A sportolók doppingellenes jogairól szóló határozat
CÉL
Annak biztosítása, hogy a sportolói jogok a doppingellenes tevékenységeken belül világosan rögzítve,
hozzáférhetők és egyetemesen alkalmazandók legyenek.
PREAMBULUM
A Nemzetközi doppingellenes szabályzat (Szabályzat) és az egész világra kiterjedő doppingellenes
program egyik célja, hogy védje a sportolók azon alapvető jogát, hogy doppingmentes sportban
vehessenek részt, és ezáltal világszerte előmozdítsa és védje az egészséget, a méltányosságot és
az egyenlő esélyeket a sportolók számára.
A tiszta sport sikeréhez létfontosságú annak biztosítása, hogy a sportolóknak legyenek jogaik, hogy
a sportolók tisztában legyenek ezekkel a jogokkal, és hogy gyakorolni tudják ezeket a jogokat. A
sportolói jogok a Szabályzat és a nemzetközi szabványok egészében tetten érhetők.
Ez a határozat a világ minden tájáról származó sportolókkal történt széles körű egyeztetés nyomán
került megfogalmazásra, és azokat a jogokat írja le, amiket a sportolók számukra különösen
fontosaknak minősítettek. E határozat nem fejti ki az összes sportolói jogot. E határozat ugyanakkor
nem jogi dokumentum; a doppingellenes tevékenységekkel összefüggésben csak azok a jogok a
sportolók törvényes jogai, melyek a Szabályzatban és a nemzetközi szabványokban vannak rögzítve,
függetlenül attól, hogy azokat e határozat hogyan írja le. Egymásnak ellentmondó értelmezések
esetében mindig a Szabályzat és a nemzetközi szabványok rendelkezései a mérvadók.
E határozatot a WADA Végrehajtó Bizottsága a WADA Sportolói Bizottságának javaslatára hagyja
jóvá. E határozat a WADA Sportolói Bizottsága részéről a WADA Végrehajtó Bizottsága felé tett
ajánlások révén módosítható.
E határozat két részből áll. Az 1. rész a Szabályzatban és a nemzetközi szabványokban szereplő
jogokat rögzíti, míg a 2. rész az ajánlott sportolói jogokat írja le. Ezek nem szerepelnek a
Szabályzatban vagy a nemzetközi szabványokban, de olyan jogok, melyekről a sportolók azt
javasolják, hogy a doppingellenes szervezetek a legjobb gyakorlat érdekében fogadják el.

1. RÉSZ - Jogok
A jelen határozat 1. részében leírt jogok olyan jogok, melyekkel a sportolók a Szabályzat és a
nemzetközi szabványok révén rendelkeznek.
1.0

Esélyegyenlőség
A sportolóknak a sportolásuk során joguk van az esélyegyenlőséghez, hogy a legmagasabb
szinten teljesítsenek mind edzéskor, mind versenyen, mentesen más olyan sportolók
részvételétől, akik doppingolnak, és mentesen az olyan sportolót segítő személyzet, illetve
más személyek vagy doppingellenes szervezetek részvételétől, akik/melyek egyéb módon
vétenek a doppingellenes szabályok és követelmények ellen. (Szabályzat, nemzetközi
szabványok)
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2.0

Méltányos és tisztességes tesztelési programok
A sportolóknak joguk van a méltányos és tisztességes tesztelési programokhoz, melyek úgy
vannak megvalósítva, ami gondoskodik arról, hogy minden sportoló minden országban a
Szabályzattal és a nemzetközi szabványokkal összhangban kerüljön tesztelésre (Szabályzat,
Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány, A Szabályzat aláírók általi
betartására vonatkozó nemzetközi szabvány)

3.0

Orvosi kezeléshez és az egészségvédelemhez való jogok
A sportolóknak joguk van ahhoz, hogy mentesek legyenek bármely olyan nyomástól, ami a
dopping révén – akár fizikai, akár érzelmi szempontból – veszélyezteti az egészségüket.
A sportolóknak joguk van ahhoz, hogy gyógyászati célú mentességet szerezzenek be (ami
lehetővé teszi az orvosi kezelésre szoruló állapotban lévő sportolóknak, hogy tiltott anyagot
vagy tiltott módszert használjanak) a Szabályzatnak és a Gyógyászati célú mentességekre
vonatkozó nemzetközi szabványnak megfelelően. (a Szabályzat 4.4 cikke)

