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УВОД
Предговор
Ова антидопинг правила су усвојена и примењена у складу са одговорностима Међународне еспортске
федерације (ИЕСФ) према Кодексу потврда сталних напора ИЕСФ-а да искорени допинг у еспорту.
Ова Анти-допинг правила су еспортска правила која уређују услове под којима се еспорт игра. Усмерени на
спровођење антидопинг правила на глобални и усклађен начин, они се по природи разликују од кривичних и
грађанских закона. Намјера им је да не подлијежу нити ограничавају било које националне захтјеве и правне
стандарде који се примјењују на кривичне или парничне поступке, иако се намјеравају примијенити на начин
који поштује принципе пропорционалности и људска права. Приликом преиспитивања чињеница и закона
датог случаја, сви судови, арбитражни судови и друга одлучујућа тела треба да буду свесни и поштују посебну
природу ових Антидопинг правила која примењују Кодекси чињеницу да ова правила представљају консензус
широког спектра заинтересованих страна широм света о томе шта је потребно да се заштите и обезбеде
поштени еспорти.
Како је предвиђено Кодексом, ИЕСФ ће бити одговоран за спровођење свих аспеката допинг контроле. Било
који аспект допинг контроле илидопингу едукације о може бити делегиран од стране ИЕСФ-а делегираној
трећој страни, као што је Међународна агенција за тестирање (ИТА), међутим, ИЕСФ ће захтијевати од
делегиране треће стране да изврши такве аспекте у складу са Кодексом, Међународни стандардии ова
Анти-допинг правила. ВГС Сеасон може пренијети своје доношење решења одговорности и резултата
Манагемент у ЦАС антидопинг дивизије.
Када ИЕСФ пренесе своје одговорности за спровођење дела или целокупне допинг контроле на Делегирану
трећу страну, свако позивање на ИЕСФ у овим Правилима требало би да се користи као упућивање на ту
делегирану трећу страну, тамо где је то применљиво и у контексту горе поменутог делегирања. ИЕСФ ће
увек остати у потпуности одговоран за обезбеђивање да се сви делегирани аспекти изводе у складу са
Кодексом.
Курзивни појмови у овим Антидопинг правилима дефинисани су у Додатку 1.
Уколико није другачије назначено, позивање на чланке је позивање на чланове ових Антидопинг
правила. Основно образложењеових Кодекса и ИЕСФ-антидопинг правила Антидопинг
програми засновани су на унутрашњој вредности еспорта. Ова суштинска вредност се често назива
"спортским духом".
Анти-допинг програми траже да се заштити здравље спортиста и да пружи прилику за спортисте да наставе
људско савршенство без употребе забрањених супстанци и забрањенихметода.
Антидопинг програми настоје да одрже интегритет еспорта у смислу поштовања правила, других
конкурената, поштене конкуренције, једнаких услова и вредности чистог еспорта за свет.
Спортски дух је прослава људског духа, тела и ума. То је суштина олимпизма, етичке тежње за људском
изврсношћу кроз посвећено усавршавањесваког спортисте природних талената, а огледа се у вредностима
које налазимо у и кроз еспорт, укључујући:
∙ здравље
∙ етику, поштену игру и поштење
∙ спортисте права утврђена Кодексом
∙ Изврсне перформансе

∙ Карактер и образовање
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∙ Забава и радост
∙ Тимски рад
∙ Посвећеност и посвећеност
∙ Поштовање правила и закона
∙ Поштовање себе и других учесника
∙ Храброст
∙ Заједница и солидарност

Дух спорта изражен је у томе како играмо истинито. Допинг је у основи супротан спортском духу.
Опсег ових антидопинг правила
Ова антидопинг правила примењују се на:
(а) ИЕСФ, укључујући његове чланове одбора, директоре, службенике и одређене запослене, и
делегиране треће стране и њихове запослене, који су укључени у било који аспект допинг контроле;
(б) сваку од својих националних федерација, укључујући њихове чланове одбора, директоре, службенике
и одређене запослене, и делегиране треће стране и њихове запослене, који су укључени у било који
аспект допинг контроле;.
(ц) следећи спортисти, помоћно особље спортиста и друга лица:
(и) сви спортисти и помоћно особље спортиста који су чланови ИЕСФ -а, било које националне
федерацијеили било које чланице или придружене организације било које националне
федерације (укључујући све клубове) , тимови, удружења или лиге);
(ии) сво спортисте и особље за подршку спортистима који у том својству учествују у
догађајима, такмичењима и другим активностима које организује, сазива, овлашћује или
признаје ИЕСФ или било која национална федерацијаили било која чланица или придружена
организација било које националне федерације (укључујући било коју клубови, тимови,
удружења или лиге), где год да се одржавају;
(иии) било које друго спортиста или помоћно особље спортисте или друго лице које, на основу
акредитације, лиценце или другог уговорног аранжмана, или на други начин, подлеже
овлашћењима ИЕСФ -а, било које националне федерацијеили било ког члана или придружена
организација било које националне федерације (укључујући све клубове, тимове, савезе или
лиге), у сврхе борбе против допинга;
(ив) Спортисти који нису редовни чланови једне од њених националних федерација, али који
желе да имају право да се такмиче на одређеном међународном такмичењу.
Сматра се да је свако од горе наведених лица , као услов његовог или њеног ангажовања и/или учешћа у
еспорту, пристало на ова Антидопинг правила и да их је обавезало, и да се подложило надлежности ИЕСФ-а
ради спровођења ових Антидопинг правила, укључујући све последице за њихово кршење, и у надлежности
су претресних већа наведених у члану 8 и члану 13 да разматрају и решавају случајеве и жалбе поднете по
овим Антидопинг правилима.1
1

[Коментар: Тамо где Кодекс захтева да Кодекс буде везан за особу која није спортиста или особа за подршку
спортистима, таква особа, наравно, не би била предмет прикупљања узорака или тестирања, и не би била
оптужена антидопинг правилом кршење Кодекса о употреби или поседовању забрањене супстанце или забрањеног
метода. Уместо тога, такво лице би било подложно дисциплинској казни само због кршења чланова 2.5 Кодекса
(неовлашћено мењање), 2.7 (трговина људима), 2.8 (администрација), 2.9 (саучесништво), 2.10 (забрањено
удруживање) и 2.11 (одмазда). Надаље, такво лице би подлегло додатним улогама и одговорностима према члану
21.3 Кодекса. Такође, обавеза да се од радника захтева да се придржава Кодекса подлеже важећем закону.
ИЕСФ ће осигурати да, према члану 19 ових Антидопинг правила, сви договори са члановима њихових одбора,
директорима, службеницима и одређеним запосленима, као и са делегираним трећим странама и њиховим

запосленима-било запослењем, уговором или на други начин- имају уграђене изричите одредбе према којима се таква
лица обавезују, слажу се да ће се придржавати ових Антидопинг правила и слажу се са овлашћењима ИЕСФ-а да
решава случајеве против допинга.]
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У оквиру укупна група спортиста горе наведенихкоји су обавезани и дужни да се придржавају ових
Антидопинг правила, следећи спортистиспортистима ће се сматратина међународном нивоу у смислу ових
Антидопинг правила, и, према томе, посебним одредбама у овим антидопинг правилима која се примењују на
спортисте међународног нивоа (нпр. тестирање, ТУЕ, боравиште и управљање резултатима) примењују се
на такве спортисте који се такмиче у било ком од е следећи међународни догађаји:
(а) ИЕСФ -ово Светско првенство у еспортс -у
(б) Сви мулти -еспортски догађаји на којима ИЕСФ организује еспортска такмичења
(ц) Спортисти укључени у ИЕСФ -ово регистровано тестирање и било који други фонд ако га је
успоставио ИЕСФ;
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ЧЛАН 1 ДЕФИНИЦИЈА ДОПИНГА
Допинг се дефинише као појављивање једног или више кршења антидопинг правила наведених у члановима
2.1 до члана 2.11 ових Антидопинг правила.

ЧЛАН 2 ПОВРЕДЕ ПРОТИВ ДОПИНГА
Сврха члана 2 је да прецизира околности и понашање које представљају кршење антидопинг правила.
Саслушања у случајевима допинга ће се одвијати на основу тврдње да је прекршено једно или више ових
посебних правила.
Спортисти или друга лица одговорни су за сазнање шта представља кршење антидопинг правила и супстанце
и методе које су укључене у забрањену листу.
У наставку чине антидопинг кршења правила:
2.1 Присуство забрањенесупстанце или њених метаболита или маркера у спортистаје Узорак
2.1.1 једужност спортиста лично какоби се осигурало да нема забрањена супстанца улази у
њихова тела. Спортисти су одговорни за било коју забрањену супстанцу или
њене метаболите или маркере за које се
утврди да су присутни у њиховим узорцима. У складу с тим, није неопходно да
намера, Квар, немара или зна користити на спортисте делу се показати како би
се утврдило кршење антидопинг правила према члану 2.1. 2
2.1.2 довољан доказ о кршењу антидопинг правила из члана 2.1 утврђује било шта од
следећег: присуство забрањенесупстанце или њених метаболита или маркера у
спортисте узорку, где спортиста одриче анализу Б узорка и Б Узорак
се не анализира; или, где спортисте Б Узорак јеанализиран и анализа
спортисте Б Узорак потврђује присуство забрањенесупстанце или њених метаболита
или маркера пронађена спортисте узорак;или где спортисте А или Б Узорак је
подељен на два (2) делова и анализа потврђивања дела потврђујеузорка присуство
подела забрањенесупстанце или њених метаболита или маркера налазе
у првом делу подељеном Узорак или Спортиста се одриче анализе дела потврде
подељеног узорка.3
2.1.3 Изузимајући оне супстанце за које је ограничење одлуке посебно наведено у
забрањеној листи или техничком документу, присуство било које пријављене
количине
забрањене супстанце или њених метаболита или маркера у узорку спортисте
представља кршење правила против допинга .
2.1.4 Изузетно од општег правила члана 2.1, Забрањена листа, међународни стандарди или
технички документи могу успоставити посебне критеријуме за извештавање или
оцену одређених забрањених супстанци.
2.2 Употреба или покушај употребе од стране спортисте забрањене супстанце или
забрањених метода 4
2

[Коментар на члан 2.1.1: Повреда антидопинг правила почињена је према овом члану без обзира на грешку спортисте.
Ово правило се у разним одлукама ЦАС -а назива „строга одговорност“. Грешка спортисте се узима у обзир при
утврђивању последица овог кршења антидопинг правила према члану 10. Ово начело је константно подржано од
стране ЦАС-а.]

3

[Коментар на члан 2.1.2: Антидопинг организација са одговорношћу управљања резултатима може, по свом нахођењу,
изабрати да се анализира Б узорак чак и ако спортиста не затражи анализу Б узорка.]

4

[Коментар на члан 2.2: Увек је био случај да је употреба или покушај употребе забрањене супстанце или Забрањени
метод може се успоставити на било који поуздан начин. Као што је наведено у коментару на члан 3.2, за разлику од
доказа потребно да се успостави анти
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2.2.1 То једужност спортиста лично какоби се осигурало да нема забрањена супстанца
улази у њихова тела и да нема забрањених метода се користи.Према томе, није
неопходно да намјера, грешка, немара или знајући користити на Спортисте
делом се показати да би се утврдило кршење антидопинг правила за коришћење
забрањенесупстанце или забрањенихметода.
2.2.2 Успех или неуспех употребе или покушаја употребе значајан забрањене супстанце или
забрањене методе није. Довољно је да је забрањена супстанца или Забрањени
метод је коришћен или покушај да се користи за кршење антидопинг правила да
буде посвећен.5
2.3 избегава, Одбијање или не достави узорак од стране спортиста
Евадинг; узорка колекције или одбијање или пропуштање подношења узорка без убедљивог
оправдања након обавештења од стране овлашћеног лица.6
2.4 Погрешке у вези са боравиштем спортисте
Било која комбинација три (3) пропуштена теста и/или неуспешних пријава, како је дефинисано у
Међународном стандарду за управљање резултатима, у року од дванаест месеци од стране
спортисте у регистрованој испитној бази.
2.5 фалсификовање или покушај Играјући са било ког дела допинг контроле од стране
спортиста или друго лице
2,6 поседовање забрањенесупстанце или забрањених метода од стране Спортисте или
спортиста Подршка особи
2.6.1 лопте од стране спортисте на такмичењу било које забрањене супстанце или било
zabranjeneметод,или поседовање од стране спортисте ван такмичења било које
забрањене супстанце или било забрањених метода која је забрањена изван
такмичења,осим ако спортиста

кршење допинг правила према члану 2.1, Употреба или покушај употребе такође се може утврдити другим
поузданим средствима, као што су признање спортисте, изјаве сведока, документарни докази, закључци изведени из
уздужног профилисања, укључујући податке прикупљене као део биолошког пасоша спортисте, или друге
аналитичке информације које на други начин не задовољавају све услове за утврђивање „присутности“ забрањене
супстанце према члану 2.1.
На пример, употреба се може утврдити на основу поузданих аналитичких података из анализе узорка А (без
потврде из анализе узорка Б) или само из анализе узорка Б у којима Антидопинг организација пружа задовољавајуће
објашњење за недостатак потврде у другом узорку.]
5

[Коментар на члан 2.2.2: Показивање „покушаја употребе“ забрањене супстанце или забрањене методе захтева доказ
намере спортисте. Чињеница да се може захтевати намера да се докаже ово посебно кршење антидопинг правила
не нарушава начело строге одговорности утврђено за кршење члана 2.1 и повреде члана 2.2 у погледу употребе
забрањене супстанце или забрањеног метода.
Употреба забрањене супстанце спортистом представља кршење антидопинг правила, осим ако таква супстанца
није забрањена ван такмичења, а употреба спортисте се одвија ван такмичења. (Међутим, присуство забрањене
супстанце или њених метаболита или маркера у узорку прикупљеном на такмичењу представља кршење члана 2.1
без обзира на то када се та супстанца могла дати.)]

6

[Коментар на члан 2.3: На пример, представљало би кршење анти-допинг правила „избегавање прикупљања узорака“
ако би се утврдило да је спортиста намерно избегавао службеника допинг контроле да избегне обавештење или
тестирање. Кршење „неподношења прикупљања узорака“ може бити засновано на намерном или несавесном
понашању спортисте, док „избегавање“ или „одбијање“ прикупљања узорака предвиђа намерно понашање
спортисте.]
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утврђује да је поседовање у складу саза изузеткомтерапијску употребу („ТУЕ“)
одобреним у складу са чланом 4.4 или другим прихватљивим оправдањем.
2.6.2 Поседовање спортистаподршку особа на такмичењу било које забрањене супстанце
или било забрањенихметода,или поседовање од стране спортиста подршку особу
која није такмичења било које забрањене супстанце или било забрањених метода
која је забрањена изван конкуренције у вези са спортистом, такмичењем или
обуком, осим ако особа за подршку спортисте не утврди да је поседовање у складу
са ТУЕ додељеним спортисти у складу са чланом 4.4 или другим прихватљивим
оправдањем. 7
2.7 Траффицкинг или покушај трговине у било забрањених супстанци или забрањених метода
од стране спортисте или других лица
2.8 Давање или покушај администрације од стране спортисте или лицу другомбило коју
спортиста у такмичењу било које забрањене супстанце или забрањенихметода,или
Давање или покушај примену на сваку спортисти Ван конкуренције било које забрањене
супстанце или било које забрањене методе која је забрањена Ван конкуренције
2.9 Саучесништво или покушај саучесништва од стране спортисте или друге особе
Помажући, охрабрујући, помажући, подржавајући, умишљајући, прикривајући или било коју другу
врсту намерног саучесништво или покушај саучесништва који укључује кршење антидопинг правила,
покушај кршења антидопинг правила или кршење члана 10.14.1 од стране другог лица.8
2.10 Забрањено удруживање од стране спортисте или друге особе
2.10.1 Удруживање од стране спортисте или друге особе која је под надлежношћу
Антидопинг организације у професионалном илисвојству са било којом
спортскомособом за подршку спортисту
која:
2.10.1.1 Ако подлеже ауторитет Антидопинг организацијеслужи период забране;
или
2.10.1.2. ако не подлеже овлашћењима Антидопинг организације и где се
неподобност не решава у управљања процесурезултатима у складу
са Кодексом, осуђен је или је у кривичном, дисциплинском илиутврђен
професионалном поступкуда се бавио понашање које би
представљало кршење антидопинг правила, ако кодје-усклађеним правила био
важећи за такву особу. Статус дисквалификације таквог лица биће на
снази дуже од шест (6) година од доношења кривичне, професионалне или
дисциплинске одлуке или трајањакривичне, дисциплинске или професионалне
изреченесанкције; или
2.10.1.3 служи као посредник или посредник за појединца описаног у члану
2.10.1.1 или 2.10.1.2.
7

[Коментар на чланове 2.6.1 и 2.6.2: Прихватљиво оправдање не би укључивало, на пример, куповину или поседовање
забрањене супстанце у сврхе давања у руке пријатеља или рођака, осим у оправданим медицинским околностима
када је то лице имало лекарску рецепт, нпр. куповина инсулина за дијете са дијабетесом.]
[Коментар на члан 2.6.1 и 2.6.2: Прихватљиво оправдање може укључивати, на примјер, (а) спортисту или љекара
тима који носи забрањене супстанце или забрањене методе за поступање са акутне и хитне ситуације (нпр.,
ауто-ињектор за епинефрин), или (б) спортиста који поседује забрањену супстанцу или забрањену методу из
терапеутских разлога непосредно пре подношења захтева и добијања одлуке о ТУЕ.]

8

[Коментар на члан 2.9. : Саучесништво или покушај саучесништво могу укључити или физичку или психолошку
помоћ]Ан.
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2.10.2 za успостављање повреду члана 2.10, као ти-допинг организација мора утврдити да су
спортиста или друга особа знали за спортистедисквалификациони статус.
Терет ће бити на спортисту или другој особи да докаже да било које удружење са
особом за подршку спортисту описано у члану 2.10.1.1 или 2.10.1.2 није у
професионалном или спортском својству и/или да такво удружење није могло бити
разумно избегнути.
Антидопинг организације које су упознате са особљем за подршку спортистима
које испуњавају критеријуме описане у члановима 2.10.1.1, 2.10.1.2 или 2.10.1.3,
морају те податке доставити ВАДА-и.9
2.11 делује тако што је спортиста или друго лице да обесхрабри или одмазду Извјештавање
власти
где такво понашање није другачије представља кршење члана 2.5:
2.11.1 Сваки акт који угрожава или настоји да застраши другој особи са намером да се
обесхрабриод особи извјештавање добро-вера информација која се односи на
наводну борбу против допинга кршења правила или наводног непоштовања
Кодекса ВАДА,један антидопингорганизација,спровођење закона, регулаторне или
професионално дисциплински
орган, слуха тело или лице које врши истрагу за ВАДА-у или Антидопинг
организацију.
2.11.2 Одмазда против лица које, у доброј вери, је пружио доказе или податке који се односе
на наводну борбу против допинга кршења правила или наводно непоштовање
Кодекса ВАДА, анти-допингорганизација,спровођење закона, регулаторне или
стручно дисциплинско тело, тело за саслушање или особа која води истрагу за
ВАДА-у или антидопинг организацију.
У смислу члана 2.11, одмазда, претње и застрашивање укључују радње предузете
против тог лица било зато што дело нема добру веру или је несразмеран одговор.10

9

[Коментар на члан 2.10: Спортисти и друга лица не смеју радити са тренерима, тренерима, лекарима или другим
особљем за подршку спортистима који нису подобни због кршења антидопинг правила или који су кривично осуђени
или професионално дисциплиновани у вези са допингом . Ово такође забрањује дружење са било којим другим
спортистом који се понаша као тренер или особа за подршку спортистима док служи период забране. Неки примјери
врста удруживања који су забрањени укључују: стицање обуке, стратегије, технике, исхране или медицинских
савјета; добијање терапије, лечења или рецепта; пружање било каквих телесних производа за анализу; или
дозвољавање особи за подршку спортистима да служи као агент или представник. Забрањено удруживање не мора
укључивати било који облик накнаде.
Иако члан 2.10 не захтева од Антидопинг организације да обавести спортисту или другу особу о
дисквалификационом статусу спортисте, такво обавештење, ако је дато, било би важан доказ да се утврди да су
спортиста или друга особа знали за статус дисквалификатора лице за подршку спортистима.]

10

[Коментар на члан 2.11.2: Овај члан има за циљ заштиту особа које добронамерно пријављују, а не штити лица која
свесно дају лажне извештаје.]
[Коментар на члан 2.11.2: Одмазда би укључују, на пример, радње које угрожавају физичко или ментално благостање
или економске интересе пријављених особа, њихових породица или сарадника. Одмазда не би укључивала
антидопинг организацију која би у доброј вери тврдила кршење антидопинг правила против особе која је пријавила.
За сврхе члана 2.11, извештај се не саставља у доброј вери ако особа која подноси извештај зна да је извештај
лажан.]
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ЧЛАН 3 ДОКАЗ ДОПИНГА
3.1 Терет и стандарди доказивања
ИЕСФ ће имати терет утврђивања да је дошло до кршења антидопинг правила. Стандард доказивања
биће да ли је ИЕСФ утврдио кршење правила против допинга на угодно задовољство судског већа
имајући у виду озбиљност изнетих навода. Овај стандард доказивања у свим случајевима већи је од
пуке равнотеже вјероватноће, али је мањи од доказа ван разумне сумње. Тамо где ова Антидопинг
правила стављају терет доказивања на спортисту или другу особу за коју се тврди да је починила
повреду антидопинг правила како би побила претпоставку или утврдила одређене чињенице или
околности, осим како је предвиђено члановима 3.2.2 и 3.2.3 , стандард доказивања мора бити
уравнотежен вероватноћом.11
3.2 Методе утврђивања чињеница и претпоставки
Чињенице у вези са кршењем антидопинг правила могу се утврдити на било који поуздан начин,
укључујући и признање.12 Сљедећа правила доказивања примјењиват ће се у случајевима допинга:
3.2.1. Аналитичке методе или ограничења одлука које је одобрила ВАДА након консултација у
релевантној научној заједници или су били предмет стручне провјере сматрају се
научно ваљаним. Сваки спортиста или друго лице које жели да оспори да ли су
услови за такву претпоставку испуњени или да оповргне ову претпоставку научне
валидности, ће, као услов који претходи сваком таквом оспоравању, прво
обавестити
ВАДА -у о оспоравању и основи оспоравања. Прво тело за саслушање, апелационо
тело или ЦАС, на сопствену иницијативу, такође могу обавестити ВАДА -у о
сваком таквом изазову. У року од десет (10) дана од ВАДА -епријематаквог
обавјештења и списа предмета у вези са таквим оспоравањем, ВАДА ће такође
имати право да интервенише као странка, појави се као амицус цуриае или на
други начин пружи доказе у таквом поступку. У предметима пред ЦАС,на ВАДА'а
захтев, ЦАС веће именује одговарајуће научне стручњака како би се помогло панел
у својој процени изазова.13
3.2.2

11

ВАДАлабораторије акредитоване од стране-е и друге лабораторије које је
одобрилачувања ВАДАПретпоставља се да суизвршиле узорака анализуи
поступкеу складу са Међународним стандардом за лабораторије. Спортиста или
друго Лице може побити ову претпоставку утврђује да одступања од
Међународногстандарда за лабораторије дошло које се разумно условили су
неповољни аналитичкиналаз.

[Коментар на члан 3.1: Овај стандард доказивања који ИЕСФ мора испунити упоредив је са стандардом који се у
већини земаља примењује на случајеве који се односе на професионално недолично понашање.]

12

[Коментар на члан 3.2: На пример, ИЕСФ може успоставити -кршење допинг правила према члану 2.2 на основу
признања спортисте, веродостојног сведочења трећих особа, поузданих документарних доказа, поузданих
аналитичких података из узорка А или Б како је наведено у коментарима на члан 2.2, или закључака изведених из
профила низ узорака крви или урина спортисте, као што су подаци из биолошког пасоша спортисте.]

