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Kodeks za čist šport in zdravje športnikov

Vesel sem, da lahko v nekaj besedah pospremim v javnost 
slovenski prevod Kodeksa proti dopingu z dvema dodanima 
dokumentoma. Gre za pomemben dogodek v slovenskem 
športnem prostoru, saj se s tem sporočamo svetovni javnosti, 
da se Slovenija odgovorno pridružuje svetovnemu boju proti 
temu zlu v športu, kar smo  v zadnjem letu dokazali tudi z  
ratifikacijo UNESCO Mednarodne konvencije proti nedovoljenim 
snovem v športu, s sprejetjem dopolnil v kazenskem zakoniku 
Republike Slovenije, (veljati bodo začela novembra 2008), ki 
opredeljujejo kot kazniva dejavnja proizvodnjo, posredovanje in 
prekupčevanje z nedovoljenimi snovmi v športu, ter s pobudo 
o ustanovitvi nevtralne os

rednje pristojne organizacije proti dopingu na državni ravni. 

Sprejem novega Kodeksa proti dopingu, ki bo začel veljati 
prvega januarja naslednje leto, prinaša novo kakovost, ki jo 
moramo vsi, ki smo kakorkoli vpeti v boj proti dopingu v športu, 
dobro izkoristiti. Prevod in izdaja pomembnega dokumenta 
naj bosta zato predvsem priložnost, da bomo v Sloveniji 
znali uporabiti vse pravne in druge poti v prizadevanju, da 
šport postane in ostane pomemben element kulture našega 
bivanja. Športni rezultati morajo biti  merilo športnikovega 
dela in življenja ter odgovornega strokovnega dela tistih, 
ki so jim športniki zaupani. To posebej izpostavljam zato, 
ker so zlasti mladi, ki stopajo na športno pot ali po njej že 
hodijo, sorazmerno velika in tudi zelo občutljiva generacija, 
ki ji moramo ob dobrih pogojih za športni napredek zagotoviti 
tudi lepo in varno prihodnost po končani športni poti. In ta je 
mogoča le, če bodo tudi v športu dosegali rezultate, ki bodo sad 
njihovega prizadevanja, ne pa morda zakulisnih dejavnosti, kar 
doping v športu vsekakor je. Športu – tudi v Sloveniji, moramo 
vrniti ugled, ki je bil – tudi zaradi nekaterih primerov uporabe 
nedovoljenih poživil  – načet. Jasna pravila sama po sebi  ne 
morejo rešiti tega svetovnega problema v športu,  so pa prvi 
pogoj, da bo vsakdo vedel, kaj lahko in česa ne sme, pri čemer 

Vesel sem, da lahko v nekaj besedah 
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Uvodnik Simon Starček

Že na prvi pogled je razvidno, da sprejem novega Kodeksa 
proti dopingu z oznako 2009, prinaša novo kvaliteto – za ra-
zliko od predhodnika je namreč opremljen s komentarjem, 
kar bo bistveno olajšalo njegovo razumevanje in predvsem 
uporabo v Republiki Sloveniji. Odločili smo se, da kot sestavni 
del knjižice vključimo tudi dva podrejena dokumenta in sicer 
Mednarodne standarde za testiranje in Mednarodne stan-
darde za terapevtske izjeme, ki osnovno poslanstvo Kodeksa 
smiselno dopolnjujeta v celoto. 
Novi Kodeks s spremljajočimi dokumenti, ki bo začel veljati 
s 1. januarjem 2009, je nastal na podlagi dosedanjih izkušenj 
pri uveljavljanju boja proti dopingu z uporabo določil WADA 
Kodeksa iz leta 2003. Nekaj bistvenih razlik lahko najdemo v 
dopolnilih pri določbah glede poenotenja standardov pri izva-
janju najrazličnejših postopkov,  kot so obveščanje, odvzem 
vzorcev, določanje časa razpoložljivosti športnika, postopkov 
izrekanja kazni, kjer Kodeks predvideva bistveno višje kazni 
za proizvodnjo, posredovanje in preprodajo nedovoljenih snovi. 
Kodeks prinaša tudi olajšave pri izrekanju kazni, če kršitelj 
pokaže voljo do sodelovanja z organizacijami, ki delujejo v boju 
proti dopingu ali pooblaščenimi osebami oz. s strokovnjaki ali 
če kršitev pravil takoj prizna ali če pomaga pri nadaljnjem od-
krivanju drugih sostorilcev.  

Kodeks ureja tudi vprašanje razlik med individualnimi 
športnimi panogami, kjer odgovornost nosi posameznik in 
ekipnimi športi kjer je odgovornost deljena med ekipo in pos-
ameznikom.

Nova pravila prav tako prinašajo spremembe glede neoprav-
ljenega testiranja (izogibanja) – če eno antidoping telo ugotovi 
neopravljen test, to šteje za isto kršitev pri drugem telesu, pri 
čemer za športnike tri neopravljena testiranja pomenijo ka-
zenske sankcije. 

Nov Kodeks prinaša tudi poenotenje pravil glede prijavljanja 
naslova prebivališča – neprijava prebivališča šteje za neoprav-
ljeno testiranje, ki ob treh ponovitvah prav tako pomeni izrek 
ustrezne kazni. Vsako neprijavljanje prebivališča ali izogibanje 
testiranje v roku najmanj enega leta in največ dve leti se šteje 

veliko odgovornost nosijo športne organizacije in združenja, 
pa navsezadnje  tudi država.
Naj bo zato branje in uporaba nadvse pomembnega 
dokumenta pospremljeno tudi z mislijo, da je Slovenija v času  
predsedovanja Evropski zvezi uspela povezati države in športne 
organizacije v Evropi posebej pri vprašanju nedovoljenih poživil 
v športu.

       
Dr. Milan Zver
Minister za šolstvo in šport
_lan Ustanovnega odbora Svetovne anti-doping agencije



za prekršek. Za ekipne športe velja, da ekipa javi program 
treningov in tekmovanj, ko so ekipe na voljo za testiranje, vel-
jajo pa še splošna pravila 24ur/7dni; 

Kodeks 2009 prav tako prinaša poenotenje kazni za isti 
prekršek glede dopinga za vse športne zvrsti. Glede na novi 
kodeks znaša nova minimalna primerna količina urina za kon-
trolo dopinga 90ml za razliko od prejšnjih 70 mililitrov.

Pri odobritvi terapevtskih izjem novi Kodeks prinaša spre-
membo pri astmi, kjer mora biti dovoljenje za izjemo izdano 
preden se zdravilo uporabi, in da lahko športne zveze v prim-
eru velikih tekmovanj retroaktivno zaprosijo za izjemo. Oboje 
velja za športnike mednarodnega razreda, za športnike nacio-
nalnega razreda pa dovoljenje izda pristojna nacionalna orga-
nizacija proti dopingu. antidopinški organ

Kodeks 2009 v svojih določilih omenja tudi Mednarodne stan-
darde za zaščito zasebnosti, ki so za zelo občutljivo področje 
dopinga v športu za športnika kot posameznika zelo pomemb-
ni. Gre za nove standarde, ki ji pripravlja WADA in bodo spre-
jeti do konca leta 2008.

Slovenija se z vso resnostjo pridružuje svetovnemu boju pro-
ti zlu v športu. V letu 2007 je Slovenija ratificirala UNESCO 
Mednarodno konvencijo proti nedovoljenim snovem v športu, 
sprejela določila v novem Kazenskem zakoniku Repub-
like Slovenije, ki kriminalizirajo proizvodnjo, posredovanje in 
prekupčevanje z nedovoljenimi snovmi v športu, resno pa je 
pričela tudi s pobudo o ustanovitvi nevtralne osrednje pris-
tojne organizacije proti dopingu na državni ravni. 

Knjigi na pot

Nov kodeks proti dopingu, ki ga je sprejela WADA konec 
leta 2007 in bo pričel veljati s 1. januarjem 2009, nedvomno 
pomeni pomemben strokovni in siceršnji napredek na ravni 
globalnega boja proti dopingu v športu. 

Nov Kodeks, za razliko od predhodnika, je opremljen tudi s 
komentarjem, kar bo bistveno olajšalo njegovo razumevanje 
in predvsem uporabo. 

Odločili smo se, da kot sestavni del knjižice vključimo tudi 
dva pomembna dokumenta, sestavna dela Kodeksa in sicer 
Mednarodne standarde za testiranje in Mednarodne standarde 
za terapevtske izjeme, ki osnovno poslanstvo Kodeksa 
smiselno dopolnjujeta v celoto. 

Novi Kodeks s spremljajočimi dokumenti je nastal na podlagi 
dosedanjih izkušenj pri uveljavljanju boja proti dopingu z 
uporabo določil WADA Kodeksa iz leta 2003. Nekaj bistvenih 
razlik lahko najdemo v dopolnilih pri določbah glede poenotenja 
standardov pri izvajanju najrazličnejših postopkov, kot so 
obveščanje, odvzem vzorcev, določanje časa razpoložljivosti 
športnika za testiranja, postopkov izrekanja kazni idr. 

