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BEVEZETŐ

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az Olimpiai Mozgalom, de különösen az Olimpiai Játékok legfőbb 
hatósága.  Az  Olimpiai  Charta  rendelkezései  kötelezőek az  Olimpiai  Mozgalomhoz  bármilyen 
minőségben tartozó összes személyre, amely személyek kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
határozatainak megfelelően járhatnak el.

Az  Olimpiai  Charta  fejezi  ki  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság sportban  kifejtett  doppingellenes 
küzdelmének fontosságát, valamint a WADA Kódex támogatását, ahogyan azt a Nemzetközi Olimpiai  
Bizottság elfogadta.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság a jelen Doppingellenes Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) 
a  WADA Kódexszel összhangban hozta létre, és fogadta el annak érdekében, hogy segítse, a sport 
alapvető  szellemének  megfelelően,  az  Olimpiai  Mozgalom  doppingellenes  küzdelmét.  A  jelen 
Szabályzatot egyéb Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalos iratokkal és Nemzetközi Szabványokkal, 
melyekre  a  Szabályzat utal,  és  az  érintett  Nemzetközi  Sportszövetségek  doppingellenes 
szabályzataival egészítették ki.

A Doppingellenes szabályok, úgymint pl. a versenyszabályok, a sportot irányító alapvető szabályok. 
A  Résztvevő (Sportoló és  a  Sportoló felkészítését  segítő  Sportszakember)  és  egyéb  Személy(ek) 
elfogadja a jelen Szabályzatot, mint a részvétel alapvető feltételét, és a Szabályzatban foglaltaknak 
aláveti magát.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága felel az irányelvek lefektetéséért, szabályok 
megalkotásáért  és  a  megfelelő  eljárási  szabályok  kidolgozásáért,  tekintettel  a  doppingellenes 
küzdelemre, és a doppingvétséggel kapcsolatos ügyviteli szabályokra, összhangban a nemzetközileg 
elfogadott szabályokkal, és a WADA Kódexszel.

A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Elnöke  jelöli  ki  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Orvosi 
Bizottságát, amely testület felel a jelen Szabályzat végrehajtásáért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
Végrehajtó Bizottságának irányelveivel összhangban.

A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Terápiás  Alkalmazási  Kivételeket  Felügyelő  Bizottságát  (a 
továbbiakban: TUEC) a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottsága jelöli ki,  amely testület 
jogosult a Terápiás Alkalmazási Kivételek (TUE) felülvizsgálatára.

A  WADA  Kódex eltérő  szabályának  hiányában,  a  rendelkezések  betartásáért  és  végrehajtásáért 
felelős  személy  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság orvos-igazgatója.  A  Nemzetközi  Olimpiai 
Bizottság orvos-igazgató  diszkrecionális  joggal  rendelkezik  arra,  hogy meghatározott  felelősségi 
területeket átruházzon egyes Személyre, illetve Személyekre.

A dőlt betűvel szedett szavak és kifejezések értelmezése a Szabályzat 1. Függelékében található.

A  Szabályzat minden  természetes  személyre,  mint  hímnemű  kategóriára  utal,  amely  eltérő 
hivatkozás hiányában, a nőnemre is vonatkozik.

A  Sportoló,  illetve egyéb  Személy(ek) felelőssége,  hogy ismerje,  mi  számít  doppingvétségnek,  és 
mik azok a szerek és módszerek, melyek a Tiltólistán szerepelnek.
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1. § A WADA KÓDEX ALKALMAZÁSA – A DOPPING 
MEGHATÁROZÁSA – A SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSE

1.0. Doppingvétség elkövetése jelen Szabályzat megsértésének minősül.

1.1. Jelen  Szabályzat hatálya  alá  eső  egyes  cikkelyek,  a  WADA  Kódex cikkelyei,  illetve  a 
Nemzetközi  Szabvány „mutatis  mutandis”,  vagyis  a  szükséges  változtatásokkal 
alkalmazandók az Olimpiai Játékokra.

2. § DOPPINGVÉTSÉGEK

A  WADA  Kódex 2.  cikkelye  alkalmazandó  a  doppingvétségek  meghatározására,  az  alábbi 
kiegészítésekkel:

(A) A  Doppingellenőrzés  Nemzetközi  Szabványában  és  jelen  Szabályzatban 
meghatározott,  a  Sportoló doppingellenőrzésre  történő  rendelkezésre  állására 
vonatkozó  követelmény  megszegése,  ide  értve  bármely,  a  holléti  adatok 
szolgáltatásával kapcsolatos mulasztást a Nemzetközi szabvány 11.3., illetve jelen 
Szabályzat 4.5.  cikkelye  szerint  (adatszolgáltatási  mulasztás)  és/vagy  bármely 
mulasztást  az  előre  megadott  holléti  elérhetőséggel  kapcsolatos  rendelkezésre 
állást illetően a Nemzetközi Szabvány 11.4., illetve jelent Szabályzat 4.5. cikkelye 
szerint (sikertelen mintavétel), feltéve hogy

(A.1) bármely kombinációban, 18 hónapon belül előálló háromszori „sikertelen 
mintavétel”  és/vagy  „adatszolgáltatási  mulasztás”,  mely  megállapításra 
került bármely Doppingellenes Szervezet által a Nemzetközi Szabvány, vagy 
azt  megelőző  szabályozások  szerint,  doppingvétségnek  minősül  jelen 
Szabályzat 2(A)  és  a  WADA  Kódex 2.4.  cikkelye  alapján,  melynek 
következményeiről a WADA Kódex és jelen Szabályzat rendelkezik.

(A.2) bármely  kombinációban  előálló  „sikertelen  mintavétel”  és/vagy 
„adatszolgáltatási mulasztás” az  Olimpiai Játékok hivatalos időszaka alatt 
doppingvétségnek minősül a 2(A) cikkely alapján, mely jelen Szabályzat 7-
9. cikkelye szerinti következményeket vonja maga után.

(B) Tiltott anyag vagy tiltott módszer birtoklása

(B.1) Sportoló  megvalósíthatja  a  tiltott  anyag  vagy  tiltott  módszer  birtoklását, 
kivéve, ha a  Sportoló igazolni tudja,  hogy a  birtoklás  tekintetében a 3.2. 
cikkelyben  írtaknak  megfelelően  jóváhagyott  Terápiás  Alkalmazási 
Kivételt (TUE) (gyógyászati célú használat) élvez, vagy más, elfogadható 
indokolást ad.

(B.2) Sportszakember  a  Sportolóval,  versennyel  vagy edzéssel  összefüggésben 
megvalósíthatja a tiltott anyag vagy tiltott módszer birtoklását, kivéve, ha a 
Sportszakember  igazolni  tudja,  hogy  a  3.2.  cikkelyben  írtaknak 
megfelelően  az  adott  Sportolónál  jóváhagyott Terápiás  Alkalmazási 
Kivétel (gyógyászati célú használat) alapján történik a birtoklás vagy más, 
elfogadható indokolást ad.
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3. § TILTÓLISTA

3.1. Tiltólista bejegyzése, közzététele és felülvizsgálata

Jelen Szabályzat a 2010. január 1-től hatályos Tiltólistát jegyzi.

A Nemzeti Olimpiai Bizottság felel azért, hogy a tiltólistáról a saját küldöttségét tájékoztassa, 
ideértve a  Sportolóit is. A tiltólista nem ismerete nem mentesíti a résztvevőt függetlenül az 
Olimpiai Játékok alatt betöltött tisztségétől.

3.2. Terápiás Alkalmazási Kivétel (TUE)

3.2.1. A  Sportoló,  akinek  orvosilag  igazolt  egészségi  állapota  tiltott  anyag vagy  tiltott  
módszer alkalmazását kívánja meg, előzetesen TUE-ért köteles folyamodni.

3.2.2. Az  Olimpiai  Játékokon  résztvevő  TUE-t  igénylő  Sportoló a  Nemzetközi  
Sportszövetségtől  vagy  az  illetékes  Nemzeti  Doppingellenőrző  Szervezettől  kiadott 
igazolással  rendelkezik  a  Nemzetközi  Sportszövetség szabályai  szerint.  A  TUE 
jóváhagyásáról  a  Sportoló köteles  értesíteni  az  illetékes  Doppingellenes 
Szervezeteket.  Ennek  következtében  a  Nemzetközi  Sportszövetség vagy az  illetékes 
Doppingellenes Szervezet köteles értesíteni a Sportoló Nemzeti Olimpiai Bizottságát, a 
WADA és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottság illetékeseit legkésőbb az 
Olimpiai  Játékokat  szolgáló  Olimpiai  Falu  megnyitásának  időpontjáig,  azaz  2010. 
február 4. napjáig.

3.2.3. A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Orvosi  Bizottsága  legalább  három  orvosból  álló 
bizottságot  (a  továbbiakban:  TUEC)  hoz  létre,  amely  a  már  kiadott  TUE-t 
megvizsgálja,  és  új  TUE-ra irányuló igényt  bírál  el.   Azon  Sportoló,  aki  még nem 
rendelkezik  TUE-t  igazoló  engedéllyel,  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság 
szervezetéhez  folyamodhat  engedélyért.  A  TUE  kibocsátására  jogosult  bizottság 
(TUEC)  a  kivételre  irányuló  kérelmet  az  Alkalmazott  Terápiás  Kivétel  Nemzetközi  
Szabványaival  összhangban  bírálja  el,  és  azokra  alapozva  határoz,  amely  döntés  a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság jogerős határozata.  A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
Orvosi  Bizottsága  haladéktalanul  megküldi  határozatát  a  Sportoló,  és  a  Sportoló 
Nemzeti  Olimpiai  Bizottsága,  WADA illetékesei  és  az  érintett  Nemzetközi  
Sportszövetség számára.  A határozat  időbeli  hatálya  kizárólag  az  Olimpiai  Játékok 
idejére  terjed ki.  A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Orvosi  Bizottsága  tájékoztatja  a 
WADA-t  a  Játékok  1.  napját  megelőzően  az  összes  TUE  engedélyről,  melyet 
megkapott,  valamint  erről másolatokat  küld a  WADA-nak,  hogy az gyakorolhassa a 
3.2.3.1. paragrafus szerinti felülvizsgálati jogát.

3.2.3.1. A  WADA akár  a  Sportoló saját  kérésére,  akár  saját  kezdeményezésére 
felülvizsgálhatja,  a  TUE  engedélyt  kibocsátó  vagy  elutasító  határozatot. 
Amennyiben  WADA azt  állapítja  meg,  hogy a  kivételre  irányuló  engedély 
kibocsátása  vagy  elutasítása  nem áll  összhangban  a  Terápiás  Alkalmazási 
Kivétel  Nemzetközi  Szabványaival,  ebben  az  esetben  a  WADA jogosult  a 
határozat  megváltoztatására.  A  TUE-t  szabályozó  határozat  ellen  a  11. 
cikkelyben foglaltak szerint lehet jogorvoslati eljárást kezdeményezni.

3.2.4. Minden TUE-t az ADAMS-en keresztül kell kezelni, megkérni és megadni, ettől eltérni 
csak indokolt esetben lehet.
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4. § DOPPINGELLENŐRZÉS

4.1. Dopping ellenőrzéssel kapcsolatos feladatkörök

A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság felel  az  Olimpiai  Játékok  hivatalos  időszaka  alatti 
doppingellenőrzésekért.  A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság jogosult  a  doppingellenőrzés 
feladatkörét részben vagy egészében egy vagy több szervezetre átruházni.

Az Olimpiai Játékok hivatalos időszaka, más néven versenyidőszak, az az időtartam, amely 
az Olimpiai Játékokat szolgáló Olimpiai Falu megnyitásától, azaz 2010. február 4. napjától, 
az  Olimpiai  Játékok záróünnepélyéig,  beleértve  annak  napját  is,  azaz  2010.  február  28. 
napjáig tart.

Az  Olimpiai  Játékokon  résztvevő  Sportoló az  Olimpiai  Játékok teljes  hivatalos  időszaka 
alatt,  bármikor,  vagy bárhol,  előzetes  értesítés  nélküli megkeresésre  köteles  a  Nemzetközi  
Olimpiai Bizottság által kezdeményezett doppingellenőrzésnek alávetnie magát. A Tiltólistán 
szereplő  tiltott anyagok, és  tiltott módszerek vizsgálata szempontjából a  doppingellenőrzést 
versenyidőszakban történt mintavételnek kell minősíteni.

A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság jogosult  doppingellenőrzést  végezni,  vagy végeztetni  az 
Olimpiai  Játékok hivatalos  időszaka  alatt,  és  viseli  az  ebből  fakadó  esetek  kezelésének 
felelősségét.

4.2. Felelősség átruházása, a doppingellenőrzés felügyelete és megfigyelése

4.2.1. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság a  doppingellenőrzések végrehajtásának felelősségét 
átruházza  a  XXI.  Téli  Olimpiai  Játékok  Szervezőbizottságára  (a  továbbiakban: 
VANOC) és a WADA szervezetére.

A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Orvosi  Bizottsága  felel  a  VANOC 
doppingvizsgálatainak és a VANOC alá tartozó összes Doppingellenes Szervezet által 
nyújtott szolgáltatás felügyeletéért.

4.2.2. A doppingellenőrzést  a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottságának tagjai, 
illetve  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság által  is  felhatalmazott  Személy jogosult 
megfigyelni.

4.2.3. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság jogosult kijelölni az arra alkalmasnak ítélt, további 
Doppingellenes Szervezetet, hogy a saját nevében doppingellenőrzést végezzen.

4.3. Doppingellenőrzésre vonatkozó szabványok

A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság,  a  VANOC és  más  az  4.2.3  cikkelyben  megjelölt 
Doppingellenes Szervezet hatáskörében végzett doppingellenőrzés folyamata összhangban áll 
az ellenőrzés ideje alatt hatályos és arra vonatkozó Nemzetközi Szabványokkal.

Számos a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által hozott kötelező érvényű előírás van hatályban, 
amelyek  az  ellenőrzésre  vonatkozó  Nemzetközi  Szabványokkal  állnak  összhangban.  A 
nevezett előírásokat és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság doppingellenőrzési követelményeit a 
Szabályzat 2. Függeléke tartalmazza.
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A  VANOC  Olimpiai  Játékokra  vonatkozó  doppingellenőrzési  programjának  technikai 
műveleteit a „A VANOC doppingellenőrzés technikai szabályai” cím alatt a jelen Szabályzat 
3. Függeléke tartalmazza.

4.4. Doppingellenőrzések összehangolása az Olimpiai Játékok alatt

Az  Olimpiai  Játékokon történő hatékony doppingellenes  program végrehajtása,  valamint  a 
kettős doppingellenőrzés elkerülése érdekében a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság a  WADA, a 
Nemzetközi  Sportszövetségek  és  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságokkal  együttműködnek,  így 
biztosítva a doppingellenőrzések megfelelő összehangoltságát az Olimpiai Játékok hivatalos  
időszaka alatt.

A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság az  elvégzett  vizsgálatról,  ideértve  az  eredményeket  is, 
beszámol a WADA Független Megfigyelői Program képviselőinek.

4.5. Sportoló hollétére vonatkozó követelmények

4.5.1. A Nemzeti Olimpia Bizottság biztosítja, hogy küldöttségében az  Olimpiai Játékokon 
résztvevő összes Sportoló a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részére, nem később, mint 
az  Olimpiai  Játékokat  szolgáló  Olimpiai  Falu  megnyitásának  napjáig,  azaz  2010. 
február  4-ig,  a  Nemzetközi  Szabvány 11.3.  cikkelyében foglaltak  szerint  a  Sportoló 
hollétét  érintő  információkat  megadja  az  Olimpiai  Játékok hivatalos  időszakának 
minden  napjára,  hogy  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság ez  idő  alatt  bármikor 
elérhesse  a  Sportolót.  A  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságok  ezt  az  alábbiak  bármelyike 
(vagy kombinációja) szerint valósíthatják meg:  

4.5.1.1. A  Sportoló Nemzetközi  Sportszövetségével  történő  megegyezés  alapján, 
mely szerint a Nemzetközi Sportszövetség beemeli a Sportolót a nemzetközi  
nyilvántartott  vizsgálati  csoportjába  az  Olimpiai  Játékok  hivatalos  
időszakának  idejére,  és  lehetővé  teszi  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság 
számára a Sportoló e periódusra elkészített holléti információinak elérését, 
vagy

4.5.1.2. a  Sportoló  Nemzeti  Doppingellenes  Szervezetével  (NADO)  történő 
megállapodás  alapján,  mely  szerint  a  NADO beemeli  a  Sportolót  a 
nyilvántartott  vizsgálati  csoportjába  az  Olimpiai  Játékok  hivatalos  
időszakának  idejére  és  lehetővé  teszi  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság 
számára a Sportoló e periódusra elkészített holléti információinak elérését, 
vagy

4.5.1.3. biztosítja, hogy az Olimpiai Játékok hivatalos időszakára minden Sportoló 
–  aki  nem  szerepel  sem  a  Nemzetközi  Sportszövetség nemzetközi 
nyilvántartott  vizsgálati  csoportjában,  sem  a  NADO nyilvántartott 
vizsgálati  csoportjában  –  a  Nemzetközi  Szabvány 11.3.  cikkelyének 
megfelelő  holléti  információját  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságoknak 
eljuttatja, és ezt elérhetővé teszi a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság számára 
(Olimpiai Játékok Nyilvántartott Vizsgálati Csoportja);

azzal  a  feltétellel,  hogy  minden  esetben  a  holléti  információkat  a  Sportolónak  kell 
biztosítania  (szükséges  esetén  módosítania),  és  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságoknak  kell 
kezelnie  és  elérhetővé  tennie  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság számára  az  ADAMS-en 
keresztül,  kivéve,  ha  a  Sportolót  és/vagy  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságot  kivételes 
körülmények akadályozzák ebben. 
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4.5.2. A Nemzeti  Olimpiai Bizottság köteles  biztosítani,  hogy küldöttségében az  Olimpiai  
Játékokon  résztvevő  összes  Sportoló tudomást  szerezzen  arról  (akár  a  Nemzetközi  
Sportszövegségtől,  akár  a  NADO-tól  és/vagy  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságtól)  a 
Nemzetközi  Szabvány 11.3.5(a)  és  11.4.3(a)  cikkelye  szerinti  módon,  hogy tagja  a 
nyilvántartott vizsgálati csoportnak az Olimpiai Játékok hivatalos időszakára, ezért a 
Sportoló köteles a hollétére vonatkozó információkat megadni a Nemzetközi Szabvány 
11.3.  cikkelyében  foglaltak  szerint,  minden  napra.  Ez  azt  jelenti,  hogy a  Sportoló 
köteles  az  Olimpiai  Játékok  hivatalos  időszakának  minden  napjára  a  hollétével 
kapcsolatban meghatározni:

4.5.2.1. a  szállás,  edzés,  versenyzés  vagy  bármely  más  rendszeres  elfoglaltság 
helyét  és  idejét.  A  „bármely  más  rendszeres  elfoglaltság”-ot  nem 
korlátozva a Nemzetközi Szabványban meghatározottakra. Jelen Szabályzat 
céljából  a  „bármely  más  rendszeres  elfoglaltság”  magába  foglalja  az 
étkezési időket, és média vagy sajtókonferenciákat, tehát a Sportoló köteles 
megadni,  a  holléti  információja részeként,  hogy hol  és  mikor  reggelizik, 
ebédel  és  vacsorázik,  illetve  hol  és  mikor  vesz  részt  média  vagy 
sajtókonferencián; és

4.5.2.2. egy 60-perces idősávot (ami reggel 6 óra és este 11 óra között  bármikor 
lehet) minden napra, amikor a  Sportoló minden esetben rendelkezésre áll 
doppingellenőrzés céljából,  az  általa  megjelölt  helyszínen.  A félreértések 
elkerülése  végett,  ezen  idősáv  megadása  az  esetleges  „sikertelen 
mintavétel”  szankcionálása  céljából  szükséges,  de  nem  mentesíti  a 
Sportolót  a teljes  holléti  információra vonatkozó általános kötelezettsége 
alól  jelen  Szabályzat 4.5.2.  cikkelye  szerint,  illetve  az  alól,  hogy  az 
Olimpiai  Játékok  hivatalos  időszaka alatt  bármikor  rendelkezésre  álljon 
doppingellenőrzés céljából.