13

[Коментар на члан 3.2.1: За одређене забрањене супстанце, ВАДА може упутити лабораторије акредитоване код
ВАДА-е да не пријављују узорке као штетан аналитички налаз ако је процењена концентрација забрањене
супстанце или њених метаболита или маркера испод минималног нивоа извештавања. Одлука ВАДА -е у
одређивању тог минималног нивоа извјештавања или у одређивању које забрањене супстанце требају подлијегати
минималним нивоима извјештавања неће бити предмет оспоравања. Даље,лабораторије
процењена концентрација такве забрањене супстанце у узоркуможе бити само процена. Ни у ком случају могућност
да тачна концентрација забрањене супстанце у узорку може бити испод минималног нивоа пријављивања

представља одбрану од кршења антидопинг правила заснованог на присуству те забрањене супстанце у узорку.]
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Ако спортиста или друга особа оповргне претходну претпоставку показујући да
је дошло до одступања од Међународног стандарда за лабораторије које је
разумно могло узроковати неповољан аналитички налаз, ИЕСФ ће имати терет да
утврди да је такав одлазак није изазвао штетан аналитички налаз.14
3.2.3 Одступања од било ког другог међународног стандарда или другог антидопинг правила
или политике изнетих у Кодексу или овим Антидопинг правилима неће поништити
аналитичке резултате или друге доказе о кршењу антидопинг правила и неће
представљати одбрану на кршење антидопинг правила;15 под условом, међутим,
ако спортиста или друга особа установи да је одступање од једне одпосебних
Међународног стандарда доле наведениходредбимогло разумно узроковати
кршење антидопинг правила засновано на неповољном аналитичком налазу или
грешци у боравишту, ИЕСФ ће имати терет да докаже да је такав одлазак није
изазвао неповољни аналитички налаз или неуспех где:
(и) одступање од Међународногстандарда за тестирање и истраге
у вези са узорка прикупљање или узорак руковање које се разумно
изазвали су антидопинг правила на основу о неповољном аналитичком
налазу, у том случају ИЕСФ ће имати терет да утврди да такво
одступање није узроковало нежељени аналитички налаз;
(ии) одступање од Међународног стандарда за управљање резултатима или
Међународног стандарда за тестирање и истраге у вези са штетним налазом у
пасошу који је разумно могао узроковатиантидопинг правила
кршење, у том случају ИЕСФ ће имати терет да утврди да је такав
одступање није изазвао кршење антидопинг правила;
(иии) одступање од Међународногстандарда за резултате управљања вези
уса захтевом да достави обавјештење за спортисту Б узорка отварања
који би могао разумно да услед анти-допинг прекршај правила на основу
неповољни аналитичкиналаз,у ком случају ВГС Сеасон ће имају терет да
утврде да такав одлазак није узроковао неповољан аналитички налаз;16
(ив) одступање од Међународног стандарда за управљање резултатима у вези
са спортиста обавјештавањемкоје је разумно могло узроковатиантидопинг
кршењеправила засновано на грешци у боравишту, у ком случају ће ИЕСФ имати

14

[Коментар на члан 3.2.2: Терет је на спортисту или другој особи да, равнотежом вјероватноће, утврди одступање од
Међународног стандарда за лабораторије које је разумно могло узроковати неповољан аналитички налаз. Стога,
након што спортиста или друга особа успоставе одлазак балансом вјероватноће, оптерећење спортисте или
друге особе узрочно -посљедично је нешто нижи стандард доказивања - „разумно је могло проузроковати“. Ако
спортиста или друга особа задовољавају ове стандарде, терет се пребацује на ИЕСФ како би на угодно
задовољство вијећа за саслушање доказао да одлазак није узроковао неповољан аналитички налаз.]

15

[Коментар на члан 3.2.3. Стандардно или друго правило које није повезано са прикупљањем или руковањем узорцима,
неповољним налазом пасоша или обавештењем спортисте у вези са грешком боравишта или отварањем узорка Б нпр. Међународни стандард за образовање, Међународни стандард за заштиту приватности и личних података или
Међународни стандард за терапију Изузеци од употребе-могу резултирати поступцима усклађености од стране
ВАДА-е, али нису одбрана у поступку кршења антидопинг правила и нису релевантни по питању да ли је спортиста
починио повреду анти-допинг правила. Слично томе, кршење ИЕСФ-а документа наведеног у члану 20.7.7 Кодекса не
представља одбрану од кршења антидопинг правила.]

16

[Коментар на члан 3.2.3 (иии): ИЕСФ би испунио свој терет да утврди да такав одлазак није изазвао штетне
аналитичке налазе показујући да је, на пример, отварање и анализу узорка Б посматрао независни сведок и да нису
уочене неправилности.]
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Терет утврђивања да такав одлазак није узроковаоборавишта
неуспех.
3.2.4 Чињенице утврђене одлуком суда или стручно -дисциплинског суда надлежне
надлежности које нису предмет нерешене жалбе биће непобитни
докази против спортисте или другог лица на које се одлука односила, осим ако
спортиста или друго лице утврди да је одлуком прекршен принцип природне
правде.
3.2.5 Вијеће за саслушање на саслушању о кршењу антидопинг правила може извести
закључак штетан за спортисту или другу особу за коју се тврди да је починила
повреду антидопинг правила на основу спортисте или друге особе одбијања,
након захтев поднесен у разумном року пре рочишта, да се појави на рочишту
(лично или телефонски према упутствима већа за саслушање) и да одговори на
питања саслушаног већа или ИЕСФ -а.

Члан 4 Листизабрањених
4.1 Укључивање Листизабрањених
Ово антидопинг правила инкорпорирају Листазабрањених,који се објављује и ревидира ВАДА као
што је описано у члану 4.1 Кодекса.Унлесс другачије предвиђено у Листузабрањених или ревизије,
забрањеногСписак и ревизије ступају на снагу према овим Антидопинг правилима три (3) месеца
након објављивања од стране ВАДА-е, без потребе за даљим радњама од стране ИЕСФ-а или његових
националних федерација. Сви спортисти
и друга лица биће везани Забрањеном листоми свим њеним ревизијама, од дана ступања на снагу, без
додатних формалности. Одговорност је свих спортиста и других особа да се упознају са најновијом
верзијом Забрањене листе и свим њеним ревизијама.
ИЕСФ ће својимдоставити националним федерацијама најновију верзију забрањене листе. Свака
национална федерација ће заузврат осигурати да њеним члановима и саставним дијеловима њених
чланова буде достављена и најновија верзија Забрањене листе.17
4.2 Забрањене супстанце и Забрањене методе идентификована на
Листизабрањених 4.2.1 забрањених супстанци и забрањених метода
Листу забрањених се идентификују оне забрањених супстанци и забрањених метода које су
забрањене за допинг у сваком тренутку (и на такмичењу и извантакмичења)због њиховог
потенцијала да побољшају перформансе на будућим такмичењима или њиховог маскирања,
и оних супстанци и метода које су забрањене такмичењу само на. Листизабрањених може
бити проширена од стране ВАДА за одређени спорт. Забрањене супстанцеи забрањене
методе могу бити уврштене на листу забрањених према општој категорији (на пример,
анаболички агенси) или посебним упућивањем на одређену супстанцу или методу.18
4.2.2 Одређене супстанце или одређене методе
17

[Коментар на члан 4.1: Тренутна забрањена листа доступна је на веб страници ВАДА-е на адреси
хттпс://ввв.вада-ама.орг. Забрањена листа ће се ревидирати и објављивати по хитном поступку кад год се укаже
потреба. Међутим, ради предвидљивости, нова забрањена листа ће се објављивати сваке године без обзира на то
да ли су извршене промене или не.]

18

[Коментар на члан 4.2.1: Употреба супстанце ван конкуренције која је само забрањена- Такмичење није кршење
правила против допинга, осим ако се за Узорак прикупљен на такмичењу не пријави Неповољан аналитички налаз за
супстанцу или њене метаболите или маркере.]
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У сврху примене Члан 10, све забрањене супстанце ће бити специфициране
супстанце,супстанци осим оних које су наведене на листи забрањених. Ниједна забрањена
метода неће бити наведена метода, осим ако није посебно идентификована као наведена
метода на листи забрањених.19
4.2.3 Супстанце злоупотребе
У сврху примене члана 10, супстанце злоупотребе укључују оне забрањене
супстанцезабрањених супстанци које супосебно идентификоване као супстанце
злоупотребе на списку јер се често злоупотребљавају у друштву изван контекста спорта.
4.3 ВАДА-е Одређивањеса забрањене листе
ВАДА- ина одредба забрањених супстанци и забрањених метода које ће бити укључене на забрањену
листу, класификација супстанци у категорије на листи забрањених, класификација супстанце као
забрањене у сваком тренутку или у конкуренцији само је класификација супстанце или методе као
специфициране супстанце, наведене методе или супстанце злоупотребе коначна и неће бити
предмет било каквог оспоравања од стране спортисте или друге особе, укључујући, али се не
ограничавајући на било који изазов заснован на аргументу да супстанца или метода нису били
средство за маскирање или нису имали потенцијал да побољшају перформансе, представљају ризик
по здравље или наруше спортски дух.
4.4 Изузеци од терапеутске употребе („ТУЕ“)
4.4.1 Присуство забрањене супстанце или њених метаболита или маркера, и/или употреба
или покушај употребе, поседовања или администрације или покушаја примене
забрањене супстанце или забрањене методе, не сме се сматра кршењем правила
против допинга ако је у складу са одредбама ТУЕ-а одобреног у складу са
Међународним стандардом зау изузеткетерапијској употреби.
4.4.2 ТУЕ Пријаве за
4.4.2.1пријавиће Спортистиспортисти који нису међународног нивоасе својој
Националној антидопинг организацији за добијање ТУЕ. Ако
Национална антидопинг
организација одбије пријаву, спортиста се може жалити искључиво
жалбеном телу описаном у члану 13.2.2.
4.4.2.2 Спортистиспортисти који су међународног нивоа пријавиће се за ИЕСФ.
4.4.3 ТУЕ Препознавање-а20
4.4.3.1 Када спортиста већ има ТУЕ одобрен од стране своје Националне
антидопинг организације у складу са чланом 4.4 Кодекса за предметну
забрањену супстанцу
или забрањену методу , и ако то ТУЕ испуњава постављене критеријуме
19

[Коментар на члан 4.2.2: Наведене супстанце и специфициране методе идентификоване у члану 4.2.2 не треба ни на
који начин сматрати мање важним или мање опасним од других допинг супстанци или метода. Умјесто тога, то су
једноставно твари и методе за које је вјеројатније да су их спорташи конзумирали или употријебили у друге сврхе
осим за побољшање спортских перформанси.]

20

[Коментар на члан 4.4.3: Ако ИЕСФ одбије признати одобрени ТУЕ од стране Националне антидопинг организације
само зато што недостају медицински записи или друге информације потребне за доказивање задовољства
критеријумима у Међународним стандардима за изузеће у терапијској употреби, то питање не треба упућивати
ВАДА-и. Уместо тога, досије треба довршити и поново доставити ИЕСФ-у.]

[Коментар на члан 4.4.3: ИЕСФ се може договорити са Националном антидопинг организацијом да ће Национална
антидопинг организација разматрати пријаве ТУЕ у име ИЕСФ-а.]
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у Међународним стандардима зау изузеткетерапијској употреби, ИЕСФ мора то
признати у сврхе међународног такмичења. Ако ВГС Сеасон
сматра да ВТО не испуњава те критеријуме и тако одбија да
га призна, ВГС Сеасон мора обавијестити спортисту и спортисте"а за борбу против
допинга одмах, са разлозима. Спортиста или Национални
антидопинг организације ће имати двадесет једног (21) дана након овог
обавештењада се питање да ВАДА за преглед у складу са чланом
4.4.7.
Ако се предмет упути ВАДА-и на преиспитивање, ТУЕ који је одобрила Национална
антидопинг организација остаје важећи зана националном нивоу такмичење и
тестирање ван такмичења (али не важи зана међународном нивоу
такмичење) до ВАДА-е одлуке. Ако се предмет не односи на
ВАДА за разматрање у року од двадесет један (21) дан рока, спортиста"а за
борбу против допинга организација мора да утврди да ли је оригинал
ВТО одобри да Национална антидопинг организације треба ипак
остају на снази за национални nivo такмичења и ван такмичења тестирање
(под условом да је спортиста престаје да буде међународни професионални спортиста и
не учествује у међународној разини конкуренције).До одлуке Националне
антидопинг организације , ТУЕ остаје важећи зана националном
нивоу такмичења и ван такмичења (али не важи зана
међународном нивоу такмичења).21
4.4.3.2 Ако ВГС Сеасон одлучи да тестира спортиста који није међународни
професионалниспортиста,ВГС Сеасон мора признати А Туе одобрена у
том спортисти својим за борбу против
допинга, осим ако спортиста је потребно да се пријаве
за признавање ТУЕ сходно члану 5.8 и 7.0 Међународног стандарда заза
изузеткетерапијску употребу.
4.4.4 ТУЕ Процес пријаве 22
4.4.4.1 Ако спортиста већ нема ТУЕ који је одобрила Национална
антидопинг организација за предметну супстанцу или методу, спортиста се
мора пријавити директно ИЕСФ -у.
4.4.4.2 Захтјев ИЕСФ -у за додјелу или признање ТУЕ -а мора се поднијети што је
прије могуће, осим ако сечланови 4.1 или 4.3 Међународног стандарда
зау изузеткетерапијској употреби примјењују. Апликација ће бити у
складу са чланом 6. Међународногстандарда за за терапеутску употребу
изузетака као постављен на сајту ИеСФ је.

21

[Коментар на члан 4.4.3.1: У складу са члановима 5.7 и 7.1 Међународног стандарда за изузетке у терапијској
употреби, ИЕСФ мора објавити и ажурирати обавештење на својој веб страници у којем се јасно наводи (1) који су
спортисти под његовим надлежношћу дужни да применити на њега ТУЕ, (2) које ће одлуке ТУЕ других антидопинг
организација аутоматски признати уместо такве пријаве и (3) које одлуке ТУЕ других антидопинг организација ће
му морати бити достављене на признање . Ако ТУЕ спортисте спада у категорију аутоматски признатих ТУЕ,
тада спортиста не мора да се пријављујеза признање тог ТУЕ -а.]

22

ИЕСФ -у[Коментар на члан 4.4.4: Подношење фалсификованих докумената ТУЕЦ -у или ИЕСФ -у, нуђење или примање
мита особи да изврши или не изврши неко дело, прибави лажно сведочење од било ког сведока или учини било које
друго преварантско дело или било које друго слично намерно мешање или покушај мешања у било који аспект
процеса ТУЕ резултираће оптужба за неовлашћено мењање или покушај неовлашћеног превара према члану 2.5.
Спортиста не би требало да претпоставља да ће његов захтев за доделу или признање ТУЕ (или за обнављање
ТУЕ) бити одобрен. Било која употреба, поседовање или администрација забрањене супстанце или забрањене

методе пре него што је пријава одобрена, у потпуности је на сопствену одговорност спортисте.]

Анти-допинг прописи Међународне еспортске федерације Страна 14 од 63

4.4.4.3 ИЕСФ ће успоставити панел (Терапијска употребаизузеће Одбор
за(„ТУЕЦ“)) да размотри пријаве за доделу или признање ТУЕ.
(а) ТУЕЦ ће се састојати од предсједавајућег и два (2) друга члана са
искуством у њези и лијечењу спортиста и добрим познавањем
клиничке, спортске и медицине вјежбања. Сваки именовани члан
има мандат од четири (4) године.
(б) Пре него што буде члан ТУЕЦ -а, сваки члан мора потписати
изјаву о сукобу интереса и поверљивости. Именовани
чланови неће бити запослени у ИЕСФ -у.
(ц) Када се поднесе захтевза доделу или признање ТУЕ ИЕСФ -у-а,
председавајући ТУЕЦ -а именује три (3) члана (што може
укључивати и председавајућег) да размотре пријаву.
(д) Прије разматрањаза ТУЕ пријаве, сваки члан ће открити
предсједавајућем све околности које би могле утицати на њихову
непристрасност у односу на спортисту који подноси захтјев. Ако је
члан именован од стране председавајућег да размотри захтев не
жели или није у стању да процениза спортисте"с, из ТУЕ
апликацијубило ког разлога, Предсједавајући може именовати
замену или именовати новог ТУЕЦ (нпр, од пре-успостављен листе
кандидата ). Председавајући не може бити члан ТУЕЦ -а ако
постоје околности које могу утицати на непристрасност ТУЕ
одлуке.
4.4.4.4 ТУЕЦ ће одмах процијенити и одлучити о пријави у складу са релевантним
одредбама Међународног стандарда зау
терапијској употреби
изузеткеи обично (тј. Осим ако се примјењују изузетне околности) у
року од највише двадесет један (21) дан од пријема потпуне апликације.
Тамо где је пријава поднета у разумном року пре одржавања догађаја,
ТУЕЦ мора уложити све напоре да донесе своју одлуку пре почетка
догађаја.
4.4.4.5ИЕСФ -а Одлука ТУЕЦ -а биће коначна одлукаи на њу се може уложити
жалба у складу са чланом 4.4.7. Одлука ИЕСФ ТУЕЦ-а биће
достављена у писаној форми спортисти, ВАДА- и и другим
анти-допинг организацијама у складу са Међународним стандардом
зау изузеткетерапијској употреби. Такође ће се одмах пријавити
АДАМС -у.
4.4.4.6ИЕСФ Ако(или Национална антидопинг организација, где се сложила да
размотри пријаву у име ИЕСФ-а) одбије спортисте пријаву, мора о
томеобавестити спортисте одмах, са разлозима. Ако ИЕСФ одобри
спортисте пријаву, мора обавестити не само спортисту, већ и њихову
националну антидопинг организацију. Ако Национална антидопинг
организација сматра да ТУЕ који је одобрио ИЕСФ не испуњава
критеријуме утврђене у Међународном стандарду зау
изузеткетерапијској употреби, има рок од двадесет један (21) дан од
таквог обавештења да ствар проследи ВАДА-и на преглед у складу са
чланом 4.4.7.
Ако Национална антидопинг организација проследи ствар ВАДА-и на
преиспитивање, ТУЕ који је доделио ИЕСФ остаје важећи зана
међународном нивоу такмичење и тестирање ван конкуренције (али
не важи зана националном нивоу такмичење) до ВАДА-е одлуке. Ако
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Организација се не односи на питање да ВАДА за преглед, ТУЕ додељује
ИеСФ постаје важи за националном нивоу Цомпетитион као и када је
двадесет један (21 ) истиче рок за преглед.
4.4.5 Ретроактивни ТУЕ Пријаве
Ако ВГС Сеасон одлучи да прикупи узорак од једног спортисте који није међународни
професионални спортиста или националном нивоуспортиста,као и да Спортиста користи
забрањене супстанце или забрањеног метода за терапеутске сврхе, ВГС Сеасон мора да
дозволи да Спортиста да се пријави за ретроактивни ТУЕ.
4.4.6 Рок, повлачење или укидања А Туе
4.4.6.1 А Туе дата у складу са овим антидопинг правила: (а) да се аутоматски
истиче на крају сваког рока за који је одобрено, без
потребеза било каквим даљњег или друге формалности; (б) биће повучен ако
спортиста не испуни одмах било које захтеве или услове
које намеће ТУЕЦ по одобрењу ТУЕ; (ц) може бити повучен од стране
ТУЕЦ -а ако се накнадно утврди да критеријуми за одобравање ТУЕ -а заправо
нису испуњени; или (д) може бити поништено након прегледа од стране ВАДА -е или по жалби.
4.4.6.2 У таквом случају, спортиста неће бити подложан никаквим последицама
на основу њихове употребе , поседовања или администрације
предметне забрањене супстанце или
забрањене методе у складу са ТУЕ прена
датума ступањаснагу истека, повлачења или поништења на ТУЕ.Преглед
у складу са чланом 5.1.1.1 Међународногстандарда за резултате
управљање неповољнианалитички налаз, пријављено непосредно након
ТУЕ истека, повлачења или укидања, обухвата разматрање да ли
су налаз је у складу са употреби забрањених супстанци или забрањених
метода пре тог датума, у ком случају нећекршење антидопинг правила
бити потврђено.
4.4.7 Жалбе и њихово разматрање оф Мон одлука
4.4.7.1 је ВАДА мора да преиспита одлуку ИеСФ да не призна ТУЕ одобрена од
стране Народне антидопинг организације која је изВАДА од стране
спортисте
илиспортисте. Националне антидопинг организације Поред тога, ВАДА-мора да размотри
одлуку ИеСФ да одобри ТУЕ који је из ВАДАНационална антидопинг
организацијаспортисте. ВАДА можепреиспитати било коју другу
ТУЕ у било ком тренуткуодлуку о, било на захтев погођених или на
сопствену иницијативу. Акоо ТУЕ -у одлукакоја се преиспитује испуњава критеријуме наведене
у Међународном стандарду зау изузећетерапијској употреби, ВАДА се
неће мешати у њу. Ако ТУЕ одлукане испуњава те критеријуме, ВАДА
ће је поништити.23
4.4.7.2 Било која ТУЕ- одлукаа од стране ИЕСФ-а (или Националне антидопинг организације
која се сложила да размотри пријаву у име ИЕСФ-а) коју не
прегледа ВАДАили коју прегледа ВАДА, али је не поништи

23

[Коментар на члан 4.4.7.1: ВАДА има право наплатити таксу за покривање трошкова: (а) сваког прегледа који је
потребно извршити у складу са чланом 4.4.7; и (б) било који преглед одлучи да спроведе, где је обрнута одлука
разматра.]
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прегледа, може се поднети жалба од стране спортисте и / или спортистеза борбу против
допинга, искључиво у ЦАС.24
4.4.7.3 Одлука ВАДА поништи ТУЕ одлукуможе се поднети жалба од стране
спортисте, за борбу против допинга и / или ИеСФ, искључиво
ЦАС.
4.4.7.4 Неуспех у доношењу одлуке у разумном року по прописно поднетој
пријави за одобрење/признање ТУЕ или преиспитивање одлуке о ТУЕ
сматраће се одбијањем пријаве, чиме се покрећу
применљива права на ревизију/жалбу.

ЧЛАН 5 ИСПИТИВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ
5.1 Сврха испитивања и испитивања25
5.1.1 Тестирање и истрага могу се предузети у било коју сврху против допинга. Они ће се
спроводити у складу са одредбама Међународног стандарда за испитивање
и истраге и посебним протоколима ИЕСФ -а који допуњују тај међународни
стандард.
5.1.2 Тестирање ће се предузети да прибави аналитичке доказе да ли је Спортиста је
прекршио члан 2.1 (присуство забрањенесупстанце или њених метаболита или
маркера
у атлета'с Сампле)или члану 2.2(Употреба или покушај употребе од стране
спортиста су забрањена супстанца или забрањенихметода).
5.2 Овлашћење за тестирање
5.2.1 У складу са ограничењима за тестирање догађаја утврђеним у члану 5.3, ИЕСФ ће
имати такмичењу и тестирање наван такмичења овлашћења занад свим
спортистима наведеним у
Уводу у ова антидопинг правила (Одељак „Подручје примене ових Антидопинг правила “).
5.2.2 ИЕСФ може захтевати од било ког спортисте над којим има тестирање овлашћења
за(укључујући сваког спортисту који је служио током периода неподобности) да достави
узорак у било које време и на било ком месту.26
5.2.3 ВАДА ће имати такмичења и тестирањеван такмичења ауторитет заванкако је
наведено у члану 20.7.10 Кодекса.
5.2.4 Ако ИЕСФ делегира или уговори било који део тестирања са националном антидопинг
организацијом директно или преко националне федерације, та национална
антидопинг организација може прикупити додатне узорке или упутити
лабораторију да изврши
24

[Коментар на члан 4.4.7.2: У таквим случајевима, жалба на одлуку је одлука ИЕСФ -а о ТУЕ -у, а не одлука ВАДА -е да
не преиспита одлуку ТУЕ -а или (након што ју је преиспитала) да не поништи одлуку ТУЕ -а. Међутим, време за
жалбу на одлуку ТУЕ почиње да тече све до датума када ВАДА саопшти своју одлуку. У сваком случају, без обзира на
то да ли је ВАДА преиспитала одлуку или не, ВАДА ће бити обавештена о жалби како би могла да учествује ако
сматра да је то.]

25

потребно[Коментар на члан 5.1: Где се тестирање спроводи у сврхе борбе против допинга , аналитички резултати и
подаци могу се користити у друге легитимне сврхе према правилима Антидопинг организације. Види, на пример,
Коментар на члан 23.2.2 Кодекса.]

26

[Коментар на члан 5.2.2: ИЕСФ може добити додатна овлашћења за спровођење тестирања путем билатералних
или мултилатералних споразума са другим потписницама. Осим ако спортиста није идентификовао
шездесетоминутни период за тестирање између сати од 23:00 до 6:00 ујутру, или је на други начин пристао на
тестирање у том периоду, ИЕСФ неће тестирати спортисту у том периоду, осим ако има озбиљне и посебна
сумња да се спортиста може бавити допингом. Оспоравање тога да ли је ИЕСФ имао довољно сумњи за
тестирање током овог временског периода неће бити одбрана од кршења антидопинг правила заснованог на
таквом тесту или покушају теста.]

