

 
9.3.2 A mintákat mindig abba a laboratóriumba kell szállítani a mintavételt végrehajtó 

szervezet által engedélyezett szállítási módszerrel, amely a mintákat elemezni 
fogja, mégpedig a mintavételi alkalom befejezése után a lehető leghamarabb. 
A mintákat úgy kell szállítani, ami a legkisebbre csökkenti a minták olyan 
tényezők miatti állagromlásának eshetőségét, mint az idő múlása vagy a 
szélsőséges hőmérsékleti változások. 
 
[Megjegyzés a 9.3.2. cikkhez: A doppingellenes szervezeteknek az egyes 
küldetésekhez kapcsolódó szállítási követelményeket (például, ha a minta 
kevésbé higiénikus körülmények között került levételre, vagy ha a minták 
laboratóriumba szállítása terén késedelmek fordulhatnak elő) meg kell 
beszélniük a mintákat elemző laboratóriummal, hogy meg lehessen állapítani, 
mire van szükség az adott küldetés speciális körülményei között (pl. a minták 
hűtése vagy lefagyasztása).] 

 
9.3.3 A sportolót azonosító dokumentumok nem mellékelhetők a mintákat elemző 

laboratóriumnak küldött mintához vagy dokumentációhoz. 
 
9.3.4 A DCO-nak a mintavételi alkalom minden vonatkozó dokumentációját el kell 

küldenie a mintavételt végrehajtó szervezethez a mintavételt végrehajtó 
szervezet által engedélyezett szállítási módszerrel (amibe beletartozhat az 
elektronikus továbbítás is), amint az a mintavételi alkalom befejezése után 
kivitelezhető. 

 
9.3.5 Ha a kísérő dokumentációval ellátott minták vagy a mintavételi alkalom 

dokumentációja nem érkeznek meg a saját tervezett rendeltetési helyükre, 
vagy ha egy minta sértetlensége, azonossága vagy biztonsága sérülhetett a 
szállítás során, a mintavételt végrehajtó szervezetnek ellenőriznie kell a 
felügyeleti láncot, és a mintavételt előíró szervezetnek mérlegelnie kell a minta 
érvénytelenítését. 

 
9.3.6 Egy mintavételi alkalommal és/vagy egy doppingvétséggel kapcsolatos 

dokumentációt a mintavételt előíró szervezetnek és/vagy a mintavételt 
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végrehajtó szervezetnek A magánélet és a személyes információk védelmére 
vonatkozó nemzetközi szabványában meghatározott ideig és egyéb 
követelmények szerint kell tárolnia. 
 
[Megjegyzés a 9.3 cikkhez: Miközben a minták és a dokumentáció szállítására 
és tárolására vonatkozóan itt foglalt követelmények egyaránt vonatkoznak 
minden vizelet-, vér-, sportolói biológiai útlevélhez szükséges vér- és szárított 
vérfoltmintára, a normál vérre vonatkozó további követelmények a D 
mellékletben [Vénás vérminták vétele] találhatók, a sportolói biológiai 
útlevélhez szükséges vérminták szállítására vonatkozó további követelmények 
az I mellékletben [Sportolói biológiai útlevélhez szükséges vérminták levétele, 
tárolása és szállítása] találhatók, míg a szárított vérfoltminták szállítására 
vonatkozó szokványos követelmények a J mellékletben [Szárított vérfoltminták 
levétele, tárolása és szállítása] találhatók.] 

 

10.0 A minták tulajdonjoga 
 
10.1 Egy sportolótól vett minták a szóban forgó mintavételi alkalom mintavételt előíró 

szervezetének tulajdonát képezik. 
 
10.2 A mintavételt előíró szervezet a minták tulajdonjogát kérésre átruházhatja az 

eredménykezelő hatóságra vagy egy másik doppingellenes szervezetre. 
 
10.3 Bizonyos körülmények között a WADA a Szabályzattal és a Laboratóriumokra 

vonatkozó nemzetközi szabvánnyal összhangban átveheti a tesztelési hatáskört. 
 
10.4 Ahol nem a mintavételt előíró szervezet az útlevélgondnok, a mintavételt 

kezdeményező és elrendelő mintavételt előíró szervezet marad felelős a minta további 
analitikus teszteléséért. Ebbe beletartozik a további megerősítési eljárás(ok) 
elvégzése a sportolói biológiai útlevél adaptív modellje által az ADAMS-ben 
automatikusan generált kérelmek (pl. emelkedett T/E által kiváltott GC/C/IRMS), illetve 
az APMU kérése alapján (pl. a vizelet „hosszanti szteroidprofil” rendellenes 
másodlagos markerei miatt kért GC/C/IRMS vagy gyanús hematológiai markerértékek 
miatti eritropoietin-receptor agonisták (ERA-k) elemzését szolgáló tesztek). 
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HARMADIK RÉSZ: INFORMÁCIÓGYŰJTÉSI ÉS VIZSGÁLATI NORMÁK 
 

11.0 Információk gyűjtése, értékelése és felhasználása 

 
11.1 Cél 

 
A doppingellenes szervezeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy képesek legyenek 
minden lehetséges forrásból információkat beszerezni, értékelni és feldolgozni a 
doppingtól való elrettentés és a doppingolás felderítésének segítése, a hatékony, 
intelligens és arányos teszteloszlási terv kidolgozásához szükséges információk 
biztosítása, a célzott tesztelés megtervezése, valamint a vizsgálatok lefolytatása 
céljából, ahogy azt a Szabályzat 5.7 cikke előírja. A 11. cikk célja, hogy normákat 
határozzon meg az ilyen információk e célból történő hatékony és eredményes 
gyűjtéséhez, értékeléséhez és feldolgozásához. 
 
[Megjegyzés a 11.1 cikkhez: Miközben a tesztelés mindig a doppingellenes 
erőfeszítések szerves része marad, a tesztelés önmagában nem elégséges a 
Szabályzatban meghatározott összes doppingvétség megkövetelt mértékű 
felderítéséhez és megállapításához. Konkrétan, miközben a tiltott anyagok és tiltott 
módszerek használata gyakran felderíthető a minták elemzésével, a Szabályzat 
szerinti más doppingvétségek (és gyakran a használat) általában csak „nem elemzési 
jellegű” doppingellenes információk és értesülések gyűjtése és vizsgálata révén 
azonosíthatók és üldözhetők hatékonyan. Ez azt jelenti, hogy a doppingellenes 
szervezeteknek hatékony és eredményes információgyűjtési és vizsgálati funkciókat 
kell kialakítaniuk. A WADA esettanulmányokkal elkészítette az Információs és 
vizsgálati irányelveket, hogy segítsen a doppingellenes szervezeteknek abban, hogy 
jobban megértsék az olyan „nem elemzési jellegű” információk fajtáit, melyek elérhetők 
lehetnek, valamint hogy támogatást és iránymutatást nyújtson az aláíró feleknek a 
Szabályzat és a nemzetközi szabványok betartására irányuló erőfeszítéseikben.] 

 
11.2 Doppingellenes információk gyűjtése 

 
11.2.1 A doppingellenes szervezeteknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, hogy 

gondoskodjanak arról, hogy képesek legyenek minden rendelkezésre álló 
forrásból doppingellenes információkat szerezni vagy kapni, nem 
kizárólagosan ideértve a sportolókat és a sportolót segítő személyzetet 
(beleértve a Szabályzat 10.7.1 cikke szerint nyújtott érdemi közreműködést) és 
a nyilvánosság tagjait (pl. bizalmas telefonos forródrót révén), a mintavételi 
személyzetet (akár küldetési jelentések, eseményjelentések útján vagy más 
módon), a laboratóriumokat, a gyógyszeripari vállalatokat, más doppingellenes 
szervezeteket, a WADA-t, a nemzeti szövetségeket, a rendészeti, más 
szabályozó és fegyelmi testületeket, valamint a médiát (annak minden 
formájában). 

 
11.2.2 A doppingellenes szervezeteknek olyan irányelvekkel és eljárásokkal kell 

rendelkezniük, melyek biztosítják a beszerzett vagy kapott doppingellenes 
információk biztonságos és titkos kezelését, az információforrások védelmét, a 
kiszivárgások vagy véletlen nyilvánosságra kerülés kockázatának megfelelő 
kezelését, és azt, hogy a rendészeti szervek, más releváns hatóságok és/vagy 
harmadik felek által velük megosztott információkat csak jogszerű 
doppingellenes célokkal dolgozzák fel, használják fel és tegyék közzé. 

 
11.3 Doppingellenes információk értékelése és elemzése 
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11.3.1 A doppingellenes szervezeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy képesek 
legyenek minden doppingellenes információt azok kézhezvételekor relevancia, 
megbízhatóság és pontosság szempontjából értékelni, figyelembe véve a 
forrás jellegét és azon körülményeket, melyek között az információkat 
megszerezték vagy kapták. 
 
[Megjegyzés a 11.3.1 cikkhez: Többféle modell létezik, ami felhasználható a 
doppingellenes információk értékelésének és elemzésének alapjául. Léteznek 
olyan adatbázisok és ügykezelő rendszerek is, melyek felhasználhatók arra, 
hogy segítsék az ilyen információk rendezését, feldolgozását, elemzését és 
kereszthivatkozásainak használatát.] 

 
11.3.2 Egy doppingellenes szervezet által megszerzett vagy kapott minden 

doppingellenes információt úgy kell egybevetni és kielemezni, hogy olyan 
mintákat, tendenciákat és kapcsolatokat lehessen megállapítani, melyek 
segíthetnek a doppingellenes szervezetnek a hatékony doppingellenes 
stratégia kidolgozásában és/vagy annak meghatározásában (ahol az 
információk egy konkrét ügyre vonatkoznak), hogy van-e jogos indok arra 
gyanakodni, hogy doppingvétséget követhettek el, mégpedig olyan módon, 
hogy a 12. cikknek és az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi 
szabványnak megfelelően további vizsgálat indokolt. 

 
11.4 Az információk eredményei 

 
11.4.1 A doppingellenes információkat arra kell felhasználni, hogy segítsék (nem 

kizárólag) a következő célokat: a teszteloszlási terv kidolgozását, 
felülvizsgálatát és aktualizálását és/vagy annak meghatározását, hogy mikor 
kerüljön sor célzott tesztelésre, minden esetben a 4. cikkel összhangban, 
és/vagy mikor kerüljön sor célzott információs akták létrehozására a 12. cikk 
szerinti vizsgálathoz történő előterjesztés céljából. 

 
11.4.2 A doppingellenes szervezeteknek irányelveket és eljárásokat is ki kell 

dolgozniuk és meg kell valósítaniuk, hogy az információkat megosszák (adott 
esetben és a vonatkozó törvényektől függően) más doppingellenes 
szervezetekkel (pl. ha az információk a hatáskörükbe tartozó sportolókra vagy 
más személyekre vonatkoznak) és/vagy rendészeti és/vagy más releváns 
szabályozó vagy fegyelmi hatóságokkal (pl. ha az információk egy 
bűncselekmény vagy szabálysértés esetleges elkövetését, illetve más 
magatartási szabály megsértését sugallják). 

 
11.4.3 A doppingellenes szervezeteknek irányelveket és eljárásokat kell kidolgozniuk 

és megvalósítaniuk, hogy elősegítsék és bátorítsák a bizalmas forrásokat, 
ahogy azt a WADA weboldalán elérhető WADA bizalmas forrásokra vonatkozó 
irányelve leírja. 

 

12.0 Vizsgálatok 
 

12.1 Cél 
 
A 12. cikk célja, hogy normákat határozzon meg azon vizsgálatok hatékony és 
eredményes lefolytatásához, amiket a doppingellenes szervezeteknek a Szabályzat 
értelmében végre kell hajtaniuk, nem kizárólagosan beleértve: 
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a) Az atipikus eredmények, atipikus útlevéleredmények és pozitív 
útlevéleredmények vizsgálatát az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi 
szabvánnyal összhangban; 

 
b) Bármely más olyan analitikai vagy nem analitikai információ és/vagy értesülés 

vizsgálatát, ahol alapos indok szolgáltat gyanút arra, hogy doppingvétséget 
követhettek el, az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabvánnyal 
összhangban; 

 
c) Egy pozitív vizsgálati eredményt övező és/vagy abból fakadó körülmények 

vizsgálatát, hogy további információkhoz lehessen hozzájutni a doppinggal 
érintett más személyekről vagy módszerekről (pl. az érintett sportoló 
kikérdezése); és 

 
d) Ha egy sportoló által elkövetett doppingvétség megállapításra kerül, annak 

vizsgálatát, hogy sportolót segítő személyzet vagy más személyek is részt 
vehettek-e e vétségben, a Szabályzat 20. cikkével összhangban. 

 
12.1.1 A vizsgálat célja minden esetben az alábbiak közül valamelyik elérése: 

 
a) az esetleges vétség/vétségben való részvétel kizárása; 
 
b) olyan bizonyíték kialakítása, ami alátámasztja a doppingeljárás 

megindítását a Szabályzat 8. cikkével összhangban; vagy 
 
c) bizonyítékot szolgáltatni a Szabályzat vagy alkalmazandó nemzetközi 

szabvány megsértésére. 
 
12.2 Esetleges doppingvétségek vizsgálata 

 
12.2.1 A doppingellenes szervezeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy képesek 

legyenek titokban és hatékonyan kivizsgálni bármely olyan analitikai vagy nem 
analitikai információt vagy értesülést, ami arra mutat, hogy alapos indok 
szolgáltat gyanút arra, hogy doppingvétséget követhettek el, összhangban az 
Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabvánnyal. 
 
[Megjegyzés 12.2.1 cikkhez: Ahol egy sportolótól történő mintavételi kísérlet 
olyan információval szolgál, ami - a Szabályzat 2.3 cikkébe ütközően - a 
mintavétel esetleges elkerülésére és/vagy a megfelelő értesítést követő 
mintavételen történő megjelenés visszautasítására vagy elmulasztására utal, 
illetve - a Szabályzat 2.5 cikkébe ütközően - a doppingellenőrzés esetleges 
manipulálására vagy manipulálásának kísérletére utal, az ügyet az 
Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabványnak megfelelően ki kell 
vizsgálni.] 

 
12.2.2 A doppingellenes szervezetnek a lehető leghamarabb össze kell gyűjtenie és 

rögzítenie kell minden releváns információt és dokumentumot annak 
érdekében, hogy ezeket az információkat és dokumentumokat elfogadható és 
megbízható bizonyítékokká alakítsa az esetleges doppingvétséggel 
kapcsolatban, és/vagy további olyan információkérési szálakat azonosítson be, 
melyek az ilyen bizonyítékok megtalálásához vezethetnek. A doppingellenes 
szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a vizsgálatokat mindenkor 
tisztességesen, objektíven és pártatlanul végezzék. A vizsgálatok lefolytatását, 
az e vizsgálat során azonosított információk és bizonyítékok értékelését, 
valamint a vizsgálat eredményét teljes körűen dokumentálni kell. 
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[Megjegyzés a 12.2.2 cikkhez: Fontos, hogy a vizsgálatot folytató 
doppingellenes szervezet az információkat a lehető leghamarabb és a lehető 
legrészletesebben megkapja és összegyűjtse, mert minél hosszabb idő telik el 
az eset és a vizsgálat között, annál nagyobb a kockázata annak, hogy bizonyos 
bizonyítékok megsemmisülnek. A vizsgálatokat nem „szemellenzősen”, 
egyetlen eredményt szem előtt tartva (pl. doppingeljárás indítása egy sportoló 
vagy más személy ellen) kell lefolytatni. A vizsgálatot végző(k)nek inkább 
nyitottnak kell lenniük és minden lehetséges eredményt fontolóra kell venniük 
a vizsgálat minden egyes kulcsfontosságú fázisában, és arra kell törekedniük, 
hogy ne csak bármely olyan elérhető bizonyítékot gyűjtsenek össze, ami arra 
utal, hogy van egy megoldandó ügy, hanem bármely olyan elérhető 
bizonyítékot is, ami arra utal, hogy nincs megoldandó ügy.] 