4.5.3. A  Sportoló köteles  szükség  szerint  frissíteni  a  hollétére  vonatkozó  adatokat  az 
Olimpiai  Játékok  hivatalos  időszaka alatt,  hogy  azok  mindig  megfeleljenek  a 
valóságnak.

4.5.4. A holléti információk biztosításának végső felelőssége a Sportolót terheli. Semmilyen 
cselekmény  vagy mulasztás  akár  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság részéről  sem lehet 
mentség  annak  vizsgálatában,  hogy  a  Sportoló elmulasztott  megfelelni  jelen 
Szabályzat holléti  követelményeinek.  Mindezektől  függetlenül,  a  Nemzeti  Olimpiai  
Bizottságok felelőssége is, hogy a fent meghatározott holléti információkat biztosítása 
a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság számára  minden,  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság 
küldöttségében az  Olimpiai  Játékokon résztvevő  Sportoló esetében,  illetve a holléti 
információk ellenőrzése és kezelése, minden érintett Sportolónál az Olimpiai Játékok 
hivatalos időszaka alatt.

4.5.5. A holléti információ alapján a  Sportolónak doppingellenőrzés számára rendelkezésre 
kell állnia, a Nemzetközi Szabvány 11.4. cikkelyének megfelelően.

4.5.6. Amennyiben jogerős megállapításra kerül, hogy a Sportoló elmulasztott(a):

4.5.6.1. tájékoztatni  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottságot,  vagy  más  felelős 
Doppingellenes Szervezetet, mely nyilvántartott vizsgálati csoportot vezet, 
a  holléti  adatairól  jelen  Szabályzat 4.5.  cikkelye  szerint  az  Olimpiai 
Játékok  hivatalos  időszakának  minden  napjára,  mely  mulasztás 
„adatszolgáltatási  mulasztás”-nak  tekintendő  jelen  Szabályzat 2(A) 
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cikkelye  szerint,  amennyiben  a  Nemzetközi  Szabvány 11.3.5  cikkelyében 
foglaltak megvalósulnak.

4.5.6.2. rendelkezésre  állni  doppingellenőrzés  céljából  az  általa  megadott 
elérhetőségen a  kijelölt  60-perces  idősávban,  mely mulasztás  „sikertelen 
mintavétel”-nek  tekintendő  jelen  Szabályzat 2(A)  cikkelye  szerint, 
amennyiben  a  Nemzetközi  Szabvány 11.4.2.  cikkelyében  foglaltak 
megvalósulnak; vagy 

4.5.6.3. rendelkezésre  állni  doppingellenőrzés céljából  az  általa  megadott 
elérhetőségen  a  60-perces  idősávon  kívül  (lásd  jelen  Szabályzat 4.5.2.2. 
cikkelyét)  mely  mulasztás  „adatszolgáltatási  mulasztás”-nak  tekintendő 
jelen Szabályzat 2(A) cikkelye szerint, ha az információ, melyet a Sportoló 
hollétével kapcsolatban megadott nem volt naprakész vagy valós. Továbbá, 
megfelelő  körülmények  között  a  WADA  Kódex 2.3  cikkelyének  (a 
doppingellenőrzés  akadályozása)  és/vagy  a  2.5.  cikkelyének  (a 
doppingellenőrzés  manipulálása  vagy  annak  kísérlete)  megfelelő 
doppingvétségnek is minősülhet.

4.5.7. Bármely  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság,  mely  nem  tesz  eleget  Szabályzatban 
megállapított holléti adatszolgáltatási kötelezettségének, különösen a Sportolók holléti 
adatainak  4.5.  cikkelyben  foglaltak  szerinti  kezelésében,  úgy  jelen  Szabályzat 10. 
cikkelyének megfelelően joghátránnyal sújtható.

4.5.8. A holléti  adatokat  a  4.5.1.  cikkely  alapján  közlik  a  WADA és  egyéb  az  Olimpiai  
Játékok  hivatalos  időszaka alatt  ellenőrzési  hatáskörrel  rendelkező  Doppingellenes  
Szervezettel,  azzal  a  szigorú  feltétellel,  hogy  a  közölt  adatokra  vonatkozóan 
titoktartási  kötelezettség  terheli  a  szervezetet  és  az  adatokat  kizárólag 
doppingellenőrzés céljával lehet felhasználni.

4.6. Sportoló kiválasztása doppingellenőrzésre

4.6.1. A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság,  a  VANOC  illetékeseivel  és  a  Nemzetközi  
Sportszövetségekkel konzultálva, meghatározza az elvégzendő ellenőrzések számát az 
Olimpiai Játékok alatt. 

Az  ellenőrzések  jelentős  számban  célzott  ellenőrzések,  a  további  ellenőrzések 
véletlenszerű kiválasztás alapján kerülnek meghatározásra.

A 3. Függelék tartalmazza a  célzott ellenőrzések szempontjából kiemelt tényezőket, 
illetve a VANOC doppingellenőrzésével kapcsolatos technikai szabályozását.

4.7. Független megfigyelők

A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság és  VANOC a  Független  Megfigyelői  Program keretében 
tevékenykedő független megfigyelők számára korlátlan betekintést nyújt a doppingellenőrzés 
folyamatába az Olimpiai Játékok idején.

5. § MINTA VIZSGÁLATA

A doppingellenőrzésből származó minta vizsgálatát a WADA Kódex 6. cikkelye, illetve a következő 
alapelvek szerint kell végezni:
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5.1. Minta tárolása. Utólagos mintaelemzés

A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság eltérő  rendelkezésének  hiányában,  a  minta tárolása  a 
laboratóriumban  történik  biztonságos  körülmények  között.  A  minta további  elemzése 
megengedett.  A WADA Kódex 17. cikkelyében foglaltak szerint a  minta tulajdonjoga nyolc 
(8) éven keresztül  a  Nemzetközi Olimpiai  Bizottság szervezetét  illeti.  Ezen időszak alatt  a 
Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság jogosult  az  Olimpiai  Játékok alatt  gyűjtött  minta újbóli 
elemzésére,  az  idevonatkozó  Nemzetközi  Szabványokat,  melyek  időről  időre  kiegészítésre 
kerülhetnek,  alkalmazva,  mint  elfogadott  elveket.  Ennek  következtében  felfedezett 
doppingvétséget a jelen  Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kell elbírálni.  A nevezett 
időszak lejártával a tulajdonjog átszáll a  mintát tároló laboratóriumra, azzal a megkötéssel, 
hogy  Sportolóra  vonatkozó  és  személyazonosításra  alkalmas  adatot  a  mintáról  el  kell 
távolítani, majd törölni kell. Az adatok törlését a laboratórium igazolja Nemzetközi Olimpiai  
Bizottság felé.

6. § FEGYELMI ELJÁRÁSI REND DOPPINGVÉTSÉG 
ELKÖVETÉSNEK GYANÚJA ESETÉN AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK 
ALATT

6.1. Általános alapelvek

6.1.1. A jelen  Szabályzat, különös tekintettel a 6. cikkelyre, rögzíti a doppingvétség és az 
elkövető  Sportoló vagy  egyéb  Személy személyazonosságának  megállapítására 
irányadó  szabályokat,  illetve  a  jelen  Szabályzat és  az  Olimpiai  Charta  alapján 
alkalmazandó intézkedéseket és joghátrányokat.

6.1.2. Az  Olimpiai  Játékok hivatalos  időszaka alatt  elkövetett  doppingvétség  miatti 
intézkedéseket és joghátrányokat az Olimpiai Charta 23. cikkelye és annak kiegészítő 
rendelkezése rögzíti, és/vagy a WADA Kódex határozza meg.

6.1.3. Az  Olimpiai  Játékok hivatalos  időszaka alatt  elkövetett  doppingvétség  esetén 
alkalmazandó intézkedéseket és joghátrányokat megállapító határozat kihirdetése az 
Olimpiai Charta 23. cikkelyében és annak kiegészítő rendelkezésében meghatározott 
szabályok szerint történik.

6.1.4. Az  Olimpiai  Charta  23.2.2.4.  cikkelye  szerint  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság 
Végrehajtó  Bizottsága  hatásköreit  átruházhatja  a  jelen  Szabályzat 6.2.4.  cikkelye 
alapján létrehozott Fegyelmi Bizottságra a következő hatáskörök kivételéve:

(i) a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság tag, a tiszteletbeli elnök, és a  v tiszteletbeli 
tag  elleni  fegyelmi  eljárás,  vagy  felfüggesztés  határozatának  (az  Olimpiai 
Charta 23.1.1. cikkelye szerint) hatásköre;

(ii) sportág  vagy  versenyszám  visszavonásának  hatásköre  az  Olimpiai  Játékok 
programjáról  (Olimpiai  Charta  23.1.2(a)  cikkelye)  valamint  a  Nemzetközi  
Sportszövetség és/vagy  szervezetének  adományozott  ideiglenes  hatályú 
elismerés  visszavonásának (Olimpiai  Charta  23.1.2(b),  és  23.1.3(a)  cikkelye 
szerint) hatásköre;

(iii)  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság (vagy  annak  hivatalos  tagszervezetei) 
felfüggesztésének,  kizárásának,  vagy  ideiglenes  hatályú  elismerés 
visszavonásának  (Olimpiai  Charta  23.1.4(a)  és  (b),  23.1.5(a),  és  23.1.8(a) 
cikkelyei szerint) hatásköre;
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(iv) egyéni  Sportoló, csapat, hivatalos kísérő, vezető, vagy küldöttségi tag, illetve 
bírói  testületi  tag  végleges  hatályú  eltiltásra  az  Olimpiai  Játékokról  vagy a 
jövőben  megrendezésre  kerülő  az  Olimpiai  Játékokról  eltiltásra  irányuló 
hatásköre (Olimpiai Charta 23.2.1 és 23.2.2).

Továbbá,  a  6.2.4  cikkelynek  megfelelően  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság 
Elnöke  a  Fegyelmi  Bizottság  felállításánál,  amennyiben  ezt  saját  belátása 
szerint megfelelőnek tartja, jogosult eldönteni, hogy egy adott esetben hozott 
intézkedéssel,  vagy  joghátránnyal  kapcsolatos  határozatot  a  Nemzetközi  
Olimpiai  Bizottság Végrehajtó  Bizottsága  hirdeti-e  ki.   Ezen  esetben  a 
Fegyelmi Bizottság hatásköre a 6.1.5, és a 6.1.7 cikkelyben foglaltak szerint 
alakul.

6.1.5. Az  Olimpiai  Játékok hivatalos  időszaka alatt  elkövetett  doppingvétség 
megállapítására  irányuló  eljárásban  az  eljárás  alá  vont  Személy  meghallgatása  az 
Olimpiai Charta 23.3 cikkelyének kiegészítő rendelkezése szerint történik, amelyre a 
Fegyelmi  Bizottság  kizárólagos  illetékességgel  rendelkezik.  A  meghallgatás  joga 
magában  foglalja  a  vád  megismerésének  jogát,  a  személyes  megjelenés  jogát  a 
Fegyelmi Bizottság előtt, vagy az írásos védekezés benyújtásának jogát, az eljárás alá 
vont Személy választása szerint.

6.1.6. Az  Olimpiai  Játékok  hivatalos  időszaka alatt  elkövetett  doppingvétség  esetén, 
amelyben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága hatáskörét átruházta 
a Fegyelmi Bizottságra, a nevezett Fegyelmi Bizottság rendelkezik határozathozatali 
jogkörrel  intézkedés  és/vagy  joghátrány  kiszabására.  A  Fegyelmi  Bizottság 
határozatát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nevében hozza, amely ezért a Nemzetközi  
Olimpiai  Bizottság határozatának  minősül.  A  Fegyelmi  Bizottság  határozatáról 
haladéktalanul értesíti Nemzetközi Olimpiai Bizottság Elnökét és Nemzetközi Olimpiai  
Bizottság Végrehajtó Bizottságát.

6.1.7. Az  Olimpiai  Játékok  hivatalos  időszaka alatt  elkövetett  doppingvétség  esetén, 
amelyben  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Végrehajtó  Bizottsága  hatáskörét 
fenntartotta (lásd 6.1.4 cikkely) a Fegyelmi Bizottságot jelentési kötelezettség terheli 
a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága felé a lefolytatott eljárásról, 
ideértve a Fegyelmi Bizottság által javasolt intézkedésekről és/vagy joghátrányokról a 
Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Végrehajtó  Bizottsága  felé.  Ebben  az  esetben  a 
Fegyelmi  Bizottság  határozati  javaslata  nem  bír  kötelező  érvénnyel  a  Nemzetközi  
Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottságára nézve, amely testület ezt követően a saját 
hatáskörében és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság képviseletében hoz határozatot.

6.2. Eljárási szabályok

6.2.1. Pozitív  vizsgálati  eredmény  azonosítása  és  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság 
Orvosi Bizottság Elnökének értesítése

A pozitív vizsgálati eredményt  (az A minta alapján) azonosító laboratórium vezetője 
vagy az a Személy, aki állítja a doppingvétség elkövetését, köteles azonnal értesíteni a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottságának Elnökét (vagy az általa kijelölt 
személyt),  és egy biztonságos fax-szal,  bizalmas kézi küldeménnyel, biztonságos és 
bizalmas elektronikus értesítéssel, vagy bármely más bizalmas írásos módon részletes 
beszámolót adni. A beszámolónak tartalmaznia kell a pozitív vizsgálati eredményt és a 
végrehajtott elemzések dokumentációját, amely utal a nyilvánvaló doppingvétségre.

6.2.2. Doppingvétség elkövetésének megerősítése
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A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Orvosi  Bizottságának  Elnöke,  a  Nemzetközi  
Olimpiai Bizottság orvos-igazgatójának  közreműködésével  azonosítja  a  Sportolót 
vagy egyéb Személyt, akit doppingvétség elkövetésének gyanúja terhel, és megerősíti 
annak a tényét, hogy pozitív vizsgálati eredmény történt, (azaz kizárható a gyógyászati 
célú használat esete), vagy egyéb doppingvétség elkövetésének lehetősége áll fenn. A 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottságának Elnöke a  Nemzetközi Olimpiai  
Bizottság orvos-igazgatójának közreműködésével megállapítja, hogy fennáll-e eltérés 
az ellenőrzésre, vagy a laboratóriumra vonatkozó nemzetközi szabványoktól, amely a 
pozitív vizsgálati eredményt okozta.

6.2.3. NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG Elnökének értesítése

Amennyiben a 6.2.2 cikkely szerinti felülvizsgálat nem állapít meg gyógyászati célú 
használatot, vagy olyan eltérést a  Nemzetközi Szabványoktól, amely cáfolja a  pozitív  
vizsgálati  eredmény hitelességét,  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Orvosi 
Bizottságának  Elnöke  (vagy  az  általa  kijelölt  személy)  haladéktalanul  köteles 
értesíteni  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Elnökét  a  pozitív  vizsgálati  eredmény 
fennállásáról,  illetve  a  nyilvánvaló  doppingvétségről,  valamint  az  összes  további 
lényeges és az üggyel kapcsolatos rendelkezésére álló részletről.

6.2.4. Eredmény kezelés a holléti információs követelmények megszegésének esetén

6.2.4.1. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság felel azért, hogy megállapítsa a Sportolók 
„adatszolgáltatási mulasztását” vagy „sikertelen mintavételét” az Olimpiai  
Játékok  hivatalos  időszaka alatt.  Amennyiben  a  Sportoló a  Nemzetközi  
Sportszövetsége,  vagy  NADO-ja  nyilvántartott  vizsgálati  csoportjába 
tartozik,  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság jár  el,  hogy  a  Nemzetközi  
Sportszövetség vagy a NADO (igény szerint) átruházza ezt a felelősséget a 
Nemzetközi  Olimpiai  Bizottságra a  Nemzetközi  Szabvány 11.7.2.  vagy 
11.7.4. cikkelyének (igény szerint) megfelelően.

6.2.4.2. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság a Nemzetközi Szabvány 11.6. cikkelyének 
megfelelően megállapítja az „adatszolgáltatási mulasztást” és a „sikertelen 
mintavételt”,  figyelembe  véve,  hogy  a  11.6.  cikkelyben  rögzített 
határidőket  lecsökkenti,  hogy  azok  megfeleljenek  az  Olimpiai  Játékok 
természetének,  vagyis  a  Sportoló részére  biztosított  határidő  az  eljárás 
minden  lépésében  24  óra  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság értesítésének 
kézhezvételétől.

6.2.4.3. A  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság felel  azért,  hogy  az  Olimpiai  Játékokat 
megelőzően  tájékoztassa  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottságot  a 
küldöttségébe  tartozó  minden  olyan  Sportolóval  kapcsolatban,  aki  ellen 
„adatszolgáltatási  mulasztás”  vagy  „sikertelen  mintavétel”  került 
megállapításra az Olimpiai Játékokat megelőző 18 hónapban. Amennyiben 
a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság jelen  Szabályzat 6.2.4.4(a)  cikkelye 
alapján  kéri,  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságnak az  „adatszolgáltatási  
mulasztás(ok)ról”  vagy  „sikertelen  mintavétel(ek)ről”  a  teljes 
dokumentációt,  azt  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság részére  késlekedés 
nélkül meg kell küldenie.