Kodeks predvideva bistveno višje kazni za proizvodnjo, 
posredovanje in preprodajo nedovoljenih snovi. Prinaša 
tudi olajšave pri izrekanju kazni, če kršitelj aktivno sodeluje 
z organizacijami, ki delujejo v boju proti dopingu ali 
pooblaščenimi osebami oz. s strokovnjaki. Nižje kazni so 
lahko deležni tudi kršitelji, ki kršitev pravil prizna takoj oz. 
nudi pomoč pri nadaljnjem odkrivanju odgovornih oseb.  

Kodeks ureja tudi do sedaj neurejeno vprašanje razlik med 
individualnimi športnimi panogami, kjer odgovornost nosi 
posameznik in ekipnimi športi kjer je odgovornost deljena 
med ekipo in posameznikom.

Nova pravila prinašajo spremembe tudi glede neopravljenega 
testiranja oz. izogibanja testiranju, kjer tri neopravljena 
testiranja pomenijo kazenske sankcije. 



nagovor

Opomba: Zaradi praktičnosti je v besedilu uporabljen samo 
moški spol in velja popolnoma enakovredno tudi za ženski spol.
„V primeru razlik v prevodu v slovenskem jeziku in izvirniki v 
angleškem in francoskem jeziku velja  izvirnik v angleškem jeziku.“ 
 

Nov Kodeks prinaša tudi poenotenje pravil glede prijavljanja 
naslova prebivališča – neprijava prebivališča šteje za 
neopravljeno testiranje, ki ob treh ponovitvah prav tako pomeni 
izrek ustrezne kazni. 

Kodeks 2009 prinaša poenotenje kazni za isti prekršek glede 
dopinga za vse športne zvrsti. 
Pri odobritvi terapevtskih izjem novi Kodeks prinaša 
spremembo pri astmi, kjer mora biti dovoljenje za izjemo 
izdano preden se zdravilo uporabi, in da lahko športne zveze v 
primeru velikih tekmovanj retroaktivno zaprosijo za izjemo. 

Oboje velja za športnike mednarodnega razreda, za športnike 
nacionalnega razreda pa dovoljenje izda pristojna nacionalna 
organizacija proti dopingu. 
Kodeks 2009 v svojih določilih omenja tudi Mednarodne 
standarde za zaščito zasebnosti. Le-ti bodo sprejeti do konca 
leta 2008.

Kodeks prinaša torej vrsto novosti na domala vseh področjih. 
Namenjen je vsem tako športnicam in športnikom, trenerjem 
kakor strokovnemu osebju, ki neposredno sodeluje s 
športniki. 

Izdaja prevoda Kodeksa s komentarjem in dveh dopolnilnih 
dokumentov pomembno približuje razumevanje postopkov 
testiranj, prepovedanih substanc, številnih metod, omejitev, 
sankcij in pravic ter odgovornosti športnikov. 

Kodeks pomeni tudi dodatni korak k učinkovitejšemu boju 
proti dopingu v športu in k zagotavljanju čim kvalitetnejše 
informiranosti vseh udeležencev v športu.

Simon Starček
Generalni direktor Direktorata za šport
Ministrstvo za šolstvo in šport
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nAMen, podro_Je in orgAniZirAnoSt 
progrAMA SvetovnegA BoJA proti 
dopingu in kodekSA

Cilji Svetovnega kodeksa proti dopingu in Svetovnega 
programa boja proti dopingu so: 

zaščititi temeljno pravico športnika, da sodeluje v športu • 
brez dopinga; z drugimi besedami to pomeni izboljšati zdravje, 
poštenost in enakost športnikov po vsem svetu; 

zagotoviti usklajen in učinkovit program proti dopingu na • 
mednarodni in tudi nacionalni ravni s pomočjo odkrivanja, od-
klanjanja in preprečevanja dopinga.

kodeks 

Kodeks je temeljna in globalna listina, na čemer sloni 
svetovni program proti nedovoljenim snovem v športu. 
Namen Kodeksa je izboljšati napore s pomočjo večje 
harmonizacije v svetu glede bistvenih elementov boja 
proti dopingu. Predvideno je, da je dovolj poseben, da 
lahko doseže popolno harmonizacijo glede vprašanj, 
kjer je enotnost potrebna, a vendarle dovolj splošen 
na drugih področjih, da omogoča gibljivost pri uporabi 
dogovorjenih principov v boju proti nedovoljenim 
snovem. 
[komentar:olimpijska listina, 
ki je v veljavi od 7. julija 2007, 
in konvencija unesca, ki je bila 
sprejeta v parizu 19. oktobra 
2005, priznavata preprečevanje 
in boj proti nedovoljenim 

snovem v športu kot bistven 
del obveznosti Mednarodnega 
olimpijskega komiteja in 
unesca; priznavata tudi 
temeljno vlogo kodeksa.]
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globalni program proti dopingu  

Svetovni program proti dopingu zajema vse elemente za 
zagotovitev optimalne usklajenosti ter najučinkovitejših 
ukrepov mednarodnih in nacionalnih programov proti 
dopingu. Glavni elementi so: 

Stopnja 1: Kodeks
Stopnja 2: Mednarodni standardi
Stopnja 3: Primeri dobre prakse in navodila

Mednarodni standardi

S posvetovanjem med pogodbenimi partnerji in 
sodelujočimi državami se pripravljajo Mednarodni 
standardi za različna tehnična in operativna področja 
programa boja proti dopingu, ki jih bo potrdil WADA. 
Namen sprejetja Mednarodnih standardov je uskladitev 
med organizacijami za boj proti dopingu, ki so odgovorne 
za posebna tehnična in operativna področja programov 
proti dopingu. Pristop k Mednarodnim standardom je 
pomemben za skladnost s Kodeksom. Mednarodne 
standarde lahko občasno pregleda in dopolni Izvršni 
odbor WADE po temeljitem posvetovanju s podpisnicami 
in z državami pristopnicami. _e Kodeks ne določa 
drugače, Mednarodni standardi in druga dopolnila 
stopijo v veljavo na dan, ki je določen v Mednarodnih 
standardih in dopolnilih.
[komentar: Mednarodni 
standardi vsebujejo veliko 
tehničnih podrobnosti, ki so 
potrebne za izvajanje kodeksa. 
Mednarodne standarde, ki so 
sestavni del kodeksa, bodo 
na podlagi posvetovanja s 
podpisnicami in z vladami 
pripravljali strokovnjaki; 

predloženi bodo v obliki 
posebnih ločenih dokumentov. 
pomembno je, da lahko izvršni 
odbor WAdA pravočasno 
sprejme spremembe 
Mednarodnih standardov brez 
potrebe po dodatnih dopolnilih 
kodeksa ali pravilih posamezne 
zainteresirane stran.]
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primeri dobre prakse in navodila 

Najboljše rešitve za različna področja boja proti dopingu 
se bodo iskale s pomočjo primerov dobre prakse in z 
navodili, ki bodo temeljila na Kodeksu. Primere dobre 
prakse bo priporočil WADA in jih dal na voljo podpisnicam 
na osnovi njihovega zahtevka, vendar ne bodo obvezujoči. 
Poleg zagotavljanja primerov dokumentacije o boju 
proti dopingu bo WADA nudil podpisnicam tudi pomoč 
pri usposabljanju.

[komentar: po sprejetju 
kodeksa 2009 bo WAdA pripravil 
dopolnjen model protidopinških 
pravil in predpisov, ki bodo 
prilagojeni večjim skupinam 
podpisnikov (npr. mednarodne 
zveze in nacionalne 
protidopinške organizacije itd.). 
ti primeri pravil bodo skladni 
s kodeksom in bodo dejanski, 
trenutni primeri najboljše 
prakse; vsebovali bodo vse 
podrobnosti (vključno s povezavo 
z Mednarodnimi standardi) 
in bodo omogočali izvedbo 
aktivnega protidopinškega 
programa. 

Ti vzorčni modeli pravil in 
predpisov bodo zagotavljali 
mogočo izbiro za zainteresirane 
strani. nekateri zainteresirani 
partnerji bodo lahko povzemali 
primere pravil ali druge modele 
dobesedno. drugi se bodo lahko 
odločili za povzetek modelov s 

prilagoditvijo. nekateri pa se 
bodo odločili za razvoj lastnih 
pravil in predpisov, ki bodo 
skladni s splošnimi določili 
in specifičnimi zahtevami, 
opredeljenimi v kodeksu. 