4.0

Az igazsághoz való jog
A sportolóknak joguk van az igazsághoz, beleértve a meghallgatáshoz való jogot, egy
tisztességes, pártatlan és működésileg független meghallgató testület által észszerű időn
belül történő tisztességes meghallgatáshoz való jogot, amihez időben meghozott, indokolt
döntés társul, különösen beleértve a döntés indokainak magyarázatát.
Fellebbezéskor a sportolónak joga van tisztességes, pártatlan és működésileg és
intézményileg független meghallgató testülethez, joga van ahhoz, hogy a sportoló saját
költségén ügyvéd képviselje, valamint joga van az időben meghozott, írásbeli, indokolt
döntéshez. (a Szabályzat 8. és 13. cikkei, Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi
szabvány)

5.0

Az elszámoltathatósághoz való jog
A sportolóknak joguk van ahhoz, hogy a felettük hatáskörrel rendelkező bármely
doppingellenes szervezet az alkalmazandó megfelelési rendszerek révén elszámoltatható
legyen annak tetteiért és mulasztásaiért, és a sportolónak képesnek kell lennie a véleménye
szerint fennálló bármilyen megfelelési problémát a releváns személyzet vagy egy
doppingellenes szervezet felé jelenteni. (Szabályzat, A Szabályzat aláírók általi betartására
vonatkozó nemzetközi szabvány)

6.0

Informátori jogok
A sportolóknak joguk van ahhoz, hogy hozzáférjenek a sportolók, sportolót segítő személyzet
és más személyek bármilyen esetleges doppingolási magatartásának, illetve a
doppingellenes szervezetek bármilyen meg nem felelésének jelentésére szolgáló névtelen
vagy titkos mechanizmushoz.
A sportolóknak joguk van ahhoz, hogy egy informátori mechanizmuson keresztül jelentsék az
esetleges doppingvétségeket vagy meg nem felelést, és ne legyen kitéve olyan
fenyegetéseknek vagy megfélemlítésnek, aminek a célja, hogy elvegye a kedvüket a
jóhiszemű bejelentéstől, és joguk van ahhoz, hogy legyen részük megtorlásban az ilyen
bizonyítékok vagy információk jóhiszemű szolgáltatásáért. (a Szabályzat 2.11 cikke)
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7.0

Az oktatáshoz való jog
A sportolóknak joguk van ahhoz, hogy doppingellenes oktatásban és tájékoztatásban
részesüljenek a doppingellenes szervezetek részéről. (a Szabályzat 18. cikke, Oktatásra
vonatkozó nemzetközi szabvány)

8.0

Az adatvédelemhez való jog
A sportolóknak joguk van a személyes információik tisztességes, jogszerű és biztonságos
kezeléséhez azon doppingellenes szervezetek részéről, melyek azt gyűjtik, felhasználják és
megosztják, beleértve azt a jogot, hogy tájékoztatást kapjanak annak kezeléséről, hogy
hozzáférjenek annak másolatához, és hogy annak törlését kérjék, amikor már nem szolgál
doppingellenes célt. (a Szabályzat 5.5 és 14.6 cikkei, valamint A magánélet és a személyes
információk védelmére vonatkozó nemzetközi szabvány)

9.0

A kártalanításhoz való jogok
A sportolónak joga van kártérítést követelni egy másik sportolótól vagy más személytől, akinek
tettei egy doppingvétség elkövetésével kárt okoztak az adott sportolónak. A kártérítés az
országuk bármely törvénye vagy előírása szerint követelhető, a Szabályzaton kívül.
(megjegyzés a Szabályzat 10.10 cikkéhez)
Egy doppingellenes szervezet által egy szankcionált sportolótól behajtott bármely pénzdíj – a
doppingellenes szervezet észszerű erőfeszítéseitől függően – azon sportolók között kerüljön
újraelosztásra, akik arra jogosultak lettek volna, ha a kizárt sportoló nem versenyez. (a
Szabályzat 10.11 cikke)

10.0

A védett személyek jogai
A Szabályzatban védett személyekként meghatározott sportolókat az életkoruk vagy a
jogképességük hiánya miatt további védelmek illetik meg, többek között a vétkességük
értékelésekor, és a kötelező nyilvános közzététel nem szükséges. (a Szabályzat 14.3.7 cikke)