6.2.4.4. Amennyiben  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság „adatszolgáltatási  
mulasztást” vagy „sikertelen mintavételt” állapít  meg egy  Sportoló ellen, 
ha
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a. ez  a  harmadik  „adatszolgáltatási  mulasztás”  és/vagy  „sikertelen 
mintavétel”,  mely megállapításra került  a  Sportoló ellen az elmúlt  18 
hónapban  beleértve  a  harmadik  „adatszolgáltatási  mulasztás”  vagy 
„sikertelen mintavétel” napját is, vagy

b. ez  a  második  „adatszolgáltatási  mulasztás”  és/vagy  „sikertelen 
mintavétel”, mely megállapításra került az  Olimpiai Játékok hivatalos  
időszaka alatt;

úgy a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Orvosi Bizottságának Elnöke,  vagy az 
általa  kijelölt  Személy azonnal  értesíti  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság 
Elnökét a fennálló doppingvétségről, a 2(A.1) vagy 2(A.2) cikkely alapján, és 
az eset számára rendelkezésre álló alapvető részleteiről.

6.2.5. Fegyelmi Bizottság felállítása

A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Elnöke  haladéktalanul  gondoskodik  a  Fegyelmi 
Bizottság  felállításáról.  A Fegyelmi  Bizottság  áll  egy  Elnökből,  aki  a  Nemzetközi  
Olimpiai  Bizottság Jogi  Bizottságának  az  Elnöke,  vagy  a  Nemzetközi  Olimpiai  
Bizottság Elnöke  által  kijelölt  tagja,  illetve  további  kettő  a  Nemzetközi  Olimpiai  
Bizottság Végrehajtó Bizottsági vagy  Nemzetközi Olimpiai Bizottság Jogi Bizottsági 
tagból.  A  Fegyelmi  Bizottság  munkáját  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Jogi, 
valamint az Orvosi és Tudományos osztálya segíti.

6.2.6. Doppingvétség elkövetésével gyanúsított Sportoló vagy egyéb Személy értesítése

A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Elnöke,  vagy  az  általa  kijelölt  személy 
haladéktalanul  értesíti  a  doppingvétség  elkövetésével  gyanúsított  Sportolót  vagy 
egyéb  Személyt,  illetve  a  Sportoló vagy  Személy csapatvezetőjét,  az  illetékes 
Nemzetközi  Sportszövetséget,  és  a  Független  Megfigyelői  Program képviselőjét  a 
következőkről:

a) a pozitív vizsgálati eredményről;

b) a  Sportolót megillető jogról, hogy a B  minta vizsgálatát kérheti, illetve arról, 
hogy  amennyiben  e  jogát  nem gyakorolja,  az  a  B  minta vizsgálatáról  való 
automatikus lemondását jelenti;

c) a B minta vizsgálatának kijelölt napjáról, időpontjáról és helyéről, amennyiben 
a  Sportoló úgy  dönt,  hogy  kéri  a  B  minta vizsgálatát,  vagy  a  Nemzetközi  
Olimpiai Bizottság dönt úgy, hogy megvizsgáltatja a B mintát

d) a  Sportoló és/vagy képviselőjének azon jogáról,  hogy részt  vehet  a B  minta 
felnyitásánál és vizsgálatánál, amennyiben ilyen vizsgálatot igényelt;

e) a  Sportoló azon  jogáról,  hogy  igényelheti  az  A és  B  minták  laboratóriumi 
vizsgálati  eredményeinek  másolatát,  amely  tartalmazza  a  Laboratóriumra 
Vonatkozó Nemzetközi Szabványok szerint szükséges adatokat;

f) a doppingvétségről, illetve ahol alkalmazható, az a) – e) információk helyett 
más  doppingvétség(ek)  elkövetésének  tényszerű  adatairól,  és  ahol 
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alkalmazható,  a  doppingvétség  elkövetésének  megállapításához  szükséges 
további vizsgálatról; és

g) a Fegyelmi Bizottság összetételéről.

A  csapatvezető  felelőssége,  hogy  értesítse  a  Sportoló Nemzeti  Doppingellenes 
Szervezetét.

6.2.7. Meghallgatáshoz való jog gyakorlása

A 6.2.6  cikkelyben  leírtak  szerinti  értesítésben  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság 
Elnöke,  vagy  az  általa  kijelölt  személy  a  Sportoló vagy  egyéb  Személy és  a 
csapatvezető  számára  felajánlja  a  lehetőséget  a  Fegyelmi  Bizottság  előtt  történő 
személyes  meghallgatásra,  vagy  a  védekezés  írásban  történő  benyújtására.  Ha  a 
Sportoló,  vagy egyéb  Személy,  és a csapatvezető a meghallgatást  választja,  akkor a 
Sportolót  vagy egyéb  Személyt  választása  szerinti  személy(ek)  képviselhetik,  vagy 
kísérhetik (pl.:  csapatorvos,  ügyvéd,  stb.).  A Sportolóhoz  vagy  egyéb  Személyhez 
tartozó  kísérők,  képviselők  száma  legfeljebb  három  (3)  fő  lehet.  Az  érintett 
Nemzetközi  Sportszövetség Elnöke,  vagy  képviselője  és  a  Független  Megfigyelői  
Program képviselője  is  meghívást  kap  a  tárgyalásra.  Ha  a  Sportoló vagy  egyéb 
Személy és/vagy  a  csapatvezető  nem kíván  részt  venni  a  tárgyaláson,  védekezését 
írásban  is  benyújthatja.  Az  írásbeli  védekezést  a  Fegyelmi  Bizottság  részére  kell 
eljuttatni a Fegyelmi Bizottság által megszabott határidőn belül. 

Amennyiben  az  érintett  Sportoló vagy  egyéb  Személy és/vagy  a  hozzá  tartozó 
küldöttség  elhagyta  az  Olimpiai  Játékokat  rendező  várost,  a  Fegyelmi  Bizottság 
Elnöke  köteles  haladéktalanul  meghozni  az  indokolt  intézkedéseket  a  jelen 
Szabályzattal összhangban és a körülmények gondos mérlegelése után.

6.2.8. Ideiglenes hatályú felfüggesztés

A Fegyelmi  Bizottság  Elnöke  az  érintett  Sportolóra  vagy egyéb  Személyre  az  ügy 
ismeretében  ideiglenes  felfüggesztést  alkalmazhat  a  Fegyelmi  Bizottság  vagy  a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottság határozatának kihirdetéséig.

6.2.9. Doppingvétség természete és körülményei; bizonyítékok feltárása:

A  Fegyelmi  Bizottság  határoz  a  valószínűsíthető  doppingvétség  elkövetésének 
természetéről  és  körülményeiről.  A Fegyelmi  Bizottság  lehetővé  teszi  az  érintett 
Sportoló vagy egyéb Személy számára, hogy bizonyítékokat tárjon fel, amennyiben a 
feltárás  nem  kíván  meg  aránytalan  eszközök  használatát,  de  amelyet  az  érintett 
Sportoló vagy  egyéb  Személy szükségesnek  ítél  felhozni  védelmében,  vagy  a 
mintavétel eredményével kapcsolatban, vagy egyéb doppingvétséggel kapcsolatban. A 
bizonyítékokat  az  érintett  Sportoló vagy egyéb  Személy előadhatja  a  saját  döntése 
szerint akár szóban a Fegyelmi Bizottság előtt, akár benyújthatja írásban.

6.2.10. Szakértői vélemény, további bizonyítékok feltárása

A Fegyelmi  Bizottság  jogosult  szakértő  véleményét  kikérni,  vagy indítványt  tenni 
egyéb bizonyíték feltárására.

6.2.11. Illetékes Nemzetközi Sportszövetség beavatkozása
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Az  illetékes  Nemzetközi  Sportszövetség,  amennyiben  az  ügyben  való  részvételét 
választja, beavatkozhat, mint érdekelt  harmadik fél,  és bizonyítékokat szolgáltathat. 
Amennyiben  a  Sportoló csapatsportban  vesz  részt,  vagy  olyan  sportágban  lép  fel, 
amely  nem  csapatsport,  de  a  díjakat  csapatnak  adják,  az  illetékes  Nemzetközi  
Sportszövetség köteles  biztosítani,  hogy  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság által 
kiszabott  joghátrányok a  Nemzetközi  Sportszövetség saját  szabályaival  összhangban 
állnak.

6.2.12. Eljárás kiterjesztése további személyekre

A tárgyalás  bármely  szakaszában  így  előtte,  alatta  vagy  utána  olyan  körülmények 
merülnek  fel,  amelyek  ezt  indokolttá  teszik,  a  Fegyelmi  Bizottság  javasolhatja 
eljárásának kiterjesztését a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hatáskörébe tartozó további 
Személy(ek)re  (különösen  a  Sportoló kíséretében  lévőkre),  akik  valószínűsíthetően 
hozzájárultak  a  doppingvétség  elkövetéséhez.  Ilyen  esetben  a  Fegyelmi  Bizottság 
tájékoztatja  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Elnökét,  aki  határoz  a  kiterjesztésről. 
Amennyiben  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Elnöke  kezdeményezi  az  eljárás 
további  Személy(ek)re  történő  kiterjesztését,  akkor  eldöntheti,  hogy  az  eljárás 
részeként,  vagy  külön  eljárásként  kezelik.  Az  itt  lefektetett  eljárási  szabályok  és 
általános  rendelkezések  vonatkoznak  a  nevezett  további  Személyekre „mutatis  
mutandis”, azaz a szükséges változtatásokkal.

6.2.13. Sportoló és további érintettek értesítése a határozatról

A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Elnöke,  vagy  az  általa  kijelölt  Személy 
haladéktalanul értesíti a Sportolót vagy az érintett egyéb Személyt, a csapatvezetőt, az 
illetékes Nemzetközi Sportszövetséget, a Független Megfigyelői Program képviselőjét, 
a  WADA szervezetét  a  Fegyelmi  Bizottság  vagy  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság 
Végrehajtó  Bizottságának  határozatáról,  olyan  módon,  hogy  a  jelentést  teljes 
terjedelmében megküldi a fenti szervezetek részére.

6.2.14. Határidők

A fegyelmi eljárás időtartam nem haladhatja meg a 24 órát az érintett  Sportoló vagy 
egyéb Személy értesítésétől számítottan.

A fenti szabály alóli kivételként a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság Elnöke jogosult a 
fenti határidőt meghosszabbítani az eset különleges körülményeire való tekintettel.

6.3. Általános rendelkezések

6.3.1. Összeférhetetlenség

Az a Személy nem lehet a Fegyelmi Bizottság tagja, (i) aki az érintett  Sportoló vagy 
egyéb  Személy nemzetiségével azonos nemzetiségű; (ii)  aki(k)nek nyilvánvaló vagy 
kinyilvánított  érdekellentéte  áll  fenn  az  ügyben  érintett  Sportoló,  egyéb  Személy, 
annak  Nemzeti  Olimpiai  Bizottsága,  vagy  Nemzetközi  Sportszövetségével  szemben; 
(iii)  vagy  bármely  más  esetben,  amikor  a  Személy saját  magát  nem  érzi 
elfogulatlannak és függetlennek az ügyben.

6.3.2. Eljárási rend és az általános rendelkezések megsértése
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Nem valósul  meg  a  jelen  cikkely  eljárási  rendjének  és  általános  rendelkezéseinek 
megsértése,  amennyiben  az  érintett  Sportoló vagy  egyéb  Személy terhére  nem 
állapítottak meg ilyen irányú vétséget.

6.3.3. Szükségszerű értesítések

A Nemzeti Olimpiai Bizottság által akkreditált Sportoló vagy egyéb Személy értesítése 
történhet a  Nemzeti Olimpiai Bizottságon keresztül. A Sportoló vagy egyéb  Személy 
Nemzeti  Olimpiai  Bizottságának  elnökéhez,  főtitkárához  vagy  csapatvezetőjéhez 
címzett  értesítést  kézbesítettnek  tekintendő  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság számára 
történő kézbesítéssel.

7. § AZONNALI KIZÁRÁS, ÉS AZ OLIMPIAI RÉSZVÉTELI 
JOGOSULTSÁG ELVESZTÉSE

7.1. Azonnali kizárás

A  jelen  Szabályzatban  lefektetett  egyéni  sportágakra  vonatkozó  doppingellenőrzésekkel 
kapcsolatos  rendelkezések  megsértése  a  Sportoló érintett  versenyben  elért  eredményeinek 
azonnali érvénytelenítését vonja maga után, annak következményeivel, ideértve díjak, pontok 
érvénytelenítését, és érmektől való megfosztást.

7.2. Olimpiai részvételi jogosultság elvesztése

Amennyiben megállapításra  kerül,  hogy a  Sportoló doppingvétséget  követett  el  mielőtt  az 
Olimpiai  Játékok versenyein részt  vett  volna,  vagy a  Sportoló már  részt  vett  az  Olimpiai  
Játékok egy  versenyszámában  és  további  versenyszámokban  is  versenyezne,  a  Fegyelmi 
Bizottság, vagy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága jogosult megvonni a 
Sportoló részvételi  jogosultságát  a  további  versenyekre,  amely  olyan  más  joghátrányok 
kiszabásával is járhat, mint pl. az érintett Sportoló vagy egyéb Személy kizárása az Olimpiai  
Játékokról, illetve akkreditációjának elvesztése. 

8. § EGYÉNI SPORTOLÓRA ALKALMAZANDÓ JOGHÁTRÁNYOK

8.1. Olimpiai eredmények érvénytelenítése

Az  Olimpiai  Játékok  hivatalos  időszaka alatt,  vagy  ezzel  kapcsolatosan  elkövetett 
doppingvétség  a  Sportoló Olimpiai  eredményeinek  törlését  jelentheti,  beleértve  ennek 
következményeit  (díjak,  pontok  érvénytelenítése,  érmektől  való  megfosztást)  is,  kivéve  a 
8.1.1 cikkelyben meghatározott esetekben.

8.1.1. Amennyiben a Sportoló igazolja, hogy nem terheli sem vétkesség, sem gondatlanság 
az  ellene  felhozott  doppingvétség  kapcsán,  akkor  más  versenyen  elért  egyéni 
eredményei (így a Sportoló eredményei nem kerültek automatikusan érvénytelenítésre 
a  7.1.  cikkelyből  következően)  nem érvényteleníthetők  kivéve,  ha a  doppingvétség 
valószínűsíthetően hatással volt a többi versenyen elért eredményeire is.

8.2. Eltiltott személy jogállása

Az eltiltás hatálya alatt álló Személy, az eltiltás ideje alatt, semmilyen minőségben nem vehet 
részt az Olimpiai Játékokon.
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8.3. Doppingellenes vétség következményei a kizáráson túl

A doppingvétség következményei és további tárgyalások lebonyolítása, amely a  Nemzetközi  
Olimpiai  Bizottság eljárásának  és  határozatainak  következményeként  keletkezett,  a 
Nemzetközi  Sportszövetség feladata,  ideértve  az  Olimpiai  Játékok alatt  kiszabott 
joghátrányok és intézkedések végrehajtását.

8.4. Ideiglenes és végleges hatályú részvételi jogosulatlanság

A Fegyelmi Bizottság vagy a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága, az eset 
függvényében, jogosult az érintett  Sportolót vagy egyéb  Személyt ideiglenes vagy végleges 
hatállyal  jogosulatlannak  minősíteni  további  Nyári  vagy  Téli  Olimpiai  Játékokon való 
részvételre.

9. § CSAPATOKRA ALKALMAZANDÓ JOGHÁTRÁNYOK

9.1. Amennyiben  az  Olimpiai  Játékokkal  kapcsolatosan  egy  csapatsportban  több  mint  egy 
csapattagot értesítenek doppingvétség elkövetésének gyanújáról a 6. cikkely alapján, akkor a 
csapatot az Olimpiai Játékok vonatkozásában célzott vizsgálatnak vetik alá. 

Abban az esetben, ha az  Olimpiai Játékok hivatalos időszaka alatt egy  csapatsportban  több 
mint egy csapattag esetében doppingvétséget állapítanak meg, a  csapat kizárható, vagy más 
fegyelmi intézkedés alkalmazható ellene az illetékes  Nemzetközi Sportszövetség vonatkozó 
szabályaival összhangban.

Azokban  a  sportágakban,  amelyek  nem  csapatsportok,  de  a  díjakat  csapatoknak 
adományozzák, az adott Nemzetközi Sportszövetség irányadó szabályai szerint alkalmazandó 
fegyelmi  intézkedések  hozhatók  meg  a  csapat  ellen,  ha  egy  vagy  több  csapattag 
doppingvétséget követett el.

10. § NEMZETI OLIMPIAI BIZOTTSÁGRA ÉS NEMZETKÖZI 
SPORTSZÖVETSÉGRE KISZABHATÓ GAZDASÁGI ÉS EGYÉB 
JOGHÁTRÁNYOK

10.1. A Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Végrehajtó  Bizottsága jogosult,  az  Olimpiai  Charta  által 
ráruházott  hatáskörein  túl,  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság és  Nemzetközi  Sportszövetség 
pénzügyi  vagy  egyéb  nem  pénzügyi  jellegű  támogatásának  egy  részét  vagy  egészét 
visszatartani, ha a nevezett szervezet működése a jelen Szabályzattal ellentétes.

10.2. A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságot  és  a  Nemzetközi  
Sportszövetséget  további  fegyelmi  intézkedésekkel  sújthatja,  különös tekintettel  a  nevezett 
szervezetek  hivatalos  Személyeinek  és  Sportolóinak  az  olimpiai  részvételt  szabályozó 
elismerésére és részvételi jogosultságára.

11. § JOGORVOSLAT

11.1. Jogorvoslati kérelemmel megtámadható határozat
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A jelen  Szabályzat alapján  hozott  határozat  ellen  11.2-11.4  cikkelyekben leírtak,  illetve  a 
WADA  Kódex szerint  jogorvoslati  kérelmet  lehet  benyújtani.  A  jogorvoslati  kérelem 
benyújtása a határozat hatályát nem érinti feltéve, hogy a jogorvoslati kérelem elbírálására 
illetékes testület másként nem rendelkezik.

11.2. Doppingvétséget, joghátrányt és ideiglenes hatályú felfüggesztést megállapító határozat 
elleni jogorvoslati kérelem

Azon  döntéseken  felül,  melyekre  jogorvoslatot  a  WADA  Kódex 13.2  cikkelye  ad, 
doppingvétség elkövetését, doppingvétség elkövetése miatti joghátrányt, doppingvétség alóli 
felmentést,  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság vélelmezett  doppingvétséget  vagy 
következményeit  kimondó  hatáskörének  hiányát,  és  ideiglenes  hatályú  felfüggesztést 
megállapító határozat ellen jogorvoslati kérelem nyújtható be kizárólag a jelen 11.2 cikkely 
rendelkezése  szerint.  Az  ideiglenes  hatályú  felfüggesztés  ellen  azonban  kizárólag  az  a 
Sportoló vagy egyéb  Személy nyújthat be jogorvoslati kérelmet, akire az ideiglenes hatályú 
felfüggesztést megállapító határozat személyi hatálya kiterjed.