Drugi vzročni dokumenti in 
navodila za posebna opravila 
glede boja proti nedovoljenim 
snovem se lahko oblikujejo na 
osnovi splošno ugotovljenih 
potreb partnerjev in njihovih 
pričakovanj. To lahko vsebuje 
modele ali navodila za 
nacionalne protidopinške 
programe, ravnanje z izidi, 
testiranje (zunaj posebnih 
zahtev, ki so predvidene v 
Mednarodnih standardih 
testiranja), za izobraževalne 
programe itd. vsi modeli dobre 
prakse se bodo pregledali in 
potrjevali na WAdA, preden se 
bodo vključili v svetovni program 
proti nedovoljenim snovem.]
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teMeLJni rAZLogi ZA Svetovni kodekS proti 
dopingu

Programi boja proti dopingu poskušajo ohraniti bistvene 
vrednote športa, ki jih običajno imenujemo “športni 
duh” in ki so bistvo olimpizma ter naše poštene igre. 
V športnem duhu pomeni povzdigovanje človekovega 
duha, telesa in uma; označujejo ga naslednje vrednote:

etika, fair play in poštenost,• 
zdravje,• 
odličnost pri nastopu,• 
značaj in izobrazba,• 
zabava in veselje,• 
skupinsko delo,• 
predanost in zavezanost,• 
spoštovanje predpisov in zakonov,• 
spoštovanje sebe in drugih udeležencev,• 
pogum, • 
skupnost in solidarnost. • 

Doping je čisto nasprotje športnega duha. 

Glede na to, da boj proti nedovoljenim snovem poudarja 
športni duh, Kodeks od vseh protidopinških organizacij 
zahteva oblikovanje in izvajanje izobraževalnih programov 
za športnike, vključno z mladimi, ter osebje, ki spremlja 
športnike. 
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PRVI DEL

KONTROLA DOPINGA

PRVI DEL

KONTROLA DOPINGA

PRVI DEL:
KONTROLA DOPINGA
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UVOD

Prvi del Kodeksa opredeljuje posebna pravila in merila 
za boj proti dopingu, ki naj bi jim sledile organizacije, ki 
so odgovorne za njihovo sprejetje, izvajanje ali uveljavitev 
v okviru svojih pooblastil kot na primer Mednarodni 
olimpijski komite, Mednarodni paraolimpijski komite, 
Mednarodne zveze, organizatorji velikih prireditev in 
nacionalne organizacije za boj proti dopingu. Vse takšne 
organizacije skupno imenujemo Organizacije za boj 
proti dopingu.
 
Vse določbe Kodeksa so obvezujoče po vsebini in jih 
morajo upoštevati vse organizacije proti dopingu in 
vsi športniki ali drugi ljudje. Kodeks ne nadomešča 
ali izključuje potrebo po vsesplošnih pravilih boja proti 
dopingu, ki bi jih vsaka organizacija proti dopingu 
sprejela. Medtem ko morajo biti nekatera določila 
Kodeksa vključena brez večjih sprememb v pravila boja 
proti dopingu organizacij za boj proti dopingu, druga 
določila Kodeksa vzpostavljajo mandatna navodila, ki 
omogočajo prožnost pri oblikovanju pravil posamezne 
organizacije proti dopingu za boj proti dopingu oziroma 
oblikujejo zahteve, ki jim mora slediti vsaka organizacija 
proti dopingu, ni jih pa treba v njihovih lastnih pravilih 
ponavljati. 

[komentar: Tisti členi Kodeksa, 
ki morajo biti vključeni v pravila 
vsake organizacije proti dopingu 
brez bistvenih sprememb, 
so vključeni v člen 23.2.2. Na 
primer: bistveno za potrebe 
harmonizacije je, da podpisnice v 
svojih odločitvah izhajajo z istega 
seznama kršitev pravil proti 
nedovoljenim snovem, istim 
dokaznim bremenom in določijo 
iste sankcije za enake kršitve 

predpisov proti nedovoljenim 
snovem. ta pravila morajo 
biti enaka pri zaslišanju pred 
mednarodno zvezo na nacionalni 
ravni ali pred Športnim 
razsodiščem v Lozani.
Določbe kodeksa, ki niso zajete 
v členu 23.2.2, so še vedno v 
veljavi v vsebinskem smislu, 
čeprav se od organizacije proti 
dopingu ne zahteva, da jih 
vključi dobesedno. Te določbe v 

se nadaljuje
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Pravila boja proti dopingu so, podobno kot tekmovalna 
pravila, pravila športa, ki opredeljujejo pogoje, pod 
katerimi se odvija šport. Športniki ali drugi ljudje 
razumejo ta pravila kot pogoj, da lahko sodelujejo v 
športu, in so zavezani tem pravilom. 

Podpisnice se zavezujejo, da bodo uvedle pravila in 
postopke, s katerimi bodo zagotovile, da bodo vsi 
športniki in preostali ljudje pod pristojnostjo Podpisnice 
in njihovih članic dobro obveščeni in da se bodo strinjali 
z obveznostmi veljavnih pravil proti dopingu, ki jih je 
sprejela organizacija proti dopingu. 

Vsaka podpisnica bo sprejela pravila in postopke za 
zagotovitev, da bodo vsi športniki ali drugi ljudje pod 
njenimi pooblastili in

glavnem sodijo v dve kategoriji. 
Prvič: nekatere določbe 
zahtevajo od protidopinške 
organizacije, da sprejme 
določene ukrepe, toda ni potrebe 
po njihovi dejanski vključitvi 
v lastna pravila protidopinške 
organizacije. na primer: vsaka 
organizacija proti dopingu mora 
načrtovati in izvesti testiranje, 
kot določa 5. člen, toda teh 
navodil ni treba ponoviti v 
lastnih pravilih protiidopinške 
organizacije. Drugič: nekatere 
določbe so obvezujoče 
vsebinsko, ampak dajejo vsaki 
organizaciji proti dopingu nekaj 
prožnosti pri uporabi principov, 

zapisanih v določbi. Kot primer: 
ni treba vsem podpisnikom 
zaradi harmonizacije uporabiti 
samo enega postopka ravnanja 
z izidi ali enakega postopka 
zaslišanja. Trenutno je več 
različnih, vendar učinkovitih 
postopkov ravnanja z izidi in 
glede zaslišanja med različnimi 
mednarodnimi zvezami in 
različnimi nacionalnimi 
organizacijami. kodeks ne 
zahteva popolnega poenotenja v 
ravnanju z izidi in pri zaslišanju; 
vendarle pa zahteva, da različni 
pristopi podpisnic sledijo 
principom, opredeljenim v 
kodeksu.]
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njene organizacije članice soglašale s posredovanjem 
svojih zasebnih podatkov, kot to zahteva in nalaga 
Kodeks, in da so zavezani in skladni s pravili Kodeksa 
proti nedovoljenim snovem ter da se ustrezne sankcije 
naložijo vsem športnikom ali drugim ljudem, ki ne 
ravnajo skladno s temi pravili. Ta posebna športna 
pravila in postopki, ki so usmerjeni v utrjevanje pravil 
proti nedovoljenim snovem v športu v globalnem in 
bolj usklajenem smislu, so različni v naravi in zato 
niso predmet kakršnih koli omejitev zaradi nacionalnih 
zahtev ali pravnih pravil, ki se uporabljajo pri 
kriminalnih postopkih ali zadevah glede zaposlovanja. 
Ko obravnavajo dejstva in pravo v posameznih primerih, 
bi se morala vsa sodišča, zasliševalna razsodišča ali 
katero koli drugo razsodbeno telo zavedati, da je treba 
spoštovati posebno naravo pravil proti nedovoljenim 
snovem v Kodeksu in dejstva, da ta pravila predstavljajo 
konsenz široke množice udeležencev po vsem svetu, ki 
so zainteresirani za pošten šport.

[komentar: Športniki so prek 
sodelovanja v športu vezani 
na njihova tekmovalna pravila. 
Na enak način so športniki in 
njihovo spremljajoče osebje 
zavezani pravilom proti 
nedovoljenim snovem, ki 
izhajajo iz 2. člena Kodeksa prek 
njihovih sporazumov o članstvu, 
akreditaciji ali o sodelovanju 

v športnih organizacijah in na 
športnih prireditvah, ki zadevajo 
kodeks. vsaka podpisnica si 
bo prizadevala, da zagotovi, da 
bodo vsi športniki in njihovo 
spremljajoče osebje, ki sodi v 
okvir njenih pooblastil, zavezani 
spoštovati pravila organizacije 
proti dopingu.] 
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_Len 1: deFiniCiJA dopingA

Doping opredeljujemo kot pojav ene ali več kršitev 
predpisov proti dopingu, ki jih določa besedilo členov od 
2.1 do 2.8 tega Kodeksa.

_Len 2: krŠitev predpiSov proti   
 dopingu

Športniki ali drugi ljudje so odgovorni za to, da so 
seznanjeni s tem, kaj opredeljuje kršitev pravil proti 
nedovoljenim snovem ter katere snovi in metode so bile 
na seznamu nedovoljenega seznama.

