
Prawa i obowiązki zawodników  
oraz członków personelu pomocniczego



Prawa zawodnika
Zgłaszanie uwag 

i zastrzeżeń 
dotyczących 

przeprowadzenie 
kontroli

Obecność tłumacza 
jeśli występują 

problemy 
wynikające ze 

znajomości języka

Wyjaśnienie przez 
zespół kontrolujący 

procedury 
pobierania próbek 

i udzielenie 
informacji 

Wybranie osoby 
towarzyszącej 

w obecności której 
odbywać się będzie 

kontrola

Otrzymanie kopi 
formularza kontroli 

antydopingowej



Obowiązki zawodnika

Oddanie pod 
nadzorem 
kontrolera 

antydopingowego 
(tej samej płci) 
próbki moczu 

(minimum 90 ml) 
lub krwi,

Stawienie się dla 
potrzeb kontroli 
antydopingowej 

w wyznaczonym na 
zawiadomieniu 
miejscu i czasie

Zgłoszenie rodzaju 
i ilości leków 

przyjmowanych 
w okresie 

poprzedzającym 
(7 dni) kontrolę 
antydopingową

Zgłoszenie faktu 
posiadania 

zezwolenia na 
stosowanie 

substancji i metod 
zabronionych 

w celach 
terapeutycznych 

(TUE)

Okazanie 
dokumentu 

tożsamości ze 
zdjęciem



Możliwe działania osoby trzeciej 
(przedstawiciela) zawodnika

1. Powinien znać obowiązujące procedury by zapewnić właściwy przebieg kontroli.
2. Zgłaszać wszelkie zastrzeżenia i uwagi w przypadku ich naruszenia.
3. Powinien mieć informacje dotyczące ewentualnego posiadania TUE przez 

sportowca.
4. Może przypomnieć kontrolowanemu nazwy ostatnio stosowanych przez niego 

leków i suplementów.
5. Jeżeli zachodzi taka konieczność udzielić, uzgodnionej wcześniej z kontrolerem, 

pomocy w pobraniu próbki.
6. Przypomnieć i uświadomić sportowca, że podpisanie protokołu kontroli oznacza, 

że nie wnosi on uwag do jego zawartości.



a) cały czas obserwuje zawodnika od tego momentu do momentu wyjścia przez zawodnika ze stacji kontroli antydopingowej 
po zakończeniu sesji pobrania próbek; 
b) przedstawia się zawodnikowi okazując oficjalny identyfikator/dokument tożsamości, o którym mowa w art. 5.3.3; oraz 
c) potwierdza tożsamość zawodnika zgodnie z kryteriami określonymi w art. 5.3.4. Międzynarodowego standardu badań 
i śledztw.

Pracownik kontroli antydopingowej/opiekun może według własnego uznania rozważyć każdą rozsądną prośbę strony 
trzeciej lub każdą prośbę zawodnika o wyrażenie zgody na późniejsze zgłoszenie się do stacji kontroli antydopingowej po 
potwierdzeniu i przyjęciu powiadomienia i/lub na chwilowe opuszczenie stacji kontroli antydopingowej po przybyciu do niej 
i może wyrazić na to zgodę, jeżeli zawodnik będzie znajdował się pod stałą opieką i będzie cały czas obserwowany w czasie 
takiego opóźnienia. Zgoda na opóźnione zgłoszenie się do stacji kontroli antydopingowej/na jej chwilowe opuszczenie może 
zostać wydana, gdy prośba wiąże się z następującymi czynnościami: uczestnictwo w ceremonii nagradzania zwycięzców, 
udzielanie wywiadów środkom masowego przekazu, uczestnictwo w kolejnych zawodach, odpoczywanie po wysiłku, 
uzyskanie niezbędnej pomocy lekarskiej, poszukiwanie przedstawiciela i/lub tłumacza, poszukiwanie identyfikatora ze 
zdjęciem, czy zakończenie sesji treningowej (w przypadku badań poza zawodami).

Pracownik kontroli antydopingowej/opiekun odrzuci prośbę zawodnika o opóźnienie, jeżeli nie ma możliwości ciągłej 
obserwacji zawodnika podczas tego opóźnienia. 

Po nawiązaniu kontaktu pracownik 
kontroli antydopingowej/opiekun:




