Przepisy międzynarodowe
•

Światowy Kodeks Antydopingowy

•

Konwencja
Europy

•

Międzynarodowa
Konwencja
o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie
UNESCO

•

Przepisy
właściwych
międzynarodowych

Antydopingowa

Najistotniejszą regulacją z perspektywy
globalnego systemu antydopingowego
jest Światowy Kodeks Antydopingowy

Rady

federacji

Kodeks i zmiany w Kodeksie uchwalane
są co 5 lat, podczas światowej konferencji
o walce z dopingiem w sporcie, łącznie
przez przedstawicieli: ruchu sportowego,
organów
publicznych,
narodowych
organizacji
antydopingowych
i laboratoriów akredytowanych przez
WADA

Przepisy krajowe
•

Ustawa o
w sporcie

•

Ustawa o sporcie

•

Przepisy antydopingowe POLADA

zwalczaniu

dopingu

Na światowy program antydopingowy
składają się: Kodeks, międzynarodowe
standardy, wytyczne i dokumenty
techniczne

Zakres funkcji objętych zakazem
Zawodnik, który jest zdyskwalifikowany
czasowo za doping nie może m.in. pełnić
funkcji:
trenera,
fizjoterapeuty,
pracownika klubu, pracownika związku
sportowego, masażysty itp...

Mechanizm automatycznego uznawania
sankcji
W przypadku nałożenia sankcji na
sportowca przez sygnatariusza Kodeksu,
nie ma potrzeby jej zatwierdzania przez
innych sygnatariuszy, sankcja obowiązuje
automatycznie

Zakres sportów objętych sankcją
Wszystkie sporty, których międzynarodowe
federacje sportowe są sygnatariuszem Kodeksu

Zakres terytorialny
Wszystkie państwa, które ratyfikowały
międzynarodową konwencję o zwalczaniu
dopingu w sporcie UNESCO – 191 państw

Warunki odbywania kary
Żaden zawodnik ani inna osoba, na którą
nałożono
karę
dyskwalifikacji
lub
tymczasowego zawieszenia nie może
podczas
tej
kary
uczestniczyć
w jakimkolwiek charakterze w zawodach
sportowych ani prowadzić działań (innych
niż w ramach zatwierdzonych programów
edukacji antydopingowej lub programów
resocjalizacyjnych), które zatwierdza lub
organizuje
jakikolwiek
sygnatariusz,
organizacja członkowska sygnatariusza,
albo też klub lub inna organizacja zrzeszona
w organizacji członkowskiej sygnatariusza
ani w zawodach, które zatwierdza lub
organizuje jakakolwiek liga zawodowa,
organizator wydarzeń sportowych szczebla
międzynarodowego lub krajowego, ani też
w jakichkolwiek związanych ze sportem
działaniach na szczeblu wyczynowym lub
krajowym, które są finansowane przez
agencję rządową

Naruszenie zakazu uczestnictwa podczas
odbywania kary dyskwalifikacji lub
tymczasowego zawieszenia
Nowa nałożona kara biegnie od dnia
zakończenia pierwotnie nałożonej sankcji

Wznowienie treningów
Zawodnik
może
wznowić
treningi
z zespołem lub korzystać z pomieszczeń
i wyposażenia klubu lub innej organizacji,
która jest zrzeszona w organizacji
członkowskiej
sygnatariusza
podczas
krótszego
z
dwóch
okresów:
(1) ostatnie dwa miesiące odbywanej kary
dyskwalifikacji, lub (2) okres po odbyciu
trzech czwartych kary dyskwalifikacji

Charakterystyka

Ciężar dowodzenia

Próbki i pobierany materiał

Wiążą się z wykryciem
substancji zabronionej jej
metabolitów lub markerów w
próbce pobranej od zawodnika

W przypadku wykrycia substancji
zabronionej w próbce to zawodnik
odpowiada za każdą substancje
zabronioną

Próbka A i B to ten sam materiał:
krew lub mocz

Nazewnictwo

Adverse Analitical Finding AAF
–
wynik
niekorzystny
analitycznie, potocznie wynik
pozytywny
Atypical Finding (ATF) – wynik
nietypowy,
potocznie
niejednoznaczny

Ciężar dowodzenia spoczywa na
zawodniku
Ciężar dowodzenia może zostać
przeniesiony na narodową agencję
antydopingową
w
przypadku
stwierdzenia
odstępstw
od
procedur

Analiza próbki B ma na celu
weryfikację
poprawności
przeprowadzonych
procedur
analitycznych
Po co w ogóle próbka B?
Wysoko postawiona poprzeczka
jakości analitycznej
Czy w przypadku pozytywnego
wyniku analitycznego na alkohol
u kierowcy wykonywane są
dodatkowe analizy ?

Charakter

Naruszenia nieanalityczne

Wiążą się z wykryciem naruszenia
przepisów
antydopingowych
innych niż wykrycie substancji
zabronionej

•

Użycie lub próba użycia
przez zawodnika substancji
zabronionej lub metody
zabronionej

•

Unikanie
lub
odmowa
oddania próbki lub też
niestawienie się w celu
oddania próbki

•

Naruszenie
dotyczących
miejsca pobytu

Ciężar dowodzenia
W przypadkach nieanalitycznych
ciężar dowodzenia spoczywa na
narodowej
organizacji
antydopingowej

•

•

wymagań
wskazania

Manipulowanie lub próba
manipulowania
przez
zawodnika lub inną osobę
jakąkolwiek częścią kontroli
antydopingowej
Zabroniony
związek
zawodnika lub innej osoby

•

Posiadanie
substancji
zabronionej
lub
użycie
metody zabronionej przez
zawodnika lub personel
pomocniczy zawodnika

•

Obrót lub próba obrotu
jakąkolwiek
substancją
zabronioną lub metodą
zabronioną przez zawodnika
lub inną osobę

•

Podanie lub próba podania

•

Współudział
lub
próba
współudziału zawodnika lub
innej osoby

•

Działania zawodnika
innej osoby, mające na
zniechęcenie
powiadomienia władz
wzięcie
odwetu
powiadomienie władz

lub
celu
do
lub
za

Celowe
stosowanie substancji określonej
– zawsze 4 lata dyskwalifikacji
Niecelowe
stosowanie substancji określonej
– 2 lata dyskwalifikacji
Naruszenia dotyczące podawania
danych pobytowych – od 1 do 2 lat
dyskwalifikacji

Wykrycie
substancji,
będące
następstwem
stosowania
produktu
zanieczyszczonego
– od nagany do 2 lat dyskwalifikacji
Inne rodzaje naruszeń przepisów
antydopingowych
– 4 lub więcej lat dyskwalifikacji

Definicja celowości

Porozumienia w ramach procesu

Pojęcie „celowe” odnosi się do
zawodników lub innych osób, które
miały
świadomość,
że
ich
postępowanie stanowi naruszenie
przepisów antydopingowych, lub
też które miały świadomość
istnienia poważnego ryzyka, że ich
postępowanie może stanowić
naruszenie
przepisów
antydopingowych lub skutkować
takim naruszeniem, ale wyraźnie
zlekceważyły to ryzyko.

•

Wcześniejsze przyznanie się
do winy i przyjęcie kary

•

Ugoda

•

Znacząca współpraca