 
12.2.3 A doppingellenes szervezetnek vizsgálata lefolytatásához minden észszerűen 

rendelkezésére álló vizsgálati erőforrást fel kell használnia. Ebbe beletartozhat 
információk és segítség kérése rendészeti és más releváns hatóságoktól, 
ideértve más szabályozó testületeket is. Azonban a doppingellenes 
szervezetnek a saját rendelkezésére álló összes vizsgálati erőforrást is 
maradéktalanul ki kell használnia, beleértve a sportolói biológiai útlevél 
programot, az alkalmazandó szabályok által rá ruházott vizsgálati jogköröket 
(pl. a releváns dokumentumok és információk benyújtásának előírásával 
kapcsolatos jogkört, valamint mind az esetleges tanúk, mind a sportoló vagy a 
vizsgálat alanyát képező más személy kikérdezésével kapcsolatos jogkört), és 
a sportolóra vagy más személyre kiszabott eltiltás idejének az érdemi 
közreműködés nyújtásáért cserében történő felfüggesztésével kapcsolatos 
jogkört a Szabályzat 10.7.1 cikkével összhangban. 

 
12.2.4 A sportolók és a sportolót segítő személyzet a Szabályzat 21. cikke értelmében 

kötelesek együttműködni a doppingellenes szervezetek által folytatott 
vizsgálatokban. Amennyiben ezt nem teszik meg, az alkalmazandó szabályok 
szerint fegyelmi lépéseket kell foganatosítani velük szemben. Ha magatartásuk 
kimeríti a vizsgálati folyamat aláásásának fogalmát (pl. hamis, félrevezető vagy 
hiányos információk szolgáltatása és/vagy potenciális bizonyítékok 
megsemmisítése révén), a doppingellenes szervezetnek eljárást kell indítania 
velük szemben a Szabályzat 2.5. cikkének (Manipulálás vagy manipulálás 
kísérlete) megsértése miatt. 

 
12.3 Vizsgálati eredmények 

 
12.3.1 A doppingellenes szervezetnek hatékonyan és szükségtelen késlekedés nélkül 

döntenie kell azt illetően, hogy indítsanak-e eljárást a sportoló vagy más 
személy ellen doppingvétség elkövetése gyanújával. Ahogy a Szabályzat 13.3 
cikke kimondja, ha egy doppingellenes szervezet elmulasztja ezt a döntést a 
WADA által megállapított észszerű határidőn belül meghozni, a WADA 
közvetlenül a CAS-hoz fellebbezhet, ugyanúgy, mintha a doppingellenes 
szervezet azt a határozatot hozta volna, miszerint nem történt doppingvétség. 
Ahogy a Szabályzat 13.3 cikkéhez fűzött megjegyzésben szerepel, ilyen 
intézkedés meghozatalát megelőzően azonban a WADA konzultál a 
doppingellenes szervezettel, és lehetőséget biztosít számára annak 
magyarázatára, hogy miért nem hozott még döntést. 

 
12.3.2 Ha a doppingellenes szervezet azt állapítja meg vizsgálatának eredményei 

alapján, hogy eljárást kell indítani a sportoló vagy más személy ellen 
doppingvétség elkövetése gyanújával, erről a döntésről értesítést kell küldenie 
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az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabványban rögzített módon, 
és a Szabályzat 8. cikke szerint eljárást kell kezdeményeznie a szóban forgó 
sportoló vagy más személy ellen. 

 
12.3.3 Ha a doppingellenes szervezet azt állapítja meg vizsgálatának eredményei 

alapján, hogy nem kell eljárást kezdeményezni a sportoló vagy más személy 
ellen doppingvétség elkövetése gyanújával: 
 
12.3.3.1 Írásban értesítenie kell a WADA-t és a sportoló vagy más személy 

nemzetközi szövetségét és nemzeti doppingellenes szervezetét e 
döntésről, megfelelő indoklással, a Szabályzat 14.1.4 cikkével 
összhangban. 

 
12.3.3.2 Át kell adnia a vizsgálattal kapcsolatos azon további információkat, 

melyeket a WADA és/vagy a nemzetközi szövetség és/vagy a 
nemzeti doppingellenes szervezet észszerűen kér annak 
megállapításához, hogy fellebbezzenek-e az adott döntés ellen. 

 
12.3.3.3 Minden esetben mérlegelnie kell, hogy a vizsgálat során 

megszerzett bármely információt és/vagy levont következtetést fel 
kell-e használnia a saját teszteloszlási tervének kidolgozásához 
szükséges információk biztosítására és/vagy célzott tesztelés 
tervezésére, és/vagy meg kell-e osztania bármely más testülettel a 
11.4.2 cikkel összhangban. 
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A MELLÉKLET – MÓDOSÍTÁSOK FOGYATÉKOS SPORTOLÓK ESETÉBEN 
 

A.1. Cél 

 
Annak biztosítása, ahol lehetséges, hogy a fogyatékos sportolók speciális szükségleteit 
figyelembe vegyék a mintaszolgáltatással kapcsolatban, nem veszélyeztetve a mintavételi 
alkalom csorbítatlanságát. 

 

A.2. Hatókör 
 
Annak megállapítása, hogy szükség van-e módosításokra, azon helyzetek azonosításával 
kezdődik, amikor a mintavétel fogyatékos sportolókat érint, és a mintavételi eljárások és 
felszerelések módosításával zárul, ahol ez szükséges és lehetséges. 

 

A.3. Felelősség 
 
A.3.1 (Esettől függően) a mintavételt előíró szervezet vagy a mintavételt végrehajtó 

szervezet felel annak biztosításáért, hogy - amikor lehetséges - a DCO rendelkezzen 
a mintavételi alkalom fogyatékos sportolóval történő lebonyolításához szükséges 
mindenféle információval és mintavételi felszereléssel, ideértve e fogyatékosság olyan 
részleteit, melyek hatással lehetnek a mintavételi alkalom lebonyolítása során 
követendő eljárásra. 

 
A.3.2 A DCO felel a mintavételért. 

 

A.4. Követelmények 
 
A.4.1 A fogyatékos sportolók értesítését és mintavételét minden szempontból a szabványos 

értesítési és mintavételi eljárásoknak megfelelően kell elvégezni, kivéve, ha a sportoló 
fogyatékossága miatt módosítások szükségesek. 
 
[Megjegyzés az A.4.1 cikkhez: Szellemi fogyatékos sportoló esetében a mintavételt 
előíró szervezetnek kell eldönteni, hogy be kell-e szerezni a sportoló képviselőjének 
hozzájárulását a teszteléshez, és tájékoztatni kell-e a mintavételt végrehajtó 
szervezetet és a mintavételi személyzetet.] 

 
A.4.2 A mintavétel tervezésekor vagy megszervezésekor a mintavételt végrehajtó 

szervezetnek és a DCO-nak mérlegelni kell, hogy lesz-e fogyatékos sportolóval 
végzendő bármely olyan mintavétel, amely módosításokat igényel a szabványos 
értesítési vagy mintavételi eljárásokban, beleértve a mintavételi felszerelést és a 
mintavételi állomást is. 

 
A.4.3 A mintavételt végrehajtó szervezetnek és a DCO-nak jogkörrel kell rendelkeznie ahhoz, 

hogy a helyzetnek megfelelő módosításokat hajtsanak végre, amikor lehetséges és 
mindaddig, amíg ezek a módosítások nem veszélyeztetik a minta sértetlenségét, 
azonosságát és biztonságát. A DCO-nak egyeztetnie kell a sportolóval annak 
megállapítása érdekében, hogy milyen módosítások lehetnek szükségesek a sportoló 
fogyatékossága miatt. Minden ilyen módosítást dokumentálni kell. 

 
A.4.4 A szellemi, fizikai vagy érzékszervi fogyatékkal élő sportolót a mintavételi alkalom 

során segítheti a sportoló képviselője vagy a mintavételi személyzet, ha a sportoló 
felhatalmazást ad erre, és a DCO is beleegyezik. 

 



 

ISTI – Hatályos 2023. január 1-től 97/67. oldal 

A.4.5 A DCO dönthet arról, hogy szükség esetén alternatív mintavételi felszerelést vagy 
alternatív mintavételi állomást használjanak, hogy lehetővé tegyék a sportolónak a 
mintaadást, amennyiben ez nincs hatással a minta sértetlenségére, azonosságára és 
biztonságára. 

 
A.4.6 A vizeletgyűjtő vagy -kivezető rendszert használó sportolóknak az elemzés céljából 

történő vizeletminta adása előtt ki kell üríteniük a már benne lévő vizeletet ezekből a 
rendszerekből. Ha lehetőség van rá, a meglévő vizeletgyűjtő és -kivezető rendszert a 
mintavételt megelőzően új, használatlan katéterre vagy kivezető rendszerre kell 
cserélni. 

 
A.4.7 Amennyiben egy sportolónak bármilyen kiegészítő felszerelésre van szüksége annak 

érdekében, hogy mintát tudjon szolgáltatni, nem kizárólagosan ideértve például a 
katétereket és kivezető rendszereket, kizárólag a sportoló felel azért, hogy a 
szükséges felszerelés rendelkezésre álljon e célra, és hogy értsen annak 
használatához. 

 
A.4.8 Látássérült vagy szellemi fogyatékkal élő sportolók esetében a DCO és/vagy a 

sportoló határozhatja meg, hogy jelen legyen-e képviselőjük a mintavételi alkalom 
során. A mintavételi alkalom alatt a sportoló képviselője és/vagy a DCO képviselője 
megfigyelheti a tanúként eljáró DCO-t/hivatalos kísérőt, miközben a sportoló a 
vizeletmintát adja. E képviselő vagy képviselők nem figyelheti(k) meg közvetlenül a 
vizeletminta kibocsátását, hacsak a sportoló erre fel nem kéri. 

 
A.4.9 A DCO-nak rögzítenie kell a fogyatékos sportolóknál a szabványos mintavételi 

eljárásokhoz képest történt módosításokat, beleértve a fenti tevékenységben 
meghatározott bármely alkalmazandó módosításokat. 

  



 

ISTI – Hatályos 2023. január 1-től 97/68. oldal 

B MELLÉKLET – MÓDOSÍTÁSOK KISKORÚ SPORTOLÓK ESETÉBEN 
 
B.1. Cél 
 

Annak biztosítása, ahol lehetséges, hogy a kiskorú sportolók speciális szükségleteit 
kielégítsék a mintaszolgáltatással kapcsolatban, nem veszélyeztetve a mintavételi alkalom 
csorbítatlanságát. 

 
B.2. Hatókör 

 
Annak megállapítása, hogy szükség van-e módosításokra, azon helyzetek azonosításával 
kezdődik, amikor a mintavétel kiskorú sportolókat érint, és a mintavételi eljárások 
módosításával zárul, ahol ez szükséges és lehetséges. 

 
B.3. Felelősség 

 
B.3.1 A mintavételt előíró szervezet felel annak biztosításáért, hogy - amikor lehetséges - a 

mintavételt végrehajtó szervezet és/vagy a DCO rendelkezzen a mintavételi alkalom 
kiskorú sportolóval történő lebonyolításához szükséges mindenféle információval. 
Ebbe beletartozik, amikor csak szükséges, a szülői beleegyezés beszerzésre bármely 
olyan részt vevő sportoló teszteléséhez, aki kiskorú. 

 
B.3.2 Ahol a mintavétel kiskorú sportolót érint, a mintavételt előíró szervezetnek és/vagy a 

mintavételt végrehajtó szervezetnek legalább kétfős mintavételi személyzetet kell 
kirendelnie a mintavételi alkalomra. A mintavételi személyzetet előre tájékoztatni kell 
arról, hogy a mintavételen kiskorú sportolók is részt vesznek (vagy részt vehetnek). 

 
[Megjegyzés a B.3.2 cikkhez: Az egyértelműség kedvéért a kétfős mintavételi 
személyzet állhat két DCO-ból, vagy egy DCO-ból és egy BCO-ból, vagy egy DCO-
ból és egy hivatalos kísérőből. A kétfős mintavételi személyzetnek mindig jelen kell 
lennie a mintavételi állomáson az olyan mintavételi alkalmaknál, amiken kiskorú 
sportoló is részt vesz.] 

 
B.3.3 A DCO felel a mintavételért. 

 
B.4. Követelmények 

 
B.4.1 A kiskorú sportolók értesítését és mintavételét minden szempontból a szabványos 

értesítési és mintavételi eljárásoknak megfelelően kell elvégezni, kivéve, ha azért 
szükségesek módosítások, mert a sportoló kiskorú. 

 
B.4.2 A mintavételt végrehajtó szervezetnek és a DCO-nak jogkörrel kell rendelkeznie ahhoz, 

hogy a helyzetnek megfelelő módosításokat hajtsanak végre mindaddig, amíg ezek a 
módosítások nem veszélyeztetik a minta sértetlenségét, azonosságát és biztonságát. 
Minden ilyen módosítást dokumentálni kell. 

 
B.4.3 A kiskorú sportolókat a sportoló (nem kiskorú) képviselőjének jelenlétében kell 

értesíteni, és a teljes mintavételi alkalom során egy képviselőnek kell kísérni. 
 

[Megjegyzés a B.4.3 cikkhez: Ajánlatos, hogy a kiskorú sportolót sportolói képviselő 
kísérje. A mintavételi személyzetnek észszerű erőfeszítéseket kell tennie azért, hogy 
arra ösztönözze a kiskorú sportolót, hogy a mintavételi alkalom alatt mindvégig 
sportolói képviselő legyen vele, és hogy segítsen a sportolónak egy ilyet fellelni. 
Azokban a helyzetekben, amikor a sportoló nem tud képviselőt fellelni, mindig kétfős 
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mintavételi személyzetnek kell a sportolót kísérni mindaddig, amíg a mintavételi 
alkalma véget nem ér. Ha azonban sikerül sportolói képviselőt találni, és ő jelen van a 
sportolóval, a mintavételi személyzet második tagjának nem szükséges elkísérni a 
sportolót, kivéve, ha a sportoló a B. melléklet B.4.5 cikkében leírt eljárásoknak 
megfelelően kész mintát szolgáltatni.] 

 
B.4.4 Amennyiben a kiskorú sportoló nem kéri, hogy képviselő legyen jelen a mintavételnél, 

az nem érvényteleníti a tesztet, de a DCO-nak ezt világosan dokumentálnia kell. 
Szintén dokumentálni kell bármely olyan későbbi cselekményt, amit a DCO és/vagy 
hivatalos kísérő azért tesz, hogy arra ösztönözze a sportolót, és sportoló segítségére 
legyen abban, hogy képviselőt találjon. 

 
B.4.5 A kiskorú sportoló képviselőjének, ha jelen van, a vizeletminta kibocsátása során csak 

a DCO-t/hivatalos kísérőt kell megfigyelnie, hacsak a kiskorú sportoló meg nem kéri 
arra, hogy közvetlenül figyelje meg a vizeletminta kibocsátását. A mintavételi 
személyzet második tagja csak a DCO-t/hivatalos kísérőt figyelheti meg, de nem 
figyelheti meg közvetlenül a minta kibocsátását. 

 
B.4.7 Kiskorú sportoló minden versenyidőszakon kívüli tesztelésének legkívánatosabb 

helyszíne az a hely, ahol egy (nem kiskorú) sportolói képviselő a legvalószínűbben 
jelen van és rendelkezésre áll a mintavételi alkalom időtartama alatt, pl. egy edzőhely. 
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C MELLÉKLET – VIZELETMINTÁK VÉTELE 
 
C.1. Cél 

 
Egy sportoló vizeletmintájának olyan módon történő levétele, amely biztosítja: 
 
a) az egészségügyi környezetben nemzetközileg elismert, szokványos óvintézkedések 

vonatkozó alapelveivel való összhangot, hogy a sportoló és a mintavételi személyzet 
egészsége és biztonsága ne legyen veszélyeztetve; 

 
b) hogy a minta megfelel az elemzéshez megfelelő fajsúly és az elemzéshez megfelelő 

vizeletmennyiség követelményeinek. Ha egy minta nem felel meg ezeknek a 
követelményeknek, az semmiképpen sem jelenti azt, hogy a minta nem alkalmas az 
elemzésre. Annak megállapítása, hogy a minta alkalmas-e elemzésre, - a szóban 
forgó mintavételi alkalomért felelős mintavételt előíró szervezettel egyeztetve - a 
releváns laboratórium döntésétől függ; 
 
[Megjegyzés a C.1 cikk b) pontjához: Az elemzéshez megfelelő fajsúly és az 
elemzéshez megfelelő vizeletmennyiség terén történő mérések előkészítő jellegűek 
annak értékeléséhez, hogy a minta megfelel-e az elemzési követelményeknek. A 
laboratóriumi berendezések pontossága miatt előfordulhatnak eltérések a terepen 
kapott értékek és a végső laboratóriumi értékek között. A laboratóriumi érték minősül 
véglegesnek, és az ilyen eltérések (ha vannak) nem adnak alapot arra a sportolóknak, 
hogy megpróbáljanak érvényteleníttetni vagy más módon megtámadni egy pozitív 
vizsgálati eredményt.] 

 
c) hogy a mintát nem manipulálták, cserélték ki, az nem szennyeződött, illetve azt 

semmiféle más módon nem manipulálták; 
 
d) hogy a minta világosan és pontosan azonosítva legyen; és 
 
e) hogy a minta biztonságosan le legyen zárva egy manipulációt jelző készletben. 

 
C.2. Hatókör 

 
A vizeletminta-vétel annak biztosításával kezdődik, hogy a sportoló tájékoztatva legyen a 
mintavételi követelményekről, és a sportoló mintavételi alkalmának végén visszamaradó 
bármilyen vizeletmaradék kiöntésével zárul. 

 
C.3. Felelősség 

 
C.3.1 A DCO felelőssége gondoskodni arról, hogy mindegyik minta megfelelően levételre, 

beazonosításra és lezárásra kerüljön. 
 
C.3.2 A DCO/hivatalos kísérő felelőssége, hogy közvetlenül megfigyelje a vizeletminta 

kibocsátását. 
 
C.4. Követelmények 

 
C.4.1 A DCO-nak biztosítania kell, hogy a sportoló tájékoztatva legyen a mintavételi alkalom 

követelményeiről, beleértve az A mellékletben [Módosítások fogyatékos sportolók 
esetében] és/vagy a B mellékletben [Módosítások kiskorú sportolók esetében] 
meghatározott bármely módosításokat is. 
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C.4.2 A DCO-nak biztosítania kell, hogy a sportoló a minta levételéhez több mintavételi 
edény közül választhasson. Ha egy sportoló fogyatékosságának jellege megköveteli, 
hogy kiegészítő vagy más felszerelést kell használniuk az A mellékletben 
[Módosítások fogyatékos sportolók esetében] meghatározottak szerint, akkor a DCO-
nak meg kell vizsgálnia azt a felszerelést, hogy meggyőződjön róla, hogy az nem fogja 
befolyásolni a minta sértetlenségét, azonosságát vagy biztonságát. 

 
C.4.3 Amikor a sportoló kiválaszt egy gyűjtőedényt, és minden más mintavételi felszerelés 

kiválasztása tekintetében, amely közvetlenül felfogja a mintát, a DCO utasítja a 
sportolót, hogy ellenőrizze, hogy a kiválasztott felszerelésen minden záróelem 
sértetlen, és a felszerelést nem manipulálták. Ha a sportoló nem elégedett a 
kiválasztott felszereléssel, akkor választhat egy másikat. Ha a sportoló a választható 
felszerelések egyik darabjával sem elégedett, azt a DCO-nak rögzítenie kell. Ha a 
DCO nem ért egyet a sportolóval abban, hogy a kiválasztásra rendelkezésre álló 
felszerelések egyik darabja sem kielégítő, akkor a DCO-nak utasítania kell a sportolót, 
hogy folytassa a mintavételi alkalmat. Ha a DCO egyetért a sportolóval abban, hogy a 
kiválasztásra rendelkezésre álló felszerelések egyik darabja sem kielégítő, akkor a 
DCO-nak véget kell vetnie a vizeletminta-vételnek, és ezt a DCO-nak rögzítenie kell. 

 
C.4.4 A sportolónak a gyűjtőedényt és bármely adott mintát mindaddig magánál kell tartania, 

amíg a mintát (vagy részmintát) le nem zárják, kivéve, ha a sportoló fogyatékossága 
miatt segítségre van szükség az A mellékletben [Módosítások fogyatékos sportolók 
esetében] meghatározottak szerint. Rendkívüli körülmények esetén a sportoló 
képviselője vagy a mintavételi személyzet további segítséget nyújthat bármelyik 
sportolónak a mintavételi alkalom során, ha a sportoló felhatalmazást ad erre, és a 
DCO is beleegyezik. 

 
C.4.5 A DCO/hivatalos kísérő, aki tanúja a minta kibocsátásának, ugyanolyan nemű kell 

hogy legyen, mint a mintát adó sportoló, és (adott esetben) azon sportesemény 
neméhez kell igazodnia, amin a sportoló versenyzett. 

 
C.4.6 A DCO-nak/hivatalos kísérőnek, ahol megvalósítható, gondoskodnia kell arról, hogy a 

sportoló közvetlenül a mintaadás előtt csak vízzel alaposan kezet mosson, vagy 
alkalmas (pl. eldobható) kesztyűt viseljen a mintaadás során. 

 
C.4.7 A DCO-nak/hivatalos kísérőnek és a sportolónak egy mások által nem zavart helyre 

kell elvonulni a mintavételhez. 
 
C.4.8 A DCO-nak/hivatalos kísérőnek akadálymentesen látnia kell, ahogy a minta a sportoló 

testéből távozik, és a mintát a mintaadás után is folyamatosan meg kell figyelnie 
mindaddig, amíg a mintát biztonságosan le nem zárják. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a minta kibocsátására tisztán és zavartalanul rá lehessen látni, a DCO-
nak/hivatalos kísérőnek arra kell utasítania a sportolót, hogy távolítson el vagy 
igazítson meg bármely olyan ruhadarabot, ami akadályozza a DCO/hivatalos kísérő 
tiszta rálátását a mintaadásra. 

 
C.4.9 A DCO-nak/hivatalos kísérőnek arról is gondoskodnia kell, hogy a sportoló által 

kibocsátott vizelet a gyűjtőedényben annak maximális befogadóképességéig 
összegyűjtésre kerüljön, és ezt követően a sportolót arra kell biztatni, hogy 
húgyhólyagját teljes mértékben ürítse a vécébe. A DCO-nak - a sportolóra teljes 
mértékben rálátva - ellenőriznie kell, hogy az elemzéshez megfelelő vizeletmennyiség 
leadásra került-e. 
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C.4.10 Ha a sportoló által adott vizelet mennyisége elégtelen, akkor a DCO-nak a részminta-
vételi eljárást kell alkalmaznia az E mellékletben [Vizeletminták – Elégtelen mennyiség] 
leírtak szerint. 

 
C.4.11 Amint a sportoló által adott vizelet mennyisége elegendő, a DCO-nak utasítania kell a 

sportolót, hogy válasszon egy A és B üvegcsét vagy tartályokat tartalmazó mintavételi 
készletet a C melléklet 4.3 cikkének megfelelően. 

 
C.4.12 Amikor egy mintavételi készlet kiválasztásra került, a DCO-nak és a sportolónak 

ellenőriznie kell, hogy az összes mintakódszám egyezik, és hogy ezt a kódszámot a 
DCO a doppingellenőrzési nyomtatványon pontosan rögzítette. Ha a sportoló vagy a 
DCO úgy látja, hogy a számok nem azonosak, akkor a DCO-nak utasítania kell a 
sportolót, hogy válasszon egy másik készletet a C melléklet 4.3 cikkének megfelelően. 
A DCO-nak rögzítenie kell az esetet. 

 
C.4.13 A sportolónak a minimális elemzéshez megfelelő vizeletmennyiséget bele kell töltenie 

a B üvegcsébe vagy tartályba (minimum 30 ml-t), majd a maradék vizeletet bele kell 
töltenie az A üvegcsébe vagy tartályba (minimum 60 ml-t). Az elemzéshez megfelelő 
vizeletmennyiséget abszolút minimumnak kell tekinteni. Ha a minimális elemzéshez 
megfelelő vizeletmennyiségnél több került adásra, a DCO-nak gondoskodnia kell arról, 
hogy a sportoló a felszerelés gyártójának ajánlása szerint az űrtartalmáig megtöltse 
az A üvegcsét vagy tartályt. Amennyiben még ezután is marad vizelet, a DCO-nak 
gondoskodnia kell arról, hogy a sportoló a felszerelés gyártójának ajánlása szerint az 
űrtartalmáig megtöltse a B üvegcsét vagy tartályt. A DCO-nak utasítania kell a 
sportolót, hogy gondoskodjon arról, hogy egy kis mennyiségű vizelet maradjon a 
gyűjtőedényben, elmagyarázva, hogy ez teszi lehetővé a DCO számára, hogy a 
megmaradt vizeletet a C melléklet 4.15 cikkének követelményei szerint letesztelje. 

 
C.4.14 Ezután a sportolónak a DCO útmutatása szerint le kell zárnia az A és B üvegcséket 

vagy tartályokat. A DCO-nak - a sportoló teljes rálátása mellett - ellenőriznie kell, hogy 
az üvegcsék vagy tartályok megfelelően lettek-e lezárva. 

 
C.4.15 A DCO-nak le kell tesztelnie a gyűjtőedényben maradt vizeletet, hogy meghatározza, 

a minta rendelkezik-e az elemzéshez megfelelő fajsúllyal. Ha a DCO által a terepen 
leolvasott érték azt mutatja, hogy a minta nem rendelkezik az elemzéshez megfelelő 
fajsúllyal, akkor a DCO-nak az F melléklet [Vizeletminták, amelyek nem felelnek meg 
az elemzéshez megfelelő fajsúly követelményének] alapján kell eljárnia. 

 
C.4.16 A vizelet csak akkor önthető ki, ha mind az A, mind a B üvegcse vagy tartály le lett 

zárva, és a maradék vizelet a C melléklet 4.15 cikke szerint letesztelésre került. 
 
C.4.17 A sportolónak meg kell adni a lehetőséget, hogy tanúja legyen az esetlegesen 

megmaradó, tesztelésre el nem küldendő vizeletet kiöntésének. 
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D MELLÉKLET – VÉNÁS VÉRMINTÁK VÉTELE 
 
D.1. Cél 

 
Egy sportoló vérmintájának érbeszúrással olyan módon történő levétele, amely biztosítja: 
 
a) az egészségügyi környezetben nemzetközileg elismert, szokványos óvintézkedések 

vonatkozó alapelveivel való összhangot, és hogy azt egy megfelelően képzett személy 
vegye le, hogy a sportoló és a mintavételi személyzet egészsége és biztonsága ne 
legyen veszélyeztetve; 

 
b) hogy a minta olyan minőségű és mennyiségű, ami megfelel a vonatkozó analitikai 

irányelveknek és a laboratórium által meghatározott követelményeknek; 
 
c) hogy a mintát nem manipulálták, cserélték ki, az nem szennyeződött, illetve azt 

semmiféle más módon nem manipulálták; 
 
d) hogy a minta világosan és pontosan azonosítva legyen; és 
 
e) hogy a minta biztonságosan le legyen zárva egy manipulációt jelző készletben. 

 
D.2. Hatókör 

 
E melléklet követelményei a specifikus elemzés és/vagy a sportolói biológiai útlevél 
valamennyi moduljának céljából levett vénás vérmintákra vonatkoznak. A vénás vérmintavétel 
annak biztosításával kezdődik, hogy a sportoló tájékoztatva legyen a mintavételi 
követelményekről, és a mintának a mintát elemző laboratóriumba való elszállítás előtti 
megfelelő tárolásával zárul. 
 
[Megjegyzés a D.2 cikkhez: A csak a sportolói biológiai útlevél hematológiai moduljához levett 
teljesvér-mintákra vonatkozó további követelmények az I mellékletben [Sportolói biológiai 
útlevélhez szükséges vérminták levétele, tárolása és szállítása] találhatók, míg a szárított 
vérfoltmintákra vonatkozó követelmények a J mellékletben [Szárított vérfoltminták levétele, 
tárolása és szállítása] találhatók.] 

 
D.3. Felelősség 
 

D.3.1 A DCO felelőssége gondoskodni arról, hogy: 
 
a) mindegyik minta megfelelően levételre, beazonosításra és lezárásra kerüljön; 

és 
 
b) minden mintát megfelelően tároljanak és szállítsanak el a vonatkozó analitikai 

irányelveknek megfelelően. 
 
D.3.2 A BCO felelős a vérminta levételéért, a kapcsolódó kérdésekre történő válaszadásért 

a mintaadás alatt, és a mintavételi alkalom befejezéséhez már nem szükséges, 
használt vérmintavételi felszerelés megfelelő módon történő ártalmatlanításáért. 

 
D.4. Követelmények 

 
D.4.1 A vérrel kapcsolatos eljárásoknak az egészségügyi környezetben alkalmazott 

óvintézkedésekre vonatkozó helyi normákkal és szabályozási követelményekkel kell 
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összhangban állniuk, amennyiben azok a normák és követelmények szigorúbbak az 
alább meghatározottaknál. 

 
D.4.2 A vérmintavételi felszerelés a következőkből áll: 

 
a) Gyűjtőcső (-csövek); és/vagy 
 
b) A és B üvegcsék/tartályok a gyűjtőcső (-csövek) biztonságos szállításához; 

és/vagy 
 
c) Egyedi címkék a gyűjtőcsőhöz (-csövekhez) minta-kódszámmal; és/vagy 
 
d) A 6.3.4 cikkben és a WADA mintavételi irányelveiben rögzítettek szerint a 

vérvétellel kapcsolatban használandó egyéb típusú felszerelések. 
 
D.4.3 A DCO-nak biztosítania kell, hogy a sportolót megfelelőképpen értesítsék a mintavételi 

követelményekről, beleértve az A mellékletben [Módosítások fogyatékos sportolók 
esetében] meghatározott bármely módosításokat is. 

 
D.4.4 A DCO-nak/hivatalos kísérőnek és a sportolónak el kell menni arra a helyre, ahol a 

mintaadásra sor fog kerülni. 
 
D.4.5 A DCO-nak/BCO-nak gondoskodnia kell arról, hogy a sportoló számára kényelmes 

feltételeket kínáljanak, és utasítania kell a sportolót, hogy a vérmintaadást megelőzően 
legalább 10 percig maradjon függőleges, mozdulatlanul ülő helyzetben, lábfejét a 
padlón nyugtatva. Ha a sportoló lábfejei nem érik el a padlót és/vagy a sportoló 
fogyatékossága nem teszi lehetővé a lábfejek padlóra helyezését, a sportolónak 
függőleges, mozdulatlanul ülő helyzetben kell maradnia. 

 
D.4.6 A DCO-nak/BCO-nak utasítania kell a sportolót, hogy válassza ki a minta levételéhez 

szükséges mintavételi felszerelést, és ellenőrizze, hogy a kiválasztott felszerelést nem 
manipulálták, és hogy minden záróelem sértetlen. Ha a sportoló nem elégedett a 
kiválasztott felszereléssel, választhat egy másikat. Ha a sportoló egyik felszereléssel 
sem elégedett, és nem áll rendelkezésre másik, azt a DCO-nak rögzítenie kell. Ha a 
DCO nem ért egyet a sportolóval abban, hogy a rendelkezésre álló felszerelések közül 
egyik sem kielégítő, akkor a DCO-nak utasítania kell a sportolót, hogy folytassa a 
mintavételi alkalmat. Ha a DCO egyetért a sportolóval abban, hogy a rendelkezésre 
álló egyik felszerelés sem kielégítő, akkor a DCO-nak véget kell vetnie a 
vérmintavételnek, és ezt a DCO-nak rögzítenie kell. 

 
D.4.7 Amikor egy mintavételi készlet kiválasztásra került, a DCO-nak és a sportolónak 

ellenőriznie kell, hogy az összes mintakódszám egyezik, és hogy ezt a 
mintakódszámot a DCO a doppingellenőrzési nyomtatványon pontosan rögzítette. Ha 
a sportoló vagy a DCO úgy látja, hogy a számok nem azonosak, akkor a DCO-nak 
utasítania kell a sportolót, hogy válasszon egy másik készletet. A DCO-nak rögzítenie 
kell az esetet. Ha a gyűjtőcső (-csövek) nincs(enek) előre felcímkézve, a DCO-
nak/BCO-nak a vér levétele előtt egyedi mintakódszámmal kell felcímkéznie az(oka)t, 
és a sportolónak ellenőriznie kell, hogy a kódszámok egyeznek. 

 
D.4.8 A BCO-nak fel kell mérnie az érbeszúrás legmegfelelőbb helyét, ami valószínűleg nem 

lesz kedvezőtlen hatással a sportolóra vagy annak teljesítményére. Ez legyen a nem 
domináns kar, hacsak a BCO nem ítéli a másik kart alkalmasabbnak. A BCO-nak egy 
steril fertőtlenítő kendővel vagy vattával meg kell tisztítania a bőrt, és szükség esetén 
érszorítót kel használnia. A BCO-nak egy felszíni vénából kell a vérmintát levennie a 



 

ISTI – Hatályos 2023. január 1-től 97/75. oldal 

csőbe. Ha alkalmaztak érszorítót, akkor azt az érbeszúrás után azonnal el kell 
távolítani. 

 
D.4.9 A levett vérnek megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy kielégítse az elvégzendő 

mintaelemzéssel kapcsolatos, vonatkozó analitikai követelményeket, amint azokat a 
WADA mintavételi irányelvei rögzítik. 

 
D.4.10 Ha a sportolótól levehető vér mennyisége az első kísérletre elégtelen, akkor a BCO-

nak összesen maximum 3 (három) kísérletig meg kell ismételnie az eljárást. 
Amennyiben a 3 (három) kísérlet közül egyik sem produkál megfelelő mennyiségű vért, 
akkor a BCO-nak tájékoztatnia kell a DCO-t. Ekkor a DCO-nak véget kell vetnie a 
vérmintavételnek, és a leállítás okait rögzítenie kell. 

 
D.4.11 A BCO-nak kötést kell helyeznie a tűszúrás(ok) helyére (helyeire). 
 
D.4.12 A BCO-nak a vérkezelésre vonatkozó helyi normák szerint kell ártalmatlanítania a 

mintavételi alkalom befejezéséhez már nem szükséges, használt vérvételi 
felszereléseket. 

 
D.4.13 Miután megszűnik a vér csőbe áramlása, a BCO-nak ki kell vennie a csövet a tartóból, 

és kézi úton homogenizálnia kell a csőben lévő vérmintát oly módon, hogy a csövet 
legalább 3-szor (háromszor) finoman felfordítja. A sportolónak a vérvételi területen kell 
maradnia, és figyelemmel kell kísérnie mintáját mindaddig, amíg egy manipulációt 
jelző készletben le nem zárják. 

 
D.4.14 A sportolónak a DCO utasításai szerint egy manipulációt jelző készletbe kell zárnia a 

mintáját. A DCO-nak - a sportoló teljes rálátása mellett - ellenőriznie kell, hogy a 
lezárás kielégítő-e. A sportolónak és a BCO-nak/DCO-nak alá kell írni a 
doppingellenőrzési nyomtatványt. 

 
D.4.15 A lezárt mintát oly módon kell tárolni, ami védi annak sértetlenségét, azonosságát és 

biztonságát a mintavételi állomásról a mintát elemző laboratóriumba történő elszállítás 
előtt. 

 
D.4.16 A vérmintákat a 9. cikk és a WADA mintavételi irányelvei szerint kell szállítani. A 

szállítási eljárásért a DCO felel. A vérmintákat olyan eszközben kell szállítani, ami egy 
hőmérsékleti adatregisztráló által mérten hűvös és állandó környezetben hosszabb 
ideig is megőrzi a minták sértetlenségét, függetlenül a külső hőmérséklet változásaitól. 
A szállítóeszközt biztonságos módon, a mintavételt előíró szervezet vagy a mintavételt 
végrehajtó szervezet által engedélyezett módszerrel kell szállítani. 

  



 

ISTI – Hatályos 2023. január 1-től 97/76. oldal 

E MELLÉKLET – VIZELETMINTÁK – ELÉGTELEN MENNYISÉG 
 
E.1. Cél 

 
Annak biztosítása, hogy megfelelő eljárásokat kövessenek, ha nem kerül elemzéshez 
megfelelő vizeletmennyiség leadásra. 

 
E.2. Hatókör 

 
Az eljárás azzal kezdődik, hogy a sportolót tájékoztatják, hogy az általa adott minta nem felel 
meg az elemzéshez megfelelő vizeletmennyiségnek, és azzal fejeződik be, hogy a sportoló 
elegendő mennyiségű mintát szolgáltat. 

 
E.3. Felelősség 

 
A DCO felelőssége kijelenteni, hogy a minta mennyisége elégtelen, és a további mintá(ka)t 
levenni, hogy megfelelő mennyiségű kombinált minta gyűljön össze. 

 
E.4. Követelmények 

 
E.4.1 Ha a levett minta elégtelen mennyiségű, a DCO-nak tájékoztatnia kell a sportolót, hogy 

további mintát kell venni, hogy teljesítsék az elemzéshez megfelelő vizeletmennyiség 
követelményeit. 

 
E.4.2 A DCO-nak utasítania kell a sportolót, hogy válasszon ki egy részmintavételi 

felszerelést a C melléklet 4.3 cikkének megfelelően. 
 
E.4.3 A DCO-nak ez után utasítania kell a sportolót, hogy nyissa ki a megfelelő felszerelést, 

öntse bele az elégtelen mintát az új tartályba (kivéve, ha a mintavételt végrehajtó 
szervezet eljárásai megengedik az elégtelen mintának az eredeti gyűjtőedényben 
hagyását), és egy részminta lezáró rendszer segítségével zárja le azt a DCO utasítása 
szerint. A DCO-nak - a sportoló teljes rálátása mellett - ellenőriznie kell, hogy a tartályt 
(vagy, adott esetben, az eredeti gyűjtőedényt) megfelelően lezárták. 

 
E.4.4 A DCO-nak rögzítenie kell a részminta számát és az elégtelen minta mennyiségét a 

doppingellenőrzési nyomtatványon, és annak pontosságát meg kell erősíttetnie a 
sportolóval. A DCO-nak magánál kell tartania a lezárt részmintát. 

 
E.4.5 Amíg a további mintaadásra vár, a sportolónak folyamatos megfigyelés alatt kell 

maradnia, és lehetőséget kell kapnia, hogy a 7.3.3 cikknek megfelelően igyon. 
 
E.4.6 Amikor a sportoló már képes további mintát adni, akkor a mintavételi eljárásokat a C 

mellékletben [Vizeletminták vétele] előírtaknak megfelelően meg kell ismételni, amíg 
az eredeti és a további minta (minták) összegzésével elegendő mennyiségű vizelet 
nem kerül leadásra. 

 
E.4.7 A DCO-nak és a sportolónak minden egyes adott minta után ellenőriznie kell a 

korábban szolgáltatott részmintá(ka)t tartalmazó tartály(ok)on lévő záróelem(ek) 
sértetlenségét. A záróelem(ek) sértetlenségével kapcsolatos bármely 
rendellenességet a DCO rögzít, és az az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi 
szabvány A mellékletének [Esetleges megfelelési mulasztás felülvizsgálata] 
megfelelően kivizsgálásra kerül. A DCO kérheti további minta vételét a sportolótól. A 
további minta kérésre történő adásának megtagadását, ha a mintavételi mennyiségre 
vonatkozó minimumkövetelmények nem teljesülnek, a DCO-nak rögzítenie kell, és azt 
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az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabvány szerint esetleges megfelelési 
mulasztásként kell kezelni. 

 
E.4.8 Ekkor a DCO-nak utasítania kell a sportolót, hogy törje fel a zár(ak)at, és öntse össze 

a mintákat, ügyelve arra, hogy a további mintákat a vételük sorrendjében adja hozzá 
az eredeti mintához, amíg nem teljesül - legalább - az elemzéshez megfelelő 
vizeletmennyiség követelménye. 

 
E.4.9 A DCO-nak és a sportolónak ezután - esettől függően - a C melléklet 4.12 cikke vagy 

a C melléklet 4.14 cikke szerint kell továbbhaladni. 
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F MELLÉKLET – VIZELETMINTÁK, AMELYEK NEM FELELNEK MEG AZ 
ELEMZÉSHEZ MEGFELELŐ FAJSÚLY KÖVETELMÉNYÉNEK 
 
F.1. Cél 

 
Annak biztosítása, hogy megfelelő eljárásokat kövessenek, ha a vizeletminta nem felel meg 
az elemzéshez megfelelő fajsúly követelményének. 

 
F.2. Hatókör 

 
Az eljárás azzal kezdődik, hogy a DCO tájékoztatja a sportolót, hogy további mintára van 
szükség, és az elemzéshez megfelelő fajsúly követelményeinek megfelelő minta levételével, 
illetve szükség esetén a mintavételt előíró szervezet részéről megfelelő további lépésekkel 
fejeződik be. 

 
F.3. Felelősség 

 
F.3.1 A mintavételt végrehajtó szervezet felelőssége, hogy olyan eljárásokat alakításon ki, 

melyek biztosítják a megfelelő minta levételét, ha az eredetileg levett minta nem felel 
meg az elemzéshez megfelelő fajsúly követelményének. 

 
F.3.2 A DCO felel a további minták levételéért mindaddig, amíg nem sikerül megfelelő 

mintára szert tenni. 
 
F.4. Követelmények 

 
F.4.1 A DCO-nak kell megállapítani, hogy az elemzéshez megfelelő fajsúly követelményei 

nem teljesülnek. 
 
F.4.2 A DCO-nak tájékoztatnia kell a sportolót, hogy további mintát kell adnia. 
 
F.4.3 Amíg a további mintaadásra vár, a sportolónak folyamatos megfigyelés alatt kell 

maradnia, és figyelmeztetni kell a sportolót arra, hogy ne igyon, mivel az késleltetheti 
a megfelelő minta szolgáltatását. Adott körülmények között a nem megfelelő minta 
adása utáni további folyadékbevitel a Szabályzat 2.5 cikke megsértéseként üldözendő. 
 
[Megjegyzés az F.4.3 cikkhez: A sportoló felelőssége, hogy elemzéshez megfelelő 
fajsúlyú mintát adjon. E követelményről a mintavételi személyzetnek az értesítés 
időpontjában tájékoztatnia kell - esettől függően - a sportolót és a sportolót segítő 
személyzetet annak érdekében, hogy a sportoló első mintaadása előtti túlzott 
folyadékbevitel ellen szóljanak. Ha a sportoló első mintája nem az elemzéshez 
megfelelő fajsúlyú, tájékoztatni kell őt, hogy ne igyon többet, amíg az elemzéshez 
megfelelő fajsúlyú mintát nem ad.] 

 
F.4.4 Amikor a sportoló már képes további mintát adni, a DCO-nak meg kell ismételnie a C 

mellékletben [Vizeletminták vétele] leírt mintavételi eljárásokat. 
 
F.4.5 A DCO-nak addig kell folytatnia a további minták levételét, amíg nem teljesül az 

elemzéshez megfelelő fajsúly követelménye, vagy amíg a DCO meg nem állapítja, 
hogy rendkívüli körülmények állnak fenn, ami azt jelenti, hogy nem lehet folytatni a 
mintavételi alkalmat. Az ilyen kivételes körülményeket a DCO-nak eszerint kell 
dokumentálni. 
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[Megjegyzés az F.4.5 cikkhez: A mintavételt végrehajtó szervezetnek és DCO-knak 
gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő felszereléssel rendelkezzenek az F melléklet 
követelményeinek teljesítéséhez. A DCO-nak addig kell várnia, amíg az elemzéshez 
megfelelő fajsúlyú további minta (minták) levételéhez szükséges. A mintavételt előíró 
szervezet a DCO által annak megállapítását illetően követendő eljárásokat határozhat 
meg, hogy fennállnak-e olyan rendkívüli körülmények, melyek miatt a mintavételi 
alkalmat lehetetlen folytatni.] 

 
F.4.6 A DCO-nak rögzítenie kell, hogy a levett minták egyetlen sportolóhoz tartoznak, 

valamint azt, hogy a sportoló milyen sorrendben adta a mintákat. 
 
F.4.7 A DCO-nak ezután a C melléklet 4.17 cikke szerint kell folytatnia a mintavételi alkalmat. 
 
F.4.8 A DCO-nak el kell küldenie a laboratóriumba a levételre került összes mintát, 

függetlenül attól, hogy azok megfelelnek-e az elemzéshez megfelelő fajsúly 
követelményének. 

 
F.4.9 Ha egy sportolótól 2 (kettő) minta kerül levételre ugyanazon mintavételi alkalom alatt, 

a laboratóriumnak mindkét mintát elemeznie kell. Azokban az esetekben, amikor 
ugyanazon mintavételi alkalom alatt 3 (három) vagy több minta kerül levételre, a 
laboratóriumnak prioritási sorrendet kell felállítania, és az első és a legmagasabb 
fajsúlyú később levett mintát kell elemeznie, ahogy az a doppingellenőrzési 
nyomtatványon rögzítve van. A laboratórium - a mintavételt előíró szervezettel együtt 
- határozhatja meg, hogy szükség van-e a többi minta elemzésére. 
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G MELLÉKLET – A MINTAVÉTELI SZEMÉLYZETTEL SZEMBENI 
KÖVETELMÉNYEK 
 
G.1. Cél 

 
Annak biztosítása, hogy a mintavételi személyzetnél ne álljon fenn összeférhetetlenség, és 
hogy megfelelő képesítésük és gyakorlatuk legyen a mintavételi alkalmak lebonyolításához. 

 
G.2. Hatókör 

 
A mintavételi személyzettel szembeni követelmények a mintavételi személyzet szükséges 
hatásköreinek kidolgozásával kezdődnek, és a beazonosítható akkreditáció biztosításával 
végződnek. 

 
G.3. Felelősség 

 
A jelen mellékletben meghatározott minden tevékenységért a mintavételt végrehajtó 
szervezet a felelős. 

 
G.4. Követelmények - Képesítések és képzés 
 

G.4.1 A mintavételt végrehajtó szervezetnek kell: 
 
a) meghatároznia a szükséges hatásköri, jogosultsági és képesítési 

követelményeket a DCO, hivatalos kísérő és BCO pozíciók esetében; és 
 
b) kidolgoznia a feladatköröket a mintavételi személyzet minden tagja számára, 

amelyek körvonalazzák a rájuk háruló feladatokat. Minimális elvárások: 
 
i) a mintavételi személyzet tagjai nem lehetnek kiskorúak; és 
 
ii) a BCO-knak a vénából történő vérvételhez szükséges, megfelelő 

képesítésekkel és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkezniük. 
 
G.4.2 A mintavételt végrehajtó szervezetnek biztosítania kell, hogy a mintavételi személyzet 

aláírja az összeférhetetlenséggel, titoktartással és magatartási kódexszel foglalkozó 
megállapodást. 

 
G.4.3 Mintavételi személyzet nem jelölhető ki olyan mintavételi alkalomra, ahol érdekelt a 

mintavételi alkalom eredményében. Minimumként, a mintavételi személyzet akkor 
minősül ilyen értelemben érdekeltnek, ha: 
 
a) érintettek a sportban azon a szinten történő részvételben vagy 

adminisztrációban, ahol a tesztelés lebonyolításra kerül; 
 
b) rokonságban állnak bármely olyan sportolóval, illetve érintettek bármely olyan 

sportoló személyes kapcsolataiban, aki az adott mintavételi alkalmon esetleg 
mintát adhat; 

 
c) rendelkeznek olyan családtagokkal, akik aktívan érintettek a sport azon 

szintjének napi tevékenységeiben, ahol a tesztelés lebonyolításra kerül (pl. 
adminisztráció, edzés, képzés, hivatali feladatok ellátása, versenyzés, orvosi 
személyzet); 
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d) üzleti kapcsolatban állnak olyan sporttal, pénzügyi vagy személyes 
érdekeltségük van olyan sportban, amelyben a tesztelés hatálya alá eső 
sportolók vannak; 

 
e) személyes és/vagy szakmai hasznuk vagy előnyük származik, vagy 

valószínűleg származhat közvetlenül vagy közvetve egy harmadik féltől a 
hivatalos funkcióik ellátása közben hozott saját döntéseik miatt; és/vagy 

 
f) látszólag olyan magánjellegű vagy személyes érdekeik vannak, melyek 

levonnak azon képességükből, hogy feladataikat tisztességesen, függetlenül 
és eltökélten végezzék. 

 
G.4.4 A mintavételt végrehajtó szervezetnek ki kell alakítania egy rendszert, amely biztosítja, 

hogy a mintavételi személyzet megfelelően képzett legyen a feladatai elvégzéséhez. 
 
G.4.4.1 A BCO-k képzési programjának minimálisan tartalmaznia kell a tesztelési 

folyamat összes releváns követelményének tanulmányozását és az 
egészségügyi környezetben szokványos, releváns óvintézkedések 
megismertetését. 

 
G.4.4.2 A DCO-k képzési programjának minimálisan a következőket kell 

tartalmaznia: 

 
a) Átfogó elméleti képzés azon doppingellenőrzési tevékenységekről, 

melyek a DCO pozíció szempontjából relevánsak; 
 
b) A jelen Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi 

szabványban rögzítettek szerint a mintavételi alkalom keretében a 
DCO felelősségébe tartozó valamennyi tevékenység megfigyelése, 
lehetőleg a helyszínen; és 

 
c) Egy teljes mintavételi alkalom kielégítő elvégzése valós helyszínen 

egy képesített DCO vagy hasonló szakember általi felügyelet 
mellett. A vizeletminta tényleges kibocsátásával kapcsolatos 
követelményt nem kell belefoglalni a helyszíni megfigyelések 
körébe. 

 
G.4.4.3 A hivatalos kísérők képzési programjának tartalmaznia kell a mintavételi 

alkalom összes releváns követelményét, nem kizárólagosan beleértve 
azokat a helyzeteket, ahol megfelelési mulasztással, kiskorú sportolókkal 
és/vagy fogyatékos sportolókkal kell foglalkozni. 

 
G.4.4.4 Annak a mintavételt végrehajtó szervezetnek, amely olyan sportolóktól 

vesz mintákat, akiknek nemzetisége eltér a mintavételi személyzetétől (pl. 
valamely nemzetközi sporteseményen vagy versenyidőszakon kívüli 
kontextusban), gondoskodnia kell arról, hogy az ilyen mintavételi 
személyzet megfelelő képzettséggel rendelkezzen feladatai elvégzéséhez 
az ilyen sportolók tekintetében. 

 
G.4.4.5 A mintavételt végrehajtó szervezetnek nyilvántartást kell vezetnie a 

mintavételi személyzet minden tagjának oktatásáról, képzéséről, 
képzettségeiről és tapasztalatairól. 

 
G.5. Követelmények - Akkreditálás, újbóli akkreditálás és delegálás 
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G.5.1 A mintavételt végrehajtó szervezetnek ki kell alakítania egy rendszert a mintavételi 
személyzet akkreditálására és újbóli akkreditálására. 

 
G.5.2 A mintavételt végrehajtó szervezetnek biztosítania kell, hogy a mintavételi személyzet 

részt vett a képzési programon, és ismeri a jelen Tesztelésre és vizsgálatokra 
vonatkozó nemzetközi szabvány követelményeit (beleértve, ahol a G.4.4.4 cikke 
alkalmazandó, az olyan sportolóktól történő mintavételt, akiknek nemzetisége eltér a 
mintavételi személyzetétől), mielőtt megadja az akkreditációt. 

 
G.5.3 Az akkreditálás maximum 2 (kettő) évig lehet érvényes. A mintavételi személyzetnek 

(elméleti és/vagy gyakorlati) felmérésen kell átesnie az újbóli akkreditálás előtt, és meg 
kell ismételnie egy teljes kiképzési programot, ha az újbóli akkreditálást megelőző egy 
éven belül nem vett részt mintavételi tevékenységeken. 

 
G.5.4 Csak a mintavételt végrehajtó szervezet által elismert akkreditációval rendelkező 

mintavételi személyzetet lehet feljogosítani arra, hogy a mintavételt végrehajtó 
szervezet nevében mintavételi tevékenységeket folytasson. 

 
G.5.5 A mintavételt végrehajtó szervezetnek rendszert kell kialakítania arra, hogy az 

akkreditációs időszak alatt nyomon kövesse a mintavételi személyzet teljesítményét, 
beleértve az akkreditáció visszavonására vonatkozó kritériumok meghatározását és 
végrehajtását. 

 
G.5.6 A DCO-k személyesen elvégezhetnek a mintavételi alkalomban szereplő bármilyen 

tevékenységet, a vérvétel kivételével, hacsak nem rendelkeznek speciális 
képesítéssel, vagy utasíthatnak egy hivatalos kísérőt, hogy végezzen el bizonyos 
tevékenységeket, amelyek a hivatalos kísérő engedélyezett feladatkörébe tartoznak, 
ahogy azokat a mintavételt végrehajtó szervezet meghatározza. 

 
[Megjegyzés a G.5.6 cikkhez: Mivel a szárított vérfolt vételekor nincs érbeszúrás, 
számos joghatóságban a szárított vérfoltmintákat DCO is leveheti anélkül, hogy 
szakképzett BCO-ra lenne szükség, ha betartják az egészségügyi környezetben 
szokványos óvintézkedéseket, és a DCO a J.3 melléklet szerint megfelelően képzett.] 
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H MELLÉKLET – SPORTESEMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ TESZTELÉS 
 
H.1. Cél 

 
Annak biztosítása érdekében, hogy legyen egy követendő eljárás, amikor egy doppingellenes 
szervezet kérelmet nyújt be, hogy engedélyt kapjon arra, hogy tesztelést folytathasson egy 
olyan sporteseményen, ahol az adott teszteléssel kapcsolatban nem sikerült megállapodásra 
jutniuk a sportesemény döntéshozatali szervével, a WADA célja az ilyen kérelmek 
mérlegelésekor, hogy: 
 
a) ösztönözze a különböző doppingellenes szervezetek közötti együttműködést és 

koordinációt, hogy optimalizálják a saját tesztelési programjaik hatékonyságát; 
 
b) biztosítsa minden egyes doppingellenes szervezet felelősségeinek megfelelő 

kezelését; és 
 
c) elkerülje, hogy a sportolóknak működési zavarban és zaklatásban legyen részük. 

 
H.2. Hatókör 

 
Az eljárás azzal kezdődik, hogy egy doppingellenes szervezet, amelynek nem feladata, hogy 
tesztelést kezdeményezzen vagy igazgasson egy sporteseményen, írásban felveszi a 
kapcsolatot a sportesemény döntéshozatali szervével, hogy engedélyt kérjen a tesztelés 
lefolytatására, és azzal fejeződik be, hogy a WADA döntést ad ki arról, hogy ki felel majd a 
tesztelés lebonyolításáért a sporteseményen. 

 
H.3. Felelősség 

 
Egy sporteseményen történő tesztelés lebonyolítására engedélyt kérő mindkét 
doppingellenes szervezetnek és a sportesemény döntéshozatali szervének együtt kell 
működnie, és ahol lehetséges koordinálnia kell a sporteseményen történő tesztelést. De ha 
ez nem lehetséges, akkor a megadott időn belül mindkét doppingellenes szervezet köteles 
benyújtani indoklását a WADA-hoz. Ez után a WADA felelőssége, hogy áttekintse a 
körülményeket és kiadjon egy döntést a jelen mellékletben rögzített eljárásoknak megfelelően. 

 
H.4. Követelmények 

 
Bármely doppingellenes szervezetnek, amelynek nem feladata, hogy tesztelést 
kezdeményezzen vagy igazgasson egy sporteseményen a Szabályzat 5.3.2 cikke szerint, de 
amely mégis tesztelést kíván folytatni az ilyen sporteseményen, mielőtt a WADA-hoz fordulna, 
az ilyen engedélyt írásos formában a sportesemény döntéshozatali szervétől kell kérelmeznie 
teljes körű indoklással. 
 
H.4.1 E kérelmet a sportesemény kezdete előtt legalább 35 (harmincöt) nappal kell 

megküldeni a döntéshozatali szervhez (vagyis az adott sportért felelős nemzetközi 
szövetség szabályai által meghatározott versenyidőszakon belüli időtartam kezdete 
előtt 35 (harmincöt) nappal). 

 
H.4.2 Ha a döntéshozatali szerv elutasítja a kérést, vagy nem reagál a kérésre annak 

kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül, a kérelmező doppingellenes szervezet 
írásos kérelemmel fordulhat a WADA-hoz (melyet egy másolatban meg kell küldeni a 
döntéshozatali szervnek is), amely tartalmazza teljes körűen az indokokat, a helyzet 
világos leírását, valamint a döntéshozatali szerv és kérelmező doppingellenes 
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szervezet közötti valamennyi releváns levelezést. Ennek a kérelemnek legkésőbb a 
sportesemény kezdete előtt 21 (huszonegy) nappal be kell érkeznie a WADA-hoz. 

 
H.4.3 E kérelem kézhezvételekor a WADA azonnal bekéri a döntéshozatali szerv 

álláspontját a kérelemmel kapcsolatban, valamint az elutasítás indoklását. A 
döntéshozatali szervnek a WADA kérésének kézhezvételét követő 7 (hét) napon belül 
kell választ küldenie a WADA részére. 

 
H.4.4 Miután a WADA kézhez veszi a döntéshozatali szerv válaszát, vagy ha a 

döntéshozatali szerv a 7 (hét) napon belül nem ad választ, a WADA a következő 7 
(hét) napon belül indokolt döntést hoz. Döntése meghozatalában a WADA - többek 
között - az alábbiakat mérlegeli: 
 
a) A sportesemény teszteloszlási terve, beleértve a sporteseményre tervezett 

tesztelés darabszámát és típusát; 
 
b) Azon tiltott anyagok menüje, amelyek szempontjából a levett mintákat 

elemezni fogják; 
 
c) Az adott sportban alkalmazott átfogó doppingellenes program; 
 
d) Azon logisztikai nehézségek, amelyeket az okozna, ha a kérelmező 

doppingellenes szervezet számára engedélyeznék, hogy a sporteseményen 
tesztelést végezzen; 

 
e) A kérelmező doppingellenes szervezet és/vagy az ilyen tesztelést elutasító 

döntéshozatali szerv által benyújtott bármely más indokok; és 
 
f) Bármely más rendelkezésre álló információ, amit a WADA relevánsnak ítél. 

 
H.4.5 Ha egy olyan doppingellenes szervezet, ami nem egy sportesemény döntéshozatali 

szerve abban az országban, amelyikben a sporteseményt megrendezik, 
információkkal rendelkezik vagy információkat kap olyan sportoló(k) által elkövetett 
esetleges doppingolásról, akik várhatóan versenyezni fognak a sporteseményen, a 
doppingellenes szervezetnek a lehető leghamarabb meg kell osztania az 
információkat a sportesemény döntéshozatali szervével. Ha a sportesemény 
döntéshozatali szerve semmilyen tesztelést nem tervez, és a doppingellenes 
szervezet olyan helyzetben van, hogy saját maga le tudja bonyolítani a tesztelést, a 
sportesemény döntéshozatali szervének fel kell mérnie, hogy maga vagy a 
doppingellenes szervezet folytathat tesztelést függetlenül attól, hogy a doppingellenes 
szervezet által átadott információkat a sporteseményt megelőző 35 (harmincöt) napos 
időszakon belül kapják-e. Ha a sportesemény döntéshozatali szerve nem veszi fel a 
kapcsolatot azzal a doppingellenes szervezettel, amelyik az információkat szolgáltatta, 
vagy úgy dönt, hogy saját maga nem képes lebonyolítani a tesztelést, illetve nem 
engedélyezi a doppingellenes szervezet számára, hogy tesztelést folytasson a 
sporteseményen, akkor a doppingellenes szervezetnek azonnal értesítenie kell a 
WADA-t. 