11.0

Jogok a mintavételi alkalom során
Amikor mintavételi alkalmon esik át, a sportolónak joga van ahhoz, hogy ellenőrizze a
doppingellenőr azonosító okmányát; joga van ahhoz, hogy további tájékoztatást kérjen a
mintavételi eljárásról; joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, milyen hatáskör alatt
kerül lefolytatásra a mintavétel, a mintavétel típusáról és bármely olyan feltételről, amit a
mintavétel előtt be kell tartani; joga van ahhoz, hogy folyadékot vegyen magához (hacsak nem
olyan mintát adott, ami nem felel meg az elemzéshez megfelelő fajsúly követelményének);
joga van ahhoz, hogy egy képviselő elkísérje; joga van ahhoz, hogy érvényes indokkal
elhalassza a mintavételi állomáson történő megjelenést; joga van ahhoz, hogy tájékoztassák
a jogairól és kötelezettségeiről; joga van ahhoz, hogy dokumentálja az eljárással kapcsolatos
bármely aggályát; és joga van ahhoz, hogy másolatot kapjon a mintavételi alkalom irataiból.
(Tesztelésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány)

12.0

A B minta elemzéséhez való jog
Ha az A mintájának elemzése pozitív vizsgálati eredményt hoz, a sportolónak joga van a B
mintájának elemzését kérni, ahogy arról a Szabályzat és nemzetközi szabványok
rendelkeznek. (a Szabályzat 2.1.2, 6.7 és 7.2 cikkei, Eredménykezelésre vonatkozó
nemzetközi szabvány, Laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi szabvány)
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Ha a B minta elemzése nem erősíti meg az A minta eredményét, ahol a körülmények
megengedik, a sportoló, akit ideiglenesen felfüggesztettek, részt vehet a sportesemény során
a későbbi versenyeken, és – a nemzetközi szövetség vonatkozó szabályitól függően – egy
csapatsportban, ha a csapat még mindig versenyben van, a sportoló részt vehet a későbbi
versenyeken. (a Szabályzat 7.2 és 7.4.5 cikke, valamint a Eredménykezelésre vonatkozó
nemzetközi szabvány)
13.0

Egyéb jogok és szabadságok érintetlensége
Egy meglévő jog vagy szabadság nem tekinthető hatályon kívülinek vagy korlátozottnak
csupán azon oknál fogva, hogy az adott jog vagy szabadság nem – vagy csak részben –
szerepel a jelen határozatban.

14.0

Alkalmazás és jogállás
A jelen határozat egyetlen rendelkezése sem változtatja meg semmiféleképpen a Szabályzat
vagy a nemzetközi szabványok alkalmazását, illetve a sportolók e dokumentumok szerinti
jogállását.

2. RÉSZ – Ajánlott sportolói jogok
A 2. rész ajánlott sportolói jogai nem léteznek egyetemesen a doppingellenes harc világában,
és nem a Szabályzat vagy a nemzetközi szabványok szerinti jogok. Ugyanakkor olyan jogok,
amelyek esetében a sportolók arra ösztönzik a doppingellenes szervezeteket, hogy saját
szervezeti struktúráikban fogadják el és alkalmazzák ezeket, hogy tovább erősítsék a
doppingellenes küzdelmet, a rendszer feddhetetlenségét, valamint a sportolói jogokat e
rendszeren belül.

15.0

Korrupciómentes doppingellenes rendszerhez való jog
A sportolóknak legyen joguk arra, hogy a doppinggal kapcsolatos korrupciótól vagy a
doppinggal kapcsolatos manipuláció bármilyen egyéb formájától mentes edzésen és
versenyeken vehessenek részt, ami befolyásolhatná a játéktéren vagy az edzéseken elért
eredményt.

16.0

Az irányításban és döntéshozásban való részvételhez fűződő jog
Kérjék ki a sportolók véleményét azon doppingellenes szabályok megalkotása és módosítása
során, amiknek meg kell felelniük, továbbá méltányos és jogos az, hogy a sportolók
hallathassák a hangjukat, és legyen joguk részt venni bármely olyan doppingellenes szervezet
irányításában, amelynek hatásköre alá tartoznak.

17.0

Jogsegélyhez való jog
A sportolóknak legyen joguk arra, hogy hozzáférjenek a jogsegélyhez a doppingügyekben
tartott meghallgatások és fellebbezési eljárások esetében.
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