Међународна еспортска федерација Анти-допинг прописи Страница 17 од 63

додатне врсте анализа na националномантидопинг организације рачун. Ако
додатни узорци се прикупеили изврше додатне врсте анализа, ИЕСФ ће
бити обавештен.
5.3 Тестирање догађаја
5.3.1 Осим ако је доле наведено другачије, само једна организација има овлашћење да
спроводи тестирање на местима догађаја током периода догађаја. На
међународним догађајима, ИЕСФ
(или друга међународна организација која је одлучујуће тијело за догађај) има
овлаштење за провођење тестирања. На националним догађајима, Национална антидопинг организација
те земље имаће овлашћење да спроводи тестирање. На захтев ИЕСФ -а (или друге
међународне организације која је одлучујуће тело за Догађај), свако Тестирање током
Периода Догађаја изванодржавања Место биће координирано са ИЕСФ -ом (или релевантним
владајућим телом Догађаја).
5.3.2 Ако је антидопинг организација, које би иначе има за овлашћењетестирање,али није
одговорна за покретање и усмеравање Тестирање на догађају,жели да спроведе
тестирање
спортиста на Венуес Евент током периодадогађаја,Анти-допинг организација
ће prvi се саветује са ИеСФ (или друге међународне организације која је владајућа тело
догађаја)да добију дозволу за обављање и координира су тестирање.Ако за борбу против
допинга организација није задовољна одговором из ИеСФ (или друге међународне
организације која је владајућа тело догађаја), Анти-допингорганизација може,
у складу са процедурама описаним у Међународнимстандардом за тестирање
и истраге, затражите од ВАДА -е дозволу за спровођење тестирања и да одредите како
да координирате такво тестирање. ВАДА неће одобрити такво тестирање пре него што се
консултује и обавести ИЕСФ (или другу међународну организацију која је
одлучујуће тело за догађај). ВАДА -е јењу се Одлукаконачна и нане може уложити жалба.
Осим ако није другачије предвиђено у одобрењу за обављање тестирање,такви тестови ће се
сматрати изван такмичења тестове.Управљање резултатима за било које такво тестирање је у
надлежности Антидопинг организације која је започела тестирање, осим ако је
другачије предвиђено правилима владајућег тела Догађања.27
5.4 тестирање Захтеви за
5.4.1 ИЕСФ ће спровести планирање дистрибуције тестова и тестирање у складу са
Међународним стандардом за испитивање и истраге.
5.4.2 Тамо где је то разумно изводљиво, тестирање ће бити координирано путем АДАМС -а
како би се повећала ефикасност комбинованог тестирања напораи избегло
непотребно
понављање тестирања.
5.5 спортиста Подаци о боравишту
5.5.1 ИЕСФ је успоставио Регистровано тестирање оних спортиста који су дужни да
доставе информације о боравишту на начин наведен у Међународном стандарду
за тестирање и истраге и који ће бити подложни последицама члана 2.4
кршењакако је предвиђено у Члан 10.3.2. ИЕСФ ће координирати са Националним анти-

27

[Коментар на члан 5.3.2: Пре него што одобри националну антидопинг организацију да започне и спроведе тестирање
на међународном догађају, ВАДА ће се консултовати са међународном организацијом која је владајуће тело за
догађај. Прије него што међународној федерацији одобри покретање и провођење тестирања на националном
догађају, ВАДА ће се консултовати са Националном антидопинг организацијом земље у којој се догађај одржава.
Антидопинг организација која „покреће и води тестирање“
може, ако то одлучи, склопити споразуме са Делегираном трећом страном на коју преноси одговорност за
прикупљање узорака или друге аспекте процеса допинг контроле.]
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Допинг организације да идентификују такве спортисте и да прикупе податке о
њиховом боравишту.
5.5.2 ИЕСФ ће путем-а учинити доступним АДАМС списак који идентификује оне
спортисте који суукључени у регистровано тестирање по имену. ИЕСФ ће
редовно прегледавати и по потреби ажурирати своје критеријуме за укључивање
спортиста у своје регистровано тестирањеи периодично (али не мање од
квартално) прегледавати листу спортиста у свом регистратору како би се
осигурало да свакисписка и спортиста са даље испуњава релевантне услове
критеријума. Спортисти ће бити обавештени пре него што буду укључени у
Регистровано тестирање и када буду уклоњени из те базе. Обавештење ће
садржати информације наведене у Међународном стандарду за испитивање и
истраге.
5.5.3 Када спортиста је укључену међународном регистроване тест групе за ИеСФ и у
националном
регистроване
тест
групе
њиховим
националним
антидопингорганизације,Национална антидопинг организација и ВГС Сеасон ће
се договорити између себе који од њих ће прихватити да спортисте поднесци о
боравишту; ни у ком случају се од спортисте неће захтевати да поднесе пријаве о
више места једном од њих.
5.5.4 У складу са Међународним стандардом за тестирање и истраге, сваки спортиста у
регистратору ће урадити следеће: (а) квартално обавештавати ИЕСФ о свом
боравишту; (б) ажурирати те податке према потреби тако да у сваком тренутку
остану тачни и потпуни; и (ц) стави се на располагање за тестирање на таквим
локацијама.
5.5.5 У смислу члана 2.4, спортисте непридржавањеу складу са захтјевима Међународног
стандарда за тестирање и истрагу сматрат ће се неуспјелом пријавом или
пропуштеним тестом, како је дефинисано у Анексу Б Међународног стандарда за
управљање резултатима, гдје испуњени су услови наведени у Анексу Б.
5.5.6 спортиста уИеСФ је регистровану тест Поол и даље ће бити предмет обавезе у
складу са захтевима боравиште постављеним у међународном стандарду за
тестирање и истраге, осим ако и све док (а) спортиста даје писмено обавештење
ИеСФ да он или она се пензионисао или (б) ИЕСФ га је обавестио да више не
задовољава критеријуме за укључивање убазе ИЕСФ -а регистровано тестирање.
5.5.7: Где информације дане од спортиста, док у регистровану тест пулу ће бити доступни
преко Адамса у ВАДА и другим антидопинг организација које имају овлашћење да
испита да спортисти као што је предвиђено у члану 5.2. Информације о томе где
се налазе ће се у сваком тренутку чувати у строгом поверљивости; користиће се
искључиво у сврхе планирања, координације или спровођења допинг контроле,
пружања информација релевантних за биолошки пасош спортисте или других
аналитичких резултата, за подршку истрази о потенцијалном кршењу антидопинг
правила или за подршку поступцима у којима се тврди да кршење допинг правила;
и биће уништена након што више није релевантна за ове сврхе у складу са
Међународним стандардом за заштиту приватности и личних података.

5.5.8 У складу са Међународним стандардом за тестирање и истраге, ИЕСФ је успоставио
Тестинг Поол, који укључује спортисте који подлежу мање строгим захтевима за
боравиште од спортиста који су укључени уИЕСФ -а регистровано тестирање.
5.5.9 ИЕСФ ће обавестити спортисте пре него што буду укључени уза скуптестирање и
када буду уклоњени. Такво обавештење ће укључивати захтеве за боравиште и
последице које се примењују у случају непоштовања, како је наведено у
члановима 5.5.10 и 5.5.11.
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5.5.10 Спортисти укључени у тестирање морају доставити ИЕСФ-у следеће податке о
локацији како би могли бити лоцирани и подвргнути тестирању:
(а) адреса преко ноћи;
(б) такмичења / догађаја Распоред; и
(ц) Редовне активности обуке.
Такве информације о локацији ће се похранити у АДАМС ради боље тестирања
координацијеса другим антидопинг организацијама.
5.5.11 спортиста Неуспехдаобезбеди информације о боравишту на дан или пре датума
захтева ИеСФ илиспортисте неуспехдапружи тачне информације о боравишту ће
резултирати ВГС Сеасон подизањем спортисту уИеСФ регистровану тест Поолје.
5.5.12 ИЕСФ може, у складу са Међународним стандардом за тестирање и истраге,
прикупљати податке о локацији од спортиста који нису укључени у регистровано
тестирање или поол за тестирање. Ако одлучи да то учини, спортисте пропустда
пружи тражене информације о боравишту на или пре датума који захтева ИЕСФ или
спортисте пропустда пружи тачне податке о локацији резултираће тиме што ће
ИЕСФ уздићи спортисту наИЕСФ -а регистровано тестирање.
5.6 Пензионисани Спортисти који се враћају у конкуренцији
5.6.1 Ако међународни професионални спортиста или националном нивоу спортиста
уИеСФ Регистрована тест група се повлачиионда жели да се врати у активно
учешће у спорту, спортиста неће такмичити у међународним догађајс или МЛБе
све док се спортиста не стави на располагање за тестирање, тако што је шест
месеци унапред писано обавестио ИЕСФ
и њихову Националну антидопинг организацију.
ВАДА, у консултацији са ИЕСФ-ом и Националном антидопинг организацијом
спортисте, може одобрити изузеће од правила о писменом обавештењу о
шестомесечном обавезивању где би строга примена тог правила била неправедна
према спортисти. На ову одлуку се може уложити жалба према члану 13.
Било који такмичарски резултат постигнут кршењем овог члана 5.6.1 биће
дисквалификован осим ако спортиста не може да докаже да није могао разумно
знати да је ово међународни догађај или национални догађај.
5.6.2 Ако се спортиста повуче из спорта током периода забране, спортиста мора писмено
обавестити Антидопинг организацију која је одредила период забране у таквој
пензији. Ако се спортиста тадажели вратити активном такмичењу у спорту,
спортиста се неће такмичити натакмичењима међународним или националним све
док се спортиста не стави на располагање за тестирање давањем писменог
обавјештења од шест мјесеци (или обавјештења еквивалентног периоду забране
преосталих од дана када је Спортиста у пензији, ако је то период био дужи од
шест (6) месеци) да ИеСФ и њиховом Националном борбу против
допинга.

5.7 Програм независних посматрача
ИЕСФ и организациони одбори за ИЕСФ -ове догађаје, као и Националне федерације и
организациони одбори за националне догађаје, овлашћују и омогућавају Програм независних
посматрача на таквим догађајима.
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ЧЛАН 6 АНАЛИЗА УЗОРАКА
Узорци ће се анализирати у складу са следећим принципима:
6.1 Коришћење акредитованих, одобрених лабораторија и других лабораторија
6.1.1 У сврху директног утврђивања штетних аналитичких налаза према Члан 2.1, Узорци
ће се анализирати само у ВАДАлабораторијама акредитованим од стране-е или
лабораторијама које јеодобрила на други начин ВАДА. Избород стране ВАДА-е или
одобрене од ВАДАлабораторије акредитоване-е, која се користи за узорака анализу,
одређује искључиво ИЕСФ.28
6.1.2 Као што је предвиђено чланом 3.2, чињенице у вези са кршењем антидопинг правила
могу се утврдити на било који поуздан начин. Ово би укључивало, на пример,
поуздана лабораторијска или друга форензичка испитивања спроведена изванод
стране ВАДАлабораторија акредитованих или одобрених-е.
6.2 Сврха анализе узорака и података
Узорци и повезани аналитички подаци или допинг контроли информације оће се анализирати ради
откривања забрањених супстанци и забрањених метода идентификованих на листи забрањених и
других супстанци према упутствима ВАДА -е у складу са програмом праћења описаним у члану 4.5.
Кодекса,или да помогне ИеСФ у профилирању одговарајућих параметара у sportiste урина, крви или
друге матрикс, укључујући ДНК или геномски профилисања, или било који други легитимни
анти-допинг сврхе.29
6.3 Истраживање на узорцима иподацисе
узорцимакојиодносе аналитичким подацима и Допинг контрола информацијамаможе да се користи у
истраживачке сврхе антидопинг, иако не Узорак може да се користи за истраживање без спортисте.
писмене сагласности Узорци и сродни аналитички подаци или подаци о допинг контроли који се
користе у истраживачке сврхе прво ће се обрадити на такав начин да се спријечи да се узорци и
повезани аналитички подаци или допинг контроли информације оврате унатраг до одређеног
спортисте. Сва истраживања која укључују узорке и сродне аналитичке податке или допинг контроли
информације оморају се придржавати принципа наведених у члану 19. Кодекса.30
6.4 Стандарди за узорака анализуи извештавање
У складу са чланом 6.4 Кодекса, ИЕСФ ће затражити од лабораторија да анализирају узорке у складу
са Међународним стандардом за лабораторије и чланом 4.7 Међународног стандарда за испитивање
и испитивања.
Лабораторије на властиту иницијативу и трошак могу анализирати узорке за забрањене супстанце
или забрањене методе које нису укључене у стандардни узорака мени за анализу, или на захтјев
ИЕСФ -а. Резултати
28

[Коментар на члан 6.1.1: Кршења члана 2.1 могу се утврдити само анализом узорака коју је извршила лабораторија са
акредитацијом ВАДА-е или друга лабораторија одобрена од стране ВАДА-е. Кршења других чланака могу се
утврдити коришћењем аналитичких резултата из других лабораторија све док су резултати поуздани.]

29

[Коментар на члан 6.2: На пример, релевантне информације у вези са допинг контролом могу се користити за
усмеравање циљног тестирања или за подршку -поступак кршења допинг правила према члану 2.2, или обоје.]

30

[Коментар на члан 6.3: Као што је случај у већини медицинских или научних контекста, употреба Узорака и сродних
информација за осигурање квалитета, побољшање квалитета, побољшање метода и развој или утврђивање
референтне популације не сматра се истраживањем. Узорци и сродне информације који се користе у такве
дозвољене неистраживачке сврхе такође се морају прво обрадити на такав начин да се спречи њихово праћење од
одређеног спортисте, узимајући у обзир принципе наведене у члану 19. Кодекса, као као и захтеви Међународног
стандарда за лабораторије и Међународног стандарда за заштиту приватности и личних података.]
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из било које такве анализе биће пријављени ИЕСФ-у и имају исту важност и последице као и сваки
други аналитички резултат.31
6.5 Даљња анализа узорка прије или током управљања резултатима
Не постоји ограничење овлаштења лабораторије да проводи поновљене или додатне анализе на
узорку прије него што ИЕСФ обавијести спортисту да је узорак основа за чланак 2.1. оптужба за
кршење антидопинг правила. Ако након таквог обавештења ИЕСФ жели да спроведе додатну анализу
на том узорку, то може учинити уз сагласност спортисте или одобрење органа за саслушање.
6.6 Даљња анализа узорка након што јетужбом за кршење антидопинг правила
пријављенНакон што је лабораторија пријавила узорак као негативан или накао негативан, или узорак
други начин није резултираоније на други начин резултирао оптужбом за кршење правила против
допинга , може се похранити и подвргнути даљњим анализама у смислу члана 6.2 у било које вријеме
искључиво по налогу Антидопинг организације која је покренула и усмјерила узорака
прикупљањеили ВАДА-е. Свака друга антидопинг организација која има овлашћење да тестира
спортисту који жели да спроведе даљу анализу на ускладиштеном узорку може то учинити уз
дозволу Антидопинг организације која је покренула и усмерила узорака прикупљањеили ВАДА-е, и
биће одговорна за све следеће уп Управљање резултатима. Сваки узорак за складиштење или даља
анализа покреће ВАДА или другог антидопинг организације ће бити на ВАДА-'сили да терет
организације. Даља анализа узорака мора бити у складу са захтевима Међународног стандарда за
лабораторије.
6.7 Подела А или Б узорак
где јеВАДА,анти-допинг организација са резултатима Управа,и / или
ВАДА--аццредитедлабораторија (уз сагласност ВАДА или антидопингорганизације са резултатима
Управа)жели да поделе а или Б Узорак у сврху кориштења првог дијела подијељеног узорка заА
узорка анализуи другог дијела подијељеног узорка ради потврде, затимпроцедуре наведене у
Међународном стандарду ће се слиједитиза лабораторије.
6.8 ВАДА-правада заузме узорака и података
ВАДА може, по свом нахођењу у било које време, са или без претходне најаве, да је фактичко
посједовање сваки узорак и сродних аналитичких података или информација у поседу лабораторије
или анти- Допинг Организатион. На захтјев ВАДА-е, лабораторија или Антидопинг организација која
посједује Узорак или податке одмах ће одобрити приступ и омогућити ВАДА- и да физички посједне
Узорак
или податке. Ако ВАДА није доставила претходно обавјештење лабораторији или Анти-допинг
организацији прије него што је узела узорак или податке, она ће то обавијестити лабораторију и сваку
антидопинг организацију чије је узорке или податке узела ВАДА у разумном року време након
преузимања поседа. Након анализе и било истраге о одузете узорка или подацима, ВАДА може
усмерити другог анти
допинг асоцијацијом са овлашћењем да тестирају спортисту да преузме Вођење резултата
одговорност за узорку или податке ако се открије потенцијална кршења антидопинг правила.32

31

[Коментар на члан 6.4: Циљ овог члана је да се принцип „интелигентног тестирања“ прошири на мени за анализу
узорака како би се најефикасније и најефикасније открио допинг. Познато је да су расположиви ресурси за борбу
против допинга ограничени и да повећање изборника за анализу узорака може, у неким спортовима и земљама,
смањити број узорака који се могу анализирати.]

32

[Коментар на члан 6.8: Отпор или одбијање ВАДА -е физичко поседовање узорака или података могло би
представљати фалсификовање, саучесништво или чин неусклађености како је предвиђено у Међународном
стандарду за усаглашеност кодекса од стране потписника, а такође може представљати и кршење Међународног
стандарда за лабораторије. По потреби, лабораторија и/или Антидопинг организација помоћи ће ВАДА-и у
осигуравању да одузети Узорак или подаци не одуговлаче при изласку из одговарајуће земље.]
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ЧЛАН 7 УПРАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТИМА: ОДГОВОРНОСТ, ПОЧЕТНИ ПРЕГЛЕД,
ОБАВЕШТЕЊЕ И ПРИВРЕМЕНЕ суспензије
Резултати Управљање према овим Антидопинг правилима успоставља процес осмишљен за решавање
питања кршења антидопинг правила на поштен, брз и ефикасан начин.
7.1 Одговорност за вођење управљања резултатима
7.1.1 Осим ако није другачије предвиђено у члановима 6.6, 6.8 и Кодексу, члану 7.1, за
управљање резултатима ће бити одговорна и биће регулисана процедуралним
правилима Антидопинг организације која је покренула и усмерила узорака
Прикупљање(или, ако нема узорака прикупљања, Антидопинг организација која
прво обавјештава спортисту или другу особу о потенцијалном кршењу
антидопинг правила, а затим марљиво наставља са кршењем тог антидопинг
правила).
7.1.2 У околностима у којима правила националне антидопинг организације не дају
националној антидопинг организацији овлашћења над спортистом или другом
особом која није држављанин, резидент, власник лиценце или члан спортске
организације те држави, или Национална антидопинг организација одбије да
изврши таква овлашћења, Управљање резултатима ће спроводити одговарајућа
Међународна федерација или трећа страна која има овлашћења над спортистом
или другом особом у складу са правилима важеће међународне федерације.
7.1.3 У случају да велики догађај Организација претпоставља само ограничене резултате за
управљање одговорности који се односе на узорак покренут и спроведен током
догађаја које је спровео великидогађајорганизације,или кршење антидопинг
правила који се јавља током такав догађај,предмет се односи од стране
организације великих догађаја релевантној Међународној федерацији ради
довршетка управљања резултатима.
7.1.4 Управљање резултатима у односу на потенцијални неуспех боравишта (неуспех у
подношењу пријаве или пропуштени тест) ће управљати ИЕСФ или Национална
антидопинг организација
са којом дотични спортиста доставља информације о боравишту, како је предвиђено
Међународним стандардом за Управљање резултатима. Ако ИЕСФ утврди
неуспех у подношењу пријаве или пропуштени тест, он ће те податке доставити
ВАДА-и путем АДАМС-а, где ће бити доступни другим релевантним антидопинг
организацијама.
7.1.5 Друге околности у којима ИЕСФ преузима одговорност за вођење управљања
резултатима у вези са кршењем антидопинг правила у које су укључени
спортисти и друга лица под његовим овлашћењем утврдиће се позивањем на и у
складу са чланом 7 Кодекса.
7.1.6 ВАДА може упутити ИЕСФ да води Управљање резултатима у посебним околностима.
Ако ИЕСФ одбије да води Управљање резултатима у разумном року који је

одредила ВАДА, такво одбијање ће се сматрати чином непоштовања правила, а
ВАДА може упутити другу
антидопинг организацију са овлашћењем над спортистом или другом особом, која
је вољна да то учини дакле, да преузме Управљања резултатима
одговорностуместо ИЕСФ-а или, ако не постоји таква Антидопинг организација,
било која друга Анти-допинг организација која је вољна да то учини. У том
случају ИЕСФ ће надокнадити трошкове и адвокатске таксе за вођење
[Коментар на члан 6.8: ВАДА, наравно, не би једнострано преузела узорке или аналитичке податке без доброг
разлога повезаног са потенцијалним кршењем антидопинг правила, непоштовањем од стране потписника или
допинг активностима друге особе. Међутим, одлуку о томе постоји ли добар разлог ВАДА мора донијети према
властитом нахођењу и неће подлијегати оспоравању. Конкретно, постоји ли добар разлог или не, неће бити
одбране од кршења антидопинг правила или његових посљедица.]
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Управљање резултатимаУправљање резултатима другој антидопинг
организацији коју је одредила ВАДА , а пропуст да се надокнаде трошкови и
адвокатске таксе сматраће се чином
непоштовања.
7.2 Преглед и обавештење у вези са потенцијалним кршењима антидопинг правила
ИЕСФ ће извршити преглед и обавештење у вези са било којим могућим кршењем антидопинг
правила у складу са Међународним стандардом за управљање резултатима.
7.3 Утврђивање претходних кршења антидопинг правила
Пре него што спортисту или другој особи да обавештење о потенцијалном кршењу антидопинг
правила, како је горе наведено, ИЕСФ ће се обратити АДАМС-у и контактирати ВАДА-у и друге
релевантне анти-допинг организације како би утврдио да ли постоје -постојање кршења допинг
правила.
7.4 Привремене суспензије 33
7.4.1 Обавезна привремена суспензија након неповољног аналитичког налаза или неповољног
налаза пасоша
Ако ИЕСФ прими негативан аналитички налазналаз или неповољног пасоша (по
завршетку процеса прегледа налаза штетних пасоша ) за забрањену супстанцу
или забрањену методу која није указано Супстанца или указанометод,она ће да
уведе привременусуспензију на Спортиста одмах по или након разматрања и
обавештење које се тражи у члану 7.2.
Обавезна привремена суспензија може се отклонити ако: (и) спортиста
демонстрира ИЕСФ -овој комисији за саслушања да је вероватно да је дошло до
кршења контаминираног производа, или (ии) кршење укључује супстанцу
злоупотребе и спортиста утврђује право на смањење период забране према члану
10.2.4.1.
Одлука ИЕСФ -овог већа за саслушање да не укине обавезну привремену
суспензију због спортисте у тврдњивези са контаминираним производом неће се
жалити.
7.4.2

Опционална привремена суспензија на основуодређенеодређене неповољног
аналитичког налаза за супстанце, методе, загађене производеили друга кршења
антидопинг правила
ИЕСФ може одредити привремену суспензију због кршења антидопинг правила
која нису обухваћена чланом 7.4.1. анализа спортисте Б узорка или завршног
рочишта описаног у члану 8.

Опционална привремена суспензија може се укинути према нахођењу ИЕСФ -а у
било које време пре одлуке ИЕСФ -ове комисије за расправу према члану 8, осим
ако није другачије одређено у Међународном стандарду за резултате Менаџмент.
7.4.3 Могућност за саслушање или жалбу
Без обзира на чланове 7.4.1 и 7.4.2, привремена суспензија се не може изрећи ако
се спортисти или другој особи не да: (а) прилика за привремено саслушање,
33

[Коментар на члан 7.4: Пре него што ИЕСФ може једнострано наметнути привремену суспензију,интерни преглед
наведен у овим Анти-допинг правилима и Међународним стандардом за прво се мора завршитиуправљање
резултатима.]
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или пре или благовремено након изрицања привремене суспензије; или (б)
могућност за убрзано саслушање у складу са чланом 8 благовремено
након изрицања привремене суспензије.
На увођење привремене суспензије, или на одлуку да се не уведе привремена
суспензија, може се уложити жалба по убрзаном поступку у складу са чланом 13.2.
7.4.4 Добровољно прихватање привремене суспензије
Спортисти на сопствену иницијативу могу добровољно прихватити привремену
суспензију ако су то учинили пре каснијег од: (и) истека десет (10) дана од
извештајаБ узорка
(или одрицања одБ узорак) или десет (10) дана од обавештења о било ком другом
кршењу антидопинг правила, или (ии) датум на који се спортиста први пут
такмичи након таквог извештаја или обавештења.
Друга лица на сопствену иницијативу могу добровољно прихватити привремену суспензију
ако то учине у року од десет (10) дана од обавештења о кршењу антидопинг правила.
Након таквог добровољног прихватања, привремена суспензија ће имати пуни
ефекат и третираће се на исти начин као да је привремена суспензија изречена
према члану 7.4.1 или 7.4.2; под условом, међутим, у било које време после
добровољно
прихватања привременесуспензије, спортиста или друго лице може да повуче
такву прихватање, у ком случају Спортиста или друго Лице не смеју да примају
никакве заслуге за време претходно служио током привременесуспензије.
7.4.5 Ако се привремена суспензија изрекне на основуА негативног аналитичког налаза
узорка и накнаднеБ узорка анализе(ако то захтева спортиста или ИЕСФ) не
потврдиА узорка анализу, тадаанализама спортиста неће бити подвргнут даљим
Привремена суспензија због кршења члана 2.1. У околностима у којима је
спортиста (или спортистички тим) уклоњен са догађаја на основу кршења члана
2.1, а накнаднаБ узорка анализане потврђујеА узорка налаз, ако је зато још увек
могуће спортисту или тимда би били поново уметнути, без другачијег утицаја на
догађај, спортиста или тим могу наставити да учествују у догађају.
7.5 управљању Одлуке о
резултатима Резултати Управљачке одлуке или пресуде ИЕСФ-а не смију се ограничити на
одређено географско подручје или спорт ИЕСФ-а, те ће се бавити и без ограничења ријешити сљедећа
питања: (и) да ли је почињено кршење антидопинг правила или условнисуспензија треба наметнути,
чињенични основ за такав утврђивање, као и специфичне Чланови који су прекршена, и (ии) све
Последице које произилазе из кршења антидопинг правила (с), са важећим дисквалификација у складу
са члановима 9 и 10.10, било какво одузимање медаља или награда, било који период забране (и

датум када почиње да тече) и било какве финансијске последице.34
34

[Коментар на члан 7.5: Одлуке о управљању резултатима укључују привремене суспензије.
Свака одлука ИЕСФ-а требала би се односити на то да ли је почињено кршење антидопинг правила и све
посљедице произашле из кршења, укључујући све дисквалификације осим дисквалификације према члану 10.1 (које је
остављено владајућем тијелу за догађај). У складу са чланом 15., таква одлука и њено наметање посљедица имаће
аутоматски учинак у сваком спорту у свакој земљи. На пример, за утврђивање да је спортиста починио кршење
правила против допинга на основу неповољног аналитичког налаза за узорак узет на такмичењу, резултати
спортисте добијени на такмичењу биће дисквалификовани према члану 9 и свим осталим такмичарским
резултатима до којих је дошло Спортиста од датума прикупљања узорка до трајања периода забране такође је
дисквалификован према члану 10.10; ако је штетни аналитички налаз произашао из тестирања на догађају,
одговорност организације великих догађаја је да одлучи да ли су и други појединачни резултати спортисте у
догађају пре прикупљања узорака такође дисквалификовани према члану 10.1.]
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7.6 Обавештавање о управљању резултатима одлукама о
ИЕСФ ће обавестити спортисте, друга лица, потписнике и ВАДА о управљању резултатима
одлукама окако је предвиђено чланом 14. и Међународним стандардом за управљање резултатима.
7.7 Повлачење из спорта35
Ако се спортиста или друга особа пензионише док је ИЕСФ -ов управљања резултатима процесу
току, ИЕСФ задржава овлашћење да заврши свој управљања процесрезултатима. Ако се спортиста
или друга особа повуче пре него штобило какав управљања резултатима је започеопроцес, а ИЕСФ
би имао управљање резултатима овлашћења занад спортистом или другом особом у време када је
спортиста или друга особа починила кршење антидопинг правила, ИЕСФ има овлашћења да
спроведе Управљање резултатима.