Kršitev pravil proti dopingu:

[komentar “a” k 2. členu: 
Namen 2. člena je specificirati 
okoliščine in vedenje, ki 
opredeljujejo kršitev pravil 
proti nedovoljenim snovem. 

Zaslišanja v postopkih proti 
nedovoljenim snovem potekajo 
na osnovi domneve, da je bilo 
kršeno eno ali več posebnih 
pravil.]
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2.1 prisotnost nedovoljenih snovi ali njenih 
presnovkov (metabolitov) ali označevalcev 
(markerjev) v vzorcih športnika

2.1.1 Osebna dolžnost vsakega športnika je, da 
prepreči vnos nedovoljenih snovi v svoje 
telo. Športniki so odgovorni za vsako 
odkritje prisotnosti nedovoljenih snovi 
ali njihovih presnovkov ali označevalcev v 
njihovih vzorcih. Glede na to ni nujno, da 
se ugotavlja namera, napaka, nevednost 
ali znanje uporabe športnika, da bi se 
ugotovila kršitev pravil proti dopingu 
skladno s členom 2.1.

[komentar k členu 2.1.1: 
Za potrebe kršitev pravil 
proti dopingu, ki vključujejo 
prisotnost nedovoljene 
snovi (ali njenih presnovkov 
ali označevalcev), Kodeks 
sprejema pravilo dosledne 
obveznosti, kar je bilo povzeto 
po protidopinškem kodeksu 
olimpijskega gibanja (“oAkog”) 
in v večini predpisov iz obdobja 
pred kodeksom. pod strogim 
principom obveznosti je športnik 
odgovoren in pojavi se neka 
kršitev pravil proti nedovoljenim 
snovem, kadar se nedovoljena 
snov ugotovi v športnikovem 
vzorcu. Za kršitev gre, če je 
športnik z namenom ali brez 
namena uporabil nedovoljeno 
snov ali je bil nepreviden ali je 
drugače napačno ravnal. _e 
je vzorec prišel iz testiranja 
na tekmovanju, se veljavnost 
takšnega tekmovanja v celoti 
razveljavi (9. člen (samodejna 
razveljavitev posameznih 
izvidov)). vendarle ima športnik 
v tem primeru možnost izogniti 

se kazni ali jo zmanjšati, če 
uspe dokazati, da ni storil 
napake oziroma pomembne 
napake (člen 10.5 (Odprava 
ali skrajšanje obdobja 
neustreznosti, ki temelji na 
izjemnih okoliščinah)) ali v 
nekaterih okoliščinah, ko ni 
nameraval izboljšati svojega 
športnega nastopa (člen 10.4 
(odprava ali skrajšanje obdobja 
neustreznosti za posebne snovi 
ob posebnih okoliščinah)).

Stroga obveznost glede 
ugotovitve prisotnosti 
nedovoljene snovi v 
športnikovem vzorcu, z 
možnostjo, da se lahko 
sankcije prilagodijo glede na 
posebne kriterije, zagotavlja 
pametno ravnotežje med 
učinkovitim izvajanjem boja 
proti dopingu s ciljem imeti 
»čiste« in poštenost v izjemnih 
okoliščinah, kjer je nedovoljena 
snov vstopila v športnikovo telo 
brez napake ali nepazljivosti 
ali brez pomembne napake 

se nadaljuje
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2.1.2 Zadosten dokaz za kršitev pravil proti 
dopingu na podlagi člena 2.1 se ugotavlja 
z enim izmed naslednjega: prisotnost 
nedovoljene snovi ali njegovega presnovka 
ali označevalca v športnikovem vzorcu 
A, kjer športnik odklanja analizo vzorca 
B in vzorec B ni analiziran; ali kadar je 
športnikov vzorec B analiziran in analiza 
vzorca B potrdi prisotnost nedovoljene 
snovi ali njenega presnovka ali označevalca, 
ki je bil najden v vzorcu A. 

2.1.3 Razen snovi, za katere je na Seznamu 
nedovoljenih snovi določen količinski 
prag, se prisotnost katere koli količine 
nedovoljene snovi ali njenega presnovka 
ali označevalca v športnikovem vzorcu 
šteje za kršitev pravil proti dopingu.

[komentar k členu 2.1.2: 
protidopinška organizacija, 
ki ima odgovornost ravnanja 
z izvidi, lahko z diskrecijsko 
pravico odloči, da analizira 

vzorec B, čeprav športnik ne 
zahteva analize vzorca.]

ali nepazljivosti športnika. 
pomembno je poudariti, da 
ugotavljanje, ali se je kršitev 
pravil proti dopingu zgodila, 
temelji na strogi odgovornosti, a 
da odreditev določenega obdobja 

neustreznosti ni samodejna. 
princip stroge odgovornosti, 
ki ga vzpostavlja kodeks, je 
bil utemeljeno uporabljen v 
odločitvah CAS.]
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2.1.4 Kot izjemo iz splošnega predpisa, 
opredeljenega v členu 2.1, se lahko 
v Seznam nedovoljenih snovi ali 
Mednarodne standarde vnesejo posebna 
merila za vrednotenje nedovoljenih snovi, 
ki se lahko proizvajajo endogeno.

2.2 Športnikova uporaba ali poskus uporabe  
nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka

2.2.1 Osebna dolžnost vsakega športnika je, 
da zagotovi, da nobena nedovoljena snov 
ali metoda ne vstopi v njegovo telo.  Torej 
ni treba, da je razviden namen, napaka, 
nepazljivost ali poznavanje uporabe 
športnika, da bi s tem ugotovili kršitev pravil 
proti dopingu glede uporabe nedovoljene 
snovi ali nedovoljene metode. 

[komentar “b” k členu 
2.2: vedno je veljalo, da se 
uporaba ali poskus uporabe 
nedovoljenih snovi ali metode 
lahko ugotavlja s katerimi 
koli zanesljivimi sredstvi. kot 
je zapisano v opombi k členu 
3.2 (Metode ugotavljanja 
dejstev in domnev), se lahko 
v primerjavi z dokazi, ki so 
potrebni za ugotavljanje kršitve 
pravil proti dopingu na podlagi 
člena 2.1, uporaba in poskus 
uporabe ugotavljata z drugimi 
zanesljivimi sredstvi, kot je na 
primer priznanje športnika, 
izjave prič, dokumentacijski 

dokazi, sklepi na podlagi 
dolgoročnega zbiranja gradiv 
ali drugih analitičnih informacij, 
ki v drugih primerih ne zadosti 
vsem zahtevam za ugotavljanje 
»prisotnosti« nedovoljene snovi 
na podlagi člena 2.1.

na primer uporaba se lahko 
ugotovi na podlagi zanesljivih 
analitičnih podatkov iz analize 
vzorca A (brez potrditve z analizo 
vzorca B) ali iz analize samo 
vzorca B, pri čemer organizacija 
proti dopingu zagotovi zadostno 
razlago za odsotnost potrditve 
drugega vzorca.]
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2.2.2 Uspeh ali neuspeh uporabe ali 
poskusa uporabe nedovoljenih snovi ali 
nedovoljenih postopkov ni pomemben. 
Zadostuje, da je bila prepovedana snov 
ali postopek uporabljen ali da je šlo 
za poskus uporabe v smislu kršitve 
predpisov proti dopingu.

2.3 Zavračanje, ali neuspešno dajanje vzorcev brez 
tehtne obrazložitve po obvestilu, kot določajo 
predpisi boja proti dopingu ali drugo izogibanje 
dajanja vzorcev.

[komentar k členu 2.2.2: 
Izkazovanje »poskusa uporabe« 
nedovoljene snovi zahteva 
dokazilo namena športnika. 
dejstvo, da se namen lahko 
zahteva kot dokaz za kršitev 
pravil proti dopingu, ne spodbija 
principa stroge odgovornosti, 
opredeljene za kršitve člena 
2.1 in kršitve člena 2.2 glede na 
uporabo nedovoljene snovi ali 
nedovoljene metode. 