11.2.1. Az Olimpiai Játékokkal kapcsolatban hozott határozat jogorvoslati felülvizsgálatára a 
Nemzetközi  Sport  Választottbíróság  (a  továbbiakban:  CAS)  kizárólagos 
illetékességgel rendelkezik, összhangban a CAS irányadó rendelkezéseivel.

11.2.2. A  11.2.1  cikkelyben  foglalt  esetekben  kizárólag  az  alább  felsorolt  személyek 
jogosultak  jogorvoslati  kérelem benyújtására  a  CAS  szervezetéhez:  (a)  a  Sportoló 
vagy  egyéb  Személy,  aki  a  jogorvoslati  kérelem  tárgyában  szereplő  határozat 
kötelezettje;  (b)  az  illetékes  Nemzetközi  Sportszövetség,  vagy  Doppingellenes  
Szervezet,  amely  szabályzata  értelmében  joghátrány  alkalmazására  jogosult;  és  (c) 
WADA.

11.3. Terápiás Alkalmazási Kivétel engedélyezését, vagy megtagadását megállapító határozat 
elleni jogorvoslati kérelem

A  WADA azon  határozatainak  jogorvoslati  felülvizsgálatára,  amelyek  visszavonják,  vagy 
megtagadják  a  TUE  engedélyezését,  a  CAS  kizárólagos  illetékességgel  rendelkezik.  A 
jogorvoslati  kérelmet  nyújthat  be  a  Sportoló,  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság, 
Doppingellenes  Szervezet,  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság által  megjelölt  szervezet,  amely  az 
engedélyt kiadta, vagy a kiadását megtagadta.

11.4.  10. cikkellyel kapcsolatos határozat elleni jogorvoslati kérelem

A 10.  cikkelyben  foglaltakkal  kapcsolatos  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság határozat  ellen 
benyújtott  jogorvoslati  kérelem  felülvizsgálatára  a  CAS  kizárólagos  illetékességgel 
rendelkezik.  Jogorvoslati  kérelemmel  kizárólag  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság,  illetve  a 
Nemzetközi Sportszövetség élhet.

11.5. Jogorvoslati kérelmek benyújtási határideje

A jogorvoslati  kérelmek  benyújtási  határideje  a  CAS  szervezetéhez  huszonegy  (21)  nap, 
amely attól  az  időponttól  számít,  amikor  a jogorvoslati  kérelmező az ügyével  kapcsolatos 
határozatot kézhez kapta.
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12. § ALKALMAZANDÓ JOG, MÓDOSÍTÁS, DOPPINGELLENES 
SZABÁLYOK ÉRTELMEZÉSE

12.1. A jelen Szabályzatra az Olimpiai Charta és a svájci jog az irányadó.

12.2. A  jelen  Szabályzat időről  időre  történő  módosítására  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság 
Végrehajtó Bizottsága jogosult.

12.3. A jelen Szabályzatban alkalmazott szerkesztési kiemelések (pl.: címsorok, stb.) kizárólag az 
érthetőséget  szolgálják,  így  nem  tekintendők  a  Szabályzat szerves  részének,  és  nem 
befolyásolják  a  Szabályzatban  és  rendelkezésekben  foglalt  közléseket,  amelyekre 
vonatkoznak.

12.4. A BEVEZETŐ és a FÜGGELÉKEK a jelen Szabályzat elválaszthatatlan részei.

12.5. A jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések a hatályos WADA Kódexszel állnak összhangban, 
amelyeket a WADA Kódex vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. A WADA 
Kódex rendelkezésit magyarázó kommentárok a jelen Szabályzat megértését és értelmezését 
szolgálják.

13. § IRÁNYADÓ NYELV

A jelen Szabályzat irányadó nyelve az angol.
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1. FÜGGELÉK - BEVEZETŐBEN ALKALMAZOTT 
MEGHATÁROZÁSOK

Kivéve,  ha  az  alábbiakban  másként  került  meghatározásra,  a  jelen  Szabályzatban  található 
kiemelten  (dőlt  betűvel)  szedett  meghatározásokra  a  WADA  Kódex szerinti  magyarázatokat 
„mutatis mutandis”, vagyis szükség szerinti változtatásokkal, kell alkalmazni.

Birtoklás:   (A WADA Kódexben megfogalmazottakon felül) A félreértések elkerülése érdekében a 
birtokolás tényállása megvalósul a tiltott módszer tekintetében, amennyiben a Személy fizikailag 
vagy vélelmezett módon, a tiltott módszer megvalósításához szükséges eszközöket akár 
összességben, akár részlegesen birtokolja.

Doppingellenőrzés  nemzetközi  szabványa:   A  WADA  Kódex végrehajtását  segítő  WADA által 
elfogadott szabvány tekintettel az ellenőrzés folyamatára.

Laboratóriumra  vonatkozó  nemzetközi  szabvány:   A  WADA által  elfogadott  szabvány,  amely  a 
WADA Kódex végrehajtását segíti elő a laboratóriumi vizsgálatokra tekintettel.

Nemzetközi  Sportszövetség:   Az  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság által  elfogadott  nemzetközi  és 
nem kormányzati szervezet, amely egy vagy több sportág nemzetközi szintű képviseletét végzi, és 
magába  foglal  olyan  szervezet(ek)et,  amelyek  az  adott  sportág(ak)  nemzeti  szintű  irányítását 
végzi(k).

NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG:   Nemzetközi Olimpiai Bizottság.

Olimpia Játékok nyilvántartott vizsgálati       csoportja:       A Nemzeti Olimpiai Bizottság által az illetékes 
Nemzetközi Sportszövetséggel közösen kiválasztott  Sportolók, akik valószínűsíthetően  résztvevői 
lehetnek az Olimpiai Játékoknak, és nem tartoznak egyéb nyilvántartott vizsgálati csoportba.

Olimpiai  Játékok  hivatalos  időszaka:   Az  Olimpiai  Falu  megnyitásával  kezdődő  időszak, 
nevezetesen 2010. február 4. napjától, a záróünnepélyt is magába foglaló napig, azaz 2010. február 
28. napjáig terjedő időszak.

Olimpiai Játékok:   A XXI. Téli Olimpiai Játékok, 2010 Vancouver.

Sportoló:   Az Személy, aki részt vesz vagy részt fog venni az Olimpiai Játékokon.

Szabályzat:   A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Doppingellenes Szabályzata az Olimpiai Játékokra.

VANOC:   Az Olimpiai Játékok Szervezőbizottsága.

Verseny:   Összes futam, mérkőzés, játék vagy egyéni versenyszám.

Versenyidőszak:   Az Olimpiai Játékok hivatalos időszaka.
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2. FÜGGELÉK - ELLENŐRZÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYAIRA 
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK (4.3 CIKKELYBEN 

MEGHATÁROZOTTAK SZERINT)

Jelen  Függelék  kiemelten  (dőlt  betűvel)  szedett  szavainak  pontos  jelentése  a  Doppingellenőrzés 
Nemzetközi  Szabványában,  vagy  jelen  Szabályzat 1.  Függelékében  (Bevezetőben  Alkalmazott 
Meghatározások) található.

A  Doppingellenőrzés Nemzetközi  Szabványa magába  foglalja  a  tesztek eloszlásának tervezését,  a 
Sportoló értesítését,  a  mintavétel  előkészítését  és  végrehajtását,  biztonsági/mintavétel  utáni 
adminisztrációt és a minta szállítását.

A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság megköveteli  VANOC szervezetétől,  illetve  ennek megbízásában 
doppingellenőrzéseket végző Doppingellenes Szervezettől, hogy a doppingellenőrzést a Nemzetközi  
Szabványokkal összhangban tervezze és hajtsa végre.

Számos olyan szabvány létezik, amelyek követelményrendszerét a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság, 
mint  Doppingellenes  Szervezet,  állapítja  meg.  Az  alábbi  táblázat  körvonalazza  a  Nemzetközi  
Olimpiai  Bizottság követelményrendszerét.  A táblázatban megjelenő tételek az  Doppingellenőrzés 
Nemzetközi Szabványának kivonata:

Cikkely Tétel Követelmény

5.3.4 A Doppingellenes Szervezet köteles 
megalkotni a mintát adó Sportoló 
személyazonosságát igazoló követelmény 
rendszerét, annak érdekében, hogy a 
kiválasztott Sportoló személye 
megegyezzen az értesített Sportolóval.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kötelezi 
a Sportolót a saját olimpiai azonosító és 
akkreditációs kártyájának bemutatására.

Amennyiben a Sportoló nem rendelkezik 
olimpiai azonosító és akkreditációs 
kártyával, akkor egy hivatalos fényképes 
igazolványt köteles bemutatni.

5.3.6 A Doppingellenes Szervezet megalkotja 
a mintavételre vonatkozó 
követelményrendszert azzal a céllal, 
hogy megfelelő kísérlet(ek)et tegyen a 
mintavételre kiválasztott Sportoló 
értesítése érdekében. 

A Nemzeti Olimpiai Bizottság köteles a 
Sportoló hollétéről pontos adatokat 
szolgáltatni a Nemzetközi Olimpiai  
Bizottság részére. A holléti adat szolgál a 
kiválasztott Sportoló értesítéséhez és 
tartózkodási helyének megállapításához.

A doppingellenőr rendelkezik a fenti 
adatokkal és a VANOC által kezelt edzés 
időpontokkal egyetemben annak 
érdekében, hogy a doppingellenőr a 
kiválasztott Sportoló tartózkodási helyét 
megállapítsa és értesítse a 
doppingellenőrzésről.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a 
VANOC megkísérli a Sportoló közvetlen 
értesítését az általa szolgáltatott holléti 
adatok alapján mielőtt a doppingvétség 
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elkövetését vélelmezik.

6.2b)
6.3.3

A Doppingellenes Szervezet megalkotja 
annak a követelményrendszerét, hogy 
mely Személy jogosult jelen lenni a 
mintavételi eljárás során, az eljárást 
végző személyzeten és a Sportolón kívül.

A Sportolón és a vizsgálatot folytató 
személyzeten kívül a következő 
személyek lehetnek jelen (lásd 
Tesztelésre vonatkozó nemzetközi  
szabványt) a mintavételi eljárás során:

• A Sportoló képviselője
• Tolmács
• Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

képviselője
• Nemzetközi Sportszövetség 

képviselője
• WADA Független Megfigyelő
• VANOC vezetői

6.2c
6.3.2

A Doppingellenes Szervezet köteles 
gondoskodni arról, hogy a 
doppingellenőrző állomás megfelel a 
6.3.2 cikkelyben foglalt 
alapkövetelményeknek.

A doppingellenőr azt a doppingellenőrző 
állomást használja, amely mint 
alapkövetelmény képes biztosítani a 
Sportoló személyiségi jogainak 
védelmét, és amely kizárólag a 
mintavételi eljárás célját szolgálja.

Eltérő megállapodás hiányában a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság az 
Olimpiai Játékokra vonatkozó 
alapkövetelményként kötelezi a VANOC 
illetékeseit, hogy a versenyhelyszíneken 
doppingellenőrző állomásokat 
működtessenek a következők szerint:

A doppingellenőrző állomás egy 
váróteremből, egy vagy több vizsgálati 
helyiségből, és mellékhelyiségből áll. Az 
doppingellenőrző állomáson belül 
található összes helyiség zárható.

A váróterem bejáratnál jelentkezési pult, 
hűtőgép, vagy hűtésre alkalmas egyéb 
eszköz bontatlan italok számára, 
valamint elegendő számú szék és 
televízió található a csúcsidőszakra.

A vizsgálati helyiség(ek)ben (amelynek 
száma a Sportolók csúcsidőszakban 
megjelenő számától függ) 1 asztal, 5 szék 
és zárható hűtőgép, és veszélyes hulladék 
tárolására szolgáló szemetes található.

A mellékhelyiség méretét tekintve 
alkalmas 2 fő befogadására és arra, hogy 
a Sportoló mellett egy ellenőr 
figyelemmel kísérhesse a vizeletminta 
leadását.
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7.4.5 Alapadatok a doppingellenőrző 
formanyomtatványon

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem 
követeli a Sportolók lakcímének és 
telefonszámának feljegyzését, mivel ezek 
már a VANOC rendelkezésre állnak az 
akkreditáció céljára.

8.3.1 A Doppingellenes Szervezet megalkotja 
a lezárt minta tárolásának, 
sérülésmentességének, azonosságának, és 
biztonságának megőrzéséhez szükséges 
követelményrendszert a 
doppingellenőrző állomásról történő 
elszállítást megelőzően.

Eltérő megállapodás hiányában a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
megköveteli, hogy az Olimpiai Játékok 
versenyein gyűjtött mintát zárható 
hűtőkben tárolják a doppingellenőrző 
állomásról történő elszállítás előtt.

G. Függelék
G.3

A megkövetelt fajsúly értéknek nem 
megfelelő minta.

A Doppingellenes Szervezet felel azért, 
hogy olyan szabályrendszer 
megállapítson meg, amely biztosítja a 
megfelelő minta begyűjtését. Ha az 
eredeti minta nem felel meg a 
laboratóriumi vizsgálathoz szükséges 
fajsúly értéknek, a mintavételt végző 
személy felelős azért, hogy további 
mintákat gyűjtsön addig, amíg a 
megfelelő mintával nem rendelkezik. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
jellemzően megköveteli, hogy további 
egy darab mintát vételezzenek attól a 
Sportolótól, akinek az első mintája nem 
felelt meg a laboratóriumi 
követelményeknek.

Amennyiben egyéb laboratóriumok is 
bekapcsolódnak az Olimpiai 
doppingellenőrzési programba, ezek is a 
már jóváhagyott irányelvek szerint 
kötelesek eljárni.

H. Függelék Mintavétel végző személyzetre 
vonatkozó követelmények

A Doppingellenes Szervezet határozza 
meg a szükséges minősítési 
követelményeket a doppingellenőri, 
kísérői és vérvételi ellenőr pozíció 
betöltéséhez. A Doppingellenes 
Szervezet állapítja meg a mintavételi 
eljárásban részt vevő személy számára a 
feladatköri és munkaköri leírását, amely 
körülírja a feladatkörét.

VANOC alkalmazza a doppingellenőri 
állományt, illetve veszi fel és képzi az 
Olimpiai Játékok doppingellenes 
programjának megvalósításában részt 
vevő tervezett további személyzetet, 
melyhez a Nemzetközi Olimpiai  
Bizottság jóváhagyása szükséges.
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ELJÁRÁSI REND ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE

Nem valósul  meg  a  jelen  Függelék  eljárási  rendjének  és  általános  rendelkezéseinek  megsértése, 
amennyiben  az  érintett  Sportoló vagy egyéb  Személy  terhére  nem állapítottak  meg  ilyen  irányú 
vétséget.
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3. FÜGGELÉK – A NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG 
DOPPINGELLENES SZABÁLYZATA: A VANOC 

DOPPINGELLENŐRZÉS TECHNIKAI SZABÁLYAI A 2010 
VANCOUVERI TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOKRA

TARTALOMJEGYZÉK

1. ELŐSZÓ
2. MEGHATÁROZÁSOK
3. SPORTOLÓ ÉRTESÍTÉSE
4. MINTAVÉTEL ELŐKÉSZÍTÉSE
5. MINTAVÉTEL
6. BIZTONSÁGI/MINTAVÉTEL UTÁNI ADMINISZTRÁCIÓ
7. MINTÁK SZÁLLÍTÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA
8. MINTÁK TULAJDONJOGA
A FÜGGELÉK: LEHETSÉGES KÖTELESSÉGMULASZTÁS KIVIZSGÁLÁSA
B FÜGGELÉK: MÓDOSÍTÁSOK FOGYATÉKKAL ÉLŐ SPORTOLÓK SZÁMÁRA
C FÜGGELÉK: MÓDOSÍTÁSOK KISKORÚ SPORTOLÓK SZÁMÁRA
D FÜGGELÉK: VIZELETMINTA GYŰJTÉS
E FÜGGELÉK: VÉRMINTA GYŰJTÉS
F FÜGGELÉK: VIZELETMINTA – ELÉGTELEN MINTA
G  FÜGGELÉK:  VIZELETMINTA,  AMI  NEM  FELEL  MEG  A  LABORATÓRIUMI 
VIZSGÁLATHOZ SZÜKSÉGES SPECIFIKUS FAJSÚLYNAK
H  FÜGGELÉK:  MINTA VÉTELI  ELJÁRÁST  VÉGZŐ  SZEMÉLYZETTEL SZEMBEN 
TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
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ELŐSZÓ

1.0.A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2010 Vancouver Téli Olimpiai Játékokra vonatkozó doppingellenes 
programja megfelel  a  WADA Kódexnek,  és  a  rendelkező Nemzetközi  Szabványoknak,  melyek  a 
Nemzetközi Doppingellenes Programot alkotják.

1.1.A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság a  2010  Olimpiai  és  Paralimpiai  Játékok  idejére  a  Vancouveri 
Szervező Bizottságra (VANOC) ruházza át, a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság fennhatósága alatt, a 
Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség rendelkező Doppingellenőrzés Nemzetközi Szabványa (IST) 
alábbi részleteinek végrehajtását:

• Sportoló értesítése  
• Mintavétel előkészítése  
• Mintavételi eljárás végrehajtása  
• Biztonság/Mintavétel utáni adminisztráció  
• Minták szállítása és dokumentációja  
• Minták tulajdonjoga  
• A Függelék – Lehetséges kötelességmulasztások kivizsgálása  
• B Függelék – Módosítások fogyatékkal élő Sportolók részére  
• C Függelék – Módosítások kiskorú Sportolók részére  
• D Függelék – Vizeletminta gyűjtés  
• E Függelék – Vérminta gyűjtés  
• F Függelék – Vizeletminta – nem megfelelő mennyiség  
• G Függelék – Vizeletminta, ami nem felel meg a laboratóriumi vizsgálathoz szükséges   

specifikus fajsúlynak
• H  Függelék  –  Mintavételi  eljárást  végző  személyzettel  szemben  támasztott   

követelmények

1.2.Ezen  doppingellenőrzés technikai szabályok körvonalazzák a  WADA IST már említett területeinek 
végrehajtását.

1.3.Ezen  doppingellenőrzés technikai szabályok nem utalnak az IST 4. szakaszának (Tervezés) és 11. 
szakaszának (Sportolói holléti adatok) követelményeire. Ezen követelmény kizárólag a Nemzetközi  
Olimpiai Bizottság felelőssége. 

1.4.A VANOC a doppingellenőrzést ezen doppingellenőrzés technikai szabályoknak megfelelően végzi a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság nevében, kizárólagosan az VANOC olimpiai helyszínein.

1.5.Ezen  doppingellenőrzés technikai  szabályok alkalmazása közben a  VANOC a  WADA a  Sportoló 
személyiségi jogainak és személyes adatainak védelméről szóló Szabványának megfelelően jár el.