ЧЛАН 8 УПРАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТИМА: ПРАВО НА ПОШТЕНО СЛУШАЊЕ И
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУКИ О СЛУШАЊУ
За свако лице за које се тврди да је починило кршење правила против допинга, ИЕСФ ће обезбедити правично
саслушање у разумном року поштено, непристрасно и оперативно независно саслушање панел у складу са
Кодексом и Међународним стандардом за управљање резултатима.
8.1 Поштено
8.1.1 Поштено, непристрасно и оперативно независно рочиштевеће за саслушање
8.1.1.1 ИЕСФ ће успоставити веће за саслушање, које има надлежност да саслуша
и утврди да ли је спортиста или друга особа, подложна овим
антидопинг
правилима, извршила -кршење допинг правила и, ако је применљиво,
наметање релевантних последица.
8.1.1.2 ИЕСФ ће осигурати да панел за саслушања ИЕСФ -а буде слободан од
сукоба интереса и да његов састав, мандат, радно искуство, оперативна
независност и одговарајуће финансирање буду у складу са захтјевима
Међународног стандарда за управљање резултатима.
8.1.1.3 Чланови одбора, чланови особља, чланови комисије, консултанти и
службеници ИЕСФ-а или његових подружница (нпр. Националних федерација или конфедерација),
као ни било које лице укључено у истрагу и претходно одлучивање о
питању, не могу бити именовани за чланове и/или службеници (у мери у којој је
такав службеник укључен у процес разматрања и/или састављања било које
одлуке) ИЕСФ -овог већа за саслушање. Конкретно, ниједан чланније
претходно разматрао било коју ТУЕ пријаву за, управљању резултатима одлуку о
у истом датом случајуили жалбе.

8.1.1.4ИЕСФ -а Комисија за саслушањесастоји се од независног предсједавајућег и четири (4)
друга независна члана.
8.1.1.5 Сваки члан ће бити именован узимајући у обзир њихово потребно
искуство против допинга, укључујући њихово правно, спортско, медицинско и/или научно искуство
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[Коментар на члан 7.7: Понашање спортисте или друге особе пре него што је спортиста или друга особа била
подређена било којој антидопинг организацији не би представљало кршење антидопинг правила, али би могло бити
легитиман основ за порицање спортисте или неко друго лице у спортској организацији.]
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. Сваки члан ће бити именован на мандат који се може једном обновити на три
(3) године.
8.1.1.6ИЕСФ-а моћи Комисија за саслушањеће водити саслушање и процес
доношења одлука без уплитања ИЕСФ-а или било које треће стране.
8.1.2 Процес саслушања
8.1.2.1ИЕСФ Кадапошаље обавештење спортисти или другој особи у којој их
обавештава о потенцијалном кршењу антидопинг правила, а спортиста
или друго лице не
одустаје од саслушања у складу са чланом 8.3.1 или чланом 8.3.2, тада се
предмет прослеђује ИЕСФ -овом Већу за саслушање ради саслушања и
одлучивања, које ће се водити у складу са принципима
описаним у члановима 8. и 9. Међународног стандарда за резултатима
управљање.
8.1.2.2 Предсједавајући ће именовати три (3) члана (који могу укључивати и
предсједавајућег) да разматрају тај предмет. Приликом саслушања
предмета, један (1) члан већа мора бити квалификовани
адвокат, са најмање три (3) године релевантног правног искуства, а један
(1) члан већа ће бити квалификовани лекар, са најмање
три (3) године релевантног медицинског искуства.
8.1.2.3ИЕСФ -а Након што га предсједавајући именује за члана вијећа за
саслушање, сваки члан мора потписати изјаву да не постоје чињенице
или околности
које су му познате и које би могле довести у питање њихову непристрасност у
очима било које стране , осим оних околности које су откривене у
декларацији.
8.1.2.4примењују Саслушања одржана у вези са догађајима у вези са
спортистима и другим лицима на која сеова Анти-допинг правила
могу се спровести по
убрзаном поступку, ако то допушта комисија за саслушање ИЕСФ-а.36
8.1.2.5 ВАДА-, Национални Федерација и Народнаантидопинг организација
спортисте или друго Лице може да присуствује расправи у својству
посматрача. У сваком
случају, ИЕСФ ће их у потпуности обавијестити о статусу неријешених предмета
и резултатима свих рочишта.
8.2 Обавјештење о одлукама
8.2.1 На крају расправе, или одмах након тога, Вијеће за саслушање ИЕСФ -а донијет ће
писмену одлуку која је у складу са чланом 9. Међународног стандарда за
управљање резултатима и која укључује све разлоге за одлуку, период забране

изречене, дисквалификација резултата према члану 10.10 и, ако је применљиво,
оправдање заштонајвеће могуће последице нису наметнуте.
8.2.2 ВГС Сеасон обавештава ту одлуку Спортиста или друго лице и другим антидопинг
организација са правом на жалбу према члану 13.2.3, и одмах ће га пријавити
у Адамс.На одлуку се може уложити жалба како је предвиђено чланом 13.
8.3 Одрицање од саслушања
36

[Коментар на члан 8.1.2.4: На пример, саслушање се може убрзати уочи великог догађаја где је решавање кршења
антидопинг правила неопходно да би се утврдило да ли спортиста има право да учествује у догађају или током
манифестација на којој ће се резолуција предмета утиче на ваљаност спортисте резултатима или наставак
учешћа у овом догађају.]
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8.3.1 спортисте или другог лица против кога кршењу антидопинг правила може се изричито
одрећи саслушања и сложити се са последицама које је предложио ИЕСФ.
8.3.2 Међутим, ако спортиста или друга особа против које се тврди да је прекршен
антидопинг правило не оспори ту тврдњу у року од двадесет (20) дана или рока
који је иначе наведен у обавештењу које је послао ИЕСФ потврђујући повреду,
сматраће се да су одустали од саслушања, да су признали повреду и да су
прихватили предложене последице.
8.3.3 У случајевима када се примењује члан 8.3.1 или 8.3.2, саслушање пред ИЕСФ -овим
Већем за саслушање неће бити потребно. Умјесто тога, ИЕСФ ће хитно издати
писмену одлуку која је у складу са чланом 9 Међународног стандарда за
управљање резултатима и која укључује потпуне разлоге за одлуку, период
забране изречене, дисквалификацију резултата према члану 10.10 и, ако је
примјењиво, оправдање. због чеганајвеће потенцијалне
последице нису
наметнуте.
8.3.4 ВГС Сеасон обавештава ту одлуку Спортиста или друго лице и другим антидопинг
организација са правом на жалбу према члану 13.2.3, и одмах ће га пријавити
у Адамс.ИЕСФ ће јавно објавити ту одлуку у складу са чланом 14.3.2.
8.4 Слободан Расправа пред КАС
кршењимапротив допинга тврдили против међународни нивоспортиста, на националном нивоу
спортисте или друге лица, могу уз сагласност спортисте или друге особе,ИеСФ (где има Вођење
резултата одговорносту складу са чланом 7) и ВАДА, биће саслушани на једном рочишту директно
у ЦАС -у.37

ЧЛАН 9 АУТОМАТСКА ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА
Кршење антидопинг правила у појединачним спортовима у вези са такмичарским тестом аутоматски доводи
до дисквалификације резултата постигнутог на том такмичењу са свим посљедицама, укључујући одузимање
медаља, бодова и награда.38

ЧЛАН 10 САНКЦИЈЕ ПО ПОЈЕДИНЦИМА
10.1 Дисквалификација резултата у догађају током којег сеантидопинг правилаКршење
10.1.1 догоди кршењеантидопинг правила које се десило током или у вези са догађајем може,
по одлуци владајућег тијела догађаја, довести до дисквалификације свих
спортисте
појединачних резултатапостигнутих на том догађају са свим посљедицама,
укључујући одузимање свих медаља, бодова и награда, осим како је предвиђено
чланом 10.1.2.

37

[Коментар на члан 8.4: У неким случајевима, комбиновани трошкови одржавања расправе у првом степену на
међународном или националном нивоу, затим поновног саслушања предмета пред ЦАС -ом могу бити веома велики.
Тамо гдје су све стране идентификоване у овом члану увјерене да ће њихови интереси бити адекватно заштићени
на једном рочишту, нема потребе да спортиста или антидопинг организације сносе додатне трошкове два (2)
рочишта. Антидопинг организација може учествовати у саслушању ЦАС-а као посматрач. Ништа наведено у члану
8.4 не спречава спортисту или другу особу и ИЕСФ (где има одговорност управљања резултатима) да се одрекну
свог права на жалбу договором. Такво одрицање, међутим, само обавезује стране у том споразуму, а не било који
други субјект који има право жалбе према Кодексу.]

38

[Коментар на члан 9: За тимске спортове, све награде које добију поједини играчи биће дисквалификоване. Међутим,
дисквалификација тима бит ће предвиђена чланом 11. У спортовима који нису тимски спортови, али у којима се
награде додјељују тимовима, дисквалификација или друге дисциплинске мјере против тима када је један или више
чланова тима починило антидопинг правило кршење ће бити како је предвиђено важећим правилима Међународне
федерације.]
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Фактори који треба да буду укључени у разматрање о томе да ли ће се
дисквалификовати други резултати неког догађаја могу укључивати, на пример,
озбиљност спортисте антидопингправила и да ли је Спортиста је негативан у
другим такмичењима.39
10.1.2 Ако спортиста утврди да не сноси никакву грешку или немар због кршења,
спортиста појединачни резултатина другим такмичењима неће бити
дисквалификовани, осим ако се спортисте резултатина такмичењима која нису
такмичења у којима се примењује правило против допинга кршењевероватно је
било погођено спортисте антидопинг правилакршењем.
10.2 Неспојивост са Присуства, Употреба или покушај употребеили поседовања забрањених
супстанци или забрањених метода
Период забране за повреду члана 2.1, 2.2 или 2.6 ће бити као што следи, уз потенцијалну
елиминацију, смањење или суспензију основу члана 10.5 , 10.6 или 10.7:
10.2.1 Период забране, у складу са чланом 10.2.4, биће четири (4) године где:
10.2.1.1 Кршење правилаНаведенуНаведену против допинга не укључује супстанцу или
методу, осим ако спортиста или другане особа може утврдити да је
кршење антидопинг правила није било намерно.40
10.2.1.2 кршење правила анти-допинга обухвата Специфичнесупстанце или одређеног
метода и ВГС Сеасон може утврдити да је кршење антидопинг правило било
намерно.
10.2.2 Ако се члан 10.2.1 не примењује, у складу са чланом 10.2.4.1, период забране ће бити
две (2) године.
10.2.3 Како се користи у члану 10.2, израз „намерно“ има за циљ да идентификује оне
спортисте или друга лица која се баве понашањем за које су знали да представља
кршење антидопинг правила или су знали да постоји значајан ризик да би то
понашање могло представљати или
довести до кршења антидопинг правила и очигледно занемарити тај ризик. Анти
допинг правила као последица неповољни аналитички налаз за супстанцу која је
забрањена само на такмичењу ће бити ребуттабли претпоставља се да не
"намерно" ако је супстанца у одређеном супстанце и да спортиста не може
докаже да је забрањена супстанца је коришћена Од -конкуренције. До кршења
антидопинг правила као последица неповољни аналитички налаз за супстанцу која
је забрањена само на такмичењу
не сматра се "намерно" ако супстанца није Специфичне супстанце ида спортиста
не може докаже да је забрањена супстанца је коришћенаОут- такмичења у

контексту који није повезан са спортским перформансама.41
39

[Коментар на члан 10.1.1: Док члан 9 дисквалификује резултат у једном такмичењу у којем је спортиста био
позитиван (нпр. 100 метара леђно), овај члан може довести до дисквалификације свих резултата у свим тркама
током такмичења ( нпр. Светско првенство у пливању).]

40

[Коментар на члан 10.2.1.1: Иако је теоретски могуће да спортиста или друга особа утврди да кршење антидопинг
правила није било намерно без показивања како је забрањена супстанца ушла у систем , мало је вероватно да ће у
случају допинга према члану 2.1 спортиста успети да докаже да се спортиста понашао ненамерно, а да није
утврдио извор забрањене супстанце.]

41

[Коментар на члан 10.2.3: Члан 10.2.3 пружа посебна дефиниција „намерног“ која се примењује само у сврхе члана 10.2.]

Антидопинг прописи Међународне еспортске федерације Страна 29 од 63

10.2.4 Без обзира на било коју другу одредбу у члану 10.2, где кршење антидопинг правила
укључује супстанцу злоупотребе:
10.2.4.1 Ако спортиста може да утврди да је до било каквог гутања или употребе дошло ван
такмичења и да није повезан са спортским перформансама, период
забране ће бити три (3) месеци неподобности.
Поред тога, период забране израчунати према овом члану 10.2.4.1
се може ублажити до једне (1) месеца ако спортиста или друго лице задовољавајуће
заврши супстанцу злоупотребу програмалечења одобрио ИеСФ.
Период забране основана овог члана 10.2.4.1 не подлеже било
смањење по основу било које одредбе члана 10.6.42
10.2.4.2 Ако се гутање, употреба или поседовање догодило током такмичења, а спортиста
може утврдити да контекст гутања, употребе или поседовања није
повезан са спортским перформансама, тада се гутање, употреба или поседовање неће
сматрати намерним у сврхе члана 10.2.1 и неће
представљати основу за утврђивање отежавајућих околности према члану
10.4.
10.3 Неподобност за друга кршења антидопинг правила
Период забране за кршење антидопинг правила, осим како је предвиђено чланом 10.2, биће следећи,
осим ако су применљиви чланови 10.6 или 10.7:
10.3.1 За кршења члана 2.3 или 2.5, период забране ће бити четири (4) године осим: (и) у
случају да се не поднесе узорака прикупљање, ако спортиста може да утврди да
извршење кршења антидопинг правила није било намерно, период забране биће
две (2) године; (ии) у свим осталим случајевима, ако спортиста или друга особа
могу утврдити изузетне околности које оправдавају смањење периода
забране, период забране ће бити у распону од две (2) године до четири (4)
године, зависно од о спортисте или друге особестепену грешке; или (иии) у
случају који се односи на заштићену особу или спортисту рекреативца, период
забране ће бити у распону од највише двије (2) године и, у најмању руку, опомене
и без периода забране, у зависности од заштићене особе или рекреативцаСтепен
грешке.
10.3.2 За кршење члана 2.4, период забране ће бити две (2) године, подложне смањењу на
најмање једну (1) годину, у зависности од спортисте степена грешке.
Флексибилност између две (2) године и једне (1) године дисквалификације у овом
члану није доступна спортистима где образац промене боравишта у последњем
тренутку или друго понашање изазива озбиљну сумњу да је спортиста покушавао
да избегне да буде доступан Тестирање.
10.3.3 За кршење члана 2.7 или 2.8, период забране ће бити најмање четири (4) године до

доживотне забране, у зависности од озбиљности повреде.
Чланку2.7 или члану 2.8 кршење укључује заштићена особа сматра се
42

[Коментар на члан 10.2.4.1: Одлуке о томе да ли је програм третмана одобрен и да ли су спортиста или друга особа
на задовољавајући начин завршили програм биће донети према искључивом нахођењу ИЕСФ -а. Овим чланом се жели
дати ИЕСФ -у слободу да примени сопствену пресуду како би идентификовао и одобрио легитимне и угледне, за
разлику од „лажних“ програма лечења. Очекује се, међутим, да се карактеристике легитимних програма лијечења
могу увелике разликовати и мијењати током времена тако да не би било практично да ВАДА развије обавезне
критерије за прихватљиве програме лијечења.]
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посебно озбиљан прекршај и, ако га извршиодређене помоћно особље спортисте
за прекршаје који нису за супстанце, резултираће доживотном дисквалификацијом
за помоћно особље спортисту. Осим тога, значајне повреде члана 2.7 или 2.8 које
такође могу кршити не-спортске законе и прописе, биће пријављене надлежним
административним, стручним или судским властима.43
10.3.4 За кршење члана 2.9, период забране изреченеће бити најмање две (2) године, до
доживотне забране, у зависности од озбиљности повреде.
10.3.5 За кршење члана 2.10, период забране ће бити две (2) године, подложне смањењу на
најмање једну (1) годину, у зависности од спортисте или друге особе
степена грешке и других околности случају.44
10.3.6 За повреде члана 2.11, период забране ће бити најмање две (2) године, до доживотне
забране, у зависности од озбиљности повреде од стране спортисте или друге
особе.45
10.4 Отежавајуће околности које могу продужити период неподобности
Ако ИЕСФ у појединачном случају утврди кршење антидопинг правила, осим кршења из члана 2.7
(Трговина људима или покушај трговине људима), 2.8 (Управа или покушај администрације), 2.9
(Саучесништво или покушај Саучесништво) или 2.11 (Радње спортисте или друге особе да се
обесхрабри или узврати против пријављивања) да отежавајуће околности су присутнекоје
оправдавају наметање периода неподобности већег од стандардне санкције, тада се период
неприхватљивости иначе примењује увећава за додатни период забране до две (2) године у
зависности од озбиљности повреде и природе отежавајућих околности, осим ако спортиста или
друга особа не могу доказати да нису свесно починили кршење антидопинг правила .46
10.5 Уклањање периода неподобности ако нема грешке или немара
Ако спортиста или друго лице у појединачном случају утврди да нема грешке или немара, тадаиначе
примењиви период забране ће се уклонити.47
43

[Коментар на члан 10.3.3: Они који су укључени у допинг спортисте или прикривање допинга требали би бити
подвргнути строжим санкцијама од спортиста који су позитивни. Пошто су овлашћења спортских организација
генерално ограничена на немогућност добијања акредитације, чланства и других спортских погодности,
пријављивање особља за подршку спортистима надлежним органима важан је корак у одвраћању од допинга.]

44

[Коментар на члан 10.3.5: Где је „ друго лице “наведено у члану 2.10. је ентитет, а не појединац, тај ентитет може
бити дисциплинован према члану 12.]

45

[Коментар на члан 10.3.6.: Понашање за које се утврди да крши и члан 2.5 (неовлашћено мењање) и члан 2.11 (Радње
спортисте или друге особе у циљу одвраћања или одмазде против пријављивања властима) биће санкционисане на
основу прекршаја за који је предвиђена строжа санкција.]

46

[Коментар на члан 10.4: Кршења према члановима 2.7 (трговина људима или покушај трговине људима) , 2.8
(Администрација или покушај администрације), 2.9 (Саучесништво или Покушај саучесништва) и 2.11 (Поступци
спортисте или друге особе којима се обесхрабрује или одмаже против пријављивања Надлежни органи) нису

укључени у примену члана 10.4 јер се санкције за ова кршења већ састоје од довољног дискреционог права до
доживотне забране која дозвољава разматрање било које отежавајуће околности.]
47

[Коментар на члан 10.5: овај члан и члан 10.6.2 примењују се само на изрицање санкција; они се не могу применити на
утврђивање да ли је дошло до кршења антидопинг правила. Они ће се примењивати само у изузетним околностима,
на пример, где спортиста може доказати да га је, упркос дужној пажњи, саботирао такмичар. Насупрот томе,
никаква грешка или немар не би се примијенили у сљедећим околностима: (а) позитиван тест који је резултат
погрешно означеног или контаминираног витамина или додатка прехрани (спорташи су одговорни за оно што уносе
(члан 2.1) и упозорени су на могућност допуна контаминације); (б) Администрацију забрањене супстанце од стране
спортистеовог личног лекара или тренера
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10.6 Скраћивање периода забране на основу значајних грешака или немара
10.6.1 Смањење санкција у посебним околностима за кршење члана 2.1, 2.2 или 2.6.
Сва смањења према члану 10.6.1 се међусобно искључују и нису кумулативна.
10.6.1.1одређене Одређене супстанце или методе
Ако кршење антидопинг правила укључује одређену супстанцу (осим
супстанце злоупотребе) или специфицирану методу, а спортиста или друга особа могу утврдити да
нема значајних грешака или немаранаступа, тадапериод неподобности биће у
најмању руку опомена и период забране, а највише две (2) године
забране, у зависности од спортисте или друге особе степена грешке.
10.6.1.2 Загађени производи
У случајевима када спортиста или друга особа могу утврдити да нема значајне грешке или
немара и да је откривена забрањена супстанца (осим супстанце злоупотребе)
произашла из контаминираног производа, тада ће период неподобности бити, у
минимум,укор и не период забране,и на највише два (2) године
Неподобност,зависно од Спортиста илидруге особе степену квара.48
10.6.1.3 заштићена лица или рекреативци
Где је кршење антидопинг правила не укључује супстанцу злоупотреба извршено
од стране заштићеног лица или рекреативнеспортисте,и заштићеног лица или рекреативног
спортисте може успоставити никакву значајну кривицу илинехат,онда периода Неподобност
ће бити, у најмању руку, опомене и без периода забране,а на максимално
два(2) године Неподобност,у зависности од заштићеног лица или рекреативни спортисте'с
Дегрее кривице.
10.6.2 Примена значајне грешке или немара мимо примене члана 10.6.1

без откривања спортисти (спортисти су одговорни за свој избор медицинског особља и за обавештавање
медицинског особља да им се не сме давати било која забрањена супстанца); и (ц) саботирање хране или пића
спортисте од стране супружника, тренера или друге особе у кругу сарадника (спортисти су одговорни за оно што
уносе и за понашање оних особа којима поверавају приступ својој храни и пићу ). Међутим, у зависности од
јединствених чињеница у конкретном случају, било која од
референцираних илустрација могла би резултирати смањеном казном према члану 10.6 заснованој на нема значајних
грешака или немара.]
48

[Коментар на члан 10.6.1.2: Да бисте добили корист овог члана, спортиста или друга особа морају утврдити не само
да је откривена забрањена супстанца дошла из контаминираног производа, већ морају посебно утврдити да нема
значајне грешке или немара. Треба даље напоменути да су спортисти обавештени да узимају додатке исхрани на
сопствену одговорност. Смањење санкција на основу Нема значајних грешака или немара ретко је примењивано у
случајевима контаминираног производа, осим ако је спортиста био веома опрезан пре него што је узео загађени
производ. Приликом процјене да ли спортиста може утврдити извор забрањене супстанце, то би, на примјер, било
значајно за утврђивање да ли је спортиста заиста користио загађени производ, да ли је спортиста прогласио
производ за који је накнадно утврђено да је загађен образац за допинг контролу.
Овај члан не би требало да се прошири на производе који су прошли неки процес производње. Тамо где штетни

аналитички налаз произилази из загађења „производа“ из околине, попут воде из чесме или језерске воде, у
околностима у којима ниједна разумна особа не би очекивала било какав ризик од кршења антидопинг правила,
обично не би било грешке или немара Члан 10.5.]
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Ако спортиста или друга особа у појединачном случају утврди да члан 10.6.1 није
применљив утврђује да он или она не сносе значајне грешке или немар, онда су предмет
даљег смањење или уклањање како је предвиђено чланом 10.7, иначе примењиви период
забране може се смањити на основу спортисте или друге особе степена грешке, али
смањени период забране
не може бити мањи од половине периода забране који се иначе примењује . Ако је иначе
примењив период забране доживотан, смањени период према овом члану не може бити мањи
од осам (8) година.49
10.7 Уклањање, смањење или обустава периода забране или других последица из других разлога
осим грешке
10.7.1 Значајна помоћ у откривању или утврђивању кодекса кршења50
10.7.1.1 ИЕСФ може, пре доношења жалбене одлуке према члану 13 или истека рока
за жалбу, суспендовати део последица (осим
дисквалификације и обавезног јавног обелодањивања) наметнутих у појединачном
случају када спортиста или друго лице има пружила помоћ
значајну Антидопинг организацији, кривичном органу или стручном
дисциплинском телу што за последицу има: (и) да је Антидопинг организација
открила или изнела кршење антидопинг правила од стране друге
особе; или (ии) који има за последицу кривичног или дисциплинског органа откривања или
доноси напред кривично дјело или кршење професионалних правила
почињених од стране другог лица и информација које има лице
које значајну помоћ је на располагању ИеСФ или други против
допинга са Резултатиуправљања Одговорност; или (иии) што
доводи до тога да ВАДА покрене поступак против потписнице, ВАДА
акредитована лабораторија или пасошким спортистима јединица за управљање(како је дефинисано у
Међународном стандарду за лабораторије) због непоштовања Кодекса,
Међународног стандарда или техничког документа; или (ив) уз одобрењеза
ВАДА -епосљедицу, штоима да кривично или дисциплинско тијело изнесе
кривично дјело или кршење професионалних или спортских правила произашлих из
повреде спортског интегритета осим допинга. Након жалбене одлуке премаподношење
члану 13 или истека рока зажалбе, ИЕСФ може само обуставити дио
иначе примјењивих посљедица уз одобрење ВАДА -е.
Степен у коме се иначе примењиви период забране може
суспендовати засниваће се на озбиљности кршења антидопинг правила које је
починио спортиста или друго лице и на значају
значајне помоћи коју спортиста или друго лице пружа напорима
елиминисати допинг у спорту, непоштовање Кодекса и/илиспортског
повредеинтегритета. Ненајвише три четвртине иначе важећег
периода забране може се суспендовати. Ако је иначе примењује
период забране је доживотна, период без суспендован на основу овог члана
неможе бити мањи од осам (8) година. За потребе овог става, иначе
примењиви период забране не укључује период забране
који се може додати према члану 10.9.3.2 ових Антидопинг правила.

