Definicja dopingu
oraz

kwestie związane z naruszeniem
przepisów antydopingowych

Definicja DOPINGU
➢ Doping definiuje się jako wystąpienie jednego lub więcej naruszeń przepisów antydopingowych, określonych

w artykułach 2.1 - 2.11 Światowego Kodeksu Antydopingowego.
➢ Naruszenia przepisów antydopingowych (ADRV - ANTI-DOPING RULE VIOLATION) mogą być spowodowane nie tylko
pozytywnym

wynikiem

testu.

Istnieje

11

rodzajów

naruszeń.

Wszystkie

z

nich

dotyczą

sportowców,

a 7 odnosi się także do personelu pomocniczego zawodnika (Athlete Support Person), m.in. trenerów i lekarzy.
➢ Sportowcy są odpowiedzialni za każdą zakazaną substancję wykrytą w ich organizmie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy
substancję zażyli w sposób całkowicie świadomy, zażyli ją w sposób nieświadomy, została im podana bez ich wiedzy.

➢ Wykaz substancji zabronionych jest przygotowany przez WADA i znajduje się w jednym z jej standardów - Liście substancji i
metod zabronionych. Lista jest dostępna w języku polskim.
➢ Zawodnicy niedowidzący mogą wymagać pomocy przewodników lub pilotów podczas zawodów. Dla celów antydopingowych
przewodnicy i piloci są uważani za sportowców. Zgodnie z Kodeksem Antydopingowym IPC sportowiec i przewodnik / pilot są
uważani za „drużynę” rywalizującą w sporcie indywidualnym.

Naruszenie przepisów antydopingowych
może nastąpić w wyniku:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie i ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu
dopingu w sporcie.

1) obecności substancji zabronionej, jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej zawodnika;

2) użycia lub usiłowania użycia przez zawodnika substancji zabronionej lub metody zabronionej;
3) unikania pobrania próbki fizjologicznej, niewyrażenia zgody na pobranie próbki fizjologicznej lub
niezgłoszenia się na to pobranie bez ważnego uzasadnienia, po uprzednim powiadomieniu zawodnika o
wytypowaniu do pobrania próbki fizjologicznej przez osobę upoważnioną do jej pobrania;
4) nieprzedstawienia wymaganych informacji na temat miejsca pobytu zawodnika na potrzeby kontroli
antydopingowej;
5) manipulowania lub usiłowania manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli antydopingowej;

Naruszenie przepisów antydopingowych
może nastąpić w wyniku:
6) posiadania substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających użycie metody zabronionej;
7) wprowadzenia do obrotu lub usiłowania wprowadzenia do obrotu substancji zabronionej lub przyrządów
umożliwiających użycie metody zabronionej;

8) podania lub usiłowania podania zawodnikowi w okresie podczas zawodów substancji zabronionej lub
metody zabronionej albo podania lub usiłowania podania zawodnikowi w okresie poza zawodami substancji
zabronionej lub metody zabronionej;

9) pomocnictwa, podżegania lub każdego innego rodzaju świadomego współdziałania wiążącego się z
zachowaniem uznawanym za doping w sporcie lub usiłowaniem takiego zachowania lub naruszeniem
warunków kary dyskwalifikacji przez inną osobę;

Naruszenie przepisów antydopingowych
może nastąpić w wyniku:
10) współpracy w ramach obowiązków zawodowych lub innych obowiązków związanych ze sportem z osobą
pomagającą w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego, która:
a) podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, odbywa karę
dyskwalifikacji, lub
b) nie podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, została
skazana lub dowiedziono jej udziału w zachowaniu uznawanym za doping w sporcie w postępowaniu
karnym, dyscyplinarnym lub dotyczącym odpowiedzialności zawodowej, lub
c) działa jako przedstawiciel lub pośrednik osób, o których mowa w lit. a lub b.

11) poza manipulowaniem lub usiłowaniem manipulowania, o którym mowa w pkt 5, działanie zawodnika lub
innej osoby zmierzające do zniechęcenia osoby zgłaszającej naruszenie przepisów antydopingowych lub
grożenie osobie zgłaszającej naruszenie przepisów antydopingowych.