Športnikova uporaba 
nedovoljene snovi, ki opredeljuje 

kršitev pravil proti dopingu, 
razen če takšna snov ni 
prepovedana zunaj tekmovanja 
in športnikova uporaba poteka 
zunaj tekmovanja. (vendarle 
pa prisotnost nedovoljene 
snovi ali njenega presnovka 
ali označevalca v vzorcu, ki 
je bil odvzet na tekmovanju, 
predstavlja kršitev člena 
2.1 (prisotnost nedovoljene 
snovi ali njenega presnovka 
ali označevalca), in sicer ne 
glede na to, kdaj je bila ta snov 
uporabljena)]

[komentar k členu 2.3: neuspel 
ali zavrnjen odziv na odvzem 
vzorca po prejemu obvestila je 
bil prepovedan v skoraj vseh 
protidopinških pravilih pred 
kodeksom. Ta člen razširja 
tipično pravilo za čas pred 
kodeksom s ciljem, da se vključi 
»drugo izogibanje odvzema 
vzorcev« kot prepovedano 
ravnanje. torej bi šlo za kršitev 
pravil proti nedovoljenim 

snovem, na primer: če bi se 
ugotovilo, da se športnik izogiba 
uradniku za kontrolo dopinga, 
da bi se s tem izognil obvestilu 
ali testiranju. kršitev v smislu 
»neuspeha ali zavrnitve glede 
prijave na odvzem vzorca” 
lahko temelji na namernem ali 
nepazljivem ravnanju športnika, 
medtem ko se »izogibanje« 
odvzemu vzorca šteje za 
namerno ravnanje športnika.]
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2.4 Kršitev določila glede razpoložljivosti športnika 
za testiranje zunaj tekmovanja zajema neprijavo 
točnega naslova prebivanja in odsotnost 
od testiranja, ki je organizirano na osnovi 
predpisov, ki so skladni z Mednarodnimi 
standardi za testiranje. Kakršna koli kombinacija 
treh neuspelih testiranj in/ali neprijave v 
osemnajstmesečnem obdobju, kot določajo 
organizacije proti dopingu, ki imajo pristojnost 
nad določenim športnikom, se šteje za kršitev 
pravil proti nedovoljenim snovem. 

2.5 Oviranje ali poskus oviranja katerega koli dela 
postopka kontrole dopinga

[komentar k členu 2.4: Ločene 
neuspele prijave prebivališča 
in neopravljena testiranja, ki 
jih objavi mednarodna športna 
zveza ali katera koli druga 
organizacija proti dopingu, 
ki ima pooblastilo za objavo 
neuspelih prijav prebivališča ali 
neopravljenih testov skladno 

z Mednarodnimi standardi za 
testiranje, se povezujejo pri 
izvajanju tega člena. V primernih 
okoliščinah se neopravljeno 
testiranje ali neprijavljanje 
naslova šteje za kršitev 
predpisov proti nedovoljenim 
snovem skladno s členoma 2.3 
ali 2.5.]

[komentar k členu 2.5: Ta člen 
prepoveduje ravnanje, ki bi 
rušilo proces kontrole dopinga, a 
ni kako drugače vključeno med 
nedovoljene metode. na primer: 
spreminjanje identifikacijske 

številke na obrazcu za kontrolo 
dopinga med samim testiranjem, 
zlom steklenice B ob analizi 
vzorca B ali s posredovanjem 
napačnih informacij organizaciji 
proti dopingu.]
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2.6 posest nedovoljenih snovi in nedovoljenih 
postopkov 

2.6.1 Športnikovo posedovanje katerih koli 
nedovoljenih postopkov ali katere koli 
nedovoljene snovi na tekmovanju ali 
ki so nedovoljene ob testiranju zunaj 
tekmovanja ali športnikovo posedovanje 
katerih koli nedovoljenih postopkov 
ali katere koli nedovoljene snovi zunaj 
tekmovanja, ki je prepovedana, razen če 
športnik lahko dokaže, da je posedovanje 
posledica izjeme zaradi terapevtske 
uporabe, ki je dovoljena skladno s členom 
4.4 (Terapevtska uporaba) ali iz drugega 
opravičljivega razloga.

[komentar k členoma 2.6.1 in 
2.6.2: Sprejemljivo opravičilo ne 
vključuje, na primer, kupovanja 
ali posesti nedovoljene snovi z 
namenom dajanja prijatelju ali 

sorodniku, razen iz opravičljivih 
zdravstvenih razlogov, ko je ta 
oseba imela zdravniški recept, 
npr. kupovanje inzulina za otroka 
s sladkorno boleznijo.]

[komentar k členu 2.6.2: 
Sprejemljivo opravičilo 
vključuje, na primer, če zdravnik 

ekipe poseduje nedovoljene 
snovi zaradi zdravljenja akutnih 
in nujnih primerov.]
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2.6.2 Posedovanje katerih koli nedovoljenih 
postopkov ali katere koli nedovoljene snovi 
športnikovega spremljajočega osebja 
na tekmovanju ali posedovanje katerih 
koli nedovoljenih postopkov ali katere 
koli nedovoljene snovi športnikovega 
spremljajočega osebja zunaj tekmovanja, 
ki je povezano s športnikom, tekmovanjem 
ali s treningom, razen če športnikovo 
spremljajoče osebje ne dokaže, da je 
posest posledica izjeme zaradi terapevtske 
uporabe, ki je dovoljena skladno s členom 
4.4 (Terapevtska uporaba) ali iz drugega 
opravičljivega razloga.

2.7  Prekupčevanje ali poskus prekupčevanja katere 
koli nedovoljene snovi ali nedovoljenih postopkov. 

2.8 Dajanje ali poskus dajanja nedovoljene snovi ali 
nedovoljenega postopka kateremu koli športniku 
na tekmovanju ali dajanje ali poskus dajanja 
nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka 
kateremu koli športniku zunaj tekmovanja 
ali pomoč, spodbujanje, lajšanje dostopa, 
nagovarjanje, prikrivanje ali katero koli dejanje, 
ki vsebuje kršitev predpisov proti dopingu ali 
poskus kršitve protidopinških predpisov.

[komentar k členu 2: 
kodeks ne šteje ravnanja 
športnikov ali drugih oseb, ki 
je povezano s športnikovim 
spremljajočim osebjem, ki je v 

obdobju neustreznosti. ne glede 
na to lahko športna organizacija 
sprejema lastna pravila, ki 
prepovedujejo takšno ravnanje.]
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_Len 3: dokAZ ZA doping

3.1 Bremena in standardi dokazov.
Odgovornost za ugotavljanje, ali se je zgodila 
kršitev predpisov proti dopingu, prevzame 
organizacija proti dopingu. Kriterij za dokaz 
je dejstvo, ali je organizacija proti dopingu 
ugotovila kršitev predpisov proti dopingu skladno 
s pričakovanji zasliševalnega organa, pri čemer 
bo upoštevala resnost predloženih obtožb. Ta 
kriterij velja pri vseh primerih več kot samo 
umerjena verjetnost, toda manj kot trden dokaz 
brez kakršnega koli dvoma. Kjer Kodeks nalaga 
breme dokaza na športnika ali drugo osebo, ki je 
bila osumljena kršitve predpisov proti dopingu z 
namenom, da bi se ovrgel sum ali zbrali posebni 
dokazi ali okoliščine, se kot dokaz šteje umerjena 
verjetnost, razen kot določata člena 10.4 in 10.6, 
kjer mora športnik zadostiti višjemu bremenu 
glede dokazov.

[komentar k členu 3.1: ta 
standard za dokazilo, ki ga 
sprejme organizacija proti 
dopingu, je primerljiv s 
standardi, ki jih uporablja večina 
držav za primere poklicnih 
zlorab. razširjen je tudi v 

postopkih sodišč in zasliševalnih 
odborov v primerih dopinga. kot 
na primer razsodba Športnega 
sodišča v primerih n., J., Y., W. v. 
FinA, CAS 98/208, 22. december 
1998.]
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 3.2 Načini ugotavljanja dejstev in domnev. 
Dejstva glede kršitev pravil proti dopingu se lahko 
ugotavljajo s pomočjo kakršnih koli zanesljivih 
načinov, vključno s priznanjem. V postopkih proti 
dopingu se uporabljajo naslednja pravila:

3.2.1 Laboratoriji, ki jih je akreditiral WADA, 
morajo izvajati analizo vzorcev in postopke 
shranjevanja skladno z Mednarodnimi 
standardi za laboratorije. Športnik 
ali druga oseba lahko ovrže domnevo 
z dokazovanjem, da se je pojavilo 
odstopanje od Mednarodnih standardov 
za laboratorije, kar lahko logično povzroči 
pozitiven rezultat. 

_e športnik ali druga oseba zavrača 
predhodno domnevo s trditvijo, da se 
je pojavilo odstopanje od Mednarodnih 
standardov za laboratorije, kar lahko 
logično povzroči pozitiven rezultat, je 
dolžna organizacija proti dopingu dognati, 
da takšno odstopanje ni povzročilo 
nasprotne analitične ugotovitve.

[komentar k členu 3.2: 
organizacija proti dopingu 
lahko, na primer, ugotovi 
kršitev predpisov proti 
dopingu na podlagi člena 2.2 
(Športnikova uporaba ali poskus 
uporabe nedovoljene snovi 
ali nedovoljenega, ki temelji 
na športnikovem priznanju, 

verodostojnem pričanju tretje 
osebe, zanesljivi dokumentaciji, 
zanesljivih analitičnih podatkih 
iz A- ali B-vzorca, kot je 
obrazloženo v komentarju 
k členu 2.2, ali na sklepih, 
sprejetih na osnovi profila vrste 
športnikovih vzorcev krvi ali 
urina.]