 
H.4.6 Ha a WADA úgy dönt, hogy a sporteseményen engedélyezni kell a tesztelést akár a 

kérelmező doppingellenes szervezet kérelme szerint, akár a WADA javaslatának 
megfelelően, a WADA lehetőséget adhat a döntéshozatali szervnek, hogy maga 
végezze el az ilyen tesztelést, kivéve, ha a WADA úgy ítéli meg, hogy az adott 
körülmények között ez nem reális és/vagy nem megfelelő. 
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I MELLÉKLET - SPORTOLÓI BIOLÓGIAI ÚTLEVÉLHEZ SZÜKSÉGES 
VÉRMINTÁK LEVÉTELE, TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA 
 
I.1. Cél 

 
Egy sportoló vérmintájának az egyes sportolók vérparamétereinek a sportolói biológiai útlevél 
program hematológiai modulja keretén belül történő mérésével kapcsolatban való 
felhasználás céljából érbeszúrással való levétele, az ilyen felhasználáshoz megfelelő módon. 
E melléklet követelményei a D mellékletben [Vénás vérminták vétele] foglaltakhoz képest 
további követelményeket jelentenek. 

 
I.2. Követelmények 

 
I.2.1 A tervezésnek figyelembe kell vennie a sportoló holléti információit, így biztosítva, hogy 

a mintavételre nem a sportoló edzésétől, versenyen való részvételétől vagy más 
hasonló fizikai tevékenységtől számított 2 (kettő) órán belül kerül sor. Ha a sportoló 
kevesebb mint 2 (kettő) órával azon időpont előtt edzett vagy versenyzett, hogy a 
sportolót értesítették kiválasztásáról, a DCO-nak vagy a mintavételi személyzet más 
kijelölt tagjának kell kísérnie a sportolót, amíg ez a kétórás időtartam le nem telik. 

 
I.2.2 Ha a minta az edzéstől vagy versenytől számított 2 (kettő) órán belül került levételre, 

a DCO-nak rögzítenie kell az erőkifejtés jellegét, időtartamát és intenzitását, hogy ezt 
az információt az APMU rendelkezésére bocsássa. 

 
I.2.3 Bár a sportolói biológiai útlevél hematológiai modulja keretében egyetlen vérminta is 

elegendő, ajánlatos a tiltott anyagok és tiltott módszerek teljes vérben történő 
esetleges későbbi elemzése (pl. homológ vérátömlesztés (HBT) és/vagy eritropoietin-
receptor agonisták (ERA-k) felderítése) céljából további (B) mintát is levenni. 

 
I.2.4 Versenyidőszakon kívüli tesztelés esetében az A és B vizeletmintákat a sportolói 

biológiai útlevélhez szükséges vérmintával (-mintákkal) együtt kell levenni annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon az ERA-k szempontjából történő analitikus tesztelés, 
hacsak egy konkrét intelligens tesztelési stratégia mást nem indokol. 
 
[Megjegyzés az I.2.4 cikkhez: A WADA mintavételi irányelvei e protokollokat tükrözik, 
és gyakorlati információkat tartalmaznak a sportolói biológiai útlevél célú tesztelésnek 
a „hagyományos” tesztelési tevékenységekbe történő integrációjáról. A WADA 
mintavételi irányelveibe bekerült egy táblázat, ami meghatározza, hogy mely konkrét 
szállítási határidők a megfelelők adott elemzéstípusok kombinálásakor (azaz sportolói 
biológiai útlevélhez szükséges vér és növekedési hormon (GH), sportolói biológiai 
útlevélhez szükséges vér és HBT stb.), és milyen mintatípusok lehetnek alkalmasak 
az együttszállításra.] 

 
I.2.5 A mintát a levételétől az elemzéséig hűteni kell, kivéve azt, amikor a minta a levételt 

követően azonnal elemzésre kerül. A tárolási eljárás a DCO felelőssége. 
 
I.2.6 A tároló- és szállítóeszköznek képesnek kell lennie arra, hogy a sportolói biológiai 

útlevélhez szükséges vérmintákat alacsony hőmérsékleten tartsa a tárolás során. A 
teljesvér-minták soha nem fagyhatnak meg. A tároló- és szállítóeszköz kiválasztásakor 
a DCO-nak figyelembe kell vennie a tárolás idejét, az eszközben tárolandó minták 
számát és a fennálló környezeti viszonyokat (meleg vagy hideg hőmérsékletek). A 
tárolóeszköznek az alábbiak egyikének kell lennie: 
 
a) Hűtőszekrény; 
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b) Szigetelt hűtőláda; 
 
c) Izotermikus zacskó; vagy 
 
d) Bármilyen más eszköz, ami rendelkezik a fent említett képességekkel. 

 
I.2.7 A hőmérsékletnek a minta levételétől az elemzéséig történő rögzítésére hőmérsékleti 

adatregisztrálót kell alkalmazni, kivéve, amikor a minta a levételt követően azonnal 
elemzésre kerül. A hőmérsékleti adatregisztrálónak képesnek kell lennie arra, hogy: 
 
a) Celsius fokban legalább percenként egyszer rögzítse a hőmérsékletet; 
 
b) GMT szerint rögzítse az időt; 
 
c) Az idő múlásához tartozó hőmérsékleti profilt szöveges formátumban jelentse 

mérésenként egy sorban, az „ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP H” formátumot követve; és 
 
d) Legalább hat karakterből álló egyedi azonosítóval rendelkezzen. 

 
I.2.8 Miután a sportolót értesítették arról, hogy kiválasztásra került mintavételre, és miután 

a DCO/BCO elmagyarázta a sportolónak a mintavételi folyamat alatti jogait és 
kötelezettségeit, a DCO-nak/BCO-nak meg kell kérnie a sportolót, hogy a vérminta 
adása előtt legalább 10 (tíz) percig maradjon nyugodtan, függőleges, mozdulatlanul 
ülő helyzetben, lábfejét a padlón nyugtatva. Ha a sportoló lábfejei nem érik el a padlót 
és/vagy a sportoló fogyatékossága nem teszi lehetővé a lábfejek padlóra helyezését, 
a sportolónak függőleges, mozdulatlanul ülő helyzetben kell maradnia. 
 
[Megjegyzés az I.2.8 cikkhez: A mintavételt megelőző 10 (tíz) perc alatt a sportoló 
semmikor sem állhat fel. Nem elfogadható, ha a sportolót erre a 10 (tíz) percre leültetik 
egy váróteremben, majd a sportolót utána szólítják be a vérvételi helyiségbe.] 

 
I.2.9 A DCO-nak/BCO-nak a sportolói biológiai útlevél kiegészítő nyomtatványán, a 

sportolói biológiai útlevél specifikus doppingellenőrzési nyomtatványán vagy a sportoló 
és a DCO/BCO által aláírandó más, kapcsolódó jelentéstételi nyomtatványon a 
következő plusz információkat kell összegyűjtenie és rögzítenie: 
 
a) Ült-e a sportoló a vérvétel előtt legalább 10 (tíz) percig, lábát a padlón 

nyugtatva az I melléklet I.2.8 cikke szerint? 
 
b) A minta rögtön egy intenzív hosszú távú verseny - például szakaszokból álló 

kerékpárverseny - legalább 3 (három) egymást követő napja után került-e 
levételre? 

 
c) Volt-e a sportolónak edzése vagy versenye a vérvételt megelőző 2 (kettő) 

órában? 
 
d) Edzett, versenyzett vagy tartózkodott-e a sportoló 1.500 méternél nagyobb 

magasságon az előző 2 (kettő) hétben? Ha igen, vagy ha kétség merül fel, 
rögzíteni kell annak a helynek a nevét és elhelyezkedését, ahol a sportoló volt, 
valamint a tartózkodásának dátumait és időtartamát. Be kell írni a becsült 
magasságot, ha ismert. 

 
e) Használta-e a sportoló a szimulált magassági edzés bármilyen formáját - 

úgymint hipoxiás sátor, maszk stb. - az előző 2 (kettő) hétben? Ha igen, a 
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lehető legtöbb információ rögzítendő az eszköz típusáról és arról, hogy milyen 
módon használta (pl. gyakoriság, időtartam, intenzitás). 

 
f) Kapott-e a sportoló bármilyen vérátömlesztés(eke)t az előző 3 (három) hónap 

alatt? Volt-e bármilyen baleset, betegség miatti vérveszteség vagy véradás az 
előző 3 (három) hónapban? Ha igen, rögzítendő a becsült mennyiség. 

 
g) Ki volt-e téve a sportoló bármilyen szélsőséges környezeti viszonyoknak a 

vérvétel előtti utolsó 2 (kettő) órában, beleértve bármilyen mesterségesen fűtött 
környezetben, például szaunában töltött bármely időt? Ha igen, a részletek 
rögzítendők. 

 
I.2.10 A DCO-nak/BCO-nak el kell indítania a hőmérsékleti adatregisztrálót, és azt bele kell 

helyeznie a tárolóeszközbe. A hőmérséklet rögzítését fontos még a mintavétel előtt 
megkezdeni. 

 
I.2.11 A tárolóeszköznek a mintavételi állomáson kell lennie, és azt biztonságban kell tartani. 
 
I.2.12 A DCO/BCO utasítja a sportolót, hogy a D melléklet 4.6 cikke szerint válassza ki a 

mintavételi felszerelést, és a D melléklet 4.7 cikke szerint folytatja a mintavételi 
alkalmat. 

 
I.3. A mintavételi eljárás 

 
I.3.1 A sportolói biológiai útlevél céljából történő vérvétel mintavételi eljárása megegyezik a 

D melléklet 4. cikkében leírt eljárással, beleértve a 10 (tíz) perces (vagy hosszabb) 
ülve töltött időt. 

 
I.3.2 A sportoló és a DCO/BCO aláírja a doppingellenőrzési nyomtatványt és - adott esetben 

- a sportolói biológiai útlevél kiegészítő nyomtatványát. 
 
I.3.3 A vérminta lezárásra és a hőmérsékleti adatregisztrálót tartalmazó tárolóeszközben 

elhelyezésre kerül. 
 
I.4. Szállítási követelmények 

 
I.4.1 A vérmintákat olyan eszközben kell szállítani, ami a külső hőmérséklet változásai 

mellett is hosszú ideig fenntartja a minták sértetlenségét. 
 
I.4.2 A szállítási eljárás a DCO felelőssége. A szállítóeszközt biztonságos módon, a 

mintavételt végrehajtó szervezet által engedélyezett szállítási módszert alkalmazva 
kell szállítani. 

 
I.4.3 A sportolói biológiai útlevél hematológiai moduljában használt markerek sértetlensége 

akkor garantált, ha a vérstabilitási pontszám (BSS) 85 (nyolcvanöt) alatt marad, ahol 
a BSS a következőképpen kerül kiszámításra: 
 
BSS = 3 * T + CAT 
 
ahol a CAT a vérvételtől az elemzésig eltelt idő (órákban mérve), és T az 
adatregisztráló által (Celsius fokban) mért átlaghőmérséklet a mintavétel és -elemzés 
között. 

 
I.4.4 A BSS keretén belül a DCO/BCO a következő táblázatot használhatja egy adott T 

átlaghőmérséklet mellett a laboratóriumba vagy a ABP-laboratóriumba történő 
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szállítás maximális idejének becsléséhez, amit a mintavételtől a kézhezvételig eltelt 
idő (CRT) névvel illetnek. 4 °C-on történő szállításkor a maximális CRT például 60 óra. 

 

T [°C] CRT [óra] 

15 27 

12 36 

10 42 

9 45 

8 48 

7 51 

6 54 

5 57 

4 60 

 
I.4.5 A DCO-nak/BCO-nak a lehető leghamarabb be kell szállítania a mintát egy 

laboratóriumba vagy ABP-laboratóriumba. 
 
I.4.6 A mintavételt előíró szervezetnek vagy a mintavételt végrehajtó szervezetnek 

haladéktalanul be kell jelentenie az ADAMS-be: 
 
a) A doppingellenőrzési nyomtatványt a 4.9.1 cikk b) pontja szerint; 
 
b) A sportolói biológiai útlevél kiegészítő nyomtatványát és/vagy a sportolói 

biológiai útlevél specifikus, kapcsolódó jelentéstételi nyomtatványon gyűjtött 
további információit; 

 
c) A felügyeleti láncban a hőmérsékleti adatregisztráló azonosítóját (bármiféle 

időhivatkozás nélkül) és a tesztelési hely GMT szerinti időzónáját. 
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J MELLÉKLET – SZÁRÍTOTT VÉRMINTÁK LEVÉTELE, TÁROLÁSA ÉS 
SZÁLLÍTÁSA 
 
J.1. Cél 

 
Egy sportoló vérének szárított vérfoltmintaként olyan módon történő levétele, amely biztosítja: 

 

a) az egészségügyi környezetben nemzetközileg elismert, szokványos óvintézkedések 

vonatkozó alapelveivel való összhangot, és hogy azt egy megfelelően képzett személy 

vegye le, hogy a sportoló és a mintavételi személyzet egészsége és biztonsága ne legyen 

veszélyeztetve; 

 

b) hogy a minta olyan minőségű és mennyiségű, ami megfelel a vonatkozó analitikai 

követelményeknek; 

 

c) hogy a mintát nem manipulálták, cserélték ki, az nem szennyeződött, illetve azt semmiféle 

más módon nem manipulálták; 

 

d) hogy a minta világosan és pontosan azonosítva legyen; és 

 

e) hogy a minta biztonságosan le legyen zárva egy manipulációt jelző készletben. 

 
J.2. Hatókör 

 
A szárított vérfoltminta levétele annak biztosításával kezdődik, hogy a sportoló tájékoztatva 
legyen a mintavételi követelményekről, és a mintának a mintát elemző laboratóriumba való 
elszállítás előtti megfelelő tárolásával zárul. A szárított vérfoltminták úgy kerülnek levételre, 
hogy a kapilláris véredények (hajszálerek) elérése érdekében a bőrt megszúrják/megvágják. 
Egy szárított vérfoltminta többszöri, kis mennyiségű kapillárisvérből áll, melyeket ugyanazon 
mintavételi alkalom során vesznek le, és egy abszorbens mintahordozón hagynak 
megszáradni. 
 
[Megjegyzés a J.2. cikkhez: Ebben a szövegösszefüggésben a „szárított vérfolt” kifejezés 
olyan kapillárisvér-mintára utal, melyet egy abszorbens mintahordozóra vesznek le, és azon 
hagynak megszáradni, beleértve az olyan mintákat, melyeket úgy vesznek le, hogy a 
kapillárisvérből közvetlenül egy cellulózalapú kártyára vagy más, cellulózból vagy más 
anyagból készülő, abszorbens mintahordozóra készítenek „foltot”, valamint azokat is, 
melyeket egy beépített mikrotűvel (-tűkkel)/mikrolancettával (-lancettákkal) ellátott speciális 
eszközzel vesznek le.] 

 
J.3. Felelősség 
 

Mivel a szárított vérfolt vételekor nincs érbeszúrás, a szárított vérfoltmintákat DCO is leveheti 
anélkül, hogy szakképzett BCO-ra lenne szükség, ha betartják az egészségügyi környezetben 
szokványos óvintézkedéseket, és a DCO megfelelően képzett. A szárított vérfolt levételével 
kapcsolatos eljárásoknak a helyi normákkal és szabályozási követelményekkel kell 
összhangban állniuk. A DCO és/vagy a BCO felel: 

 
a) a szárított vérfoltminta levételéért; 

 
b) annak biztosításáért, hogy mindegyik minta megfelelően beazonosításra és lezárásra 

kerüljön; 
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c) a témára vonatkozó kérdésekre történő válaszadásért a mintaadás alatt; 
 

d) a felnyitott, de fel nem használt szárított vérfolt mintavételi felszerelés, illetve az 
abszorbens mintahordozóval együtt le nem zárt, felhasznált felszerelések megfelelő 
ártalmatlanításáért; és 

 
e) az egyes minták megfelelő tárolásáért és elküldéséért. 