49

[Коментар на члан 10.6.2: Члан 10.6.2 се може применити на било које кршење антидопинг правила осим оних чланова
у којима је намера елемент кршења антидопинг правила (нпр. Чланови 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 или 2.11) или елемент
одређене санкције (нпр. Члан 10.2.1) или опсег неподобности већ је наведен у члану на основу степена грешке

спортисте или друге особе.]
50

[Коментар на члан 10.7.1: сарадња спортиста, особља за подршку спортистима и других особа које признају своје
грешке и спремне су да открију друге повреде антидопинг правила важна су за чишћење спорта.]
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Ако то затражи Спортиста или друга особа која настоји да пружи значајну
помоћ, ИЕСФ ће дозволити спортисти или другој особи да јој достави
податке у складу са Споразумом о неповредивости.

Ако спортиста или друго лице не настави да сарађује и пружи
потпуну и веродостојну значајну помоћ на којојобустава
последица је заснована, ИЕСФ ће вратити првобитне последице. Ако
ВГС Сеасон одлучи да поново суспендоване последице или одлучи да не врати
суспендоване последице,та одлука може се поднети жалба било које лице
има право на жалбу у складу са чланом 13.
10.7.1.2 да додатно подстакне спортисте и друге особе да обезбеди значајну
помоћ антидопингорганизација,на захтев ИЕСФ-а или на
захтев спортисте или друге особе која је, или се тврди да је
починила кршење антидопинг правила или друго кршење Кодекса,
ВАДА се може сложити у било којој фази управљања резултатима поступак, укључујући
након жалбене одлуке према члану 13, на оно што сматра
одговарајућом обуставом иначе примењивог периода забране и
других последица. У изузетним околностима, ВАДА може пристати на
обуставу периода забране и других последица за
значајну помоћ већу од оних које су другачије предвиђене овим чланом,
или чак ни на период забране, без обавезног јавног обелодањивања и/или без
поврата новчане награде или исплате казни или трошкова. ВАДА -е Одобрење
подлијеже враћању посљедица, како је другачије предвиђено овим
чланом. Без обзира на члан 13., против ВАДА одлукау контексту овог
-ечлана 10.7.1.2 није дозвољена жалба.
10.7.1.3ИЕСФ Акообустави било који дио иначе примјењиве санкције због
значајне помоћи, тада
ће се другим антидопинг организацијама с правом
жалбе према члану 13.2.3, како је предвиђено чланом 14, доставити обавијест у којој се
образлаже одлука .
u јединствене околности у којима је ВАДА утврди да би било у најбољем
интересу анти-допинга, ВАДА може овластити ИеСФ да уђу у одговарајуће
споразуме о поверљивости ограничавају или одлажу објављивањео
знатну помоћ уговораили природе значајну помоћ
обезбјеђује.
10.7.2 Прихватање кршења антидопинг правила у одсуству других доказа
ако спортиста или друга особа добровољно признају чињење кршења правила против
допинга пре него што су примили обавештење о узорака прикупљањукојим би се могло
успоставити антидопинг правило кршење (или, у случају кршења антидопинг правила осим
члана 2.1, пре него што је примљено прво обавештење о признатом кршењу у складу са
чланом 7) и да је признање једини поуздан доказ о кршењу у време признања, период
забране може се смањити, али не испод половине периода забране који се иначе примењује.51
10.7.3 Примена више основа за смањење санкције
51

[Коментар на члан 10.7.2: Овај члан има за циљ да се примени када се појави спортиста или друго лице и призна
кршење антидопинг правила у околностима у којима ниједна Антидопинг организација није свесна да би кршење

антидопинг правила могло су почињени. Не намерава се примењивати на околности у којима се пријем догоди након
што спортиста или друга особа верује да ће се ухватити. Износ за који се смањује забрана треба да се заснива на
вероватноћи да би спортиста или друга особа били ухваћени да се он или она нису добровољно јавили.]
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Где је спортиста или друга особа утврђује право на смањење санкција према више од једне
одредбе члана 10.5, 10.6 или 10.7, пре примене било каквог смањења или суспензије према
члану 10.7, иначе примењиви период забране биће утврђен у складу са члановима 10.2, 10.3,
10.5 и 10.6 . Ако спортиста или друга особа утврди право на смањење или суспензију
периода забране из члана 10.7, период забране може се смањити или суспендовати, али не
испод једне четвртине иначе важећег периода забране.
10.8 управљању резултатима Уговори о
10.8.1 Једногодишње смањење за одређена кршења антидопинг правила заснована на
пријевременом прихватању и прихватању санкције у
случају да су спортиста или друга особа, након што их је ИЕСФ обавијестио о
потенцијалном кршењу правила против допинга који носе тврдњу период забране од четири
(4) или више година (укључујући било који период дисквалификације утврђен чланом 10.4),
признаје повреду и прихвата утврђени период забране најкасније двадесет (20) дана од
пријема обавештења о антидопинг правилу због прекршаја, спортиста или друга особа могу
добити једногодишње смањење периода забране који тврди ИЕСФ. Где је Спортиста или
друго Лице прими смањење једногодишњи у афирмише периода забране према овом члану
10.8.1, даље смањење афирмише периода забране ће бити дозвољено према било ком другом
члану.52
10.8.2рјешавању Споразум опредмета
Када спортиста или друга особа признају повреду антидопинг правила након што су се
суочили са кршењем антидопинг правила од стране ИЕСФ-а и слажу се са посљедицама
прихватљивим за ИЕСФ и ВАДА, према властитом нахођењу, тада: (а ) Спортиста или друга
особа могу добити смањење периода забране на основу процене ИЕСФ-а и ВАДА-е о
примени чланова 10.1 до 10.7 на тврдњу о кршењу антидопинг правила, озбиљности
повреде, спортисту или другом особеСтепен грешке и колико су брзо спортиста или друго
лице признали повреду; и (б) период дисквалификације може почети већ од датума узимања
узорка или датума када се последњи пут догодило друго кршење антидопинг правила. У
сваком случају, међутим, гдје се примјењује овај члан, спортиста или друго лице ће служити
најмање половину договореног периода дисквалификације, почевши од ранијег датума када
су спортиста или друго лице прихватили наметање санкција или привремена суспензија коју
сунакнадно поштовали спортиста или друго лице. Одлука ВАДА -е и ИЕСФ -а да закључе
или не закључе споразум о рјешавању предмета, те износ смањења и датум почетка периода
забране нису питања за утврђивање или преиспитивање од стране органа за саслушање и не
подлијежу да уложи жалбу према члану 13. На
захтев спортисте или друге особе која жели да закључи споразум о решавању случаја према
овом члану, ИЕСФ ће дозволити спортисти или другој особи да са њим разговарају о
признању кршења антидопинг правила а Споразум без предрасуда.53
10.9 Вишеструка кршењаКршење
10.9.1 другог или трећег антидопинг правила
52

[Коментар на члан 10.8.1: На пример, ако ИЕСФ тврди да је спортиста прекршио члан 2.1 за употребу анаболичког
стероида и тврди да је примењиви период забране четири (4) године, тада спортиста може једнострано смањити
период неподобности на три (3) године признавањем повреде и прихватањем трогодишњег периода забране у року
наведеном у овом члану, без даљег смањења. Ово решава случај без икакве потребе за саслушањем.]

53

[Коментар на члан 10.8: Било који олакшавајући или отежавајући фактори наведени у овом члану 10. узеће се у обзир
при доношењу последица наведених у споразуму о решавању предмета, и неће бити примењује изван условима тог

споразума]од:.
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10.9.1.1 за спортисте илидруга особа је другог антидопингправила, период
забране треба да буде већи
(а) шест месеци забране; или
(б) Период неприхватљивости у распону између:
(и) збира периода дисквалификације наметнутог за прво
кршење антидопинг правила плус период забране који се иначе
примењује на друго кршење антидопинг правила који се третира као да је
били прво кршење, и
(ии) два пута период забране који се иначе примењује на друго
кршење антидопинг правила третиран као да је у питању први прекршај.
Период забране у овом распону биће одређен
на основу целине околности и спортисте или друге
особестепена грешке у односу на друго кршење.
10.9.1.2 Треће кршење антидопинг правила увек ће резултирати доживотном
забраном, осим ако треће кршење испуњава услов за отклањање
или смањење периода забране према члану 10.5 или 10.6, или
укључује кршење члана 2.4 . У овим посебним случајевима, период
забране ће бити од осам (8) година до доживотне инвалидности.
10.9.1.3 Период забране основана члановима 10.9.1.1 и 10.9.1.2 може
се даље смањити применом члана 10.7.
10.9.2 Кршење антидопинг правила за које спортиста или друго лице није утврдило ниједну
грешку или немар неће се сматрати кршењем у смислу овог члана 10.9. Осим тога,
кршење антидопинг правила санкционисано чланом 10.2.4.1 неће се сматрати
кршењем у смислу члана 10.9.
10.9.3 Додатна правила за одређена потенцијална вишеструка кршења
10.9.3.1 У сврху изрицања санкција према члану 10.9, осим како је предвиђено
члановима 10.9.3.2 и 10.9.3.3, кршење антидопинг правила сматрат ће се само
другим прекршајем ако ИЕСФ може утврдити да је спортиста или друга
особа починила додатно кршење антидопинг правила након што су спортиста
или друго лице примили обавјештење у складу са чланом 7, или након што је ИЕСФ уложио
разумне напоре да обавијести о првом кршењу антидопинг правила. Ако ИЕСФ
то не може утврдити, кршења ће се заједно сматрати једним јединим
првим прекршајем, а изречена санкција ће се заснивати на кршењу које
носи строжу казну, укључујући примјену отежавајућих
околности. Резултати на свим такмичењима која датирају од ранијег
кршења антидопинг правила биће дисквалификовани како је предвиђено чланом 10.10.54

54

[Коментар на члан 10.9.3.1: Исто правило се примењује када, након изрицања санкције, ИЕСФ открије чињенице које
укључују кршење антидопинг правила које се догодило пре обавештења о првом кршењу антидопинг правила-нпр.
ИЕСФ ће изрећи санкцију на основу санкције која је могла бити изречена да су два (2) прекршаја пресуђена
истовремено, укључујући и примену отежавајућих околности.]

Међународна еспортска федерација Антидопинг прописи Страница 36 од 63

10.9.3.2 Ако ИЕСФ утврђује да је спортиста или друга особа починила додатно
кршење антидопинг правила пре обавештења, и да се додатно

кршење догодило дванаест (12) месеци или више пре или после првог
уоченог кршења, затим период неподобности за додатно кршење
рачунат ће се као да је додатно кршење самосталан први
прекршај и овај период неподобности се служи узастопно, а не
истовремено, са период забране изречен за раније уочену
повреду. Тамо где се примењује овај члан 10.9.3.2, заједно узете повреде
представљају једну повреду у смислу члана 10.9.1.
10.9.3.3ИЕСФ Акоутврди да је спортиста или друга особа починила повреду
члана 2.5 у вези са допинг контроле процесомза основну
тврдњу о кршењу антидопинг правила, кршење члана 2.5 третираће се
као самостално прво кршење и период забране за такво
кршење биће узастопно, а не истовремено, са
периодом забране, ако га има, који је одређен за основноантидопинг правила
кршење. Тамо где се примењује овај члан 10.9.3.3, заједно узете повреде
представљају једну повреду у смислу члана 10.9.1.
10.9.3.4 Ако ИЕСФ утврди да је Спортиста или друго Лице починило друго
или треће кршење антидопинг правила за време периода забране,
периоди забране за вишеструке прекршаје тече редом, него
истовремено.
10.9.4 Вишеструка кршења антидопинг правила током десетогодишњег периода
У смислу члана 10.9, свако кршење антидопинг правила мора се догодити у истом
десетогодишњем периоду како би се сматрало вишеструким кршењем.
10.10 Дисквалификација резултате на такмичењима после Узорак колекција или Комисија за
борбу против допинга Повреда
Поред аутоматске дисквалификације резултата у такмичењу које је произвео позитиван узорак према
члану 9, сви остали такмичарски резултати спортисте добија из дате позитиван uzorak је сакупљен
(било на такмичењу или извантакмичења),или друго кршење антидопинг правила дошло, до почетка
било које Привремене суспензије или забране периода ће, уколико правичност не налаже другачије,
дисквалификовани са свим насталих последица, укључујући одузимање медаља, бодова и награда.55
10.11 Одузети новчани новац
Ако ИЕСФ поврати новац од награде који је одузет као резултат кршења антидопинг правила, он ће
предузети разумне мере да додели и подели овај наградни новац спортистима који би имали право
на њега да се одузети спортиста није такмичио.56
10.12 Финансијске последице
55

[Коментар на члан 10.10: Ништа у овим Анти-допинг правилима не искључује чисте спортисте или друга лица која су
оштећена поступцима Особе која је починила кршење антидопинг правила у остваривању било каквог права које би
иначе морала да тражи штете од такве особе.]

56

[Коментар на члан 10.11: Овај члан нема намеру да наметне афирмативну обавезу ИЕСФ -у да предузме било коју
радњу ради прикупљања одузетог новчаног новца. Ако ИЕСФ одлучи да не предузме ништа ради прикупљања
одузетог новчаног износа награде, може доделити своје право на повраћај тог новца спортисту (има) који су иначе
требали примити новац. „Разумне мере за расподелу и расподелу овог наградног новца“ могу укључивати
коришћење прикупљеног одузетог наградног новца у складу са договором ИЕСФ-а и његових спортиста.]
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10.12.1 Када спортиста или друга особа почини кршење антидопинг правила, ИЕСФ може,
по свом нахођењу и подлежући принципу пропорционалности, изабрати да (а)
поврати од
спортисте или другог лица трошкове повезане са кршењем антидопинг правила, без обзира
на период забране изреченеи /или (б) казнити спортисту или друго лице у

износу до 1.000 америчких долара, само у случајевима у којимамаксимални период
забране је већ прописан.
10.12.2ИЕСФ- Изрицање финансијске санкције или повраћај трошковаа неће се сматрати
основом за смањење дисквалификације или друге санкције која би иначе
била применљива према овим Антидопинг правилима.
10.13 Почетак дисквалификације периода
Када спортиста већ служи период забране за кршење антидопинг правила, сваки нови период
забране почиње да тече првог дана након штотренутни период забране је одслужен. У супротном,
осим како је доле наведено, период забране почиње да тече од дана коначне одлуке о претресу која
предвиђа немогућност или, ако се рочиште одустане или нема саслушања, од датума када је
неприхватљивост
прихваћена или на други начин изречена.
10.13.1приписати Кашњења која се не могу спортисти или другој особи
Ако је дошло до значајних кашњења у процесу саслушања или других аспеката допинг
контроле, а спортиста или друга особа могу утврдити да се таква кашњења не могу
приписати спортисти или другој особи, ИЕСФ или Вијеће за саслушање ИЕСФ -а, ако је
примјењиво, могу започети период забране ранијег датума који почиње већ од датума
прикупљања узорака или датума када једругог
посљедњи пут дошло докршења антидопинг правила. Сви такмичарски резултати постигнути
у периоду забране, укључујући ретроактивну неподобност, биће дисквалификовани.57
10.13.2 Кредит за привремене суспензије или периода забране Служио
10.13.2.1 Ако Привремена суспензија се поштује Спортиста или друго лице,
затимили спортиста друго лице ће добити кредит за тај период од
привремене суспензије против било ког периода забране који може
коначно бити наметнуто. Ако спортиста или друга особа не поштују
привремену суспензију, тада спортиста или друга особа неће добити
кредит за било који период привремене суспензије . Ако је период
дисквалификације уручен у складу са одлуком на коју се накнадно уложи жалба,
тада ће спортиста или друго лице добити признање за такав период
дисквалификације у односу на било који период забране који се на крају
може изрећи по жалби.
10.13.2.2 Ако Спортиста или друго Лице добровољно прихвати привременусуспензију
писмено од ИеСФ и након тога поштује привременесуспензије,
спортиста или друго лице ће добити кредит за тај период
добровољне привремене суспензије против било периода забране која
може на крају бити наметнуо.копија спортисте или друге особе
добровољног прихватања привремене суспензије Биће достављена
57

[Коментар на члан 10.13.1: У случајевима кршења антидопинг правила, осим у члану 2.1, време потребно да
Антидопинг организација открије и развије чињенице довољне за утврђивање кршења антидопинг правила може
бити дуготрајно, посебно где су спортиста или друга особа предузели позитивне мере како би избегли откривање.
У овим околностима, флексибилност предвиђена овим чланом за почетак санкција на раније датуме не би се
требала користити.]
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одмах свакој странци која има право да прими обавијест о потврђеном антидопинг
правилу кршење из члана 14.1.58
10.13.2.3 Не признаје се период забране за било који временски период
пре датума ступања на снагу привремене суспензије или добровољне

привремене суспензије, без обзира на то да ли је спортиста изабрао дане
сетакмичи или га је екипа суспендовала.
10.13.2.4 у тимскимспортовима,гдепериод се наметне тимзабране,
осим ако правичност не захтева другачије, период забране почиње
оддана доношења коначне одлуке саслушање који предвиђа забране или, акосе
је одрекаосаслушање, на датум Неприхваћеност је прихваћена или на други начин наметнута.
Било који период тимске привремене суспензије (било наметнут или
добровољно прихваћен) урачунава се у укупан период
неподобности за опслуживање.
10.14 Статус током Неподобност или привремене суспензије
10.14.1 забрана учешћа Током забране или привремене суспензије
Но Спортиста или друго лице које је проглашен неподобним или је предмет привремене
суспензије могу, у периоду од забране или привременесуспензије,учествују у било ком
својству на такмичењу или активности (осим овлашћених антидопинг едукативних или
рехабилитационих програма) које је одобрила или организовала било која потписница,
потписнице организација чланица, или клуб или друга организација чланица неке чланице
потписнице , или на такмичењима која је одобрио или организовао било који стручњак лига
или било којамеђународном или националном нивоу догађаја на организацијаили било која
елитна или национална спортска активност коју финансира владина агенција.
Спортиста или друго лице зависно од периода забране дуже од четири (4) године може,
након завршетка четири (4) године из периода забране,учествују као спортисти у локалним
спортским догађајима нису санкционисани или на други начин под надлежношћу Потписник
кода или члан потписника кода, али само ако локални спортски догађај није на нивоу који би
на други начин могаоквалификовати таквог спортисту или другу особу директно или
индиректнода се такмичи (или сакупи бодове према) националног првенства или
међународног догађаја, и не укључује спортисту или другу особу која ради у било ком
својству са заштићеним особама.
Спортиста или друго лице зависно од периода забране остаје предмет тестирања и сваки
захтев за ИеСФ да пружи информације о боравишту.59
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[Коментар на члан 10.13.2.2: Спорташево добровољно прихватање привремене суспензије није признање спортисте и
неће се користити на било који начин за извођење негативних закључака против спортисте.]
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[Коментар на члан 10.14.1 : На пример, у складу са чланом 10.14.2 доле, неприхватљиви спортисти не могу да
учествују у кампу за обуку, изложби или вежбама које организује њихова Национална федерација или клуб који је члан
те Националне федерације или који финансира владина агенција. Надаље, спортиста који не испуњава услове не
може се такмичити у професионалној лиги која није потписница (нпр. Национална хокејашка лига, Национална
кошаркашка асоцијација итд.), Догађајима које организује организација која није потписала међународни догађај или
који није потписник на националном нивоу Организација догађаја без покретања последица наведених у члану 10.14.3.
Израз „активност“ такође укључује, на пример, административне активности, као што је служење као службеник,
директор, службеник, запослени или волонтер организације описане у овом члану. Неисправност изречена у једном
спорту признаће и други спортови (види члан 15.1, Аутоматски обавезујући ефекат одлука). Спорташу или другој
особи која служи период забране забрањује се тренирање или служење као особа за подршку спортисту у било ком
другом својству у било које време током периода забране, а то би такође могло довести до кршења члана 2.10 од
стране другог спортисте. ИЕСФ или његове националне федерације неће признати било који стандард учинка
постигнут током периода забране.]
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Противдопинг правила10.14.2 Повратак на обуку
Изузетак од члана 10.14.1, спортиста може да се врати да тренира са тимом или да користе
објекте клупског или други члан организацијеИеСФ или других потписника организације
чланицеза време краће од: (1) последња два месеца периода спортисте забране,или (2 )

последња четвртина периода забране изречене.60
10.14.3 Кршење забране учешћа Током забране или привремене суспензије
Када спортиста или друго лице које је проглашен неподобним крши забрану учествовања
током забране описано у члану 10.14.1, резултати таквог учешћа ће бити дисквалификован
и нови период забране једнак по дужини оригиналном периоду забране додаје се на крај
првобитног периода забране. Нови период забране, укључујући укор и период забране,
може се прилагодити на основу спортисте или друге особе степена грешке и других
околности случаја. Да ли је спортиста или неко друго лице прекршило забрану учешћа и да
ли је прилагођавање одговарајуће утврдиће Антидопинг организација чије је управљање
резултатима довело до наметања почетног периода забране. Ова одлука може се изјавити
жалба у складу са чланом 13.
спортиста или друго лице које крши забрану учествовања током привремене суспензије
описаног у члану 10.14.1 прима заслуге за било који период од привремене суспензије
служио и резултате таквог учешћа ће бити дисквалификован.
Када особа за подршку спортисту или друга особа помаже особи у кршењу забране учешћа
током дисквалификације или привремене суспензије, ИЕСФ ће за такву помоћ изрећи
санкције за кршење члана 2.9.
10.14.4 Ускраћивање финансијске подршке током дисквалификације
Осим тога, за свако кршење антидопинг правила које не укључује смањену казну како је
описано у члану 10.5 или 10.6, нека или сва финансијска подршка у вези са спортом или
друге бенефиције у вези са спортом које прима то лице ће бити ускраћен од ИЕСФ -а и
његових националних федерација.
10.15 Аутоматско објављивање санкције
Обавезни део сваке санкције укључује аутоматско објављивање, како је предвиђено
чланом 14.3. ЧЛАН 11 ПОСЛЕДИЦЕ ПО ТИМОВЕ
11.1 Тестирање тима Спортова
Када више од једног (1) члан тима у тимском спорту је обавештена о кршењу антидопинг правила
према члану 7 у вези са догађајем,владајућа тела за Догађај ће спровести одговарајуће циљно
тестирање тима током периода догађаја.
11.2 Последице за тимски спортс
Ако више од два (2) члана тима у тимском спорту се утврди да су починили кршење антидопинг
правила током периодадогађаја,владајућа тело догађаја изриче одговарајућу санкцију на тим (нпр. губитак
бодова, дисквалификација са такмичења или догађајаили друга санкција) поред било ког
60

[Коментар на члан 10.14.2: У многим тимским спортовима и неким индивидуалним спортовима (нпр. Скијашки скокови
и гимнастика), спортисти не могу сами ефикасно тренирати како би били спремни за такмичење на крају периода
када спортиста није квалификован. Током периода обуке описаног у овом члану, неприхватљиви спортиста не може
се такмичити нити се бавити било којом активношћу описаном у члану 10.14.1 осим обуке.]
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Последице наметнуте појединим спортистима који су починили кршење антидопинг
правила. ЧЛАН 12 САНКЦИЈЕ ИЕСФ-а ПРОТИВ ДРУГИХ СПОРТСКИХ ТЕЛА
Када ИЕСФ постане свестан да Национална федерација није испоштовала, спровела, подржала и спровела ова
Антидопинг правила у оквиру надлежности те организације или тела, ИЕСФ има овлашћења и може узети
следеће додатне дисциплинске мере:

12.1 Искључити све или неку групу чланова те Националне федерације из наведених будућих
догађаја или свих догађаја који су спроведени у одређеном временском периоду.
12.2 Предузети додатне дисциплинске мере у погледуте Националне федерацијепризнања,
подобности њихових чланова да учествују у активностима ИЕСФ -а и/или казнити ту
Националну федерацију на основу следећег:
12.2.1 Четири (4) или више кршења ових Правила против допинга (осим повреда које
укључују члан 2.4) чине спортисти или друга лица повезана са том националном
федерацијом у периоду од дванаест (12) месеци. У том случају: (а) свим или некој групи
чланова те националне федерације може бити забрањено учешће у било којимИЕСФ -а
активностимана период до две (2) године и/или (б) та национална федерација може бити
кажњена у износ до 1.000 америчких долара.
12.2.2 Четири (4) или више кршења ових Анти-допинг правила (осим повреда које укључују
члан 2.4) почињена су поред повреда описаних у члану 12.2.1 од стране
спортиста или других особа повезаних са том националном федерацијом током дванаест (12)
месечни период. У том случају, та Национална федерација може бити суспендована на период
до четири (4) године.
12.2.3 Више спортиста или других особа повезаних са том националном федерацијом чини
кршење правила против допинга током међународног такмичења. У том случају,
та Национална
федерација може бити кажњена новчаном казном у износу до 1.000 америчких долара.
12.2.4 Та национална федерација није учинила марљиве напоре да ИЕСФ буде обавештена
осе спортиста томе гденалази након што је примила захтев за те информације од
ИЕСФ -а. У
том случају, та Национална федерација може бити кажњена новчаном казном у износу до 500 америчких
долара
по спортисти, уз надокнаду свих трошкова ИЕСФнасталих током тестирања те
националне федерације-а спортиста.
12.3 Задржати део или целокупно финансирање или другу финансијску и нефинансијску подршку
Националној федерацији.
12.4 Обавезати Националну федерацију да надокнади ИЕСФ-у све трошкове (укључујући, али не
ограничавајући се на лабораторијске таксе, трошкове саслушања и путовања) у вези са
кршењем ових Антидопинг правила које је починио спортиста или друга особа повезана са
том националном федерацијом.