[komentar k členu 3.2.1: 
Športnik ali druga oseba ima 
dolžnost, da ugotovi s pomočjo 
uravnotežene verjetnosti, da gre 

za odstopanje od Mednarodnih 
standardov za laboratorije, 
ki lahko povzroči pozitiven 
rezultat. _e športnik ali druga 

se nadaljuje
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3.2.2 Odstopanje od katerih koli drugih 
mednarodnih standardov ali drugih 
predpisov ali protidopinške strategije, ki ni 
povzročilo nasprotne analitične ugotovitve 
ali drugih kršitev predpisov proti dopingu, 
ne razvrednoti takšnih izidov. _e športnik 
ali druga oseba dokaže, da se je med 
testiranjem pojavilo odstopanje od drugih 
Mednarodnih standardov ali drugih 
predpisov ali protidopinške strategije, 
ki bi logično lahko povzročilo nasprotne 
analitične ugotovitve ali pojav drugih 
kršitev predpisov proti dopingu, mora 
organizacija proti dopingu dokazati, da 
takšno odstopanje ni povzročilo nasprotne 
analitične ugotovitve ali dejanske osnove 
za kršitev predpisov proti dopingu.

3.2.3 Dejstva, ki jih v sklepu ugotovi sodišče 
ali poklicno disciplinsko razsodišče 
pristojne sodne oblasti, ki ni predmet 
nerešene pritožbe, bo neizpodbiten dokaz 
proti športniku ali osebi, na katerega se 
odločitev z navedenimi dejstvi nanaša, 
razen če športnik ali druga oseba 
dokaže, da je odločitev kršila predpise 
naturalnega prava.

oseba to stori, se odgovornost 
prenese na organizacijo proti 
dopingu, ki mora v zadovoljstvo 
zasliševalnega odbora dokazati, 

da je odstop povzročil nasprotne 
analitične ugotovitve.]
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3.2.4 Zasliševalni odbor v postopku zasliševanja 
zaradi kršitev predpisov proti dopingu 
lahko sklene v nasprotju s športnikom 
ali z drugo osebo, za katerega se trdi, da 
je kršil predpise proti dopingu, ki temelji 
na zavrnitvi športnika ali druge osebe po 
zglasitvi na zaslišanju, potem ko mu je 
bila vročena zahteva v razumnem roku 
pred zaslišanjem (osebno ali po telefonu, 
kot naročeno od zasliševalnega odbora) 
in na zavračanju odgovorov na vprašanja 
zasliševalnega odbora ali organizacije 
proti dopingu, ki ugotavlja kršitev 
predpisov proti dopingu.

[komentar k členu 3.2.4: 
Sprejemanje sklepov pod temi 

pogoji je bilo priznano v veliko 
odločitvah razsodišča – CAS.]
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_Len 4: SeZnAM nedovoLJeniH Snovi

4.1 objava in obnavljanje seznama nedovoljenih snovi 
WADA tako pogosto kot je treba, vendar ne manj 
kot vsako leto objavi Seznam nedovoljenih snovi 
kot Mednarodni standard. Predlagana vsebina 
Seznama nedovoljenih snovi in vse spremembe 
se pravočasno pošljejo vsem podpisnicam in 
vladam v pregled in mnenje. Vsak nov letni 
Seznam nedovoljenih snovi WADA pravočasno 
pošlje vsaki podpisnici in tudi vladam, prav tako 
pa seznam objavi na svojih spletnih straneh, vsaka 
podpisnica pa skladno s svojimi pristojnostmi 
seznam posreduje svojim članicam in organom 
v sestavi. Pravila vsake Organizacije za boj proti 
dopingu natančno opredeljujejo, da Seznam 
nedovoljenih snovi ali njegova sprememba stopi v 
veljavo tri (3) mesece po tem, ko ga objavi WADA, 
in sicer brez nadaljnjih postopkov Organizacije 
za boj proti dopingu, če v Seznamu nedovoljenih 
snovi ni določeno drugače.

[komentar k členu 4.1: 
Seznam nedovoljenih snovi bo 
obnovljen in objavljen po hitrem 
postopku, kadar bo treba. Zaradi 
predvidljivosti bo novi Seznam 
nedovoljenih snovi objavljen 
vsako leto ne glede na to, ali 
bodo v njem kakšne spremembe 
ali ne. WAdA bo imel na 

svoji spletni strani objavljen 
najbolj svež seznam. Seznam 
nedovoljenih snovi je sestavni 
del Mednarodne konvencije 
unesco proti nedovoljenim 
snovem v športu. WAdA bo 
obvestil generalnega direktorja 
unesca o vsaki spremembi 
Seznama nedovoljenih snovi.]
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 4.2 nedovoljene snovi in nedovoljeni postopki, 
uvrščeni na seznam

4.2.1 Nedovoljene snovi in nedovoljeni postopki.
   Seznam nedovoljenih snovi zajema tiste 

nedovoljene snovi in nedovoljene postopke, 
ki so ves čas prepovedani kot doping 
(na tekmovanjih in zunaj tekmovanj), 
zaradi njihovega mogočega delovanja 
na izboljšan nastop na naslednjem 
tekmovanju ali zaradi njihovega prikritega 
delovanja in tistih snovi in postopkov, ki so 
prepovedani samo na tekmovanjih. WADA 
lahko seznam razširi za posamezno 
športno panogo. Nedovoljene snovi in 
prepovedani postopki se lahko na seznam 
uvrstijo na osnovi splošno znanih dejstev 
(npr. anaboliki) ali v povezavi z določeno 
snovjo ali postopkom.

[komentar k členu 4.2.1: obstaja 
samo en Seznam nedovoljenih 
snovi. Snovi, ki so nedovoljene 
za nedoločen čas, vključujejo 
maskirne agente in tiste snovi, 
ki imajo, ko se uporabijo 
na treningih, dolgoročne 
spodbujevalne učinke na 
športnikovo nastopanje, 
kot na primer anaboliki. 
vse snovi ali postopki na 
seznamu nedovoljenih snovi so 
prepovedane na tekmovanjih. 

uporaba snovi zunaj tekmovanja 
uporaba snovi, ki je prepovedana 
samo na tekmovanju, zunaj 
tekmovanja (člen 2.2) ni kršitev 
predpisov proti dopingu, če 
ni sporočila o nasprotnih 
analitičnih ugotovitvah za snov 
ali njene metabolite v odvzetem 

vzorcu na tekmovanju (člen 2.1).

obstaja samo en dokument z 
imenom »Seznam nedovoljenih 
snovi«. WADA lahko doda snovi 
ali postopke na seznam za 
posamezne športne panoge 
(npr. vključitev beta blokerjev za 
strelstvo), toda to bo razvidno 
tudi na posameznem Seznamu 
nedovoljenih snovi. posamezna 
športna panoga ne more 
uveljavljati izjeme od Seznama 
nedovoljenih snovi (npr. 
izvzetje anabolikov s Seznama 
nedovoljenih snovi ''za miselne 
igre«). Glavni namen te odločitve 
je, da obstajajo nekatere 
osnovne snovi, ki jih ljudje, ki se 
imajo za športnike, ne bi smeli 
uporabljati.]
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4.2.2  Posebne snovi
Za potrebe izvajanja člena 10 (Kazni 
posameznikom) se imajo vse nedovoljene 
snovi za “posebne snovi”, razen snovi iz 
razreda anaboličnih agentov in hormonov 
ter tisti stimulatorji in hormonski 
antagonisti ter modulatorji, ki so tako 
prikazni na Seznamu nedovoljenih 
snovi. Nedovoljene snovi se ne štejejo za 
posebne snovi.

[komentar k členu 4.2.2: pri 
pripravi osnutka kodeksa 
je bilo veliko razprav med 
zainteresiranimi stranmi 
okrog primernega ravnotežja 
med negibljivimi kaznimi, 
ki utrjujejo poenotenje pri 
izvajanju predpisov, in bolj 
gibljivimi kaznimi, ki bolj 
upoštevajo okoliščine vsakega 
posameznega primera. 
Razprava o tem ravnotežju 
se je nadaljevala pri različnih 
razsodbah na razsodišču CAS, 
ko je šlo za razlago kodeksa. 
po treh letih izkušenj glede 
Kodeksa obstaja močen 
konsenz med vpletenimi 
stranmi, da se šteje ob kršitvah 
predpisov proti dopingu na 
podlagi člena 2.1 (Prisotnost 
nedovoljene snovi ali njenega 
metabolita ali označevalca) in 
2.2 (uporaba nedovoljene snovi 
ali nedovoljenega postopka), da 

velja princip stroge odgovornosti 
in da morajo biti kazni na 
podlagi kodeksa bolj gibljive, 
kadar lahko športnik ali druga 
oseba jasno prikaže, da ni 
nameraval namerno izboljšati 
svojega športnega nastopa. 
Spremembe člena 4.2 in s tem 
povezane spremembe člena 10 
zagotavljajo to dodatno gibljivost 
za kršitve, ki vključujejo 
veliko nedovoljenih snovi. 
Pravila, opredeljena v členu 
10.5 (odprava ali skrajšanje 
obdobja neustreznosti, ki temelji 
na posebnih okoliščinah), 
bi ostala edina osnova za 
odpravo ali skrajšanje kazni, ki 
vsebuje anabolične steroide in 
hormone pa tudi stimulatorje 
in hormonske antagoniste in 
modulatorje, ki so tako označeni 
v Seznamu nedovoljenih snovi in 
nedovoljenih postopkov.]
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4.2.3  Nove vrste nedovoljenih snovi
če WADA razširi Seznam nedovoljenih 
snovi z novo vrsto nedovoljenih snovi 
skladno s členom 4.1, Izvršni odbor 
WADA Shall določi, ali se posamezna ali 
vse nedovoljene snovi med novimi vrstami 
nedovoljenih snovi štejejo za posebne 
snovi skladno s členom 4.2.2.

4.3 Merila za vključitev snovi in postopkov na 
Seznam nedovoljenih snovi.  
WADA prouči naslednja merila za vključitev snovi 
ali postopkov na prepovedani seznam.

4.3.1 Snov ali postopek se bo vključil na Seznam 
nedovoljenih snovi, če bo WADA odločil, 
da snov substance ali postopek izpolnjuje 
enega izmed naslednjih treh pogojev:

4.3.1.1 _e obstajajo medicinski ali drugi 
znanstveni dokazi, farmakološki 
učinki ali drugo delovanje, ki dokazuje, 
da ima uporaba snovi ali postopka, 
posamezno ali v kombinaciji z drugimi 
snovmi ali postopki, učinek na 
izboljšanje športnikovega nastopanja.

[komentar k členu 4.3.1.1: Ta 
člen predvideva, da obstajajo 
snovi, ki, kadar se uporabljajo 
samostojno, niso prepovedane, 
ampak postanejo prepovedane, 
če se uporabijo v kombinaciji 
z določenimi drugimi snovmi. 
ker snov, ki je dodana Seznamu 

nedovoljenih snovi, učinkuje 
na izboljšanje športnikovega 
nastopa samo v kombinaciji z 
drugimi snovmi, se tako tudi 
označi in je nedovoljena samo, 
če obstaja dokaz za kombinacijo 
obeh snovi.]
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4.3.1.2 _e obstajajo medicinski ali drugi 
znanstveni dokazi, farmakološki 
učinki ali drugo delovanje, ki 
dokazuje, da uporaba snovi ali 
postopka pomeni dejanski ali mogoči 
poznejši škodljivi vpliv na zdravje 
športnika.

4.3.1.3 Odločnost WADE, da uporaba snovi 
ali postopka pomeni kršitev duha 
športa, kot je opisan v Uvodu k temu 
Kodeksu.

4.3.2 Snov ali postopek bo prav tako 
uvrščen na prepovedani seznam, 
če bo WADA ugotovil, da obstajajo 
medicinski ali drugi znanstveni 
dokazi, farmakološki učinki ali drugo 
delovanje, ki dokazuje, da lahko snov 
ali postopek učinkuje kot kritje za 
uporabo drugih nedovoljenih snovi 
ali postopkov.

 [komentar k členu 4.3.2: Snov 
bo primerna za vključitev na 
Seznam nedovoljenih snovi, 
če gre za maskirnega agenta 
ali če izpolnjuje enega izmed 
naslednjih treh pogojev: (1) če 
lahko, ima učinek na izboljšanje 
ali izboljša športnikovo 
nastopanje; (2) če predstavlja 
možnost za tveganje ali dejansko 
tveganje za zdravje; (3) če je v 
nasprotju s športnim duhom. 
noben izmed treh kriterijev 
samostojno ni zadosten razlog 
za dodatno vključitev snovi na 
Seznam nedovoljenih snovi. 
če bi uporabili samo možnost 
izboljšanja na športnikov 

nastop kot edini kriterij, bi to 
vključevalo na primer psihični 
in umski trening, rdeče meso, 
vnos karbohidratov in višinske 
priprave. tveganje za zdravje 
bi vključevalo kajenje. Zahteva 
po vseh treh kriterijih bi bila 
prav tako nezadostna. na 
primer: uporaba tehnologije 
genetskega prenosa s ciljem 
obsežnega izboljšanja 
športnikovega nastopa bi 
morala biti prepovedana 
kot nasprotna športnemu 
duhu, čeprav ne bi bila za 
zdravje škodljiva. podobno je 
nasprotno športnemu duhu 
verjetno škodljiva nezdrava 

se nadaljuje
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4.3.3 Odločitev WADE o vključitvi nedovoljenih 
snovi ali nedovoljenih postopkov na 
prepovedani seznam in razvrščanje snovi 
v kategorije na Seznamu nedovoljenih 
snovi je dokončna in ne obstaja možnost 
oporekanja športnika ali druge osebe, 
ki bi temeljila na trditvi, da snov ali 
postopek ne služi kot sredstvo za kritje 
ali da ni imel vpliva na izboljšanje, da ni 
predstavljal tveganja za zdravje ali da ne 
krši športnega duha.

[komentar k členu 4.3.3: 
vprašanje, ali katera snov v 
posameznih primerih izpolnjuje 
pogoje iz člena 4.3 (Pogoji za 
vključitev snovi in postopkov na 
Seznam nedovoljenih snovi), se 
ne more postaviti kot obramba 
pri kršitvi predpisov proti 
dopingu. ne more se na primer 
utemeljevati, da ugotovljena 

nedovoljena snov ne bi mogla 
izboljšati nastopa v nekem 
določenem športu. Doping 
nastopi, ko je snov s Seznama 
nedovoljenih snovi ugotovljena v 
športnikovem vzorcu. podobno 
se ne more spodbijati, da snov, 
ki je uvrščena v kategorijo 
anaboličnih agentov, ne sodi v to 
kategorijo.]

uporaba nekaterih snovi brez 
terapevtskega opravičila 
in temelječa na zmotnem 
prepričanju, da izboljša 
nastop, ne glede na to, ali je 
pričakovanje izboljšanja nastopa 

realno ali ne. kot sestavni del 
vsakoletnega postopka velja, da 
vse podpisnice, vlade in druge 
zainteresirane strani predložijo 
komentarje k Seznamu 
nedovoljenih snovi.]
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4.4 uporaba v zdravstvene namene
WADA je sprejel Mednarodne standarde za 
postopke, ki omogočajo odobravanje izjem pri 
uporabi v terapevtske namene. 

Vsaka Mednarodna zveza poskrbi, da imajo 
lahko športniki mednarodnega razreda ali 
kateri koli športniki, ki nastopajo na mednarodni 
prireditvi, na voljo postopek, pri katerem lahko 
športniki z uradno zdravniško dokumentacijo 
zahtevajo izjemno jemanje nedovoljenih snovi ali 
uporabo nedovoljenih postopkov zaradi uporabe 
v zdravstvene namene. Športniki, ki so bili 
prepoznani kot uvrščeni na registrirani seznam 
za testiranje njihove mednarodne športne 
zveze, so lahko deležni izjeme v terapevtske 
namene samo skladno s pravili njihove panožne 
mednarodne zveze. Vsaka mednarodna zveza 
objavi seznam tistih mednarodnih prireditev, za 
katere se zahteva izjema v terapevtske namene, 
ki jo izda mednarodna zveza. Vsaka nacionalna 
organizacija proti dopingu za vse športnike, ki 
niso bili vključeni na registrirani seznam za 
testiranje pristojne mednarodne zveze, zagotovi, 
da imajo na voljo postopek, pri katerem lahko 
športniki z uradno zdravniško dokumentacijo 
zahtevajo izjemno jemanje nedovoljenih snovi 
ali uporabo nedovoljenih postopkov zaradi 
uporabe v zdravstvene namene. Takšni zahtevki 
se ocenjujejo skladno z Mednarodnimi standardi 
o uporabi v zdravstvene namene. Mednarodne 
zveze in nacionalne organizacije za boj proti 
dopingu pravočasno prek ADAMS-a obveščajo 
WADO o odobritvi katere koli izjeme za uporabo 
v zdravstvene namene kateremu koli športniku 
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na nacionalni ravni, ki ni vključen v registrirani 
seznam za testiranje nacionalne organizacije za 
boj proti dopingu.

WADA lahko na lastno pobudo kadar koli preveri 
odobritev uporabe v zdravstvene namene kateremu 
koli športniku mednarodnega razreda ali športniku 
nacionalnega razreda, ki je vključen v registrirani 
seznam za testiranje nacionalne organizacije za 
boj proti dopingu. Na zahtevo vsakega športnika 
lahko WADA prav tako preveri zavrnitev odobritve 
izjeme za uporabo v zdravstvene namene. če 
WADA ugotovi neskladnost odobritve ali zavrnitve 
izjeme za uporabo v zdravstvene namene glede na 
Mednarodne standarde za izjeme v terapevtske 
namene, lahko WADA takšno odločitev spremeni.