 
J.4. A szárított vérfolt mintavételi felszerelésre vonatkozó követelmények 
 

A szárított vérfolt mintavételi felszerelésnek a következő kritériumoknak kell megfelelni: 
 

a) egyszer használatos mintavételi eszközt tartalmaz (pl. cellulózkártyákkal együtt 
használandó, eldobható lancetták, beépített mikrotűvel (-tűkkel)/mikrolancettával (-
lancettákkal) ellátott eszközök a bőr megszúrásához/megvágásához, valamint a 
kapillárisvérnek az ujjhegyből és/vagy a felkarból történő levételéhez (a fizikai fogyatékos 
sportolók esetében a szúrásra más helyek is engedélyezhetők, ha szükséges); 

 
b) az „A” és „B” jelű abszorbens mintahordozónak lehetővé kell tennie külön „A” és „B” (vagy 

ezzel egyenértékű) foltok levételét úgy, hogy az „A” folt(ok)ban a kapillárisvér minimális 
összmennyisége körülbelül 40 µl és a „B” folt(ok)ban a kapillárisvér minimális 
összmennyisége körülbelül 20 µl legyen, és; 

 
[Megjegyzés a J.4. cikk b) pontjához: A foltok térfogata és száma a felhasznált szárított 
vérfolt mintavételi felszereléstől függően eltérő lehet. Ha egy folt kis térfogatú (pl. 20 µl-
nél kisebb), több folt is kombinálható a szükséges analitikus tesztelési eljárás(ok) 
elvégzéséhez.] 

 
c) a mintatartálynak és/vagy tárolóperselyeknek/csomagoknak/edényeknek 

szárítóanyagokat kell tartalmaznia (tartalmazniuk), hogy lehetővé tegye a foltok gyors 
megszáradását, amikor már le vannak zárva (anélkül, hogy a lezárás előtt várni kellene), 
és védelmet nyújtson a minta esetleges idő előtti állagromlásával vagy szennyeződésével 
szemben. 

 
[Megjegyzés a J.4 cikkhez: A szárított vérfolt mintavételi felszereléssel kapcsolatban 
további iránymutatás található a WADA Mintavételi irányelveiben.] 

 
J.5. Szárított vérfoltminta adása 
 

A vérvétellel kapcsolatos eljárásoknak az egészségügyi környezetben alkalmazott 
óvintézkedésekre vonatkozó helyi normákkal és szabályozási követelményekkel kell 
összhangban állniuk, amennyiben azok a normák és követelmények szigorúbbak az alább 
meghatározottaknál. 

 
J.5.1 A DCO-nak biztosítania kell, hogy a sportolót megfelelőképpen értesítsék a mintavételi 

követelményekről, beleértve az A mellékletben [Módosítások fogyatékos sportolók 
esetében] és/vagy a B mellékletben [Módosítások kiskorú sportolók esetében] 
meghatározott bármely módosításokat is. 

 
J.5.2 A DCO-nak/hivatalos kísérőnek és a sportolónak el kell menni arra a helyre, ahol a 

mintaadásra sor fog kerülni. 
 

J.5.3 A DCO-nak/BCO-nak kesztyűt kell viselnie a mintavételi folyamat során, amíg a minta 
lezárásra nem kerül. 
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J.5.4 A DCO-nak/hivatalos kísérőnek – lehetőség szerint – gondoskodnia kell arról, hogy a 
sportoló csak vízzel alaposan mosson kezet a mintaadás előtt. 

 
[Megjegyzés a J.5.4 cikkhez: Alaposan le kell pucolni a sportolók által használt 
hintőpor, gyanta vagy más termékek mindenféle maradványát, és szükség esetén 
alkoholos kendők vagy vatták is használhatók.] 

 
J.5.5 A DCO-nak/BCO-nak gondoskodnia kell arról, hogy a sportoló számára kényelmes 

feltételeket kínáljanak a mintaadáshoz. 
 

[Megjegyzés a J.5.5 cikkhez: A D melléklet 4.5 cikkében szereplő azon követelmény, 
miszerint a sportoló a vérmintaadást megelőzően legalább 10 percig üljön függőleges 
helyzetben, mozdulatlanul, lábfejét a padlón nyugtatva, szárított vérfoltminta adása 
előtt nem alkalmazandó.] 

 
J.5.6 A DCO-nak/BCO-nak utasítania kell a sportolót, hogy válassza ki a minta levételéhez 

szükséges mintavételi felszerelést, és ellenőrizze, hogy a kiválasztott felszerelést nem 
manipulálták, és hogy minden záróelem sértetlen. Ha a sportoló nem elégedett a 
kiválasztott felszereléssel, választhat egy másikat. Ha a sportoló egyik felszereléssel 
sem elégedett, és nem áll rendelkezésre másik, azt a DCO-nak rögzítenie kell. Ha a 
DCO nem ért egyet a sportolóval abban, hogy a rendelkezésre álló felszerelések közül 
egyik sem kielégítő, akkor a DCO-nak utasítania kell a sportolót, hogy folytassa a 
mintavételi alkalmat. Ha a DCO egyetért a sportolóval abban, hogy a rendelkezésre 
álló egyik felszerelés sem kielégítő, akkor a DCO-nak véget kell vetnie a szárított 
vérfoltminták levételének, és ezt a DCO-nak rögzítenie kell. 

 
J.5.7 Amikor egy mintavételi készlet kiválasztásra került, a DCO-nak és a sportolónak 

ellenőriznie kell, hogy az összes mintakódszám egyezik, és hogy ezt a 
mintakódszámot a DCO a doppingellenőrzési nyomtatványon pontosan rögzítette. Ha 
a sportoló vagy a DCO úgy látja, hogy a számok nem azonosak, akkor a DCO-nak 
utasítania kell a sportolót, hogy válasszon egy másik készletet. A DCO-nak rögzítenie 
kell az esetet. 

 
J.5.8 A DCO-nak/BCO-nak fel kell mérnie a szúrás legmegfelelőbb helyét az ujjhegyen 

és/vagy a felkaron, ami valószínűleg nem lesz kedvezőtlen hatással a sportolóra vagy 
annak sportteljesítményére (pl. nem domináns kéz/kar). Ennek mindenféle 
bőrkeményedéstől, vágástól, hegtől és tetoválástól mentes szúrási helynek kell lennie. 
A fizikai fogyatékos sportolók esetében DCO-nak/BCO-nak – adott esetben – más 
megfelelő helyet kell választania a szúrásra. 

 
[Megjegyzés a J.5.8 cikkhez: A DCO-nak/BCO-nak kell eldönteni, hogy a szárított 
vérfoltminta a jobb vagy a bal kézből/karból kerüljön levételre. Azonban a mintavételi 
helyét illetően nem választhatnak szabadon a kéz és a kar között, mivel az a 
mintavételt végrehajtó szervezet által használt mintavételi felszereléstől függ.] 

 
J.5.9 A DCO-nak/BCO-nak utasítania kell a sportolót, hogy melegítse fel a mintavétel helyét, 

például azzal, hogy meleg vízzel kezet mos, megrázza a kezét/karját, 
megmasszírozza a szúrás helyét, illetve egy meleg takaróba vagy azzal egyenértékű 
dologba helyezi a kezét/karját. 

 
J.5.10 A DCO-nak/BCO-nak egy steril alkoholos kendővel vagy vattával meg kell tisztítania a 

bőrt. Fertőtlenítő gélek nem használhatók. Amint a bőr teljesen száraz, a DCO-
nak/BCO-nak az ujjhegyből vagy a felkar egy területéről kell a kapillárisvér-mintát 
levennie a szárított vérfolt levételi eszköz segítségével a felszerelés gyártói által 
megadott utasításoknak megfelelően. 
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Ujjhegyből levett szárított vérfoltminták esetén: 
 
a) Lehetőség szerint a középső vagy a gyűrűsujjat kell választani. A kisujj is 

választható, de a mintavétel fájdalmasabb lehet; 
 

b) A szúrást egy lancettával kell elvégezni, az ujjbegyhez képest kissé oldalirányból, 
az ujj utolsó ujjpercén; 

 
c) A véráramlás az ujj középső részének az ujjvég irányába történő gyengéd 

masszírozásával fokozható. Azonban kerülni kell az ujj összepréselését vagy 
fejését, mert az hemolízist és a minta felhígulását okozhatja; 

 
d) Az első vércseppet egy száraz, steril pólyával/gézpárnával le kell törölni; 

 
e) A szárított vérfolt abszorbens mintahordozójával csak a vércsepp kerülhet 

érintkezésbe, az ujj nem érintheti azt. A vércseppet nem szabad az abszorbens 
mintahordozóra kenni; és 

 
f) Foltonként csak egy vércseppet szabad alkalmazni, mert több csepp ugyanazon 

foltra történő csepegtetése inhomogén mintát eredményezne. 
 

Beépített mikrotűvel (-tűkkel)/mikrolancettával (-lancettákkal) ellátott eszközzel 
a felkarból vett szárított vérfoltminták esetén: 

 
g) A DCO/BCO felel azért, hogy az eszközt a sportoló karjára helyezze, és onnan 

eltávolítsa. Megengedett, hogy a sportoló nyomja meg 
mikrotű(ke)t/mikrolancettá(ka)t kiengedő gombot, miután a szükséges utasításokat 
megkapta a DCO-tól/BCO-tól. Egyébként a DCO/BCO nyomja meg a gombot. 

 
J.5.11 A levett kapillárisvér mennyiségének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy kielégítse 

az elvégzendő mintaelemzéssel kapcsolatos, vonatkozó analitikai követelményeket, 
azaz az „A” folt(ok)ban a kapillárisvér minimális összmennyisége körülbelül 40 µl és a 
„B” folt(ok)ban a kapillárisvér minimális összmennyisége körülbelül 20 µl a 
kromatográfiás-tömegspektrométeres analitikai módszerekhez. Más, különleges 
elemzésekhez további mintákra és/vagy nagyobb mintatérfogatra lehet szükség. 

 
J.5.12 A DCO-nak/BCO-nak ellenőriznie kell, hogy a kapillárisvér az abszorbens 

mintahordozón kerül elhelyezésre, és hogy az A and B mintákban elegendő számú folt 
van telítve vérrel (ahhoz, hogy a J melléklet J.5.11 cikkben leírtak szerint kellő 
mennyiségű kapillárisvért produkáljon). 

 
J.5.13 Ha a sportolótól levett kapillárisvér mennyisége az első kísérletre elégtelen, akkor a 

DCO-nak/BCO-nak összesen maximum 3 (három) kísérletig meg kell ismételnie az 
eljárást. Amennyiben a 3 (három) kísérlet sem produkál megfelelő mennyiségű 
kapillárisvért, akkor a DCO-nak véget kell vetnie a szárított vérfoltminták vételének, és 
a leállítás okait rögzítenie kell. Ha egynél több kísérletre van szükség, a másik szúrási 
helyet a DCO/BCO választja ki. A bőrt meg kell tisztítani, és egy új lancettát/mintavételi 
eszközt kell használni a bőr megszúrására. 

 
[Megjegyzés a J.5.13 cikkhez: A meghatározás szerint a kísérlet a bőr átszúrását 
jelenti, vagyis csak az minősül annak, ha a lancetta vagy mikrotű(k)/mikrolancetta (-
lancetták) aktiválásra került(ek), és átlyukasztotta (átlyukasztották) a bőrt.] 
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J.5.14 A mintavétel után DCO-nak/BCO-nak nyomást kell gyakorolnia a szúrás(ok) helyére 
(helyeire), vagy erre a sportolót kell megkérnie. A DCO-nak/BCO-nak ezután 
kötés(eke)t kell felhelyeznie. 

 
J.5.15 A DCO-nak/BCO-nak a vérkezelésre vonatkozóan megkövetelt helyi normák szerint 

kell ártalmatlanítania az abszorbens mintahordozóval együtt le nem zárt, használt 
felszereléseket. 

 
J.5.16 Ha a minta további helyszíni feldolgozást igényel, mint amilyen például az abszorbens 

mintahordozónak (pl. cellulózpapír, kartus) a vérvételi eszközből történő kivétele, azt 
a DCO-nak/BCO-nak kell elvégezni, majd a mintát át kell helyeznie a manipulációt 
jelző készletbe. A sportolónak a vérvételi területen kell maradnia, és figyelemmel kell 
kísérnie mintáját mindaddig, amíg egy manipulációt jelző készletben le nem zárják. 

 
J.5.17 A sportolónak a DCO utasításai szerint egy manipulációt jelző készletbe kell zárnia a 

mintáját. A DCO-nak – a sportoló teljes rálátása mellett – ellenőriznie kell, hogy a 
lezárás kielégítő-e. A sportolónak és a DCO-nak/BCO-nak alá kell írni a mintavételi 
dokumentációt; és 

 
J.5.18 A lezárt szárított vérfoltminta szobahőmérsékleten tárolható, és azt olyan módon kell 

tárolni, ami minimálisra csökkenti a mintának az olyan tényezők miatt bekövetkező 
állagromlásának lehetőségét, mint a késedelmek, a fénynek való kitettség és a 
szélsőséges hőmérséklet-változások. 

 
J.6. Szállítási követelmények 
 

J.6.1 A szárított vérfoltmintákat a 9.1-9.3 cikkek szerint kell szállítani az alábbi 
részletszabályok szerint: 

 
a) A szárított vérfoltminták nem veszélyes anyagokként szállíthatók a szokványos 

postai vagy futárszolgáltatások segítségével bármely alkalmazandó előírás 
függvényében; 

 
b) Bár a mintavételi tartályoknak átlátszóaknak kell lenniük, ajánlatos a szárított 

vérfoltmintákat nem átlátszó szállítódobozban/-zacskóban szállítani, hogy a minták 
védve legyenek a fényhatástól; és 

 
c) A szárított vérfoltminták környezeti hőmérsékleten szállíthatók. Ha ugyanazon 

mintavételi alkalom során más vérminták (pl. sportolói biológiai útlevélhez 
szükséges vérminták) is levételre kerülnek, a szárított vérfoltminták hűtve is 
szállíthatók. 
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K MELLÉKLET – VIRTUÁLIS KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ VIZELETMINTA-
VÉTEL VILÁGJÁRVÁNY ALATT1 
 
K.1. Cél 

 
Virtuális környezetben történő, módosított mintavételi eljárás biztosítása, ami csak 

világjárvány és/vagy országos járvány alatt alkalmazható, amikor a helyi önkormányzat vagy 

a nemzeti kormány által bevezetett egészségügyi korlátozások lehetővé teszik egy sportoló 

személyes értesítését, de korlátozzák a vizeletminta DCO általi személyes levételét. 