1.6.A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság doppingellenes  programjának  részeként  a  doppingellenőrzés 
technikai  szabályok  célja,  hogy  megtervezze  a  hatékony  doppingellenőrzést,  és  megőrizze  a 
begyűjtött  minták épségét és azonosíthatóságát, attól a ponttól kezdve, hogy a  Sportoló  értesült a 
doppingellenőrzésről, addig a pontig, amíg a minták laboratóriumi vizsgálatra kerültek elszállításra.

2. MEGHATÁROZÁSOK

2.0.Kivéve,  ha  meghatározásra  kerültek  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság Doppingellenes 
Szabályzatában, a 3. Függelék kiemelten, dőlt betűvel, szedett meghatározásait a WADA Kódex és a 
Nemzetközi  Szabványok  szerint  mutatis  mutandis,  vagyis  a  szükséges  változtatásokkal,  kell 
értelmezni.
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3. SPORTOLÓ ÉRTESÍTÉSE

Cél

3.0. Gondoskodni kell ésszerű kísérletekről a Sportoló fellelésére, a kiválasztott Sportoló értesítéséről, 
a  Sportoló jogainak  érvényesüléseiről,  a  minta manipulációjának  kizárásáról,  és  az  értesítés 
iratkezeléséről.

Általános rendelkezések

3.1.A  Sportoló értesítése  akkor  kezdődik,  amikor  a  VANOC  kezdeményezi  a  kiválasztott  Sportoló 
értesítését, és akkor fejeződik be, amikor a Sportoló megérkezik a doppingellenőrző állomásra, vagy 
a Sportoló lehetséges kötelességmulasztásáról a Nemzetközi Olimpiai Bizottság értesül.

3.2.Főbb teendők:

a) doppingellenőrök, kísérők és egyéb mintavételi személyzet megbízása;
b) a Sportoló felkeresése és személyazonosságának ellenőrzése;
c) a  Sportoló tájékoztatása  a  mintaadásra  történt  kiválasztásáról,  illetve  jogairól  és 

kötelezettségeiről;
d) előzetes  értesítés  nélküli mintavételhez,  a  Sportoló folyamatos  kíséretének  biztosítása  az 

értesítéstől a kijelölt doppingellenőrző állomásra érkezésig; és
e) az értesítés, vagy az értesítés kísérletének dokumentálása.

Az értesítést megelőző követelmények

3.3.Az „előzetes értesítés nélküli” megkeresés az értesítés módszere, amikor csak lehetséges.

3.4.Mintavételi  eljárás lefolytatására  vagy  abban  való  segédkezéshez  a  VANOC  olyan  mintavételi  
személyzetet  bíz  meg,  és ruház fel  jogkörrel,  amely képzést  kapott  a  rábízott  feladat  ellátásáról, 
amelynél a mintavétellel kapcsolatosan összeférhetetlenség nem áll fenn, és nem kiskorú.

3.5.A doppingellenőrök/kísérők hivatalos személyazonosító kártyával rendelkeznek, amit a VANOC állít 
ki, és ellenőriz. A legalapvetőbb azonosítási követelmény egy hivatalos kártya/dokumentum, mely 
megnevezi a VANOC-ot és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot. Doppingellenőrök számára további 
azonosítási követelmény a nevük, arcképük, valamint a kártya/dokumentum érvényességi dátumának 
feltüntetése.  Vérminta  vételi  szakember  számára  további  azonosítási  követelmény  a  vérminta 
vételével kapcsolatos szakmai képzettség igazolása.

3.6.A  VANOC  kidolgozott  egy  kritériumrendszert  a  mintaadásra  kijelölt  Sportolók 
személyazonosságának ellenőrzésére. Ez biztosítja, hogy a kiválasztott Sportoló kerüljön értesítésre. 
Az  azonosítás  jellemzően  a  Sportoló Játékok  ideje  alatti  akkreditációjával  történik,  vagy  egy 
megbízható alternatív fényképes igazolvánnyal. A Sportoló azonosításának módját fel kell tüntetni a 
doppingellenőrzés dokumentációjában.

3.7.A VANOC vagy a doppingellenőr/kísérő, alkalmazás szerint, határozza meg a kiválasztott Sportoló 
fellelhetőségét  és  tervezi  meg  az  értesítés  kézbesítését  és  idejét,  figyelembe  véve  a 
sport/verseny/edzés egyedi körülményeit és a kérdéses eseményeket.

3.8.A VANOC  biztosítja,  hogy ésszerű  kísérletek  történjenek  a  Sportoló értesítésére  a  mintaadásra 
történt kiválasztásáról. A VANOC részletesen dokumentálja a Sportoló értesítésének kísérletét vagy 
kísérleteit  és  annak  eredményét/eredményeit.  A  Sportolók  fellelésében  használt  sportolói  holléti 
adatokkal  kapcsolatban  a  VANOC  gondoskodik  arról,  hogy  a  doppingellenőrök  következetesen 
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betartsák  a  Doppingellenőrzés  Nemzetközi  Szabványának 11.4.3  b)  és  c)  pontjában  foglalt 
követelményeket.

3.9.A doppingellenőrzésről  elsőként  értesített  személy  a  Sportoló,  kivéve  ahol  harmadik  személlyel 
felvett előzetes kapcsolat szükséges, a 3.10. szabályban rögzítettek szerint.

3.10.A VANOC vagy a  doppingellenőr/kísérő,  alkalmazhatóság szerint,  ítéli  meg,  hogy szükséges-e 
harmadik személy értesítése a  Sportoló értesítését  megelőzően. Ide tartozhatnak olyan alkalmak, 
ahol a Sportoló kiskorú lásd C Függelék: Módosítások kiskorú Sportolók részére, vagy ahol erre a 
Sportoló fogyatékossága miatt van szükség a  B Függelék: Módosítások fogyatékkal élő Sportolók 
részére szerint, vagy olyan esetekben, ahol tolmács szükséges és rendelkezésre áll az értesítéshez.

3.11.A VANOC vagy a doppingellenőr a mintavételt  „előzetes értesítés nélküli” megkeresési módról 
„előzetes értesítésű” megkeresési módra változtathatja. Ennek előfordulásakor azt írásban rögzíteni 
kell.

3.12.Az előzetes értesítésű mintavétel értesítése bármely olyan módon történhet, ami visszajelzést ad 
arról, hogy a Sportoló az értesítést megkapta.

A Sportolók értesítésének követelményei

3.13.A kapcsolatfelvétel  kezdetén, a VANOC vagy a  doppingellenőr/kísérő,  alkalmazhatóság szerint, 
gondoskodik arról,  hogy a  Sportoló és/vagy egy harmadik személy is,  tájékoztatva legyen arról, 
hogy:

a) a Sportolónak doppingellenőrzésen kell részt vennie;
b) a mintavétel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felügyelete alatt történik;
c) milyen  típusú  mintavételre  kerül  sor,  és  milyen  feltételeket  kell  betartani  a  mintavételt 

megelőzően;
d) a Sportolónak milyen jogai vannak, beleértve a jogát arra, hogy:

(i) felkérjen egy képviselőt, vagy ha rendelkezésre áll, egy tolmácsot;
(ii) további tájékoztatást kérjen a mintavételi eljárásról;
(iii) halasztást kérjen a doppingellenőrző állomáson való jelentkezésre, jogos indoklás 

mellett; és
(iv) módosítást kérjen, a B Függelék: Módosítások fogyatékkal élő Sportolók részére 

fejezet szerint;

e) a Sportolónak milyen kötelezettsége van, beleértve a követelményeket arra nézve, hogy:
(i) a doppingellenőr/kísérő látóterében maradjon mindvégig attól kezdődően, hogy a 

doppingellenőr/kísérő személyesen értesítette, amíg a mintavételi eljárás teljesen 
le nem zajlik;

(ii) igazolja személyazonosságát;
(iii) fogadja  el  a  mintavételi  eljárást,  és  a  kötelességmulasztás lehetséges 

következményeit;
(iv) jelentkezzen  azonnal,  de  nem  később,  mint  hatvan  (60)  percen  belül  a 

doppingellenőrző állomáson, kivéve, ha jogos indokok hátráltatják;

f) hol található a doppingellenőrző állomás;
g) amennyiben a  Sportoló úgy dönt, hogy a mintavétel előtt ételt vagy italt fogyaszt, azt saját 

felelősségére teszi;
h) a  Sportoló tartózkodjon  a  nagymennyiségű  folyadékpótlástól,  szem  előtt  tartva,  hogy 

laboratóriumi vizsgálathoz megfelelő specifikus fajsúlyú mintát kell adnia; és
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i) a  Sportoló  által  a  mintavételi  személyzetnek  leadott  mintának  az  értesítést  követő  első 
vizeletürítésből kell származnia; vagyis a  Sportoló ne ürítsen vizeletet tisztálkodás közben 
vagy más esetben, a mintavételi személyzetnek leadandó minta biztosítása előtt.

3.14.Amikor a személyes kapcsolatfelvétel megtörtént, a doppingellenőr/kísérő:

a) megszakítás nélkül ellenőrzése alatt tartja a Sportolót, amíg a mintavételi eljárás be nem 
fejeződik;

b) azonosítja  magát  a  Sportoló előtt  a  VANOC  által  kiadott  hivatalos  azonosító 
kártyával/dokumentummal; és

c) visszaigazolja a Sportoló személyazonosságát. A személyazonosság igazolásának bármely 
akadályát rögzíteni kell. Ilyen esetekben a  mintavételi eljárásért felelős  doppingellenőr 
dönti  el,  hogy  szükséges-e  jelenteni  az  esetet  az  A  Függelék:  Lehetséges 
kötelességmulasztások kivizsgálása fejezetben foglaltaknak megfelelően.

3.15.A doppingellenőrnek/kísérőnek alá kell íratnia egy megfelelő formanyomtatványt a  Sportolóval, 
melyben tudomásul veszi és elfogadja az értesítést. Amennyiben a  Sportoló elutasítja az értesítése 
aláírását  vagy  megakadályozza  az  értesítést,  a  doppingellenőrnek/kísérőnek  tájékoztatnia  kell  a 
Sportolót  kötelességmulasztás következményeiről,  ha  lehetséges,  és  a  kísérő (ha  nem  a 
doppingellenőr) azonnal jelenti a vonatkozó tényeket a doppingellenőrnek. Amennyiben lehetséges, 
a  doppingellenőr folytatja  a  mintavételt.  A  doppingellenőr dokumentálja  a  tényeket  és  jelentést 
készít a körülményekről a VANOC és Nemzetközi Olimpiai Bizottság számára a lehető legrövidebb 
időn belül.  A Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság az  A Függelék:  Lehetséges  kötelességmulasztások 
kivizsgálása által előírt lépéseket követi.

3.16.A  doppingellenőr/kísérő saját  megítélése  szerint  eldöntheti,  hogy  a  Sportoló részéről  a  a 
doppingellenőrző  állomáson való  késedelmes  megjelenéssel  kapcsolatos,   harmadik  személy 
jelenlétére vagy más kérésre vonatkozó kérelme jogos-e az értesítés tudomásulvételét és elfogadását 
követően, és/vagy a doppingellenőrző állomás időleges elhagyása a megérkezés után, és engedélyt 
adhat a Sportolónak ezekre, amennyiben a Sportoló folyamatos kíséret és közvetlen megfigyelés alá 
vonható a késedelem alatt, és ha a kérelem az alábbi cselekményekkel függ össze:

Versenyen történő doppingellenőrzéskor:

a) éremátadási ünnepség;
b) média kötelezettség teljesítése;
c) további versenyszámokban való részvétel;
d) verseny utáni levezetés szükségessége;
e) szükséges egészségügyi ellátás igénybevétele;
f) képviselő és/vagy tolmács felkeresése;
g) fényképes igazolvány megkeresése; vagy
h) bármely más ésszerű körülmény, ami igazolható, és ami dokumentálásra kerül.

Nem közvetlenül verseny után végzett doppingellenőrzéskor:

a) képviselő és/vagy tolmács felkeresése;
b) előírt edzésanyag teljesítése;
c) szükséges egészségügyi ellátás igénybevétele;
d) fényképes igazolvány megkeresése; vagy
e) bármely más ésszerű körülmény, ami igazolható, és ami dokumentálásra kerül.

3.17.A doppingellenőrnek vagy más mintavételi személyzetnek dokumentálnia kell a késedelem okait a 
doppingellenőrző  állomás számára  készített  jelentésben  és/vagy  a  doppingellenőrző  állomás 
elhagyását megérkezés után, mely további vizsgálatot igényelhet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
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részéről. Jelentést kell készíteni arról is, ha a  Sportoló bármely okból, saját hibájából nem marad 
állandó felügyelet alatt.

3.18.A  doppingellenőr/kísérő visszautasíthatja  a  Sportoló késedelemre  vonatkozó  kérését,  ha  nem 
biztosítható a Sportoló folyamatos kísérete.

3.19.Amennyiben  egy  mintavételre  előzetes  értesítést  kapott  Sportoló nem  jelentkezik  a 
doppingellenőrző állomáson a kijelölt időben, a doppingellenőr joga megítélni, hogy megpróbálja-e 
felkutatni  a  Sportolót.  A  doppingellenőrnek  legkevesebb  harminc  (30)  percet  kell  várakoznia  a 
kijelölt időt meghaladóan, mielőtt elhagyja a helyszínt. Ha a Sportoló addig nem jelentkezett, amíg a 
doppingellenőr elhagyni  készült  a  helyszínt,  a  doppingellenőrnek  az  A Függelék:  Lehetséges 
kötelességmulasztások kivizsgálása által előírt lépéseket kell követnie.

3.20.Ha  a  Sportoló késedelmesen  jelentkezik  a  doppingellenőrző  állomáson a  3.16.  cikkelyben 
felsoroltaktól  eltérő  okból,  de  még  a  doppingellenőr távozása  előtt  megérkezik,  akkor  a 
doppingellenőr eldöntheti, hogy jelenti-e a lehetséges kötelességmulasztást. Amennyiben lehetséges, 
a  doppingellenőr megkezdi a mintavételt és dokumentálja a késedelem okait a  doppingellenőrző 
állomás számára készített sportolói jelentésében.

3.21.Ha,  a  Sportoló felügyelete közben, a  mintavételi  személyzet bármely olyan tényezőt észlel,  ami 
befolyásolhatja  az  doppingellenőrzést,  akkor  a  körülményekről  jelentést  kell  készíteni  a 
doppingellenőr számára, melyet a doppingellenőr dokumentál.

4. Mintavétel előkészítése

Feladat

4.0.Előkészíteni a  doppingellenőrzési eljárást oly módon, hogy az biztosítsa az eljárás eredményes és 
hatékony végrehajtását.

Általános rendelkezések

4.1.A  mintavételi  eljárás előkészítése  az  eredményes  végrehajtást  biztosító  kellő  információk 
beszerzését  biztosító  rendszer  kialakításával  kezdődik,  és  akkor  zárul,  amikor  biztonsággal 
kijelenthető, hogy a mintavételi eszközök mindenben megfelelnek a speciális követelményeknek.

4.2.Főbb teendők:

a) a mintavételi eljárással kapcsolatos adatok begyűjtési rendszerének kialakítása;
b) a mintavételi eljárás alatt jelenlévő személyek kritériumrendszerének kialakítása;
c) biztosítani, hogy a  doppingellenőrző állomás megfeleljen a 4.4. szabályban lefektetett 

minimum követelményeknek;
d) biztosítani,  hogy a  VANOC által  használt  mintavételi  eszközök megfeleljenek a  4.6. 

szabályban lefektetett minimum követelményeknek.

Mintavételi eljárás előkészítésének követelményei

4.3.A VANOC-nak rendelkeznie kell minden olyan információval, mely biztosítja, hogy a  mintavételi  
eljárás eredményesen  és  hatékonyan  végrehajtható,  ideértve  a  fogyatékkal  élő,  illetve  kiskorú 
Sportolók egyedi igényeinek biztosítását, ahogyan az a B Függelék: Módosítások a fogyatékkal élő 
Sportolók  számára,  valamint  C  Függelék:  Módosítások  kiskorú  Sportolók  számára fejezetekben 
megfogalmazásra került.
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4.4.A doppingellenőr olyan doppingellenőrző állomást kell, használjon, mely alapvető követelményként 
biztosítja a  Sportoló személyiségi jogait, és amit lehetőség szerint csak  doppingellenőrzés céljára 
használnak  a  mintavételi  eljárás alatt.  A  doppingellenőr köteles  az  ettől  eltérő  jelentős 
körülményekről jelentést készíteni.

4.5.A  doppingellenőrző  állomások  megtalálhatók  lesznek  minden  versenyhelyszínen,  valamint  a 
vancouveri és a whistleri Olimpiai Faluban is. A doppingellenőrző állomás vezetője felel azért, hogy 
felügyelje a  doppingellenőrzések végrehajtását, és a  doppingellenőr  állományt a  doppingellenőrző 
állomás területén.

4.6.Ezek a szabályok határozzák meg a legalapvetőbb követelményeket arra nézve, hogy ki lehet jelen a 
mintavételi  eljárás során,  a  mintavételi  személyzeten  és  a  VANOC Doppingellenes  Részlegének 
tagjain kívül, beleértve:

a) a  Sportoló jogosultságát  arra,  hogy  képviselő és/vagy tolmács  kísérje  a  mintavételi  
eljárás alatt kivéve akkor, amikor a Sportoló vizeletürítést végez;

b) mind a  kiskorú Sportoló,  mind a tanúként eljáró  doppingellenőr/kísérő jogosultságát 
arra, hogy a doppingellenőrt a saját képviselőjével figyeltesse meg miközben a kiskorú 
Sportoló vizeletürítést  végez.  A képviselő  kizárólag  akkor  kísérheti  figyelemmel  a 
kiskorú Sportoló vizeletürítését, ha azt a kiskorú kifejezetten kéri;

c) fogyatékkal rendelkező  Sportoló jogosultságát arra, hogy a  B Függelék: Módosítások 
fogyatékkal élő Sportolók részére fejezet alapján képviselőt kísérjen;

d) Nemzetközi Olimpiai Bizottság képviselőjét;

e) érintett Nemzetközi Sportszövetség képviselőjét;

f) egy WADA független megfigyelőt, alkalmazhatóság szerint, a  Független Megfigyelői  
Program keretében.  A  WADA független  megfigyelője  közvetlenül  nem  kísérheti 
figyelemmel a vizelet ürítését.

4.7.A doppingellenőr csak olyan mintavételi eszközöket használ, melyeket a VANOC rendszeresített 
és legkevesebb: 

a) egyedi számozással rendelkeznek, az üvegcsék, tartályok, tubusok és bármely más, a 
Sportoló mintáját lezáró tétel elválaszthatatlan részeként;

b) manipuláció biztos záró rendszerük van;

c) biztosítják, hogy a Sportoló személyazonossága nem állapítható meg az eszközről; és

d) szennyeződés mentesek, és zárt csomagolásba kerültek a használatot megelőzően.