ЧЛАН 13 УПРАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТИМА: ЖАЛБЕ61
13.1 Одлуке подложне жалби
61

[Коментар на члан 13: Циљ Кодекса је да се антидопинг питања реше путем поштених и транспарентних
унутрашњих процеса уз коначну жалбу. Антидопинг одлуке антидопинг организација су транспарентне у члану 14.
Одређеним лицима и организацијама, укључујући ВАДА-у, тада се даје могућност да се жале на те одлуке. Имајте на
уму да дефиниција заинтересованих особа и организација са правом на жалбу према члану 13. не укључује спортисте
или њихове националне федерације,
који би могли имати користи од дисквалификације другог такмичара.]
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Одлукена Кодекс или ова Антидопинг правила може се уложити жалба како је доле наведено у
члановима 13.2 до 13.7 или како је другачије предвиђено у овим Антидопинг правилима, Кодексу или
Међународним стандардима. Такве одлуке остају на снази у току жалбе, осим ако другостепени
орган не нареди другачије.

13.1.1 Опсег преиспитивања није ограничен
Опсег ревизије по жалби укључује сва питања релевантна за ту ствар и није изричито
ограничен на питања или обим преиспитивања пред доносиоцем одлуке. Свака странка у
жалби може поднијети доказе, правне аргументе и захтјеве који нису изнесени на
првостепеном рочишту све док произилазе из истог разлога за радњу или истих општих
чињеница или околности изнетих или обрађених на првостепеном рочишту.62
13.1.2 ЦАС се неће одлагати на закључке на које се жалбауважавати
Приликом доношења своје одлуке ЦАС нећедискреционо право које има тело на чију се
одлуку жали.63
13.1.3 ВАДА није потребна за исцрпљивање унутрашњих лекова

Тамо гдје ВАДА има право жалбе према члану 13, а ниједна друга страна није уложила жалбу
на коначну одлуку у оквиру процеса ИЕСФ -а, ВАДА се може жалити на такву одлуку
директно ЦАС -у без исцрпљивања других правних лијекова у процесу ИЕСФ -а.64
13.2 Жалбе на одлуке у вези саантидопинг правила, последицама, привременим суспензијама,
спровођењем одлука и овлашћењима
кршењемОдлука да је учињено кршење антидопинг правила, одлука којом се намећу последице или
не намећу последице за кршење антидопинг правила, или одлуку да није учињено кршење
антидопинг правила; одлука да се поступак због кршења антидопинг правила не може наставити из
процедуралних разлога (укључујући, на пример, рецепт); одлуку ВАДА-е да не одобри изузетак од
услова за отказни рок од шест месеци за пензионисаног спортисту да се врати на такмичење према
члану 5.6.1; одлукукојом се ВАДА -едодељује Управи резултата према члану 7.1 Кодекса; одлуку
ИЕСФ-а да не изнесе штетан аналитички налаз или атипичан налаз као кршење антидопинг
правила, или одлуку да не настави са кршењем антидопинг правила након истраге у складу са
Међународним стандардом за управљање резултатима; одлуку о наметању или укидању привремене
суспензије као резултат привремене расправе; Непоштовање ИЕСФ -а са чланом 7.4; одлуку да ИЕСФ
нема овлашћења да се изјасни о наводном кршењу антидопинг правила или његовим последицама;
одлуку о обустављању, или не суспендовању, Последица или о поновном успостављању, или
невраћању Последица према члану 10.7.1; непоштовање чланова 7.1.4 и 7.1.5 Кодекса; непоштовање
члана 10.8.1; одлуку према члану 10.14.3; одлука ИЕСФ -а није
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[Коментар на члан 13.1.1: Ревидирани језик нема за циљ да направи суштинску промену Кодекса из 2015. године, већ
ради појашњења. На пример, тамо где је спортиста оптужен на првостепеном рочишту само због лажног
понашања, али исто понашање може представљати и саучесништво, странка која се жали могла је у жалби
поднети и спорну повреду и саучесништво.]
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[Коментар на члан 13.1. 2: ЦАС поступак је де ново. Претходни поступци не ограничавају доказе нити имају тежину
на рочишту пред ЦАС -ом.]
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[Коментар на члан 13.1.3: Ако је одлука донета прије завршне фазе процеса ИЕСФ -а (на примјер, прво рочиште), а
нема страна бира се жалити на ту одлуку на следећи ниво процеса ИеСФ (нпр, Управни одбор), а затим ВАДА може
заобићи преостале кораке у унутрашњем процесу ИеСФ је и жали директно ЦАС.] Интернатионал
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до спровести другу Антидопинг организације одлукупрема члану 15; и на одлуку према члану 27.3
Кодекса може се уложити жалба искључиво како је предвиђено овим чланом 13.2.
13.2.1односе на Жалбе које се спортисте међународног нивоа или међународне догађаје

У случајевима који произилазе из учешћа на међународном такмичењу или у предметима
који се односе на спортисте међународног нивоа, на одлуку се може уложити жалба
искључиво ЦАС-у.65
13.2.2 Жалбе против других спортиста или других лица
У случајевима када се члан 13.2.1 не примењује, на одлуку се може уложити жалба жалбеном
телу, у складу са правилима која је усвојила Национална антидопинг организација која има
надлежност над спортистом или неким другим Особа.
Правила за такву жалбу поштују следеће принципе: благовремено саслушање; правично,
непристрасно, оперативно независно и институционално независно судско веће; право да
вас заступа бранилац о сопственом трошку; и правовремену, писмену, образложену одлуку.
Ако такво горе описано тело не постоји и није доступно у време подношења жалбе, на
одлуку се може уложити жалба ЦАС -у у складу са важећим процедуралним правилима.
13.2.3 Особе сана жалбу
правом13.2.3.1односе на Жалбе које се спортисте међународног нивоа или међународне догађаје
У случајевима из члана 13.2.1, следеће стране имају право да се жале ЦАС-у: (а)
Спортиста или друго лице које је предмет одлуке на коју се жали; (б)
друга страна у предмету у коме је донета одлука; (ц) ИЕСФ; (д) Национална
антидопингорганизације земље особе; пребивалишта, односно земаља у којима је
особа носилац националне или дозвола (е) Међународни олимпијски комитет или
Међународни параолимпијски комитет, према потреби, где одлука може имати
учинак у односу на Олимпијске игре или Параолимпијске игре, укључујући одлуке
које утичу на подобност за Олимпијске игре или Параолимпијске игре; и (ф)
ВАДА.
13.2.3.2 Жалбе које укључују друге спортисте или друга лица
У случајевима према члану 13.2.2, странке које имају право жалбе жалбеном телу
биће како је предвиђено Националне антидопинг организације, правилимаали ће у
најмању руку укључити: следеће стране: (а) спортиста или друго лице на које се
улаже жалба на одлуку; (б) друга страна у предмету у коме је донета одлука; (ц)
ИЕСФ; (д) Национална антидопингорганизације земље особе; пребивалишта,
односно земаља у којима је особа носилац националне или дозвола (е)
Међународни олимпијски комитет или Међународни параолимпијски комитет,
према потреби, где одлука може имати учинак у односу на Олимпијске игре или
Параолимпијске
игре, укључујући одлуке које утичу на подобност за Олимпијске игре или
Параолимпијске игре; и (ф) ВАДА.
У случајевима из члана 13.2.2, ВАДА, Међународни олимпијски комитет,
Међународни параолимпијски комитет и ИЕСФ такође имају право жалбе ЦАС -у
у вези са одлуком жалбеног тела.
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[Коментар на члан 13.2.1: Одлуке ЦАС-а су коначне и обавезујуће, осим за сваку ревизију коју захтева закон применљив
на поништавање или извршење арбитражних одлука.]
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Свака страна која поднесе жалбу имају право на помоћ ЦАС-а за добијање свих
релевантних информација од Антидопинг организације на чију се одлуку жали и
информације ће бити достављене ако ЦАС тако нареди.

13.2.3.3обавештавања Дужност
Све стране у било којој ЦАС жалбиморају осигурати да су ВАДА и све друге
странке са правом на жалбу благовремено обавештене о жалби.
13.2.3.4изрицање Жалба на привремене суспензије
Без обзира на било коју другу одредбу овде, једино лице које се може жалити на
увођење привремене суспензије је спортиста или друго лице коме привремена
суспензија је изречена.
13.2.3.5ИЕСФ -а Жалба на одлуке према члану 12. Нау
одлукескладу са чланом 12. може се уложити жалба искључиво ЦАС -у од стране
Националне федерације или другог тела.
13.2.4 Узајамне жалбе и друге накнадне жалбе Дозвољене
унакрсне жалбе и друге накнадне жалбе било ког туженог именованог у предметима који су
поднети ЦАС -у према Кодексу су изричито дозвољене. Свака странка која има право на
жалбу према овом члану 13 мора поднети унакрсну жалбу или накнадну жалбу најкасније са
одговором странке.66
13.3 Неуспешно доношење одлуке од стране ИЕСФ-а
Када, у конкретном случају, ИЕСФ не донесе одлуку о томе да ли је повреда антидопинг правила
учињена у разумном року који је одредила ВАДА, ВАДА може изабрати да се жали директно ЦАС-у
као да је ИЕСФ донео одлуку у којој није утврђено кршење антидопинг правила. Ако ЦАС саслушање
веће утврди да је повреда антидопинг правила почињен и да је ВАДА деловао разумно у избору
директно апелујем на ЦАС,онда Вада је трошковии хонорари у кривичном гоњењу жалбу ће се
надокнадити ВАДА од ИеСФ.67
13.4 Жалбе које се односе на уто
Туе одлука може се уложити жалба искључиво у складу са чланом 4.4.
13.5 Обавештавање о
жалбеним одлукама ИЕСФ ће хитно доставити одлуку о жалби спортисти или другој особи и другим
антидопинг организацијама које би имале право на жалбу према члану 13.2.3 како је предвиђено
чланом 14.
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[Коментар на члан 13.2.4: Ова одредба је неопходна јер од 2011. године ЦАС правила више не дозвољавају спортисти
право на жалбу када се Антидопинг организација жали на одлуку након што је спортисту истекло време за жалбу.
Ова одредба омогућава потпуно саслушање за све стране.]
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[Коментар на члан 13.3: С обзиром на различите околности сваке истраге кршења антидопинг правила и процеса
управљања резултатима, није могуће утврдити фиксни временски период за ИЕСФ да одлука пре него што ВАДА
може да интервенише подношењем жалбе директно ЦАС -у. Међутим, пре него што предузме такве мере, ВАДА ће
се консултовати са ИЕСФ-ом и дати ИЕСФ-у прилику да објасни зашто још није донела одлуку.]
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13.6 Време за подношење жалби68
13.6.1 Жалбе ЦАСу Време за подношење жалбе ЦАС-у биће двадесет један (21) дан од датума пријема одлуке

од стране која подноси жалбу. Без обзира на горе наведено, следеће се примењује у вези са
жалбама које има странка која има право на жалбу, али која није била странка у поступку
који је довео до жалбе на одлуку:
(а) У року од петнаест (15) дана од обавештења одлуке, такве странке/странке имају право да
затраже копију целокупног списа предмета који се односи на одлуку од Антидопинг
организације која је имала управљање резултатима овлашћење за;
(б) Ако је такав захтев поднет у року од петнаест (15) дана, страна која подноси такав захтев
имаће двадесет један (21) дан од пријема списа да поднесе жалбу ЦАС-у.
Без обзира на горе наведено, рок за подношење жалбе који је поднијела ВАДА истјече касније:
(а) двадесет један (21) дан након задњег дана на који се свака друга страна која има право на
жалбу могла уложити жалбу, или
(б ) Двадесет један (21) дан након што је ВАДА примила комплетан досије који се
односи на одлуку. 13.6.213.2.2 Жалбе према члану
Време за подношење жалбе независном и непристрасном телу у складу са правилима која је
утврдила Национална антидопинг организација означава се истим правилима Националне
антидопинг организације.
Без обзира на горе наведено, рок за подношење жалбе који је поднијела ВАДА истјече касније:
(а) двадесет један (21) дан након задњег дана на који се свака друга страна која има право на
жалбу могла уложити жалбу, или
(б ) Двадесет један (21) дан након што је ВАДА примила комплетан досије који се
односи на одлуку. ЧЛАН 14 ПОВЕРЉИВОСТ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
14.1 Информације у вези са неповољним аналитичким налазима, атипичним налазимаи другим
тврдњама о кршењу антидопинг правилапрекршајима
14.1.1 Обавештење опротив допинг правила спортистима и другим лицима
Обавештење спортистима или другим лицима о кршењу антидопинг правила изнесене
тврдње против њих ће се догодити како је предвиђено члановима 7 и 14.
Ако у било ком тренутку током управљања резултатима до оптужбе за кршење антидопинг
правила, ИЕСФ одлучи да не иде даље по питању, мора о томе обавестити спортисту или
другу особу, ( под условом да су спортиста или друга особа већ били обавештени о текућем
управљању резултатима).
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[Коментар на члан 13.6: Било да се ради о правилима ЦАС-а или овим Антидопинг правилима, рок за улагање жалбе не
почиње тећи све до пријема одлуке. Из тог разлога не може доћи до истека права странке на жалбу ако странка није
примила одлуку.]
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14.1.2 Обавештење о кршењу антидопинг правила националним анти- Допинг организације и
ВАДА
Обавештење о потврђивању кршења антидопинг правила спортисте или друге Националној
антидопинг организацијиособе ии ВАДА-десиће се како је предвиђено члановима 7 и 14,
истовремено са обавештењем спортисту или другој особи.

Ако у било којем тренутку током управљања резултатима, све до оптужбе за кршење
антидопинг правила, ИЕСФ одлучи да не настави даље с неким питањем, мора обавијестити
(с разлозима) Антидопинг организације с правом жалбе према члану 13.2. 3.
14.1.3 Садржај за борбу против допинга Повреда Обавештење
Обавештење о кршењу антидопинг правила обухватају: спортистаје или друго лице
име,земља, спорт и дисциплина у оквиру спорта, спортисте, такмичарски ниво да ли је тест
био Ин- Такмичење или ван конкуренције, датум прикупљања узорака , аналитички резултат
који је пријавила лабораторија и друге информације према Међународном стандарду за
управљање резултатима.
Обавештавање о кршењу антидопинг правила, осим у складу са чланом 2.1, такође ће
укључивати прекршено правило и основу за наводну повреду.
14.1.4 Извештаји о статусу
Осим у погледу истрага које нису довеле до обавештења о кршењу антидопинг правила у
складу са чланом 14.1.1, спортисте или друге Национална антидопинг организацијаособе и
ВАДА редовно ће се ажурирати о статусу и налази сваког преиспитивања или поступка који
се води у складу са члановима 7, 8 или 13 и биће им достављено брзо писмено образложено
објашњење или одлука у којој се објашњава рјешавање ствари.
14.1.5 Поверљивост
Организације примаоци неће открити ове податке осим особа којима је потребна
информација (што би укључивало одговарајуће особље у важећем Националном олимпијском
комитету, Националној федерацијии тиму у тимском спорту) све док ИЕСФ не објави јавно
обелодањивање података како је дозвољено чланом 14.3.
14.1.6ИЕСФ-овог ИЕСФ-а Заштита повјерљивих информација од стране запосленика или агента
осигурат ће да информације о штетним аналитичким налазима, атипичним налазимаи
другим тврдњама о кршењу антидопинг правила остану повјерљиве све док се те
информације не објаве јавно у складу с чланком 14.3. ИЕСФ ће осигурати да његови
запосленици (били они стални или други), извођачи, агенти, консултанти и делегиране треће
стране подлијежу потпуно извршној уговорној обавези повјерљивости и потпуно извршним
поступцима за истрагу и дисциплиновање непримјереног и/или неовлаштеног откривања
такве поверљиве информације.
14.2 Обавештење о кршењу антидопинг правила или повредама дисквалификације или
привременихсуспензији одлука ои захтев за
списе 14.2.1 Одлуке о кршењу антидопинг правила или одлуке у вези са кршењем
дисквалификације или привремене суспензије донете у складу са члановима 7.6,
8.2, 10.5, 10.6 , 10.7, 10.14.3 или 13.5 ће садржати потпуне разлоге за одлуку,
укључујући, ако је применљиво, образложење зашто није изречена највећа могућа
санкција. Тамо где одлука
Међународне еспортске федерације о антидопинг прописима

није донета на енглеском или француском језику, ИЕСФ ће на енглеском или
француском дати сажетак одлуке и образложење.
14.2.2 антидопинг организација има право да се жали на одлуку примљене у складу са
чланом 14.2.1 може, у року од петнаест (15) дана од дана пријема, затражити
копију комплетног списа који се односи на одлуку.
14.3 Јавно откривање

14.3.1 Након што једостављено обавјештење спортисту или другој особи у складу са
Међународним стандардом за управљање резултатимаи примјењивим
антидопинг организацијама у складу са чланом 14.1.2, идентитет спортисте или
неког другог особу која је обавештена о потенцијалном кршењу антидопинг
правила, забрањеној супстанци
или забрањеној методи и природи кршења, као и о томе да ли је спортиста
или друга особа подложна ИЕСФпривременој суспензији може јавно обелоданити .
14.3.2 Најкасније у року од двадесет (20) дана након што је у жалбеној одлуци одлучено
према члану 13.2.1 или 13.2.2, или је таква жалба одбачена, или је рочиште у
складу са чланом 8 одустало, или тврдња о кршењу антидопинг правила није
другачије на време оспорена, или је ствар решена на основу члана 10.8, или нови
период забране,или укор, је изречена према члану 10.14.3, ВГС Сеасон мора
јавно објављује располагање антидопинг материјом, укључујући спорт, прекршено
антидопинг правило, име спортисте или друге особе која је прекршила прекршај,
забрањену супстанцу или забрањени метод (ако их има) и последице наметнуте.
ИЕСФ такође мора јавно објавити у року од двадесет (20) дана
резултате жалбених одлука у вези са кршењем антидопинг правила, укључујући
горе описане информације.69
14.3.3 Након што је утврђено да је повреда антидопинг правила учињена у жалбеној одлуци
према члану 13.2.1 или 13.2.2 или је таква жалба одустала, или на рочишту у
складу са чланом 8 или тамо где је такво рочиште је одустало, или тврдња о
кршењу антидопинг правила није на други начин благовремено оспорена, или
је ствар решена према члану 10.8, ИЕСФ може објавити такву одлуку или одлуку
и може јавно коментарисати ствар.
14.3.4починило У сваком случају када се након саслушања или жалбе утврди да спортиста
или друго лице нијеповреду антидопинг правила, чињеница да је на одлуку
уложена жалба може бити јавно објављена. Међутим, сама одлука и темељне
чињенице не могу се јавно објавити осим уз сагласност спортисте или друге
особе која је предмет одлуке. ИЕСФ ће уложити разумне напоре да добије такву
сагласност, а ако се пристанак добије,ће јавнообјавити одлуку у целости или у
таквом редигованом облику који спортиста или друга особа може одобрити.
14.3.5ИЕСФ -а Објављивање се мора постићи најмање постављањем тражених информација
на веб страницуи остављањем информација дуже од једног (1) месеца или током
трајања било ког периода забране.
14.3.6 Осим како је предвиђено члановима 14.3.1 и 14.3.3, ниједна Антидопинг организација,
Национална федерацијаили лабораторијаВАДА-еакредитована код, нити било које службено лице било ког
таквог тела, неће
69

[Коментар на члан 14.3.2: Тамо где би јавно објављивање, како се захтева чланом 14.3.2, довело до кршења других
важећих закона, неуспех ИЕСФ-а да објави јавно објављивање неће резултирати утврђивањем непоштовања
Кодекса како је постављено даље у члану 4.2 Међународног стандарда за заштиту приватности и личних
података.]

Антидопинг прописи Међународне еспортске федерације Страна 47 од 63

јавно коментаришу посебне чињенице било ког нерешеног случаја (за разлику од
општег описа процеса и науке) осим као одговор на јавне коментаре приписане
или засноване на информацијама које су дали спортиста, друга особа или њихова
пратња или други представници.
14.3.7 Обавезно јавно обелодањивање захтевано у члану 14.3.2 неће се захтевати ако је
спортиста или друго лице за које је утврђено да је починило кршење правила
против допинга малолетно, заштићено лице или рекреативни спортиста. Свако
јавно објављивање у случају који се односи на малољетну, заштићену особу или
рекреативца бит ће пропорционално чињеницама и околностима случаја.

14.4 Статистичко извјештавање
ИЕСФ ће, најмање једном годишње, јавно објављивати опћи статистички извјештај о својим
контроли допинга активностима на, са копијом достављеном ВАДА -и. ИЕСФ може такође објавити
извештаје који приказују име сваког спортисте тестираноги датум сваког тестирања.
14.5 допинг контроли База података о информацијама ои праћење усклађености
Да биомогућила ВАДА -и обављање улоге праћења усклађености и осигурала ефикасно кориштење
ресурса и размјену примјењивих контроли допинга информација омеђу антидопинг организацијама,
ИЕСФ ће извјештавати
ВАДА путем АДАМСдопинг контролом-у-а у вези саинформације,
укључујући, нарочито:
(а), спортиста Биолошкипасош податаказа међународни ниво спортиста и националном
нивоуСпортисти,
(б), информације о боравишту за спортисте, укључујући оне у регистратору
тест(ц) Туе одлука, и
(д) резултатиУправљачке одлуке,
како се захтева према важећим међународним стандардима.
14.5.1 Да би се олакшало координисано планирање распореда тестирања, избегавајте
непотребно дуплирање у тестирању разним антидопингорганизација,и како би
се осигурало да спортиста Биолошки сепасош профили ажурира, ВГС Сеасон се
пријави све на такмичењу и изван такмичења тестове ВАДА уласком допинг
контролу облициу АДАМС у складу са захтевима и роковима који су садржани
устандардом међународним за тестирање и истраге.
14.5.2 Да би се олакшало Ваданадзор и жалбених права'с за уто,ВГС Сеасон се пријави све
Туе апликације, одлуке и пратећа документација користећи АДАМС у складу са
захтевима и роковима садржане устандардом међународним за терапеутску
применуизузећа.
14.5.3иног Ради олакшавања ВАДА-надзора и права на жалбу за управљање резултатима,
ИЕСФ ће пријавитисљедеће информације у АДАМС- ускладу са захтјевима и
роковима наведеним у Међународном стандарду за управљање резултатима: (а)
обавијести о кршењима антидопинг правила и сродне одлуке о неповољним
аналитичким налазима; (б) обавештења и сродне одлуке о другим кршењима
антидопинг правила која нису штетни аналитички налази; (ц) грешке у
боравишту; и (д) сваку одлуку којом се изриче, укида или поново успоставља
привремена суспензија.
14.5.4 Информације описан у овом члану ће бити доступни, где је то могуће иу складу са
важећим прописима, за спортисте, спортисте"Народног борбупротив
међународног
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допинга,и било које друге антидопинг организације саза тестирање овлашћењима
спортисте.
14.6 Заштита података
14.6.1 ИЕСФ може прикупљати, складиштити, обрађивати или открити личне податке у вези
са спортистима и другим лицима гдје је то потребно и примјерено за провођење
његових антидопинг активности
према Кодексу, Међународним стандардима (укључујући посебно Међународни
стандард за заштиту приватности и личних података), овим Антидопинг

правилима и у складу са важећим законом.
14.6.2 Без ограничења горенаведеног, ИЕСФ ће:
(а) обрађивати само личне податке у складу са важећом правном основом;
(б) Обавести било ког Учесника или Особу подложну овим Антидопинг правилима, на начин
и у складу са важећим законима и Међународним стандардом за
заштиту приватности и личних података, дањихове личне податке
ИЕСФ и други могу обрађивати Особе у сврху примене
ових Антидопинг правила;
(ц) осигурати да сви агенти трећих страна (укључујући и делегирану трећу
страну) са којима ИЕСФ дели личне податке било ког учесника или особе
подлежу
одговарајућим техничким и уговорним контролама ради заштите поверљивости и
приватности таквих информација.

ЧЛАН 15 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ОДЛУКА
15.1 Аутоматски обавезујући ефекат антидопинг организација
15.1.1 одлука потписанихОдлука о кршењу антидопинг правила коју је донијела Потписна
антидопинг организација, апелационо тијело (члан 13.2.2 Кодекса) или ЦАС ће,
након што су странке у поступку обавијештене, аутоматски бити обавезујући
изван страна у поступку према ИЕСФ -у и његовим националним савезима, као и
за све потписнике у сваком спорту са доље описаним ефектима:
15.1.1.1 Одлука било које горе описаних тела која изричу привремену суспензију
(након што је одржано привремено саслушање или су спортиста или
друго
лице прихватили привремену суспензију или су се одрекли права
на привремену расправу, убрзано саслушање или убрзану жалбу понуђену у
складу са чланом 7.4. .3) аутоматски забрањује спортисту или другој
особи учешће (како је описано у члану 10.14.1) у свим спортовима у
надлежности било ког С. игнатори током привремене суспензије.
15.1.1.2 Одлука било ког од горе описаних тела о одређивању периода
забране (након што је саслушањеили се од њега одустало) аутоматски
забрањује спортисти или другој особи учешће (како је описано у
одржаночлану 10.14.1) у свим спортовима у оквиру овлашћења било које потписнице за
период забране.
15.1.1.3 Одлука било ког од горе описаних тела о прихватању кршења антидопинг
правила аутоматски обавезује све потписнике.
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15.1.1.4 Одлука било који од горе описаних тела да дисквалификује резултатима из
члана 10.10 за одређени период аутоматски дисквалификује све резултате
добијене у надлежности било ког потписника током одређеног временског периода.
15.1.2 ИЕСФ и његове националне федерације ће признати и спровести одлуку и њене
ефекте како се захтева чланом 15.1.1, без икаквих даљих радњи, раније
од дана када ИЕСФ прими право обавештење о одлуци или датум доношења одлуке постављен
у АДАМС.
15.1.3 Одлука Антидопинг организације, националног жалбеног тела или ЦАС-а да

суспендује или укине Последице ће бити обавезујуће за ИЕСФ и његове
националне федерације без икаквих даљих радњи, раније од датума када ИЕСФ
прими право обавештење одлуке или датума када је одлука стављена у АДАМС.
15.1.4 Без обзира на било коју одредбу члана 15.1.1, међутим, одлука о кршењу антидопинг
правила од стране организације великих догађаја донета у убрзаном процесу током
такмичења неће бити обавезујућа за ИЕСФ или њене националне федерације осим
ако правила организација великих догађаја пружа спортисти или другој особи
могућност жалбе у складу са процедурама које нису убрзане.70
15.2 Спровођење других одлука антидопинг организација
ИЕСФ и његове националне федерације могу одлучити да спроведу друге антидопинг одлуке које
донесу антидопинг организације, а које нису описане у члану 15.1.1 горе, као што је привремена
суспензија пре привременог саслушања или прихватања од стране спортисте или другог лица.71
15.3 Спровођење одлука од стране тела које није потписник
антидопинг одлукатело које није потписник
Кодекса спроводи ИеСФ и његовог
националногсавеза,ако ИеСФ сматра да су доносиоци тврди да је у надлежности то тело и антидопинг
правила тог тела иначе су у складу са Кодексом.72

70

[Коментар на члан 15.1.4: Као пример, када правила организације великих догађаја дају спортисту или другој особи
могућност да изаберу убрзану жалбу на ЦАС или жалбу на ЦАС према уобичајеном ЦАС поступку, коначна одлука или
пресуда од стране Организације великог догађаја обавезујућа је за друге потписнице, без обзира на то да ли
спортиста или друго лице одаберу могућност убрзане жалбе.]
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[Коментар на чланове 15.1 и 15.2: Одлуке Антидопинг организације према члану 15.1 аутоматски спроводе друге
потписнице без захтев било које одлуке или даље радње потписника. На пример, када национална антидопинг
организација одлучи да привремено суспендује спортисту, та одлука добија аутоматски ефекат на нивоу
Међународне федерације. Да будемо јасни, „одлуку“ је она коју је донијела Национална антидопинг организација, не
постоји посебна одлука коју треба донијети Међународна федерација. Према томе, свака тврдња спортисте да је
привремена суспензија непрописно изречена може се изрећи само против Националне антидопинг организације.
Спровођење одлука антидопинг организација према члану 15.2 подлеже дискреционом праву сваке потписнице.
Проведба одлуке потписника према члану 15.1 или члану 15.2 се не може жалити одвојено од било које жалбе на
основну одлуку. Степен признавања одлука ТУЕ других антидопинг организација утврдиће се чланом 4.4 и
Међународним стандардом за изузетке у терапијској употреби.]
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[Коментар на члан 15.3: Ако је одлука тела које није прихватило Кодекс у у неким аспектима усклађен са Кодексом, а у
другим аспектима није у складу са Кодексом, ИЕСФ, друге потписнице и националне федерације треба да покушају
да примењују одлуку у складу са принципима Кодекса. На пример, ако је у процесу који је у складу са Кодексом,
непотписник открио да је спортиста починио кршење правила против допинга због присуства забрањене
супстанце у телу спортисте, али је период примене забране краћи од период предвиђен Кодексом, тада ИЕСФ и све
друге потписнице треба да признају налаз о кршењу антидопинг правила, а Национална антидопинг организација
спортисте треба да одржи саслушање у складу са чланом 8 како би утврдило да ли је предвиђен дужи период
забране у Кодексу треба наметнути. Спровођење одлуке ИЕСФ-а или другог потписника, или њихова одлука да не
спроведу одлуку према члану 15.3, може се жалити према члану 13.]
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ЧЛАН 16 ОГРАНИЧЕЊА
Нема кршења антидопинг правила поступак се може покренути против спортисте или другог лица осим ако
је он или она обавештен о кршењу антидопинг правила како је предвиђено чланом 7, или ако је обавештење
покушано разумно, у року од десет (10) година од датума кршења да се догодило.

ЧЛАН 17 ОБРАЗОВАЊЕ
ИЕСФ ће планирати, имплементирати, вредновати и промовисати образовање у складу са захтевима члана
18.2 Кодекса и Међународним стандардом за образовање.

ЧЛАН 18 ДОДАТНЕ УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ФЕДЕРАЦИЈА

18.1 Све националне федерације и њихови чланови ће се придржавати Кодекса, међународних
стандардаи ових антидопинг правила. Све националне федерације и други чланови
укључиће у своју политику, правила и програме одредбе неопходне за осигурање да ИЕСФ
може применити ова Антидопинг правила (укључујући и спровођење тестирања) директно
у односу на спортисте (укључујући спортисте на националном нивоу) и друга лица под
њиховим антидопинг орган како је наведено у Уводу у ова Антидопинг правила (Одељак
„Опсег ових Антидопинг правила“).
18.2 Свака национална федерација ће укључити ова Анти-допинг правила, било директно или
позивањем на своје управљачке документе, устав и/или правила као део спортских правила
која обавезују њихове чланове, тако да их Национална федерација може сама применити у
погледу Athletes (including National-Level Athletes) and other Persons under its anti-doping
authority.
18.3 Усвајањем ових Антидопинг правила и њиховим укључивањем у своја управљачка документа и
спортска правила, националне федерације ће сарађивати и подржавати ИЕСФ у тој функцији.
Они ће такође признати, придржавати се и спроводити одлуке донете у складу са овим
Анти-допинг правилима, укључујући и одлуке о изрицању санкција лицима под њиховом
надлежношћу.

18.4 Све националне федерације ће предузети одговарајуће мере како би спровеле усклађеност са
Кодексом, међународним стандардимаи овим антидопинг правилима, између осталог:
(и) спровођењем тестирања само под документованим овлашћењима ИЕСФ-а и
коришћењем њихове националне антидопинг организације или другог узорка овлашћење
за прикупљање узорака у складу са Међународним стандардом за испитивање и истраге;
(ии) признавањем овлашћења Националне антидопинг организације у својој земљи у складу
са чланом 5.2.1 Кодекса и пружањем одговарајуће помоћи Националној антидопинг
организацији у спровођењу националног тестирања програмаза њихов спорт;
(иии) анализу свих узорака сакупљених коришћењем ВАДА-аццредитед или ВАДА-аппровед
лабораторија у складу са чланом 6.1; и
(ив) обезбеђивање да све случајеве кршења антидопинг правила на националном нивоу које
открију националне федерације решава Оперативно независно судско веће у складу са
чланом 8.1 и Међународним стандардом за управљање резултатима.
18.5 Све националне федерације ће успоставити правила која захтевају од свих спортиста да се
припремају или учествују у такмичењу или активности коју је одобрила или организовала
национална федерација или једна од њених организација чланица, и сво особље за подршку
спортистима повезано са таквим спортистима, да пристану да буду обавезани овим
Правила против допинга и да се предају управљање резултатима органу за Антидопинг
организације у складу са Кодексом као услов за такво учешће.
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18.6 свих националних федерација ће пријавити било какву информацију сугерише или у вези са
кршењу антидопинг правила у ИеСФ и њиховог националног антидопинг организација и
сарађује са истрагама које спроводи било Антидопинг Организација која има овлашћење да
води истрагу.
18.7 Све националне федерације морају имати успостављена дисциплинска правила за спречавање
особља за подршку спортистима који користе забрањене супстанце или забрањене методе
без ваљаног оправдања да пружају подршку спортистима под надлежношћу ИЕСФ -а или
Националне федерације.

18.8 Све националне федерације спроводе антидопинг едукацију у координацији са својим
националним антидопинг организацијама.

ЧЛАН 19 ДОДАТНЕ УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЕСФ -а
19.1 Осим улога и одговорности описаних у члану 20.3 Кодекса за међународне федерације, ИЕСФ ће
подносити ВАДА са Кодексом и међународним стандардима -у податке о усклађености
ИЕСФ -ау складу са чланом 24.1.2. Кодекс.
19.2 У складу са важећим законом, ау складу са чланом 20.3.4ИЕСФ -а Кодекса, сви чланови одбора,
директори, службеници и они запослени (и они именованих делегираних трећих страна),
који су укључени у било који аспект допинг контроле, морају потписати образац који је
обезбедио ИЕСФ, слажући се да буду обавезани овим Анти-допинг правилима као особе у
складу са Кодексом за директно и намерно недолично понашање.
19.3 У складу са важећим законом и у складу са чланом 20.3.5ИЕСФ-у Кодекса, сви запослени укоји
су укључени у допинг контролу (осим овлашћених антидопинг програма образовања или
рехабилитационих програма) морају потписати изјаву коју је доставио ИЕСФ, потврђујући
да су ne привремено суспендује или служи период забране и нису директно или намерно
ангажовани у понашању у претходних шест (6) година, што би представљало кршење
антидопинг правила, ако кодје-усклађеним правила била на њих примењује.

ЧЛАН 20 ДОДАТНЕ УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ СПОРТАША 20.1 Да буду
упознати са овим Антидопинг правилима и да се придржавају њих.
20.2 Да буде доступан за узорака прикупљањеу сваком тренутку.73
20.3 Преузети одговорност, у контексту антидопинга, за оно што уносе и користе.
20.4 Обавестити медицинско особље о њиховој обавези да не користе забрањене супстанцеи
забрањене методе и преузети одговорност да се побрине да било који примљени медицински
третман не крши ова Антидопинг правила.
20.5 Да открије ИЕСФ-у и њиховој Националној антидопинг организацији сваку одлуку на основу
које нијепотписник закључио да је спортиста починио кршење правила против допинга у
претходних десет (10) година.
20.6 Сарадња са антидопинг организацијама које истражују кршења правила против допинга.

73

[Коментар на члан 20.2: Уз дужно поштовање људских права и приватности спортисте, легитимна антидопинг
разматрања понекад захтевају узимање узорака касно увече или рано ујутру. На пример, познато је да неки
спортисти користе ниске дозе ЕПО током овог времена, тако да ће бити немогуће открити ујутро]анти.
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Уколико било који Спортиста да сарађују у потпуности са Допинг организације које
истражују кршења антидопинг правила могу резултирати оптужбом за недолично понашање
према ИЕСФ-овом кодексу понашања.
20.7 Да открију идентитет свог особља за подршку спортистима на захтев ИЕСФ-а или Националне
федерације, или било које друге антидопинг организације која има овлашћења над спортистом.
20.8 Нормално понашање према допинг контроле званичном или друго лице који су укључени у
допинг контроле од стране спортисте,који не иначе чине неовлашћеног,може довести до
задужен за недоличног понашања под ИеСФ је кодекс понашања.

ЧЛАН 21 ДОДАТНЕ УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСОБЕ ЗА ПОДРШКУ СПОРТАШИМА
21.1 Да је упознат са овим Антидопинг правилима и да их се придржава.
21.2 Сарађивати са тестирања спортиста програмом.
21.3 Користити свој утицај на спортиста вриједности и понашањеза његовање антидопинг ставова.
21.4 Да обелодане ИЕСФ-у и њиховој Националној анти-допинг организацији сваку одлуку на
основу које нијепотписник закључио да су починили кршење правила против допинга у претходних
десет (10) година.
21.5 Сарадња са антидопинг организацијама које истражују кршења антидопинг правила.
Неуспех било ког особљаподршку спортистима зада у потпуности сарађује са антидопинг
организацијама које истражују кршења антидопинг правила може довести до оптужбе за
недолично понашање према ИЕСФ-овом кодексу понашања.
21.6 Особље за подршку спортистима неће користити или поседовати било коју забрањену
супстанцу или забрањени метод без ваљаног оправдања.
Свака таква употреба или поседовање може довести до оптужбе за злоупотребу према ИЕСФ -овом
кодексу понашања.
21.7 Нормално понашање према допинг контроле званичном или друго лице који су укључени у
допинг контроле од стране спортисте помоћноособље,које не иначе чине
неовлашћеног,може довести до задужен за недоличног понашања под ИеСФ је кодекс
понашања.

ЧЛАН 22. ДОДАТНЕ УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСТАЛИХ ЛИЦАКОЈА НАСЕ
ОБАВЕЗУЈУ ОВА АНТИДОПИНСКА ПРАВИЛА
22.1 Бити упознат са овим Антидопинг правилима и придржавати их се.
22.2 Да обелодане ИЕСФ-у и њиховој Националној анти-допинг организацији сваку одлуку на
основу које нијепотписник закључио да су починили кршење правила против допинга у претходних
десет (10) година.
22.3 Сарадња са антидопинг организацијама које истражују кршења антидопинг правила.
Пропуст било које друге особе на коју се односе ова Анти-допинг правила да у потпуности
сарађује са антидопинг организацијама које истражују кршења антидопинг правила може
довести до оптужбе за недолично понашање према ИЕСФ-овом кодексу понашања.
22.4 Не користити или поседовати било коју забрањену супстанцу или забрањени метод без ваљаног
оправдања.

Међународна Спорт федерација антидопинг правилник Страница 53 од 63

22.5 Нормално понашање према допинг контроле званичном или друго лице који су укључени у
допинг контроле од стране неке особе,које не иначе чине неовлашћеног,може довести до
задужен за недоличног понашања под ИеСФ је кодекс понашања.

ЧЛАН 23. ТУМАЧЕЊЕ КОДА
23.1 Званични текст Кодекса одржава ВАДА и објављује га на енглеском и француском језику. У
случају сукоба између енглеске и француске верзије, верзија на енглеском језику има
предност.

23.2 Коментари који се односе на различите одредбе Кодекса користе се за тумачење Кодекса.
23.3 Кодекс ће се тумачити као независан и самосталан текст, а не позивајући се на постојећи закон
или статуте потписника или влада.
23.4 Наслови који се користе за различите делове и чланове Кодекса служе само ради погодности и
неће се сматрати делом суштине Кодекса нити на било који начин утицати на језик одредби
на које се односе.
23.5 Када се израз „дани“ користи у Кодексу или међународном стандарду, то ће значити календарске
дане, осим ако није другачије назначено.
23.6 Кодекс се неће примењивати ретроактивно на питања у поступку пред датума код је прихваћен
од стране потписника и имплементиран у њеним правилима. Међутим,Кодекса кршења
антидопинг правила изнаставила би се рачунати као "прва кршења" или "друга кршења" у
сврху одређивања санкција према члану 10 за накнаднапост-кодекса кршења.
23.7 Сврха, опсег и организација Светског антидопинг програма и Кодекс и Додатак 1, Дефиниције,
сматраће се саставним деловима Кодекса.

ЧЛАН 24 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
24.1 Тамо где се израз „дани“ користи у овим Антидопинг правилима, то ће значити календарске
дане, осим ако није другачије назначено.
24.2 Ова Антидопинг правила тумачиће се као независан и независан текст, а не позивањем на
постојеће законе или статуте.
24.3 Ова Анти-допинг правила су усвојена у складу са важећим одредбама Кодекса и Међународних
стандарда и тумачиће се на начин који је у складу са важећим одредбама Кодекса и Међународним
стандардима. Кодекс и међународни стандарди ће се сматрати саставни део ових Антидопинг
правила и имају предност у случају сукоба. 24.4 Увод и Додатак 1 сматрат ће се саставним дијелом
ових Антидопинг правила.
24.5 Коментари који наводе различите одредбе ових Антидопинг правила користиће се за тумачење
ових Антидопинг правила.
24.6 Ова Антидопинг правила ступају на снагу 1. јануара 2021. („датум ступања на снагу“). Они
укидају све претходне верзије ИЕСФ-ових Антидопинг правила.
24.7 Ова Антидопинг правила неће се ретроактивно примењивати на питања која су у току пре датума
ступања на снагу. Међутим:
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24.7.1 Кршења антидопинг правила која су се догодила пре датума ступања на снагу
рачунају се као "прва кршења" или "друга кршења" у сврху одређивања санкција
према члану
10 за кршења место након датума ступања на снагу.
24.7.2 Сваки случај кршења антидопинг правила који је у току од датума ступања на снагу и
сваки случај кршења антидопинг правила који је покренут након датума ступања
на снагу на основу кршења антидопинг правила који се догодио пре датума
ступања на снагу, биће регулисан. материјалним антидопинг правилима која су
била на снази у време када се наводна повреда антидопинг правила
догодила, а не материјалним антидопинг правилима наведеним у овим
Антидопинг правилима, осим ако веће које расправља о случају утврди принцип „

лек митиор “на одговарајући начин се примењује у датим околностима случаја. У
ове сврхе, ретроспективни периоди
у којима се могу размотрити претходне повреде у сврху вишеструких повреда према
члану 10.9.4 и застара из члана 16. су процедурална правила, а не материјална
правила, и треба их примијенити ретроактивно заједно са свим других
процедуралних правила у овим Антидопинг правилима (под условом да се члан
16. примењује ретроактивно само ако рок застарелости није већ истекао до датума
ступања на снагу).
24.7.3 Било који члан 2.4 где се налази грешка (било да је реч о грешци у подношењу пријаве
или пропуштеном тесту, како су ти услови дефинисани у Међународном
стандарду за управљање резултатима) пре датума ступања на снагу биће пренет
и на њега се може ослонити пре истека, у складу са Међународним стандардом за
управљање резултатима, али сматраће се да је истекао дванаест (12) месеци
након што се то догодило.
24.7.4утврђује У вези са случајевима у којима је коначна одлука којом секршење антидопинг
правила донета пре датума ступања на снагу, али спортиста или друго лице још
увек издржавају период забране од датума ступања на снагу, спортиста или други
Особа се може обратити ИЕСФ-у или другој антидопинг организацији која је
имала Управљања резултатима одговорностза кршење антидопинг правила да
размотри смањење периода забране у светлу ових Антидопинг правила. Таква
пријава мора бити поднета пре него што истекне период забране . Против донете
одлуке може се уложити жалба у складу са чланом 13.2. Ова Антидопинг правила
неће имати примјену ни у једном случају у којем је донесена коначна одлука којом
се утврђује кршење антидопинг правила и кадапериод забране је истекао.
24.7.5 За потребе процене периода неподобности за друго кршење према члану 10.9.1, где је
санкција за прво кршење одређена на основу правила која су била на снази
пре датума ступања на снагу, период дисквалификације који би се проценио за то
прво кршење да су ова Антидопинг правила била примењива, примењиваће се.74
24.7.6 Измене забрањене листе и техничких докумената у вези са супстанцама или методама
са забрањене листе неће се примењивати ретроактивно. Као изузетак, међутим,
када је забрањена супстанца или Забрањени метод уклоњен из Листе
забрањенихсупстанци, спортиста или друго лице тренутно издржава период
забране на рачун некада забрањених супстанци или забрањених метода може
применити на ИеСФ или друго анти -Допинг организација која је имала
Управљања резултатима одговорностза кршење антидопинг правила да размотри
смањење периода неподобности у светлу уклањања супстанце или методе са
Забрањене листе.
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[Коментар на члан 24.7.5: Осим ситуације описане у члану 24.7.5, где је коначна одлука којом је утврђено кршење
антидопинг правила донета пре датума ступања на снагу, а период изречене забране је у потпуности одслужен,
ова Анти-допинг правила не могу се користити за поновну карактеризацију претходног кршења.]
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ДОДАТАК 1 ДЕФИНИЦИЈЕ75
АДАМС: Систем за управљање и управљањеалат за управљање базама података на Интернету за унос,
складиштење, дељење и извештавање осмишљен да помогне заинтересованим странама и ВАДА-и
анти-допингом јеу њиховим антидопинг операцијама, заједно са законодавством о заштити података.
Администратион:Пружање, снабдевање, надгледање, омогућавао или на други начин учествује у Употреба
или покушај употребе од стране Лица забрањене супстанце или забрањенихметода.Међутим, ова дефиниција
не укључује радње добровјерног медицинског особља које укључује забрањену супстанцу или забрањену
методу која се користи у стварне и легалне терапеутске сврхе или друго прихватљиво оправдање и не
укључује радње које укључују забрањене твари које нису забрањене у изван конкуренције Тестирање, осим

ако околности у цјелини показују да такве забрањене твари нису намијењене стварним и законитим
терапеутским сврхама или су намијењене побољшању спортских перформанси.
Неповољни
аналитичкиналаз:Извјештај
из
ВАДА-аццредитед
лабораторију
или
други
ВАДА--аппроведлабораторију која, у складу са Међународнимстандардом за лабораторије, успоставља у
узорку присуство забрањенесупстанце или њених метаболита или маркера или доказ о употреби а
Забрањени метод.
Нежељени налаз пасоша: Извештај идентификован као штетан налаз пасоша како је описано у важећим
међународним стандардима.
Отежавајуће околности: Околности које укључују или радње спортисте или друге особе које могу
оправдати наметање периода забране веће од стандардне санкције. Такве околности и радње укључују, али
нису ограничени на: Спортиста или друго лице користе или поседовао више забрањених супстанци или
забрањенихметода, Рабљени или Поссессед Забрањене супстанце или забрањеног метода на више наврата
или учињене више других повреда анти-допинг правила; нормалан појединац би вероватно уживао у
ефектима побољшања учинка кршења антидопинг правила изван иначе примењивог периода забране;
спортиста или лице које се бави обмањујући или опструктивном понашању се избегле детекцију или
пресуђивање о кршењу антидопинг правила; или спортиста или друга особа која се бави манипулацијом
током управљања резултатима. Ради избјегавања сумње, примјери околности и понашања описани овдје нису
искључиви, а друге сличне околности или понашање могу такође оправдати наметање дужег периода забране.
Антидопинг активности:допингу Образовање и информисање о, планирање дистрибуције тестова,
одржавање регистрованог избора за тестирање, управљање биолошким пасошима спортиста, спровођење
тестирања, организација анализа узорака, прикупљање обавештајних података и спровођење истрага, обрада
ТУЕ пријава, резултати Управљање, праћење и спровођење усклађености са свим последицама наметнутим,
као и све друге активности у вези са анти-допингом које ће спроводити или у име антидопинг организације,
како је наведено у Кодексу и/или Међународним стандардима.
Антидопинг организација: ВАДА или потписница која је одговорна за усвајање правила за покретање,
спровођење или спровођење било ког дела процеса допинг контроле . Ово укључује, на пример, Међународни
олимпијски комитет, Међународни параолимпијски комитет, друге велике организације које спроводе
тестирање на својим приредбама, међународне федерације и националне антидопинг организације.
Спортиста: Свака особа која се такмичи у спорту на међународном нивоу (како га дефинише свака
међународна федерација) или националном нивоу (како га дефинише свака национална антидопинг
организација). Анти-допингорганизација има дискреционо право да поднесе захтев антидопинг правила на
спортисти који није ни међународнипрофесионални спортиста,ни нанационалном нивоуспортиста,и на тај
начин да их у дефиницију"спортисте".У односу на спортисте који нису ни интернационални
нивоа или Спортистинационалног нивоа, антидопинг организација може изабрати: да спроводи ограничено
тестирање или да га уопште не тестира ; анализирати узорке за мање од целог менија забрањених
супстанци; захтевају ограничене или никакве информације о боравишту; или не захтевају унапред ТУЕ.
Међутим, ако је члан 2.1, 2.3 или 2.5 антидопинг правила је починио било који спортисте над којима
анти-допингорганизација је изабран да врши своју власт на тесту и који се такмичи под међународном или
националном нивоу, онда су последице наведене у Кодексу се мора применити.
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[Коментар дефиниција: Дефинисани појмови укључују њихове множинске и присвојне облике, као и оне термине који се
користе као други делови говора.]
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У смислу члана 2.8 и члана 2.9 а у сврхе антидопинг информација и образовања, свако лице које се бави
спортом под надлежношћу било које потписнице, владе или друге спортске организације која прихвата
Кодекс је спортиста.76
Биолошки пасош спортисте: Програм и методе прикупљања и прикупљања података описани у
Међународном стандарду за испитивање и испитивања и Међународном стандарду за лабораторије.
Особље за подршку спортистима: Сваки тренер, тренер, менаџер, агент, тимско особље, службено,

медицинско, болничко особље, родитељ или било које друго лице које ради, лечи или помаже спортисту који
учествује или се припрема за спортско такмичење.
Покушај: Намерно ангажовање у понашању које представља значајан корак у току понашања планираног да
кулминира извршењем кршења антидопинг правила. Међутим, под условом да неће постојати кршење
антидопинг правила засновано само напрекрши покушају да сеако се особа одрекне покушаја пре него што га
открије треће лице које није умешано у покушај.
Атипичнаналаз:Извјештај из ВАДА-аццредитед лабораторију или други ВАДА--аппроведлабораторију која
захтева даљу истрагу као што је предвиђено Међународнимстандардом за лабораторије или у вези
документације техничкеприје одређивања неповољнианалитичкиналаз.
Атипични налаз пасоша: Извештај описан као налаз атипичног пасоша, како је описано у важећим
међународним стандардима.
ЦАС: Спортски арбитражни суд.
Код: Светски антидопинг кодекс.
Такмичење: Појединачна трка, утакмица, игра или појединачно спортско такмичење. На пример, меч ДОТА 2
или финале Теккен 7 у светском првенству у спорту. За етапне трке и друга спортска такмичења где се награде
додељују на дневној или другој привременој основи, разлика између такмичења и догађаја биће како је
предвиђено правилима ИЕСФ -а.
Последице антидопинг правила кршења ("Последице"):спортисте или повреда другогантитела на Лицадопинг
правила може резултирати са једном или више од следећих: (а) Д искуалифицатион означава Спортисте
резултата у одређеном Такмичењу или догађаја су поништен, са свим резултирајућим последицама,
укључујући одузимање медаља, бодова и награда; (б) Мојанеприкладност значи да је спортисти или другој
особи забрањено због кршења антидопинг правила на одређени временски период да учествује у било
комнекој такмичењу илидругој активности или финансирању како је предвиђено чланом 10.14; (ц)
Привремена суспензија значи да је спортисти или другој особи привремено забрањено учешће у било ком
такмичењу или активности пре коначне одлуке на рочишту одржаном према члану 8; (д) Финансијске
последице значи финансијска санкција изречена за кршење антидопинг правила или за надокнаду трошкова
повезаних са кршењем антидопинг правила; и (е) Јавно откривање значи ширење или дистрибуцију
информација широј јавности или особама изван оних особа које имају право на раније обавештење у складу
са чланом 14. Тимови у тимским спортовима такође могу бити подложни последицама како је предвиђено
чланом 11.
Контаминирани производ: Производ који садржи забрањену супстанцу која није откривена на етикети
производа или у информацијама доступним у разумној Интернет претрази.
Ограничење одлуке: Вриједност резултата за граничну супстанцу у узорку, изнад које штетни аналитички
налаз ће се пријавити, како је дефинисано у Међународном стандарду за лабораторије.
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[Коментар спортисту: Појединци који се баве спортом могу се сврстати у једну од пет категорија: 1) спортиста
међународног нивоа, 2) спортиста националног нивоа, 3) појединци који нису спортисти међународног или
националног нивоа, али над којима Међународна федерација или Национална антидопинг организација одабрале су
вршење овлашћења, 4) рекреативце и 5) појединце над којима ниједна Међународна федерација или национална
антидопинг организација немају, нити су се одлучила за то, овлашћења. Сви спортисти на међународном и
националном нивоу подлежу антидопинг правилима Кодекса, са прецизним дефиницијама спорта на међународном и
националном нивоу које ће бити изнете у антидопинг правилима Међународних федерација и националних
антидопинг организација. ]
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Делегирана трећа страна: Свако лице на које ИЕСФ делегира било који аспект допинг контроле илипротив
допинга образовне програмеукључујући, али без ограничења, треће стране или друге антидопинг
организације који спроводе узорака прикупљањеили друге допинг контроле услугеили антидопинг образовне
програме за ИЕСФ или појединце који служе као независни извођачи и који обављају допинг контроле
услугеза ИЕСФ (нпр.нису запослени допинг контроле службеници или пратиоцикоји). Ова дефиниција не

укључује ЦАС.
Дисквалификација: Погледајте последице кршења антидопинг правила горе наведене.
Допингконтрола:Сви кораци и процедуре из планирања распореда тестирања па до коначног распореда било
жалбе и спровођење последице,укључујући све кораке и процесе између њих, укључујући, али не
ограничавајући се на испитивање,истрага, гдје, уто узорка прикупљање и руковање, лабораторијске анализе,
управљање резултатима и истраге или поступци у вези са кршењем члана 10.14 (Статус током неподобности
или привремене суспензије).
Образовање: Процес учења усадити вредности и развити понашање које негује и штити спортски дух и
спречава намерни и ненамерни допинг.
Догађај: Низ појединачних такмичења која се спроводе заједно у оквиру једног владајућег тела (нпр.
Олимпијске игре, Светско првенство међународне федерације или Панамеричке игре).
Период догађаја: Време између почетка и краја догађаја, како је утврдило владајуће тело Догађаја.
Мјеста догађаја: Та мјеста која је тако одредило владајуће тијело за Догађај.
Грешка: Грешка је свако кршење дужности или недостатак бриге који одговара одређеној ситуацији. Фактори
које треба узети у обзир у процени спортисте илидругог Лица степен кривице укључују, на пример,
спортистаје илидруго лице,је искуство да ли Спортиста или друго Лице је заштићенаособа,посебна питања
као што су погоршање, степен ризика тетребао схватити спортиста је и ниво бриге и истраге који јеспровео
спортиста у односу на оно што је требало да буде перципирани ниво ризика. Приликом процене спортисте
или друге особе степена грешке, узете у обзир околности морају бити специфичне и релевантне да објасне
спортисте или друге особе одступањеод очекиваног стандарда понашања. Тако, на пример, чињеница да би
спортиста изгубио прилику да заради велике суме новца током периода неподобности, или чињеница да је
спортисту остало још само мало времена у каријери, или временски распоред спортског календара, не би
били релевантни фактори које треба узети у обзир при смањењу периода забране према члану 10.6.1 или
10.6.2.77
Финансијске последице: Погледајте последице кршења антидопинг правила горе.
У такмичењу: Период који почиње у 23:59 дан прије такмичења у којем је за спортисту предвиђено учешће
до краја таквог такмичења и узорака процеса прикупљањакоји се односи на такво такмичење. ВАДА може
одобрити, за одређени спорт, алтернативну дефиницију ако међународна федерација пружи увјерљиво
оправдање да је за њен спорт потребна друга дефиниција; након таквог одобрења од стране ВАДА -е,
алтернативне дефиниције ће слиједити све велике организације за тај спорт.78
Програм независних посматрача: Тим посматрача и/или ревизора, под надзором ВАДА -е, који посматрају и
дају смјернице о процесу допинг контроле прије или током одређених догађаја и извјештавају о својим
запажањима као дио ВАДА -иног програма праћења усклађености.
Индивидуални спорт: Сваки спорт који није тимски.
77

[Коментар на грешку: Критеријум за процену степена грешке спортисте је исти у свим члановима у којима се грешка
сматра. Међутим, према члану 10.6.2, смањење санкција није примјерено осим ако се, када се оцијени степен
грешке, закључи да нема значајне грешке или немара спортисте или друге особе.]

78
[Коментар на У такмичењу: Универзално прихваћена дефиниција такмичења пружа већу хармонизацију међу
спортистима у свим спортовима, елиминише или смањује забуну међу спортистима у погледу релевантног временског
оквира за тестирање током такмичења, избегава ненамерне штетне аналитичке налазе између такмичења током
догађаја и помаже у спречавању било каквих могућих побољшања перформанси од супстанци забрањених ван такмичења
које се преносе на период такмичења.]
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Неподобност: Види последице кршења антидопинг правила горе.

Институционална независност: Вијећа за саслушања по жалби биће потпуно институционално независна од
Антидопинг организације одговорне за управљање резултатима. Стога их ни на који начин не смије
администрирати, повезати нити подлијегати Антидопинг организацији одговорна за управљање резултатима.
Међународни догађај: Догађај или такмичење у којем су Међународни олимпијски комитет, Међународни
параолимпијски комитет, Међународна федерација, организација великих догађаја или друга међународна
спортска организација владајуће тијело за догађај или именује техничке службенике за догађај.
Међународни нивоаспортиста: Спортисти који се такмиче у спорту на међународном нивоу, као што је
дефинисано сваки Међународне федерације, у складу са Међународнимстандардом за тестирање и истраге.
За еспорт, спортисти на међународном нивоу су дефинисани као што је наведено у одељку Област Увода у ова
антидопинг правила.79
Међународни стандард: Стандард који је усвојила ВАДА у прилог Кодексу. Усклађеност са међународним
стандардом (за разлику од другог алтернативног стандарда, праксе или поступка) биће довољна да се
закључи да су процедуре на које се односи међународни стандард правилно изведене. Међународни
стандарди укључују све техничке документе издате у складу са међународним стандардом.
Главне организације догађаја: Континентална удружења националних олимпијских комитета и друге
међународне мулти-спортске организације које функционишу као владајуће тело за било који континентални,
регионални или неки други међународни догађај.
Маркер:Једињење, група једињења или биолошких променљиве (с) који указује употреба забрањених
супстанци или забрањених метода.
Метаболит: Било која супстанца настала процесом биотрансформације.
Минимални ниво извјештавања: Процијењена концентрација забрањене супстанце или њеног метаболита
(а) или маркера у узорку испод којег ВАДАлабораторије акредитоване од стране-е не би требале пријавити тај
узорак као нежељени аналитички налаз.
Малолетник: Физичко лице које није навршило осамнаест (18) година.
Национална антидопинг организација: Ентитет (и) које је свака држава именовала као примарно овлаштен и
одговоран за усвајање и примену антидопинг правила, управљање прикупљањем узорака, управљање
резултатима тестова и управљање резултатима на националном нивоу. Ако ово именовање нису дали
надлежни јавни органи, ентитет ће бити Национални олимпијски комитет земље или његов овлашћени.
Национални догађај: Спортски догађај или такмичење које укључује међународног или
спортистенационалног нивоа који није међународни догађај.
Национална федерација: Национални или регионални ентитет који је члан или признат од ИЕСФ -а као
субјект који управља ИЕСФ -овим спортом у тој земљи или региону.
На националном нивоуспортиста: Спортисти који се такмиче у спорту на националном нивоу, као што је
дефинисано од стране сваког националног антидопинг организације, у складу са Међународнимстандардом за
тестирање и истраге.

79

[Коментар спортистима на међународном нивоу: У складу са Међународним стандардом за тестирање и истраге,
ИЕСФ је слободан да одреди критеријуме које ће користити за класификацију спортиста као спортисте
међународног нивоа, нпр. Рангирањем, учешћем на одређеним међународним догађајима, према врсти лиценце итд.
Међутим, мора да објави те критеријуме у јасној и сажетој форми, тако да спортисти могу брзо и лако да утврде
када ће се класификовати као спортисти на међународном нивоу. На пример, ако критеријуми укључују учешће на
одређеним међународним догађајима, онда Међународна федерација мора објавити списак тих међународних
догађаја.]
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Национални олимпијски комитет: Организација коју признаје Међународна Олимпијски комитет. Израз
Национални олимпијски комитет такође укључује Националну спортску конфедерацију у оним земљама у
којима Национална спортска конфедерација преузима типичне Националног олимпијског комитета
одговорностиу области борбе против допинга.
Нема грешке илинемара: Спортиста или друго Лице је утврђивање да он или она не зна или осумњичени, а
разумно није могао да зна или сумња чак и уз остваривање највећег опреза, да он или она користи или је
примењен на забрањену супстанцу или Забрањена метода или на други начин прекршено правило против
допинга. Осим у случају заштићене особе или рекреативца, за било које кршење члана 2.1, спортиста мора
утврдити и како је забрањена супстанца ушла у спортисте систем.
Нема значајне грешке или немара: Спортиста или друга особа утврђују да било која грешка или немар,
посматрано у целини околности и узимајући у обзир критеријуме за нема грешке или немара, није била
значајна у односу на кршење антидопинг правила . Осим у случају заштићене особе или рекреативца, за било
које кршење члана 2.1, спортиста мора утврдити и како је забрањена супстанца ушла у спортисте систем.
Оперативна независност: То значи да (1) чланови одбора, чланови особља, чланови комисије, консултанти и
службеници Антидопинг организације одговорни за управљање резултатима или њене подружнице (нпр.
Федерација чланица или конфедерација), као и свако лице укљученоу истрази и претходном решавању случаја
не могу бити именовани за чланове и/или службенике (у мери у којој је такав службеник укључен у процес
разматрања и/или састављања било које одлуке) саслушања већа те Антидопинг организације са одговорност
за управљање резултатима и (2) већа за саслушање ће бити у позицији да воде саслушање и процес
доношења одлука без уплитања Антидопинг организације или било које треће стране. Циљ је осигурати да
чланови вијећа за саслушање или појединци који су на други начин укључени у одлуку вијећа за саслушање,
не буду укључени у истрагу или одлучивање о предмету.
Ван конкуренције: Било који период који није у конкуренцији.
Учесник: Било који спортиста или особа за подршку спортистима.
Лице: Физичко лице или организација или други ентитет.
ПоседлоптеСтварни, физички поседовање,или конструктивно посједовање (које ће се наћи само ако се лице
има искључиву контролу или намерава да врши контролу забрањених супстанци или забрањених метода или
у просторијама у којима забрањена супстанца или Забрањени постојиметод);под условом, међутим, да ако
особа нема искључиву контролу над забрањеном супстанцом или забрањеном методом или просторијама у
којима постоји забрањена супстанца или забрањена метода , конструктивно поседовање ће се пронаћи само
ако је особа знала за присуство забрањене супстанце или Забрањеном методом и намерава да врши контролу
над њом. Међутим, под условом да неће постојати кршење антидопинг правила засновано искључиво на
поседовању ако је пре пријема обавештења било које врсте да је особа починила повреду антидопинг правила,
особа предузела конкретну радњу која доказује да особа никада није намеравала да има Поседовање и одрекао
се Поседовања изричито га пријавивши Антидопинг организацији. Без обзира на било шта у супротности са
овом дефиницијом, куповина (укључујући било електронским или другим средствима) забрањенесупстанце
или забрањених метода представља Посед лопте од стране особе која чини куповину.80
Забрањена листа: Листа која идентификује забрањене супстанце и забрањене методе.
Забрањени метод: Било који метод тако описан на листи забрањених.
80

[Коментар на поседовање: Према овој дефиницији, анаболички стероиди пронађени у аутомобилу спортисте
представљали би прекршај осим ако спортиста утврди да је неко други користио аутомобил; у том случају, ИЕСФ
мора утврдити да, иако спортиста није имао искључиву контролу над аутомобилом, спортиста је знао за
анаболичке стероиде и намеравао је да има контролу над њима. Слично, на примеру анаболичких стероида који се
налазе у кућним медицинским ормарићима под заједничком контролом спортисте и супружника, ИЕСФ мора
утврдити да је спортиста знао да се анаболички стероиди налазе у кабинету и да је спортиста намеравао да
контролише њих. Сам чин куповине забрањене супстанце представља поседовање, чак и тамо где, на пример,
производ не стигне, прими га неко други или се пошаље на адресу треће стране.]
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Забрањене супстанце: Било која супстанца или класа супстанци, описана насупстанци Листи забрањених.
Заштићено лице: Спортиста или друго физичко лице које у време кршења антидопинг правила: (и) није
навршило шеснаест (16) година; (ии) није навршио осамнаест (18) година и није укључен у било које
регистровано тестирање и никада се није такмичио ни на једном међународном догађају у отвореној
категорији; или (иии) из других разлога осим узраста за које је утврђено да немају пословну способност
према важећем националном законодавству.81
Привремено саслушање: За потребе члана 7.4.3, убрзано скраћено рочиште које се одржава пре рочишта према
члану 8 које пружа спортисту обавештење и могућност да буде саслушан у писаној или усменој форми.82
Привремена суспензија: Види последице кршења антидопинг правила горе наведене.
Јавно обелоданити: Погледајте последице кршења антидопинг правила горе наведене.
Спортиста рекреативац: Физичко лице које је тако дефинисано од стране релевантне Националне
антидопинг организације; под условом, међутим, да овај израз не укључује било које лице које је у року од пет
(5) година пре него што је починило било какво кршење правила против допинга билона
спортистамеђународном нивоу (како га је дефинисала свака међународна федерација у складу са
Међународним стандардом за тестирање и истраге) или спортисте на националном нивоу (како их
дефинише свака национална антидопинг организација у складу са Међународним стандардом за тестирање
и истраге), представљао је било коју државу на међународном такмичењу у отвореној категорији или је био
укључен у било који регистровани пул за тестирање или други скуп података о локацији који одржава било
која Међународна федерација или Национална антидопинг организација.83
Регионална антидопинг организација: Регионални ентитет који земље чланице именују за координацију и
управљање делегираним подручјима својих националних антидопинг програма, што може укључивати
усвајање и примену антидопинг правила, планирање и прикупљање узорака, управљање резултатима , преглед
ТУЕ -а, спровођење расправа и спровођење образовних програма на регионалном нивоу.
Регистровани пул за тестирање: Скупнајвишег приоритета који су спортиста на међународном нивоу
засебно успоставиле међународне федерације, а на националном нивоу националне антидопинг организације,
које су предмет фокусираног такмичењу и тестирања наван такмичења у оквируте Међународне
федерације или Националне антидопинг организације план дистрибуције тестоваи због тога се од њих тражи
да доставе информације о месту боравка како је предвиђено чланом 5.5 и Међународним стандардом за
тестирање и истраге.
Управљање резултатима: Процес који обухвата временски оквир између обавештавања према члану 5
Међународног стандарда за управљање резултатима, или у одређеним случајевима (нпр. Атипичан налаз,
биолошки пасош спортисте, грешка где се налази), такви кораци пре обавештавања изричито су предвиђени у
члану 5 Међународног стандарда за управљање резултатима, кроз тужбу до коначног рјешавања ствари,
укључујући окончање првостепеног поступка или по жалби (ако је уложена жалба).
Узорак или Специмен:Било који биолошки материјал који је прикупљен за потребе допингконтроле.84
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[Коментар заштићеној особи: Кодекс третира заштићене особе другачије од осталих спортиста или особа у
одређеним околностима на основу схватања да, испод одређеног узраста или интелектуалних способности,
спортиста или друга особа можда немају менталне способности да разумеју и цене забране понашања садржане у
Кодексу. Ово би укључивало, на пример, параолимпијског спортисту са документованим недостатком пословне
способности због интелектуалног оштећења. Израз „отворена категорија“ има за циљ да искључи конкуренцију
која је ограничена на категорије млађих или старосних група.]
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[Коментар на привремену расправу: Привремена расправа је само претходни поступак који не мора укључивати
потпуни преглед чињеница у предмету . Након привремене расправе, спортиста има право на накнадно потпуно
саслушање о меритуму предмета. Насупрот томе, „убрзано саслушање“, како се тај израз користи у члану 7.4.3,
потпуно је саслушање о меритуму спроведено по убрзаном распореду.]
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[Коментар рекреативцу: Под појмом „отворена категорија“ се мисли да се искључи конкуренција која је ограничена на
млађе или старосне категорије.]

84

[Коментар на узорак или узорак: Понекад се тврдило да прикупљање узорака крви крши начела одређених верских или
културних група. Утврђено је да нема основа за било какву такву тврдњу]Ти
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потписника:.ентитети прихватају Кодекс и договорен за имплементацију Кодекса,као што је предвиђено у
члану 23. Закона.
Наведени метод: видети члан 4.2.2.
Одређена супстанца: Видети члан 4.2.2.
Објективнеодговорности:Правило које предвиђа да на основу члана 2.1 и члана 2.2, није неопходно да
намера, грешке, немар,или зна користити на спортисте делом да се покаже антидопинг организације у циљу
успостављања анти-допинг правила кршење.
Супстанца злоупотребе: Види члан 4.2.3.
Знатна помоћ: У смислу члана 10.7.1, особа која пружа значајну помоћ мора: (1) у потпуности открити у
потписаној писаној изјави или снимљеном интервјуу све информације које посједује у вези са кршењем
антидопинг правила или другим поступком описаним у члану 10.7.1.1 и (2) у потпуности сарађују у истрази и
одлучивању о сваком случају или питању везаном за те информације, укључујући, на примјер, изношење
свједочења на рочишту ако то затражи Антидопинг организација или вијеће за саслушање. Надаље,
достављене информације морају бити вјеродостојне и морају садржавати важан дио сваког предмета или
поступка који је покренут или, ако ниједан предмет или поступак није покренут, мора пружити довољну
основу на којој је могуће покренути случај или поступак.
Ометање: Намерно понашање које подрива процес допинг контроле , али које иначе не би било укључено у
дефиницију забрањених метода. Неовлашћено мијешање укључује, без ограничења, нуђење или примање
мита за извршење или пропуст да се изврши дјело, спречавање прикупљања узорка, утјецај или
онемогућавање анализе узорка, фалсификовање докумената поднесених Антидопинг организацији или ТУЕ
одборуили веће за саслушање, прибављање лажних исказа од сведока, извршење било каквог другог лажног
дела над Антидопинг организацијом или телом за саслушање како би утицало на управљање резултатима или
наметање последица, и свако друго слично намерно мешање или покушај мешања у било који аспект допинг
контроле.85
Циљно тестирање: Избор одређених спортиста за тестирање на основу критеријума постављених у
Међународном стандарду за тестирање и истраге.
Тимски спорт: Спорт у којем је дозвољена замена играча током такмичења.
Технички документ: Документ који јеусвојила и објавила и ВАДА повременосадржи обавезне техничке
захтеве о одређеним антидопинг темама како је наведено у међународном стандарду.
Тестирање:Делови допинг контроле процесакоји укључује тест планирање дистрибуције, узорак
прикупљање, узорак руковање и примера превоз до лабораторије.
Тестирање:Ниво испод регистроване групе која обухвата спортисте од којих се захтева неке информације
где у циљу лоцирања и тест спортиста вантакмичења.
Терапеутску употребу изузеће (ВТО):терапеутску употребу Ослобађање омогућава спортисти са
здравственим стањем Да бисте користили забрањене супстанце или забрањеногметода,али само
акоиспуњениуслови из члана 4.4 и Међународногстандарда за изузетака за терапеутску су употребу.
Трговинељудима:Селлинг, давање, транспорт, слање, испорука или дистрибуција (или Поседовање за такву
намену) забрањенусупстанцу или забрањени метод (било физички или на било који електронским или
другим средствима) од стране спортисте, спортисте подршку лица или било који други Персон предмету

надлежност Антидопинг организације било којој трећој страни;
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[Коментар на фалсификовање: На пример, овај члан забрањује промену идентификационих бројева на обрасцу за
допинг контролу током тестирања, разбијање боце Б у време анализе Б узорка, мењање узорка додавањем стране
супстанце или застрашивање или покушај застрашивања потенцијалног сведока или сведока који је дао исказ или
информације у процесу допинг контроле. Неовлашћено мењање укључује недолично понашање до којег долази током
процеса управљања резултатима. Видети члан 10.9.3.3. Међутим, радње предузете као део легитимне одбране
Особе против оптужбе за кршење антидопинг правила неће се сматрати фалсификовањем. Увредљиво понашање
према службенику за допинг контролу или другој особи укљученој у контролу допинга, које на други начин не
представља недозвољено понашање, рјешават ће се у дисциплинским правилима спортских организација.]
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предвиђена, међутим, овим дефиниција не укључује радње доброверног медицинског особља које укључују
забрањену супстанцу која се користи у праве и законске терапеутске сврхе или друго прихватљиво
оправдање, и не укључује радње које укључују забрањене супстанце које нису забрањене упостоје
тестирању ван конкуренције, осим акооколности као у целини се доказује да такве забрањене супстанце нису
намењене за праве и легалне терапеутске сврхе или су намењене побољшању спортских перформанси.
УНСЦО:Међународна конвенција против допинга у спорту усвојио33. заседању Генералне конференције
УНЕСЦО-у 19. октобра 2005., укључујући све измене и допуне усвојене од стране држава потписница
Конвенције и Конференције потписница Међународне конвенције против допинга у Спорт.
Употреба: Употреба, примена, гутање, убризгавање или конзумирање на било који начин било које забрањене
супстанце или забрањене методе.
ВАДА: Светска антидопинг агенција.
Без предрасуда: У смислу чланова 10.7.1.1 и 10.8.2, писани споразум између Антидопинг организације и
спортисте или друге особе који омогућава спортисту или другој особи да пружи информације Антидопинг
организацији у одређеном року -ограничена поставка уз разумевање да, ако споразум о значајној помоћи или
споразум о решавању случаја нису финализовани, информације које пружа спортиста или друга особа у
овом одређеном окружењу не могу користити антидопинг организација против спортисте или друго лице у
било ком управљања резултатима поступкуу складу са Кодексоми да се информације које је доставила
Антидопинг организација у овом одређеном окружењу не могу користити спортиста или друга особа против
антидопинг организације у било ком управљања резултатима поступкупрема Кодексу. Такав споразум не
спречава Антидопинг организацију, спортисту или другу особу да користи било какве информације или
доказе прикупљене из било ког извора осим у временски ограниченим условима описаним у споразуму.
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