 

[Megjegyzés a K.1. cikkhez: Egy világjárvány alatt történő mintavétel lehetősége 

országonként változhat annak alapján, hogy milyen a világjárványhoz és/vagy országos 

járványhoz való nemzeti szintű hozzáállás, beleértve a bevezetett nemzetközi, nemzeti és 

regionális jogszabályokat. Ebből következően nem kötelező a virtuális környezetben történő 

mintavétel. Mielőtt fontolóra veszi a virtuális környezetben történő mintavétel alkalmazását, 

egy ADO vegye fel a kapcsolatot az illetékes nemzeti egészségügyi és adatvédelmi 

hatóságokkal. Ha egy ADO a jelen K melléklet által megengedett körülmények között virtuális 

környezetben történő mintavételt tud folytatni, akkor kötelezőek a jelen mellékletben rögzített 

módosított mintavételi eljárások, különösen a K melléklet K.3.1 és K.3.2 cikkeiben hivatkozott 

további normák betartása. A Világjárvány alatt történő tesztelésre vonatkozó irányelvekben 

további iránymutatás található arra nézve, hogyan lehet a jelen mellékletben leírt 

követelmények közül számosat alkalmazni.] 

 
K.2. Hatókör 

 
Az eljárás azzal kezdődik, hogy a DCO tájékoztat egy sportolót a tesztelés helyszínén és átad 
a sportolónak egy csomag mintavételi felszerelést, és azzal zárul, hogy a DCO begyűjti a 
lezárt mintát és az ahhoz kapcsolódó mintavételi dokumentációt a sportolótól azon a helyen, 
ahol megtörtént a sportoló értesítése a tesztelésre történt kiválasztásáról és a mintaadás 
követelményéről, illetőleg más olyan helyen, amiről a DCO és a sportoló megállapodik. 

 
K.3. Felelősség 
 

K.3.1 Világjárvány és/vagy országos járvány idején minden doppingellenes szervezetnek 
követnie kell a nemzeti kormányok és egészségügyi hatóságok tanácsait annak 
biztosítása érdekében, hogy védjék a sportolók és a mintavételi személyzet 
egészségét és biztonságát. A mintavételi eljárások végrehajtásának megfontolásakor 
figyelembe kell venni bármely vonatkozó nemzetközi, nemzeti és regionális jogszabály 
speciális követelményeit (pl. kötelező vagy ajánlott munkaegészségügyi és 
munkabiztonsági gyakorlatok, úgymint közösségi távolságtartás, kézmosás, 
maszkviselés, védőoltás stb.).  

 
K.3.2 A végrehajtás előtt a doppingellenes szervezeteknek A magánélet és a személyes 

információk védelmére vonatkozó nemzetközi szabvány és az alkalmazandó 
jogszabályok, például az adatvédelem követelményeihez képest fel kell mérniük a 
virtuális környezetben történő, módosított mintavételi eljárásokat, beleértve bármely 
kiválasztott informatikai rendszert, valamint az ilyen eljárásokban vagy informatikai 
rendszerben érintett bármely harmadik félként eljáró ügynököt, és – szükség esetén – 
megfelelő fizikai, szervezési, technikai és egyéb intézkedéseket kell megvalósítaniuk 

 
1 Amit az Egészségügyi Világszervezet annak nyilvánít. Ezenfelül egy ADO-nak akkor is meg kell fontolnia a Virtuális 
környezetben történő mintavétel alkalmazását, amikor a nemzeti kormány országos járványt jelent be egy bizonyos 
országban vagy régióban. 
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az ilyen felmérésben azonosított adatvédelmi és információbiztonsági kockázatok 
mérséklése érdekében. 

 
K.3.3 A DCO felelőssége gondoskodni arról, hogy a sportolót utasításokkal lássa el a 

személyes értesítés pontjától, majd virtuálisan a használt informatikai rendszeren 
keresztül, valamint az, hogy mindegyik minta megfelelően levételre, beazonosításra, 
dokumentálásra, lezárásra kerüljön, és hogy a minta sértetlensége a virtuális 
mintavételi és lezárási folyamat alatt mindvégig fennmaradjon. 

 
K.4. Követelmények 
 

K.4.1 Az első kapcsolatfelvételkor a DCO-nak tájékoztatnia kell a sportolót a tesztelési 
helyszínen arról, hogy mintavételen kell részt vennie. A sportoló értesítésének az 5.4.1 
cikk szerint kell történnie. 

 
K.4.2 A DCO-nak biztosítania kell, hogy a sportoló tájékoztatva legyen arról, hogy a 

mintavételi alkalma során a mintavételi és lezárási eljárás egy virtuális környezetben 
zajlik le, beleértve az A mellékletben [Módosítások fogyatékos sportolók esetében] 
és/vagy a B mellékletben [Módosítások kiskorú sportolók esetében] meghatározott 
bármely módosításokat is. 

 
K.4.3 A DCO-nak ki kell töltenie a mintavételi dokumentáció „sportoló értesítése” részét 

(vagy papíron, vagy elektronikusan), és a sportolónak alá kell írnia azt, hogy tudomásul 
veszi és elfogadja az értesítést. Ha a sportoló nem hajlandó aláírni, hogy értesítették, 
vagy kibújik az értesítés alól, a DCO-nak tájékoztatnia kell a sportolót – ha lehetséges 
– a megfelelési mulasztás következményeiről. A DCO-nak egy részletes jelentésben 
kell dokumentálnia a tényeket és jelentenie a körülményeket a mintavételt előíró 
szervezetnek. A mintavételt előíró szervezetnek az Eredménykezelésre vonatkozó 
nemzetközi szabvány A mellékletében (Lehetséges megfelelési mulasztás 
felülvizsgálata) előírt lépéseket kell követnie. 

 
K.4.4 A DCO-nak kétirányú képi és hangkapcsolatot kell indítania a kiválasztott informatikai 

rendszeren keresztül (pl. tablet, mobiltelefon vagy testkamera) (adott esetben) az azt 
támogató tartóeszközzel, és azt át kell adnia a sportolónak. A DCO-nak tájékoztatnia 
kell a sportolót, hogy a mintavételi alkalom időtartama alatt az informatikai rendszeren 
keresztül a kameraképen kell maradnia a DCO-val. A DCO-nak arról is tájékoztatnia 
kell a sportolót, hogy a felvételi funkciók teljes mértékben deaktiválásra kerültek. 

 
K.4.5 A DCO-nak ekkor át kell adnia a sportoló részére azt a csomagot, ami a mintavételi 

felszerelést, az egyéb támogató eszközöket, például hőmérsékletfigyelő csíkokat, 
valamint a vonatkozó dokumentációt tartalmazza. A DCO-nak tájékoztatnia kell a 
sportolót, hogy a mintavételi felszereléssel fáradjon el egy megfelelő mintavételi helyre, 
ahol magában maradhat, és ahol a mintavételi alkalom folytatódhat. A DCO-nak is 
gondoskodnia kell arról, hogy privát helyen legyenek. 

 
K.4.6 Amikor a sportoló azon a mintavételi helyen tartózkodik, ahol a mintavételi alkalom 

lefolytatásra kerül, a DCO-nak – akivel virtuálisan, az informatikai rendszeren keresztül 
van kapcsolatban – utasítania kell a sportolót, hogy: 

 
a) erősítse meg, hogy egy sportolói képviselő jelen van a sportolóval a mintavételi 

helyszínen; 
 

b) az informatikai rendszeren keresztül mutassa meg a kameraképen a DCO-nak a 
kiválasztott mintavételi helyet, ahol a mintavételi alkalom lefolytatásra kerül; és 

 



 

ISTI – Hatályos 2023. január 1-től 97/96. oldal 

c) erősítse meg a használt informatikai rendszer kielégítő kép- és hangminőségét. 
 

K.4.7 A DCO-nak meg kell erősítenie a sportoló felé, hogy a DCO is kameraképen lesz a 
mintavételi alkalom időtartama alatt, és hogy a mintavételi alkalomról nem készül 
felvétel. 

 
K.4.8 A DCO-nak ekkor meg kell kérnie a sportolót, hogy tegye az informatikai rendszert 

olyan helyre, ahonnan a DCO látja a sportolót (beleértve annak felsőtestét és kezeit 
is) és tökéletesen látja a mintavételi felszerelést. 

 
K.4.9 A sportolónak a mintavételi felszerelést, a támogató eszközöket és a dokumentációt 

tartalmazó csomag tartalmát olyan stabil felületre kell helyeznie a mintavételi helyen, 
amit a DCO tökéletesen lát. 

 
K.4.10 A sportolónak a DCO segítségével ki kell töltenie a mintavétel dokumentáció „sportolói 

információk” részét (vagy papíron, vagy elektronikusan). 
 

K.4.11 A DCO-nak utasítania kell a sportolót, hogy válasszon ki egy gyűjtőedényt a C 
melléklet C.4.3 cikkének megfelelően. A DCO-nak ekkor meg kell kérnie a sportolót, 
hogy helyezzen fel egy hőmérsékletfigyelő csíkot a gyűjtőedény külsejére. 

 
K.4.12 Amikor a sportoló kész vizeletmintát adni, a DCO-nak meg kell kérnie a sportolót, hogy 

menjen a mellékhelyiségbe, és a kameraképen mutassa meg a DCO-nak a 
mellékhelyiséget, amelyben a mintáját szolgáltatni fogja. A DCO irányítsa a sportolót, 
hogy mi lehet a legjobb hely az informatikai rendszer mintaadás alatti elhelyezésére. 
A DCO-nak részletesen dokumentálnia kell minden gyanúsat, pl. más vizeletminták 
vagy doppingkellékek a mellékhelyiségben, melyek potenciálisan kompromittálhatják 
a mintavételt. 

 
K.4.13 A DCO-nak arról is tájékoztatnia kell a sportolót, hogy a mintaadásnak nem lesz 

közvetlenül tanúja, ahogy az normál esetben történne, vagyis amikor a DCO megfigyeli, 
ahogy a vizeletminta közvetlenül elhagyja a sportoló testét, azonban az informatikai 
rendszeren keresztül folyamatosan figyelni fogja a sportolót a mellékhelyiségben. A 
kamerát olyan helyzetbe kell beállítani a mellékhelyiségben, melynek révén a DCO 
tökéletesen látja a sportoló felsőtestét (azaz a csípőjétől a feje búbjáig) és karjait, 
miközben a mintaadásra várakoznak és/vagy a mintaadás alatt. 

 
K.4.14 A sportolót emlékeztetni kell annak fontosságára, hogy a mintaadás alatt a 

kameraképen maradjon, és tájékoztatni kell a megfelelési mulasztás lehetséges 
következményeiről. Dokumentálni kell a kapcsolat bármely megszakadását, beleértve 
annak pontos idejét és időtartamát, valamint minden újracsatlakozási kísérletet és a 
sportoló magyarázatait. Ha a sportoló nem marad látható a kamera látómezejében, 
vagy ha a sportoló által egyszer már szolgáltatott minta nem marad látható a kamera 
látómezejében, és ha a körülményeket a DCO gyanúsnak ítéli, a DCO-nak fontolóra 
kell vennie, hogy további mintát vegyen a sportolótól. A DCO-nak egy részletes 
jelentésben kell dokumentálnia a tényeket, és jelentenie kell a körülményeket a 
mintavételt előíró szervezetnek. 

 
[Megjegyzés a K.4.12 és K.4.14 cikkekhez: A mintavételt előíró szervezetnek – adott 
esetben – az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi szabvány A mellékletében 
(Lehetséges megfelelési mulasztás felülvizsgálata) előírt lépéseket kell követnie.] 

 
K.4.15 Amikor a sportoló kellő mennyiségű vizeletet szolgáltat, a DCO-nak meg kell kérnie a 

sportolót, hogy a kameraképen mutassa meg neki a gyűjtőedényt a térfogat mérésére 
szolgáló skálával, hogy megerősítse, hogy az elemzéshez megfelelő vizeletmennyiség 
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lett szolgáltatva. Ha a sportoló által adott vizelet mennyisége elégtelen, a DCO-nak 
utasításokkal kell ellátnia a sportolót, hogy az E mellékletnek (Vizeletminták – 
elégtelen mennyiség) megfelelően kövesse a részmintavételi eljárást. 

 
K.4.16 Amikor a gyűjtőedény fedele biztosan lecsukásra került, a DCO-nak meg kell kérnie a 

sportolót, amíg még a mellékhelyiségben van, hogy a kameraképen mutassa meg a 
hőmérsékletfigyelő csíkon lévő értéket, lehetővé téve a DCO számára, hogy 
megerősítse a vizeletminta. hőmérsékletét. 

 
K.4.17 A sportolónak el kell hagynia a mellékhelyiséget, és vissza kell térnie a mintavételi 

helyre, ügyelve rá, hogy a mintája a kameraképen látható legyen. Amikor visszaér a 
mintavételi helyre, a sportolónak ugyanarra a helyre kell helyeznie a kamerát, ahol az 
eljárás kezdetén volt, hogy mintáját a DCO tökéletesen lássa, amíg a minta lezárásra 
nem kerül. 

 
K.4.18 A DCO-nak végig kell kalauzolnia a sportolót az A és B üvegcséket tartalmazó 

mintavételi készlet kiválasztásának és kinyitásának folyamatán a C melléklet C.4.3 és 
C.4.12 cikkeinek megfelelően. A sportolónak meg kell mutatnia a DCO részére a 
mintakódszámokat, és a DCO-nak dokumentálnia kell (majd később, a minta 
kézhezvételekor meg kell erősítenie) azokat. 

 
K.4.19 A mintának az A és B üvegcsékbe történő elosztását, valamint az A és B üvegcsék 

lezárását a sportolónak kell elvégezni úgy, hogy a DCO tökéletesen lássa azt, a C 
melléklet C.4.13 és C.4.14 cikkeinek megfelelően. 

 
K.4.20 Amikor a sportoló befejezte az A és B üvegcsék lezárását, a sportolónak le kell 

tesztelnie a gyűjtőedényben maradt vizeletet, hogy a DCO segítségével meghatározza, 
a minta rendelkezik-e az elemzéshez megfelelő fajsúllyal. Ha a vizeletminta nem felel 
meg az elemzéshez megfelelő fajsúly követelményének, a DCO-nak utasításokkal kell 
ellátnia a sportolót, hogy az F melléklet (Vizeletminták, amelyek nem felelnek meg az 
elemzéshez megfelelő fajsúly követelményének) szerint kövesse a megfelelő 
eljárásokat. 

 
K.4.21 A sportolónak a DCO segítségével ki kell töltenie a mintavételi dokumentációt. A 

sportolónak és a DCO-nak alá kell írni a megfelelő dokumentációt, ezzel jelezve, hogy 
a dokumentáció megelégedésükre pontosan tükrözi a mintavételi alkalom részleteit. A 
DCO-nak gondoskodnia kell róla, hogy a sportolót tájékoztassák arról, hogy tartsa meg 
a mintavétel dokumentáció egy példányát (amennyiben papíron van), illetve hogy a 
sportoló kapjon egy példányt a mintavétel dokumentációból (amennyiben az 
elektronikus). 

 
K.4.22 A befejezéskor a DCO-nak meg kell kérnie a sportolót, hogy csomagolja össze a 

mintáját, az összes mintavételi felszerelést és dokumentációt, és találkozzon a DCO-
val azon a kezdeti helyen, ahol a sportoló értesítése megtörtént, vagy egy 
megállapodás szerinti helyen. 

 
K.4.23 A sportolónak a kameraképen kell maradnia mindaddig, amíg a mintavételi alkalom le 

nem zárul, és személyesen nem találkozik a DCO-val. 
 

K.4.24 Amikor megkapja a kért felszerelést és dokumentációt a sportolótól, a DCO-nak 
vizsgálatot kell végeznie minden mintavételi felszerelésen, támogató eszközön és 
dokumentáción, és – írásban – meg kell erősítenie, hogy a mintavételi dokumentáció 
és a hozzá tartozó minta (minták) csatolva vannak. 

 