4.8.A VANOC a „Berlinger” mintavételi eszközt használja.

4.9. Fénykép,  videó,  vagy  magnófelvétel  készítése  a  doppingellenőrző  állomáson  belül  a 
doppingellenőrző  állomás vezetőjének  engedélyével  lehetséges,  és  kizárólag  akkor,  amikor  a 
doppingellenőrző  állomás nincsen  használatban.  A  doppingellenőrző  állomás működése  közben 
fénykép, videó vagy magnófelvétel készítése tilos. Mobiltelefon kizárólag telefonként használható. A 
mobiltelefont ki kell kapcsolni a mintavétel közben.

5. A mintavételi eljárás végrehajtása
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Feladat

5.0.A mintavételi eljárást oly módon végrehajtani, hogy az biztosítsa a  minta épségét, biztonságát, és 
azonosíthatóságát, valamint tiszteletben tartja a Sportoló személyiségi jogait.

Általános rendelkezések

5.1.A  mintavételi  eljárás a  mintavétel  végrehajtására  vonatkozó  teljes  felelősség  meghatározásával 
kezdődik, és a mintavételi dokumentáció elkészítésével zárul.

5.2. Főbb teendők:

a) előkészület a mintavételhez;

b) a minta begyűjtése és lezárása;

c) a mintavétel dokumentálása.

A mintavételt megelőző követelmények

5.3.A VANOC  visel  teljes  felelősséget  a  mintavételi  eljárás végrehajtásáért  a  doppingellenőrökre 
átruházott egyedi felelősségi körökkel együtt.

5.4. A doppingellenőr biztosítja, hogy a Sportoló tájékoztatást kapjon a jogairól és kötelezettségeiről a 
3.13. szabályban foglaltaknak megfelelően.

5.5. A  doppingellenőr lehetővé  teszi,  hogy  a  Sportoló folyadékot  vegyen  magához.  A  Sportoló 
tartózkodjon  a  nagymennyiségű  folyadékpótlástól,  szem  előtt  tartva,  hogy  a  laboratóriumi 
vizsgálathoz megfelelő specifikus fajsúlyú mintát kell adnia.

5.6. A  Sportoló csak  akkor  hagyhatja  el  a  doppingellenőrző  állomást,  ha  a  doppingellenőr/kísérő 
folyamatos megfigyelése alatt marad, és erre a doppingellenőr engedélyt ad.

5.7.Amennyiben  a  doppingellenőr hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Sportoló elhagyja  a  doppingellenőrző 
állomást, a doppingellenőr az alábbi feltételekről kell, megállapodjon a Sportolóval:

a) a doppingellenőrző állomás elhagyásának célja;
b) a visszatérés ideje (vagy egy jóváhagyott cselekmény utáni visszatérés)
c) hogy a Sportolónak mindvégig felügyelet alatt kell maradnia;
d) hogy a  Sportoló nem üríthet  vizeletet  addig,  amíg vissza nem tér  a  doppingellenőrző 

állomásra.

5.8.A  doppingellenőr dokumentálja  a  megegyezésre  került  információkat,  és  a  Sportoló tényleges 
távozásának, és ezt követő visszaérkezésének időpontját.

A mintavétel követelményei

5.9.A doppingellenőr az egyes mintavételi típusokra vonatkozó alábbi szabályok szerint gyűjt  mintát a 
Sportolótól:

a) D Függelék: Vizeletminta gyűjtés  
b) E Függelék: Vérminta gyűjtés  
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5.10.Bármely a  Sportoló és/vagy a  Sportolóhoz tartozó Személy(ek) által tanúsított viselkedést,  vagy 
szabálytalanságot, mely a mintavétel lehetséges manipulálásához vezet, a doppingellenőr jelentésben 
rögzíti. Amennyiben megalapozott, a VANOC és/vagy a doppingellenőr alkalmazza az A Függelék: 
Lehetséges kötelességmulasztások kivizsgálása szabályait.

5.11.Amennyiben kétség merül fel a  minta eredetének vagy valódiságának kérdésében, a  Sportolót fel 
kell  kérni,  hogy  további  mintát  szolgáltatására.  Ha  a  Sportoló visszautasítja  a  további  minta 
szolgáltatását,  a  doppingellenőr dokumentálja  a  visszautasítás  körülményeit  és  a  VANOC 
alkalmazza az A Függelék: Lehetséges kötelességmulasztások kivizsgálása szabályait.

5.12.A doppingellenőr lehetőséget ad a  Sportolónak, hogy dokumentálja a doppingellenőrzési eljárás 
végrehajtásával kapcsolatos meglátásait.

5.13.A mintavételi eljárás során legkevesebb az alábbi információkat kell rögzíteni:

a) dátum,  idő  és  az  értesítés  típusa  („előzetes  értesítés  nélküli”,  „előzetes  értesítéssel”, 
verseny előtti vagy utáni)

b) a doppingellenőrző állomásra történő megérkezés ideje;
c) a mintaszolgáltatás dátuma és ideje;
d) a Sportoló neve;
e) a Sportoló születési dátuma;
f) a Sportoló neme;
g) a  Sportoló akkreditációs  kártyaszáma,  amely,  amennyiben  kapcsolódik  a  VANOC 

adatbázisához, megadhatja a Sportoló otthoni lakhelyének címét és telefonszámát;
h) a Sportoló sportja és versenyszáma;
i) a Sportoló edzőjének és orvosának neve;
j) a minta kódszáma;
k) annak  a  kísérőnek  vagy  doppingellenőrnek  neve  és  aláírás,  aki  szemtanúja  volt  a 

vizeletminta szolgáltatásnak;
l) annak a vérminta vételt végző szakembernek neve és aláírás, aki begyűjtötte a vérmintát, 

amennyiben volt ilyen;
m) a minta szükséges helyszíni laboratóriumi adatai;
n) a  Sportoló által  megnevezett  alkalmazott  gyógyszerek  és  táplálék  kiegészítők,  és 

amennyiben volt  ilyen,  a  közelmúltban,  a laboratórium által  meghatározott  időkereten 
belül, történt vérátömlesztés adatai;

o) bármilyen rendellenesség az eljárások alatt;
p) a Sportoló megjegyzései, meglátásai a mintavétel eljárás kivitelezésével kapcsolatban, ha 

tett ilyent;
q) a  Sportoló hozzájárulása  a  doppingellenőrzés eredményeinek  ADAMS-ben  történő 

feldolgozásához;
r) a  Sportoló hozzájárulása,  vagy  elutasítása  a  minta kutatási  céllal  történő 

felhasználásához;
s) a Sportoló neve és aláírása;
t) a Sportoló képviselőjének neve és aláírása, ha volt ilyen
u) a doppingellenőr neve és aláírása.

5.14.A  mintavételi  eljárás  lezárásaként  a  Sportoló és  a  doppingellenőr aláírják  a  megfelelő 
dokumentációt,  jelezve  megelégedettségüket,  hogy  a  dokumentáció  híven  tükrözi  a  Sportoló 
mintavételi eljárásának adatait, beleértve bármely a Sportoló által tett megjegyzést. Mind a Sportoló 
képviselője, ha volt ilyen, mind a Sportoló aláírják a dokumentációt, amennyiben a Sportoló kiskorú. 
Egyéb Személyek, akik részt vettek a mintavételi eljárásban és formális szerepük volt, aláírhatják a 
dokumentációt, mint az eljárás tanúi.
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5.15.A  doppingellenőr átad  egy  példányt  a  Sportolónak  az  általa  aláírt  mintavételi  eljárás 
jegyzőkönyvből.

6. BIZTONSÁG/MINTAVÉTEL UTÁNI ÜGYINTÉZÉS

Feladat

6.0.Biztosítani,  hogy  minden  begyűjtött  minta,  és  a  mintavétel  dokumentumai  a  doppingellenőrző 
állomás elhagyását megelőzően biztonságos tárolásra kerülnek.

Általános rendelkezések

6.1.A  doppingellenőrzés utáni adminisztráció akkor kezdődik,  amikor a  Sportoló a  mintaszolgáltatás 
után elhagyta a doppingellenőrző állomást, és a begyűjtött minták és dokumentációk elszállításának 
előkészítésével zárul.

Biztonsági követelmények/mintavétel utáni ügyintézés

6.2.A VANOC kidolgozott egy kritériumrendszert, ami biztosítja minden minta oly módú tárolását, mely 
megvédi  annak  épségét,  azonosíthatóságát  és  biztonságát  a  doppingellenőrző  állomásról  történő 
elszállítását megelőzően. A doppingellenőr biztosítja,  hogy a  minták ennek megfelelően kerülnek 
tárolásra. Ezek a feltételek biztosítják, hogy a minták zárható hűtőszekrényben kerülnek tárolásra a 
doppingellenőrző állomáson, a szállítást megelőzően.

6.3.Kivétel  nélkül  minden  mintát  WADA akkreditált  vagy  a  WADA által  egyéb  módon  elismert 
laboratóriumba küldenek vizsgálatra.

6.4.A  doppingellenőr biztosítja,  hogy minden  minta dokumentációja  teljes,  és  azokat  biztonságosan 
kezelték.

6.5.A VANOC biztosítja, hogy ahol szükséges, az elvégzendő vizsgálat típusára vonatkozó útmutatást 
megadja a WADA akkreditált laboratóriumnak.

7. MINTÁK SZÁLLÍTÁSA, ÉS ÜGYINTÉZÉSE

Feladatok

7.0. Biztosítani  a  minták és  a  hozzájuk  tartozó  dokumentáció  megérkezését  a  WADA akkreditált 
laboratóriumba  megfelelő  körülmények  között,  hogy  azokon  elvégezzék  a  szükséges 
vizsgálatokat.

7.1. Biztosítani, hogy a mintavételi eljárás dokumentációját a doppingellenőr a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság részére biztonságosan és kellő időben megküldje.

Általános rendelkezések

7.2. A  szállítás  megkezdődik,  amint  a  minták  és  dokumentációk  a  doppingellenőrző  állomást 
elhagyták, és véget ér, amint a minták és a mintavétel dokumentációjának a kívánt célállomásra 
történt megérkezését visszaigazolták.

7.3. A  főbb  teendőket  a  minták  és  a  hozzájuk  tartozó  dokumentáció  WADA akkreditált 
laboratóriumba,  illetve  a  mintavételi  eljárás dokumentációjának  Nemzetközi  Olimpiai 
Bizottsághoz történő biztonságos szállításának megszervezése jelenti.
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A minták és dokumentációk tárolásának és szállításának követelményei

7.4. A VANOC jóváhagyott egy szállítási rendszert, mely biztosítja a  minták és dokumentációk oly 
módú szállítását, mely megvédi épségüket, azonosíthatóságukat és biztonságukat.

7.5. A  mintákat  csak  a  VANOC  által  jóváhagyott  szállítási  módon  lehet  a  WADA akkreditált 
laboratóriumokba szállítani a mintavételi eljárás után gyakorlatilag megoldható legrövidebb időn 
belül. A mintákat mindig oly módon kell szállítani, mely a lehető legkisebb lehetőséget adja a 
minta megrongálódásához, melyek a késlekedésből, vagy szélsőséges hőmérsékletváltozásokból 
adódhatnak.

7.6. A  Sportoló személyazonosságát  felfedő  dokumentáció  a  minta  mellett,  illetve  a  WADA 
akkreditált vagy a  WADA által egyéb módon elismert laboratóriumba küldött dokumentációban 
nem lehet.

7.7. a) a VANOC a  mintavételi eljáráshoz kapcsolódó dokumentációt megküldi a Nemzetközi 
Olimpiai  Bizottság  részére  a  VANOC  által  jóváhagyott  szállítási  rendszerrel,  a  mintavételi  
eljárás után gyakorlatilag megoldható legrövidebb időn belül.

b) amennyiben szükséges, a doppingellenőr a dokumentációkat vámügyintézés céljából is elkészíti.

7.8. a) a felügyeleti láncot ellenőrizni kell, amennyiben a minták és a kísérő dokumentumaikról, 
vagy a  mintavételi eljárás dokumentációjának átvételéről nem érkezik visszaigazolás a kívánt 
célállomásról, vagy a minták épsége vagy azonosíthatósága manipulációra került a szállítás alatt. 
Ez esetben a VANOC tájékoztatja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, és a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság eldönti, hogy a mintákat meg kell-e semmisíteni.

b) A  szállító  táskák  vámtisztek,  határőrök  vagy  VANOC  biztonsági  személyzet  általi 
felnyitása önmagában nem érvényteleníti a laboratóriumi vizsgálat eredményét.

7.9. A mintavételi eljárással és/vagy doppingvétséggel kapcsolatos dokumentumokat a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság minimum nyolc (8) évig megőrzi.

8. MINTÁK TULAJDONJOGA

8.0. A Sportolóktól begyűjtött minták a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tulajdonát képezik.
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A FÜGGELÉK: LEHETSÉGES KÖTELESSÉGMULASZTÁS KIVIZSGÁLÁSA

Cél

A.1. Biztosítani minden olyan ügy kapcsán, mely a mintavételi eljárás előtt, alatt vagy után történt és 
kötelességmulasztás megállapításához  vezethet,  a  kivizsgálást,  az  ügyben  való  eljárást  és 
dokumentációt.

Hatáskör

A.2. A  lehetséges  kötelességmulasztás  vizsgálata  akkor  kezdődik  meg,  amikor  a  lehetséges 
kötelességmulasztás a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, VANOC vagy a doppingellenőr tudtára 
jut,  és  akkor  fejeződik  be,  amikor  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság  megteszi  a  kellő 
intézkedéseket a lehetséges kötelességmulasztás vizsgálatának eredménye alapján.

Felelősségi körök

A.3. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság felel azért, hogy biztosítsa:

a) minden ügy, mely potenciálisan befolyásolja a Sportoló doppingellenőrzését,  kivizsgálásra 
kerül  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság  Doppingellenes  Szabályzatának  előzetes 
áttekintésével annak megállapítására, hogy a kötelességmulasztás fennáll-e.

b) minden  vonatkozó  információ  és  dokumentáció,  a  közvetlen  környezet  információit  is 
beleértve,  alkalmazhatóság  szerint,  begyűjtését  amilyen  hamar  csak  lehetséges  és 
megoldható,  hogy  biztosítva  legyen,  hogy  az  ügy  minden  ismerete  jelentésre  és 
bemutatásra kerüljön, mint lehetséges bizonyíték;

c) a megfelelő dokumentáció elkészítését a lehetséges kötelességmulasztás jelentéséhez;

d) a  Sportoló,  vagy egyéb  Személy,  írásban értesül  a  lehetséges  kötelességmulasztásról,  és 
lehetőséget kap a válaszadásra; és

e) a  végső  megállapítás  más  Doppingellenes  Szervezetek számára  is  elérhető  a  WADA 
Kódexnek megfelelően.

A.4. A doppingellenőr felel azért, hogy:

a) tájékoztassa  a  Sportolót,  vagy  egyéb  Személyt  arról,  hogy  a  kötelességmulasztás 
doppingvétséget is eredményezhet;

b) elvégezze a Sportoló mintavételi eljárását ahol lehetséges; és

c) részletes írásos jelentést adjon bármely lehetséges kötelességmulasztásról. 

A.5. Az egyéb mintavételi személyzet felel azért, hogy:

a) tájékoztassa  a  Sportolót,  vagy  egyéb  Személyt  arról,  hogy  a  kötelességmulasztás 
doppingvétséget is eredményezhet; és

b) jelentsen a doppingellenőrnek minden lehetséges kötelességmulasztást. 

 Nemzetközi Olimpiai Bizottság Doppingellenes Szabályzata a XXI. Téli Olimpiai Játékokra, Vancouver 2010 36. oldal 53 oldalból



Követelmények

A.6. A  doppingellenőr minden  lehetséges  kötelességmulasztást  jelent  és/vagy  a  Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság lépéseket tesz, amilyen hamar az gyakorlatilag megoldható.

A.7. Amennyiben  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság  megállapítja,  hogy  lehetséges 
kötelességmulasztás történt,  a  Sportoló vagy  egyéb  Személy, értesítésre  kerül  előzetes 
áttekintéseként annak, hogy:

a) milyen lehetséges következmények várhatók, és

b) a  lehetséges  kötelességmulasztást  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság  kivizsgálja,  és  a 
megfelelő lépéseket megteszi.

A.8. Bármely  további  szükséges  információ  a  lehetséges  kötelességmulasztásról  az  érintett 
forrásoktól  szerezhető  be,  beleértve  a  Sportolót  vagy  egyéb  Személyt,  amilyen  hamar 
lehetséges, és amilyen hamar az információk feljegyzésre kerültek.

A.9. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság biztosítja,  hogy a lehetséges  kötelességmulasztás előzetes 
áttekintésének  eredményei  számításba  kerülnek  az  eredménykezelés  lépéseiben,  és,  ha 
alkalmazható, a célzott doppingellenőrzésben. 
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B FÜGGELÉK: MÓDOSÍTÁSOK FOGYATÉKKAL ÉLŐ SPORTOLÓK SZÁMÁRA

Cél

B.1. Biztosítani a fogyatékkal élő Sportoló egyedi igényeit, ahol lehetséges, a mintaszolgáltatással 
kapcsolatban, anélkül, hogy ez a mintavételi eljárás egységét veszélyeztetné.

Hatáskör

B.2. Annak meghatározása, hogy szükség van-e módosításokra, a fogyatékkal élő Sportolót érintő 
mintavétel körülményeinek azonosításával kezdődik, és a  mintavételi eszközök és szabályok 
módosításával, ahol az szükséges és lehetséges, zárul.

Felelősségi körök

B.3. A  VANOC  felel  azért,  hogy  biztosítsa,  ahol  lehetséges,  a  doppingellenőrök  birtokában 
legyenek a fogyatékkal élő Sportoló mintavételi eljárásához szükséges minden információnak 
és mintavételi eszköznek. A doppingellenőr felelős a mintavételért.

Követelmények

B.4. A  fogyatékkal  élő  Sportolók  értesítése  és  mintavétele  minden  tekintetben  a  szokványos 
értesítési  és  mintavételi  eljárásokhoz  hasonlóan  kerül  végrehajtásra,  kivéve,  ha  a  Sportoló 
fogyatékára tekintettel szükség van módosításra.

B.5. A mintavétel tervezése és szervezése közben a VANOC és a doppingellenőr figyelembe veszi, 
hogy,  lesz-e  fogyatékkal  élő  Sportolót  érintő,  a  szokványos  szabályok módosítását  igénylő 
eljárás  az  értesítést  vagy  a  mintavételt  illetően,  ide  értve  a  mintavételi  eszközöket  és 
létesítményeket.  Amennyiben  a  Sportoló kéri,  a  doppingellenőr új  steril  katétert  biztosít  a 
Sportoló számára, mellyel a mintaszolgáltatást megteheti.

B.6. A  doppingellenőr jogosult  arra,  hogy  módosításokat  alkalmazzon,  ha  azt  a  körülmények 
megkívánják, ez lehetséges és a módosítások nem veszélyeztetik a  minta azonosíthatóságát, 
biztonságát és épségét. Minden ilyen módosítást dokumentálni kell.

B.7. A szellemi,  testi  vagy érzékelési  fogyatékkal  élő  Sportoló képviselője  vagy  a  mintavételi  
személyzet segédkezhet  a  mintavételi  eljárás alatt,  ha  arra  a  Sportoló engedélyt  ad  és  a 
doppingellenőr ebbe beleegyezett.

B.8. A  doppingellenőr határozhat  úgy,  hogy  alternatív  mintavételi  eszköz vagy  létesítmény  is 
használható, ha arra szükség van a  Sportoló mintaszolgáltatásához, abban az esetben, ha az 
nem befolyásolja a minta azonosíthatóságát, biztonságát és épségét.

B.9. Időszakos  katéter  használata  esetén  a  Sportolók  használhatják  a  saját  katéterüket  a 
mintaszolgáltatáshoz.  Ahol  lehetséges,  ez  a  katéter  legyen  új,  és  manipuláció  biztos 
csomagolású.  A  doppingellenőr a  használat  előtt  minden,  a  Sportoló által  hozott  katétert 
megvizsgál,  habár  a  használt,  vagy védőcsomagolással  nem rendelkező katéter  tisztasága a 
Sportoló felelőssége.

B.10. Azok a Sportolók, akik vizeletgyűjtő vagy –elvezető rendszert használnak, a mintaszolgáltatás 
előtt  a  rendszerben  már  összegyűlt  vizeletet  meg  kell,  semmisítsék.  Ahol  lehetséges,  a 
használatban lévő vizeletgyűjtő vagy –elvezető rendszert új katéterre, elvezető rendszerre ki 
kell cserélni. A rendszer tisztasága a Sportoló felelőssége.
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B.11. A doppingellenőr minden a fogyatékkal élő Sportoló számára történt a szokványos szabály 
módosítását érintő tényezőt rögzít, beleértve a fent felsorolt lépésekben meghatározott 
alkalmazandó módosításokat.
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C FÜGGELÉK: MÓDOSÍTÁSOK KISKORÚ SPORTOLÓK SZÁMÁRA

Cél

C.1. Biztosítani a kiskorú Sportoló igényeit, a mintaszolgáltatással kapcsolatban, anélkül, hogy ez a 
mintavételi eljárás egységét veszélyeztetné.

Hatáskör

C.2. Annak  meghatározása,  hogy  szükség  van-e  módosításokra,  a  kiskorú  Sportolót  érintő 
mintavétel körülményeinek azonosításával kezdődik, és a mintavételi  eljárás módosításával, 
ahol az szükséges és lehetséges, zárul.

Felelősségi körök

C.3. A  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság felel  azért,  hogy  biztosítsa,  amikor  lehetséges,  hogy  a 
doppingellenőrök birtokában legyenek a  kiskorú Sportoló mintavételi  eljárásához szükséges 
minden  információnak.  Ebbe  tartozik  versenyszámok  utáni  doppingellenőrzés 
megszervezésekor, ahol csak szükséges, a gondviselői hozzájárulás meglétének igazolása.

Követelmények

C.4.  A  kiskorú Sportolók értesítése és mintavétele minden tekintetben a szokványos értesítési  és 
mintavételi eljárásokhoz hasonlóan kerül végrehajtásra,  kivéve, ha a  Sportoló kiskorúságára 
való tekintettel szükség van módosításra.

C.5. A mintavétel tervezése és szervezése közben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a VANOC és a 
doppingellenőr figyelembe veszi, hogy, lesz-e kiskorú Sportolót érintő, a szokványos szabály 
módosítását igénylő eljárás az értesítést vagy a mintavételt illetően. 

C.6.  A  doppingellenőr és  a  VANOC  jogosult  arra,  hogy  módosításokat  alkalmazzon,  ha  azt  a 
körülmények  megkívánják,  ez  lehetséges  és  a  módosítások  nem  veszélyeztetik  a  minta 
azonosíthatóságát, biztonságát és épségét.

C.7. A kiskorú Sportolót képviselővel kísérni kell a teljes mintavételi eljárás alatt. A képviselő nem 
kísérheti figyelemmel a kiskorú Sportoló vizeletürítését, kivéve, ha azt a  kiskorú kifejezetten 
kéri.  A  cél  annak  biztosítása,  hogy  a  doppingellenőr/kísérő megfelelően  figyeli  meg  a 
mintaszolgáltatást. Abban az esetben, ha a kiskorú Sportoló eltekint a képviselő jelenlététől, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a doppingellenőr/kísérő, alkalmazhatóság szerint, mérlegelheti, 
hogy  szükség  van  e  harmadik  Személy jelenlétére  a  kiskorú  Sportoló értesítése  és/vagy 
mintavétele alatt.

C.8. Kiskorú  Sportoló esetén  a  doppingellenőr határozza  meg,  hogy a  mintavételi  személyzeten 
kívül ki lehet jelen a mintavételi eljárás alatt,  úgy mint a  kiskorú képviselője a  mintavételi  
eljárás megfigyelésére (beleértve a  doppingellenőr/kísérő megfigyelését miközben a  kiskorú 
vizeletet  ürít,  de  a  képviselő  nem kísérheti  figyelemmel  a  kiskorú  Sportoló vizeletürítését, 
kivéve,  ha  azt  a  kiskorú  kifejezetten  kéri)  és  a  doppingellenőr/kísérő képviselője  a 
doppingellenőr/kísérő megfigyelésére miközben a  kiskorú vizeletet ürít,  de a képviselő nem 
kísérheti figyelemmel a  kiskorú Sportoló vizeletürítését, kivéve, ha azt a  kiskorú kifejezetten 
kéri.

C.9. Abban az esetben, ha a kiskorú eltekint saját képviselő jelenlététől a mintavételi eljárás alatt, 
azt  a  doppingellenőrnek  egyértelműen  dokumentálnia  kell.  Ez  nem  érvényteleníti  a 

 Nemzetközi Olimpiai Bizottság Doppingellenes Szabályzata a XXI. Téli Olimpiai Játékokra, Vancouver 2010 40. oldal 53 oldalból



doppingellenőrzést, de rögzíteni kell. Abban az esetben, ha  kiskorú eltekint a saját képviselő 
jelenlététől, a doppingellenőr/kísérő képviselője kötelezően jelen kell, legyen.

C.10.Amennyiben  egy  nyilvántartott  vizsgálati  csoportnak  van  kiskorú tagja,  úgy  minden 
doppingellenőrzés helyszínét úgy kell megválasztani, hogy ott valószínűsíthetően felnőttek is 
jelen  legyenek,  például  edzés  helyszín.  Habár,  bármely  más  helyszínen  végzett 
doppingellenőrzés nem érvényteleníti a doppingellenőrzés eredményét.

C.11.A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a VANOC mérlegeli a megfelelő végrehajtási folyamatot 
arra az esetre, ha kiskorú Sportoló doppingellenőrzésekor nem lenne jelen felnőtt, és segíti a 
Sportolót, hogy a doppingellenőrzés megkezdése érdekében képviselőt keressen magának.
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D FÜGGELÉK: VIZELETMINTA GYŰJTÉS

Cél

D.1. A Sportoló vizeletmintájának begyűjtése, oly módon, mely biztosítja:

a) az  egészségügyi  vizsgálatokra  jellemző  nemzetközileg  elismert  szokványos 
óvintézkedéseknek való megfelelést, tehát sem a  Sportoló, sem a  mintavételi személyzet 
egészségét vagy biztonságát nem veszélyezteti;

b) hogy  a  vizeletminta  rendelkezik  a  laboratóriumi  vizsgálathoz  szükséges  fajsúllyal és 
mennyiséggel. Ha a minta nem felel meg e követelményeknek, az semmilyen módon nem 
érvényteleníti a  minta vizsgálatra való alkalmasságát. Annak kimondása, hogy egy minta 
alkalmas-e  vizsgálatra  az  érintett  laboratórium döntési  jogköre,  a  Nemzetközi  Olimpiai  
Bizottsággal való konzultációt követően;

c) a  mintát nem manipulálták, nem cserélték ki, nem szennyeződött vagy más módon sem 
befolyásolták;

d) a minta világos és pontos azonosíthatóságát; és

e) a minta biztonságos, manipuláció biztos készletben került lezárásra.

Hatáskör

D.2. A vizeletminta begyűjtése annak biztosításával kezdődik, hogy a  Sportoló birtokában legyen 
minden,  a  mintavételi  követelményeket  érintő  információnak,  és  a  Sportoló mintavételi 
eljárásának végén esetlegesen megmaradt felesleges vizelet kiöntésével zárul.

Felelősségi körök

D.3.  A  doppingellenőr felel  azért,  hogy  biztosítsa,  hogy  minden  minta  megfelelően  került 
begyűjtésre,  azonosításra,  és  lezárásra.  A  doppingellenőr felel  azért,  hogy  közvetlenül 
szemtanúja legyen a vizelet ürítésének.

Követelmények

D.4. A doppingellenőr felel azért, hogy biztosítsa, hogy a Sportoló birtokában legyen a mintavételi 
eljárás  követelményeinek,  beleértve  a  B Függelék:  Módosítások  fogyatékkal  élő  Sportolók 
részére fejezetben foglaltakat.

D.5. A doppingellenőr biztosítja, hogy megfelelő mintavételi eszközökből választási lehetőség álljon 
a Sportoló rendelkezésére. Amennyiben a Sportoló fogyatékának természete úgy kívánja, hogy 
a  Sportoló további  vagy  más  eszközöket  használjon,  mint  a  B  Függelék:  Módosítások 
fogyatékkal élő Sportolók részére fejezetben foglaltak, a  doppingellenőr megvizsgálja ezeket 
az  eszközöket,  hogy  biztosítsa,  hogy  nem  befolyásolják  a  minta azonosíthatóságát  és 
sértetlenségét.

D.6. A doppingellenőr utasítja a Sportolót, hogy válasszon gyűjtőedényt. 

D.7. Amikor a Sportoló kiválasztja a gyűjtőedényt, és minden további mintavételi eszközt, amelyben 
vizelet kerül tárolásra, a doppingellenőr utasítja a Sportolót, hogy győződjön meg arról, hogy 
miden kiválasztott eszköz csomagolása sértetlen és nem manipulálták. Amennyiben a Sportoló 
nem elégedett a számára átadott valamely eszközzel, jogosult másik eszközt választani. Abban 
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az esetben, ha a  Sportoló a rendelkezésre álló eszközök egyikével sem elégedett, akkor ezt a 
doppingellenőr köteles feljegyezni.

D.8. Ha a  doppingellenőr nem ért egyet a  Sportoló azon véleményével, hogy a rendelkezésre álló 
eszközök nem megfelelők, akkor a  doppingellenőr utasíthatja a  Sportolót,  hogy folytassa a 
minta leadásának  folyamatát.  Ha  a  doppingellenőr elfogadja  a  Sportoló által  előterjesztett 
indokolást a rendelkezésre álló eszközök elégtelenségét illetően, a doppingellenőr megszakítja 
a Sportoló vizelet mintaszolgáltatását és a megszakítás tényét a doppingellenőr rögzíti.

D.9. A Sportoló ellenőrzése alatt tartja a gyűjtőedényt, és minden szolgáltatott mintát, amíg a minta 
lezárásra nem kerül, kivéve, ha a Sportoló fogyatékából kifolyólag segédletre van szüksége a B 
Függelék: Módosítások fogyatékkal élő Sportolók részére fejezetben foglaltak szerint. További 
segédletet a Sportoló képviselője vagy mintavételi személyzet akkor adhat a mintavételi eljárás 
alatt, ha arra a Sportoló engedélyt ad, és ezt a doppingellenőr jóváhagyja.

D.10.  A vizeletürítést  megfigyelő  doppingellenőr azonos  nemű kell,  legyen a  mintát  szolgáltató 
Sportolóval.

D.11. A doppingellenőr, ahol ez megoldható, biztosítja, hogy a  Sportoló alaposan kezet mosson a 
mintaszolgáltatást megelőzően.

D.12. A doppingellenőr és a Sportoló a mintavételhez egy elkülönített helységbe megy.

D.13. A doppingellenőr biztosítja a Sportoló testét elhagyó minta közvetlen megfigyelését, és köteles 
folytatni a minta megfigyelését a szolgáltatás után is, addig, míg az biztonságosan lezárásra 
nem került, és a doppingellenőr a megtekintést írásban nem rögzítette. A pontos és közvetlen 
megfigyelés biztosítása érdekében a  doppingellenőr utasítja a  Sportolót, hogy vegye le vagy 
rendezze  el  a  mintaszolgáltatás  pontos  megfigyelését  akadályozó ruházatát.  Amint  a  minta 
leadásra került, a doppingellenőr arra is ügyel, hogy a Sportoló ne ürítsen további mennyiséget 
a mintaszolgáltatás alatt anélkül, hogy az a mintavételi edényben lezárásra ne kerülne.

D.14. A doppingellenőr igazolja, a Sportoló zavartalan megfigyelése mellett, hogy a laboratóriumi 
vizsgálathoz szükséges vizelet mennyiség került leadásra.

D.15. Ahol  a  minta mennyisége  elégtelen,  a  doppingellenőrnek  részleges  mintavételt  kell 
végrehajtania az F Függelék: Vizeletminta – elégtelen minta fejezetben foglaltak szerint.

D.16. A doppingellenőr utasítja a  Sportolót, hogy válasszon A és B tartályt tartalmazó mintavételi 
készletet a D Függelék: Vizeletminta gyűjtés D.7. szabálya szerint.

D.17. Amint a mintavételi készlet kiválasztásra került, a  doppingellenőr és a  Sportoló leellenőrzi, 
hogy minden kódszám egyezik-e, és ezt a kódszámot a doppingellenőr gondosan feljegyzi.

D.18.  Amennyiben a  Sportoló vagy a  doppingellenőr úgy találja,  hogy a  kódszámok eltérőek,  a 
doppingellenőr utasítja a Sportolót, hogy válasszon másik mintavételi készletet a D Függelék: 
Vizeletminta gyűjtés D.7. szabálya szerint. A doppingellenőr feljegyzést készít az esetről.

D.19.  A  Sportoló a  B  tartályba  önti  a  minimális  laboratóriumi  vizsgálathoz  szükséges  vizelet  
mennyiséget  (legalább  30ml-t),  majd  a  maradékot  az  A tartályba  tölti  (legalább  60ml-t). 
Amennyiben  a  laboratóriumi  vizsgálathoz  szükséges  vizelet  mennyiség legalacsonyabb 
értékénél több vizelet került leadásra, a doppingellenőr biztosítja, hogy a Sportoló az A tartályt 
az  eszköz  gyártója  által  javasolt  szintig  töltse.  Ha  még  maradt  vizelet,  a  doppingellenőr 
biztosítja,  hogy  a  Sportoló a  B  tartályt  az  eszköz  gyártója  által  javasolt  szintig  töltse.  A 
doppingellenőr utasítja a  Sportolót ügyeljen rá, hogy egy kis mennyiségű vizelet maradjon a 
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gyűjtőedényben,  és  elmondja,  hogy  ez  a  doppingellenőr számára  a  maradék  vizelet 
meghatározott fajsúly értékének megállapításához kell a D.22. szabálynak megfelelően.

D.20.  Vizeletet  csak  akkor  szabad  kiönteni,  ha  az  A és  B  tartályok  a  D.19.  szabály  szerint 
megtöltésre  kerültek,  és  a  maradék  vizelet  ellenőrzésre  került  a  D.22.  eljárási  szabály 
értelmében. A laboratóriumi vizsgálathoz szükséges vizelet mennyiséget, mint legalapvetőbb 
követelményt kell tekinteni.

D.21. A Sportoló a doppingellenőr útmutatása szerint lezárja tartályokat. A doppingellenőr ellenőrzi, 
a Sportoló zavartalan megfigyelése mellett, hogy a tartályok megfelelően lettek-e lezárva.

D.22. A doppingellenőr megvizsgálja a maradék vizeletet a gyűjtőedényben, hogy megállapítsa a 
minta rendelkezik-e a laboratóriumi vizsgálathoz szükséges meghatározott specifikus fajsúllyal. 
Ha a  doppingellenőr a  helyszíni  vizsgálat  alatt  úgy találja,  hogy a  minta nem felel  meg a 
laboratóriumi  vizsgálathoz  szükséges  specifikus  fajsúly értéknek,  akkor  a  G  Függelék: 
Vizeletminta, ami nem felel meg a laboratóriumi vizsgálathoz szükséges specifikus fajsúlynak 
fejezet szerint jár el.

D.23. A doppingellenőr biztosítja, a Sportoló számára annak a lehetőségét, hogy kérje a vizsgálatra 
nem küldendő maradék vizelet megsemmisítését, a Sportoló zavartalan megfigyelése mellett.

 Nemzetközi Olimpiai Bizottság Doppingellenes Szabályzata a XXI. Téli Olimpiai Játékokra, Vancouver 2010 44. oldal 53 oldalból



E FÜGGELÉK: VÉRMINTA GYŰJTÉS

Cél

E.1. A Sportoló vérmintájának begyűjtése, oly módon, mely biztosítja:

a) az  egészségügyi  vizsgálatokra  jellemző  nemzetközileg  elismert  szokványos 
óvintézkedéseknek való megfelelést, tehát sem a Sportoló, sem a mintavételi személyzet 
egészségét vagy biztonságát nem veszélyezteti;

b) hogy a minta minősége és mennyisége megfelel a vonatkozó vizsgálati irányelveknek;

c) a  mintát nem manipulálták, nem cserélték ki, nem szennyeződött vagy más módon sem 
befolyásolták;

d)  a minta világos és pontos azonosíthatóságát; és

e) a minta biztonságos, manipuláció biztos védőcsomagolást kapott.

Hatáskör

E.2.  A vérminta  begyűjtése  annak  biztosításával  kezdődik,  hogy  a  Sportoló birtokában  legyen 
minden, a mintavételi  követelményeket érintő információnak, és a  minta WADA akkreditált 
laboratóriumban végzett vizsgálatra történő szállítását megelőzően megfelelő tárolásával zárul.

Felelősségi körök

E.3. A doppingellenőr felel azért, hogy biztosítsa, hogy:

a) minden minta megfelelően került begyűjtésre, azonosításra, és lezárásra;

b) minden  minta megfelelően  volt  tárolva  és  a  vonatkozó  vizsgálati  iránymutatásoknak 
megfelelően került elszállításra.

E.4. A vérminta vételét végző doppingellenőr felelős a vérminta begyűjtéséért, a mintaszolgáltatás 
alatt  felmerülő kérdések megválaszolásáért,  és a használt  vérminta vételi  eszközök, melyek 
nem szükségesek a vérminta vételi eljárás befejezéséhez, megfelelő megsemmisítéséért.

Követelmények

E.5.  Vérrel  kapcsolatos  eljárások  meg  kell,  feleljenek  a  helyi  szabványoknak,  és  szabályozási 
követelményeknek az egészségügyi vizsgálatokra jellemző óvintézkedések tekintetében.

E.6.  A vérminta  vételi  eszköz  a  következőkből  áll:  a)  egy (1)  darab mintavételi  cső a  vérprofil 
megállapításához; vagy b) mind A és B mintavételi cső a vér vizsgálatához; vagy c) ahogy azt 
egyéb módon az érintett laboratórium megjelölte.

E.7. A doppingellenőr felel azért, hogy biztosítsa, hogy a Sportoló birtokában legyen a mintavételi 
eljárásról szóló követelmények ismeretének, beleértve a B Függelék: Módosítások fogyatékkal 
élő Sportolók részére fejezetben foglaltakat.

E.8.  A  doppingellenőr/kísérő és  a  Sportoló egy  olyan  helységbe  megy,  ahol  megtörténik  a 
mintaszolgáltatás.
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E.9. A doppingellenőr biztosítja, hogy a Sportoló a WADA Vérminta Vételi Útmutatójának megfelelő 
kényelmes körülményekhez jusson, a mintaszolgáltatást megelőzően.

E.10. A  doppingellenőr utasítja  a  Sportolót,  hogy  válasszon  mintavételi  készlete(ke)t  a 
mintavételhez,  és  hogy győződjön meg arról,  hogy miden kiválasztott  eszköz  csomagolása 
sértetlen  és  nem manipulálták  az(oka)t.  Amennyiben  a  Sportoló nem elégedett  a  számára 
átadott valamely készlettel, jogosult másik eszközt választani. Abban az esetben, ha a Sportoló 
a rendelkezésre álló készletek egyikével  sem elégedett,  akkor  ezt  a  doppingellenőr köteles 
feljegyezni.

E.11. Ha a doppingellenőr nem ért egyet a Sportoló azon véleményével, hogy a rendelkezésre álló 
készletek nem megfelelők, akkor a doppingellenőr utasíthatja a  Sportolót,  hogy folytassa a 
doppingminta  leadásának  folyamatát.  Ha  a  doppingellenőr elfogadja  a  Sportoló által 
előterjesztett indokolást a rendelkezésre álló készletek elégtelenségét illetően, a doppingellenőr 
megszakítja a  Sportoló vizelet mintaszolgáltatását és a megszakítás tényét a  doppingellenőr 
rögzíti.

E.12. Amint a mintavételi készlet kiválasztásra került, a  doppingellenőr és a  Sportoló leellenőrzi, 
hogy minden kódszám egyezik-e,  és ezt a kódszámot a  doppingellenőr gondosan feljegyzi. 
Amennyiben a  Sportoló vagy a  doppingellenőr  úgy találja,  hogy a  kódszámok eltérőek,  a 
doppingellenőr utasítja  a  Sportolót,  hogy  válasszon  másik  mintavételi  készletet.  A 
doppingellenőr feljegyzést készít az esetről.

E.13. A vérminta vételét végző szakember megtisztítja a bőrfelületet steril törlővel vagy vattával ott, 
ahol  az  valószínűleg  nem hátráltatja  a  Sportolót  a  teljesítményében,  és  ha  kell,  érszorítót 
alkalmaz. A vérminta vételét végző szakember felületi vénából veszi a csőbe a vért a  minta 
számára.  Az  érszorítót,  amennyiben  alkalmazásra  került,  a  vérvétel  után  azonnal  el  kell 
távolítani.

E.14. A levett vér mennyisége megfelelő kell, legyen a vonatkozó vizsgálati követelményeknek a 
minta vizsgálatának elvégzéséhez.

E.15.  Amennyiben  a  Sportolótól  első  próbálkozásra  levehető  vér  mennyisége  nem megfelelő,  a 
vérminta  vételét  végző  szakember meg  kell  ismételnie  az  eljárást.  Legfeljebb  három  (3) 
próbálkozás lehetséges. Amennyiben minden próbálkozás elégtelen, a  vérminta vételét végző 
szakember tájékoztatja a doppingellenőrt. A doppingellenőr lezárja a vérminta vételt, továbbá a 
mintavétel lezárásának okáról jelentést készít.

E.16. A vérminta vételét végző szakember kötést alkalmaz a tűszúrás helyére.

E.17. A vérminta vételét végző szakember megsemmisíti a vérminta vételi eszközöket, melyek nem 
szükségesek a  mintavételi  eljárás befejezéséhez, a vérkezelés megkövetelt helyi  szabványai 
szerint.

E.18. Amennyiben  a  mintát  a  helyszínen  kezelni  kell,  úgy  mint  centrifugálás  vagy  szérum 
elválasztás, a  Sportolónak addig kell maradnia, míg a  minta biztonságos, manipuláció biztos 
készletben végső lezárásra nem kerül.

E.19. A  Sportolónak  a  doppingellenőr utasításai  szerint  kell  lezárnia  a  mintát,  egy  mintagyűjtő 
készletbe. A Sportoló zavartalan megfigyelése mellett, a doppingellenőr megvizsgálja, hogy a 
lezárás megfelelő-e.
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E.20. A  lezárt  mintákat  oly  módon  kell  tárolni,  hogy  az  megvédje  a  sértetlenségüket, 
azonosíthatóságukat és biztonságukat, azt megelőzően, hogy a doppingellenőrző állomásról a 
WADA akkreditált laboratóriumba kerülnek.

E.21. A  WADA Vérminta  Vételi  Útmutatója  további  információforrás  a  vérminta  vételhez  és 
doppingellenőrzéshez.
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F FÜGGELÉK: VIZELETMINTA – NEM MEGFELELŐ MENNYISÉG

Cél

F.1.  Biztosítani,  hogy ahol  a  laboratóriumi  vizsgálathoz  megfelelő  vizeletmennyiség nem került 
leadásra, ott megfelelő eljárási rend kerül követésre.

Hatáskör

F.2. Az eljárás azzal kezdődik, hogy a Sportoló tájékoztatásra kerül arról, hogy a minta nem felel 
meg a laboratóriumi vizsgálathoz szükséges vizeletmennyiségnek, és a megfelelő mennyiségű 
minta szolgáltatásával zárul.

Felelősségi körök

F.3. A doppingellenőr felelőssége kimondani, hogy a minta mennyisége nem megfelelő, és további 
mintát/mintákat gyűjtsön, hogy megfelelő mennyiségű együttes mintával rendelkezzen.

Követelmények

F.4.  Amennyiben a begyűjtött  minta nem megfelelő mennyiségű, a  doppingellenőr tájékoztatja  a 
Sportolót további minták gyűjtéséről a laboratóriumi vizsgálathoz megfelelő vizeletmennyiség 
követelményének eléréséig.

F.5. A doppingellenőr utasítja a  Sportolót  válasszon részleges mintavételi  eszközt a  D Függelék: 
Vizeletminta gyűjtés D.7. szabálya szerint.

F.6. Ezután, a doppingellenőr utasítja a Sportolót, hogy nyissa fel a vonatkozó eszközt, öntse bele a 
nem  megfelelő  mintát  a  tartályba  és  zárja  le  a  doppingellenőr útmutatása  szerint.  A 
doppingellenőr ellenőrzi, a  Sportoló zavartalan megfigyelés mellett, hogy a tartály helyesen 
lett-e lezárva.

F.7.  A  doppingellenőr és  a  Sportoló leellenőrzi  az  eszköz  kódszámát,  és  az  elégtelen  minta 
mennyiségét  és  azonosítóját  a  doppingellenőr gondosan  feljegyzi.  Akár  a  Sportoló,  akár  a 
doppingellenőr is megfigyelheti a lezárt részleges mintát.

F.8. A további mintaadásra várva a Sportoló folyamatos megfigyelés alatt marad, és lehetőséget kap 
folyadékpótlásra.

F.9.  Amikor  a  Sportoló képes  a  további  mintaadásra,  a  mintavételi  eljárást  a  D  Függelék: 
Vizeletminta gyűjtés fejezetben leírtak szerint kell megismételni, amíg megfelelő mennyiségű 
vizelet gyűlik össze a kezdeti és a további minták összeadásával.

F.10. Amikor  a  doppingellenőr megítélése  szerint  a  laboratóriumi  vizsgálathoz  megfelelő 
vizeletmennyiség követelményei  teljesültek,  a  doppingellenőr és  a  Sportoló ellenőrzi  a 
részleges  minta/minták  tartájain  található  lezárás  épségét.  Minden  az  épséggel  kapcsolatos 
rendellenességet  a  doppingellenőr rögzít  és  kivizsgál  az  A  Függelék:  Lehetséges 
kötelességmulasztás kivizsgálása fejezetnek megfelelően.

F.11. A  doppingellenőr ezután,  utasítja  a  Sportolót,  hogy  törje  fel  a  lezárást  és  öntse  össze  a 
mintákat, biztosítva, hogy minták egymást követve, az elsőként begyűjtött mintával kerüljenek 
vegyítésre  míg,  legalább,  a  laboratóriumi  vizsgálathoz  szükséges  vizeletmennyiség 
követelménye nem teljesül.
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F.12. A doppingellenőr és a Sportoló ezután a D Függelék: Vizeletminta gyűjtés megfelelő pontjával 
folytatja az eljárást.

F.13. A doppingellenőr ellenőrzi, a maradék vizeletet, hogy biztosítsa a laboratóriumi vizsgálathoz 
szükséges vizeletmennyiség követelményeinek teljesülését.

F.14. Vizeletet akkor lehet kiönteni, ha az A és B tartályok a D.19. eljárási szabálynak megfelelő 
szintig feltöltésre kerültek. A laboratóriumi vizsgálathoz szükséges vizeletmennyiséget, mint 
legalapvetőbb követelményt kell tekinteni.
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G FÜGGELÉK: VIZELETMINTA, AMI NEM FELEL MEG A LABORATÓRIUMI 
VIZSGÁLATHOZ SZÜKSÉGES  FAJSÚLYNAK

Cél

G.1. Biztosítani, hogy amikor a vizeletminta nem felel meg a laboratóriumi vizsgálathoz szükséges  
specifikus fajsúly követelményeinek, megfelelő eljárási rend kerül követésre.

Hatáskör

G.2.  Az eljárás  akkor  kezdődik,  amikor a  doppingellenőr tájékoztatja  a  Sportolót,  hogy további 
minta  szükséges,  és  a  laboratóriumi  vizsgálathoz  szükséges  specifikus  fajsúlyú  minta 
begyűjtésével  zárul,  ellenkező esetbe a  Nemzetközi  Olimpiai Bizottság kellő intézkedéseket 
tesz, amennyiben szükséges.

Felelősségi körök

G.3. A  VANOC  felel  azért,  hogy  megalkossa  a  megfelelő  minta  begyűjtésének 
követelményrendszerét.  Amennyiben  az  eredetileg  begyűjtött  minta  nem  felel  meg  a 
laboratóriumi vizsgálathoz szükséges specifikus fajsúlynak, a doppingellenőr felelős a további 
minták begyűjtéséért, mígnem a kívánt minta elő nem áll.

Követelmények

G.4.  A  doppingellenőr felelőssége  kimondani,  hogy  a  laboratóriumi  vizsgálathoz  szükséges  
specifikus fajsúly követelménye nem teljesült.

G.5. A doppingellenőr tájékoztatja a Sportolót a további mintaadás szükségességéről.

G.6. A további mintaadásra várva a Sportoló folyamatos megfigyelés alatt marad.

G.7. A Sportoló tartózkodjon a nagymértékű folyadékpótlástól, mivel ez hátráltathatja a megfelelő 
minta szolgáltatását.

G.8. Amikor a  Sportoló képes a további mintaadásra, a doppingellenőr a mintavételi eljárást a  D 
Függelék: Vizeletminta gyűjtés fejezetben leírtak szerint megismétli.

G.9. A doppingellenőr addig folytatja a további  minták gyűjtését, amíg azok meg nem felelnek a 
laboratóriumi  vizsgálathoz  szükséges  specifikus  fajsúly követelményének,  vagy  amíg  a 
doppingellenőr be  nem jelenti  különleges  körülmények  fennállását,  mely  azt  jelenti,  hogy 
logisztikai  okokból  a  mintavételi  eljárás folytatása  lehetetlen.  Ezeket  a  különleges 
körülményeket a doppingellenőr az eseményeknek megfelelően dokumentálja.

G.10. A G.9. cikkellyel összhangban, figyelembe véve a Játékok logisztikai természetét, jellemzően 
kettőnél (2) több minta egy Sportolótól nem gyűjthető egy mintavételi eljárás alatt. Így módon, 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jellemzően egy (1) további minta szolgáltatását követeli meg 
a  Sportolótól  abban  az  esetben,  ha  a  Sportoló mintája  nem  felel  meg  a  laboratóriumi 
vizsgálathoz szükséges specifikus fajsúly követelményének.

G.11.  A  doppingellenőr feljegyzi,  hogy a  begyűjtött  minták  ugyanattól  Sportolótól  származnak, 
valamint a sorrendet, melyben a minták begyűjtésre kerültek.

G.12. A doppingellenőr ezután a D Függelék: Vizeletminta gyűjtés fejezetben leírtak szerint folytatja 
a mintavételi eljárást.
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G.13.Amennyiben  megállapításra  került,  hogy  a  Sportoló egyik  mintája  sem  felel  meg  a 
laboratóriumi vizsgálathoz szükséges specifikus fajsúly követelményeknek és a doppingellenőr 
bejelentette, hogy logisztikai okokból a  mintavételi eljárás nem folytatható, a doppingellenőr 
lezárhatja a mintavételi eljárást. Ilyen esetben, ha helyénvaló, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
kivizsgálja a lehetséges doppingvétséget.

G.14. A doppingellenőr az összes begyűjtött  mintát továbbítja a WADA akkreditált laboratóriumba, 
függetlenül attól, hogy azok megfelelnek-e a  laboratóriumi vizsgálathoz szükséges specifikus 
fajsúly követelményének.

G.15. A WADA akkreditált laboratórium, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal együttműködve, 
meghatározza, hogy mely minták kerülnek vizsgálatra.
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H FÜGGELÉK: MINTA VÉTELI ELJÁRÁST VÉGZŐ SZEMÉLYZETTEL SZEMBEN 
TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

Cél

H.1. Biztosítani, hogy a  mintavételi személyzet részéről ne álljon fenn érdekellentét, és megfelelő 
képesítéssel rendelkezzenek a mintavételi eljárás végrehajtására.

Hatáskör

H.2.  A  mintavételi  személyzettel  szemben  támasztott  követelmények  a  mintavételi  személyzet 
feladatainak  ellátásához  szükséges  képességek  fejlesztésével  kezdődik,  és  az  akkreditációs 
kártya kibocsátásával végződik. 

Felelősségi körök

H.3. A VANOC felel a H Függelékben foglalt minden tevékenységért.

Követelmények – Képesítések és képzések

H.4.  A VANOC  határozz  meg  minden  képességet  és  képesítési  követelményt  a  doppingellenőr, 
kísérő és  vérminta vételi személyzeti beosztással kapcsolatban. A VANOC munkaköri leírást 
készít a mintavételi személyzet számára melyben áttekinti a beosztásokra jellemző felelősségi 
köröket. A legalapvetőbb követelmény, hogy:

a) a mintavételi személyzet nem lehet kiskorú;
b) a vérminta vételi személyzet megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkezzen a vénából 

vett vérminta gyűjtéséhez.

H.5.  A VANOC  biztosítja,  hogy  a  mintavételi  személyzet,  aki  érdekelt  minta  levételében  vagy 
vizsgálatában olyan  Sportolótól, aki mintát adhat egy eljárás során, azt nem lehet kijelölni a 
kérdéses  mintavételi  eljáráshoz.  A  mintavételi  személyzettel  kapcsolatban  érdekellentét 
állapítható meg, ha:

c) érintett abban a sportágban, amelyik részére a doppingellenőrzés zajlik; vagy
d) kapcsolatba hozható, vagy érintett bármely olyan Sportoló személyes ügyeivel, aki mintát 

szolgáltathat a kérdéses mintavételi eljáráson.

H.6.  A  VANOC  biztosítja,  hogy  a  mintavételi  személyzet kellő  képzettséggel  és  képzéssel 
rendelkezik a feladatai ellátásához.

H.7.  A  vérminta  vételi  személyzet képzési  programjának  minimum  feltételként  magában  kell 
foglalnia a doppingellenőrzési eljárások vonatkozó követelményeinek tanulmányozását, és az 
egészségügyi vizsgálatokra jellemző szokványos óvintézkedések elsajátítását.

H.8. A doppingellenőrök képzési programjának minimum feltételként magában kell foglalnia:

e) egy átfogó elméleti képzést a különböző típusú doppingellenőrzések doppingellenőri 
beosztással összefüggő teendőiről;

f) a doppingellenőrzés technikai szabályainak követelményeihez kapcsolód minden 
mintavételi teendő megfigyelését, lehetőleg helyszínen; és

g) képesített doppingellenőr vagy hasonló beosztású személy megfigyelése alatt egy teljes 
mintavételi eljárás sikeres bemutatását.
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H.9. A VANOC doppingellenes programjában  doppingellenőrként való részvétel előfeltétele, hogy 
az  egyén  már  engedéllyel  rendelkező,  tartós  foglalkoztatású  doppingellenőr legyen  egy 
Nemzeti Doppingellenes Szervezetnél.

H.10.  A  kísérők képzési  programjának  magában  kell  foglalnia  a  mintavételi  eljárás  minden 
vonatkozó követelményének tanulmányozását.

H.11. A VANOC megőrzi a tanulmányi, képzési, képességet és gyakorlatot igazoló okmányokat.

Követelmények – Akkreditáció, újra-akkreditálás és delegálás

H.10. A VANOC akkreditálja, és újra-akkreditálja a mintavételi személyzetet.

H.11.  A VANOC  biztosítja,  hogy  a  mintavételi  személyzet mielőtt  megkapta  az  akkreditációt, 
elvégezte a képzési programot és ismeri ezen szabályok követelményeit.

H.12. Az akkreditáció csak az Olimpiai Játékok idejére érvényes.

H.13.  Csak  a  VANOC  által  akkreditált  mintavételi  személyzet jogosult  a  Nemzetközi  Olimpiai  
Bizottság nevében a VANOC számára mintavételi eljárást végrehajtani.

H.14. A doppingellenőrök személyesen végzik a mintavételi eljárással összefüggő teendőket, kivéve 
a vérminta vételét, vagy utasíthatják a  kísérőket, hogy bizonyos olyan teendőket ellássanak, 
melyek a kísérő jogos feladatkörébe tartoznak.
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