_e v nasprotju z določili tega člena mednarodna 
zveza nima postopka, po katerem lahko športnik 
zaprosi za izjemo v terapevtske namene, lahko 
športnik mednarodnega razreda zahteva od WADA 
obnovo prošnje, kot da je bila zavrnjena.

Prisotnost prepovedane snovi ali njenega 
metabolita ali označevalca (člen 2.1), Uporaba 
ali poskus uporabe prepovedane snovi ali 
prepovedanega postopka (člen 2.2), Posest 
prepovedane snovi in prepovedanega postopka 
(člen 2.6) ali Dajanje ali poskus dajanja 
prepovedane snovi ali prepovedanega postopka 
(člen 2.8) skladno z določili glede na izjemo za 
uporabo v terapevtske namene, ki je bila izdana 
na osnovi določil Mednarodnih standardov za 
izjeme v terapevtske izjeme, se ne šteje za kršitev 
predpisov proti dopingu.
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4.5 program nadzora 
WADA v sodelovanju s podpisnicami in državami 
vzpostavi program nadziranja glede snovi, ki 
niso na nedovoljenem seznamu, ampak jih 
WADA želi nadzorovati zaradi ugotavljanja vzorca 
zlorabe v športu. WADA vnaprej objavi vsako 
testiranje snovi, ki jih bo nadzirala. Laboratoriji 
redno javljajo WADI primere jemanja in primere 
odkrite prisotnosti teh snovi v obliki seštevka za 
posamezno panogo s podatkom, ali so bili vzorci 
odvzeti na tekmovanju ali zunaj tekmovanja. 
Takšna poročila ne vsebujejo dodatnih informacij 
o posameznih vzorcih. Glede dodatnih snovi 
da WADA vsaj enkrat letno na voljo vsem 
mednarodnim panožnim zvezam in Nacionalnim 
organizacijam proti dopingu skupni statistični 
pregled za posamezne športne panoge. WADA 
glede teh poročil uporabi način, s katerim zagotovi 
strogo anonimnost posameznih športnikov. 
Primeri jemanja ali ugotovljene prisotnosti 
nadzorovanih snovi ne štejejo za kršitev predpisov 
proti dopingu.
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_Len 5: teStirAnJe

5.1 Načrtovanje razporeditve testiranja. 
Glede na omejitve pristojnosti pri testiranju na 
tekmovanjih v členu 15.1 ima vsaka nacionalna 
organizacija proti dopingu pristojnost za 
testiranje nad vsemi športniki, ki so prisotni v 
državi te nacionalne organizacije proti dopingu 
ali ki so državljani, rezidenti, imetniki licence 
ali člani športne organizacije iz te države. Vsaka 
mednarodna zveza ima pristojnost za testiranje 
nad športniki, ki so člani svoje nacionalne športne 
zveze ali ki sodelujejo na njihovih prireditvah. Vsi 
športniki morajo spoštovati katero koli zahtevo 
za testiranje organizacije proti dopingu, ki ima 
pristojnost testiranja. Organizacije proti dopingu 
v sodelovanju z drugimi organizacijami proti 
dopingu, ki izvajajo testiranje istih športnikov in 
skladno z Mednarodnimi standardi za testiranje:

5.1.1 Načrtujejo in izvajajo učinkovito število 
testov med tekmovanjem in tudi zunaj 
tekmovanj pri športnikih, nad katerimi 
imajo pristojnost, vključno in ne izključno 
pri športnikih z njihovega registriranega 
seznama za testiranje. Vsaka mednarodna 
zveza ustanovi registrirani seznam za 
testiranje za športnike mednarodnega 
razreda v določenem športu in vsaka 
Nacionalna organizacija proti dopingu 
ustanovi nacionalni registrirani seznam 
za testiranje športnikov, ki so prisotni v 
njeni državi ali ki so državljani, rezidenti, 
imetniki licence ali člani športne 
organizacije iz te države. Skladno s členom 
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ima kateri koli športnik, ki je vključen 
v registrirani seznam za testiranje, 
dolžnost izpolnjevati zahteve iz naslova 
obveščanja o prebivališču, kot določajo 
Mednarodni standardi za testiranje. 

 
5.1.2 Razen v izjemnih primerih izvajajo 

vsa testiranja zunaj tekmovanja brez 
predhodnega opozorila. 

5.1.3  Prednostno izvajajo ciljno testiranje. 

5.1.4  Izvajajo testiranja pri športnikih, ki so 
v obdobju neustreznosti/izklučitve ali 
začasni neustreznosti / izklučitvi. 

5.2 Standardi testiranja
Organizacije za boj proti dopingu, ki imajo 
pristojnost za izvajanje testiranja, izvajajo to 
testiranje skladno z Mednarodnimi standardi za 
testiranje.

[komentar k členu 5.1.3: 
Ciljno testiranje je posebej 
specificirano, ker naključno 
testiranje ali preudarno 
testiranje ne zagotavlja, da bodo 
vsi primerni športniki testirani 
(npr. športniki svetovnega 
razreda, športniki, ki so v 
sorazmerno kratkem času 
znatno izboljšali svoj nastop, 
športniki, katerih trenerji so že 

imeli pozitivne primere, itd.). 
Jasno pa je, da ciljno testiranje 
ne sme biti uporabljeno v katere 
koli druge namene razen za 
kontrolo dopinga. kodeks jasno 
nalaga, da športniki ne smejo 
pričakovati samo naključnega 
testiranja. prav tako ne nalaga 
kakšnih razumnih sumov 
ali ustvarja zahteve za ciljno 
testiranje.]
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5.3 upokojeni športniki, ki so se vrnili na 
tekmovanja
Vsaka organizacija proti dopingu sprejme predpis, 
ki nalaga zahteve primernosti športnikom, ki niso 
neprimerni in se upokojijo iz športa, medtem ko 
so bili vključeni v registrirani seznam za testiranje 
in se potem vrnejo k aktivnemu nastopanju v 
športu.
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_Len 6: AnALiZA vZorCev

Vzorci se analizirajo skladno z naslednjimi principi:

6.1 Koriščenje priznanih laboratorijev
Skladno s členom 2.1 (Prisotnost nedovoljene 
snovi ali njenega metabolita ali označevalca) se 
vzorci analizirajo samo v laboratorijih, ki imajo 
akreditacijo WADE ali skladno z drugimi odločitvami 
WADE. Izbira laboratorija, ki ima akreditacijo WADE 
(ali drugega laboratorija ali načina, ki ga potrdi 
WADA) in ki bo opravil analizo vzorcev, je izključno 
v pristojnosti Organizacije za boj proti dopingu, ki je 
odgovorna za ravnanje z izidi. 

6.2  namen jemanja in analiziranja vzorcev
Vzorci se analizirajo z namenom, da se odkrijejo 
nedovoljene snovi in prepovedani postopki, kot 
so opredeljeni na Seznamu nedovoljenih snovi in 
postopkov ter drugih snovi, kot je odločil WADA 
na podlagi člena 4.5 (Program nadzorovanja), ali 
s ciljem pomagati organizaciji proti dopingu pri 
prikazu določenih parametrov v športnikovem 
urinu, krvi ali v drugem vzorcu, vključno z DNA ali 
genomskem prikazu za potrebe proti dopingu.

[komentar k členu 6.1: 
Kršitve člena 2.1 (Prisotnost 
nedovoljene snovi ali njenega 
metabolita ali označevalca) 
se lahko ugotavlja samo z 
analizo vzorca, ki jo izvede 
WAdA akreditiran laboratorij 

ali drug laboratorij, ki ima 
posebno pooblastilo WAdA. 
Kršitve drugih členov se lahko 
ugotavljajo z uporabo analitičnih 
izvidov drugih laboratorijev, če 
so izvidi zanesljivi.]

[komentar k členu 6.2: Primerni 
prikazi informacije se na primer 
lahko uporabijo za usmerjanje 
ciljnega testiranja ali za podporo 

procesu pri kršitvi predpisov 
proti dopingu skladno s členom 
2.2 (uporaba ali poskus uporabe 
nedovoljene snovi) ali za oboje.]
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6.3 raziskave vzorcev
Noben vzorec se ne sme uporabljati v druge 
namene, kot je opisano v členu 6.2, brez pisnega 
soglasja športnikov. Pri vzorcih, ki se uporabljajo 
v druge namene, kot je določeno v členu, se bodo 
vsa znamenja identifikacije odstranila, tako da ne 
bo mogoče slediti vzorcu nazaj do posameznega 
športnika. 

6.4 Standardi za analizo vzorcev in poročanje
Laboratoriji opravljajo analizo vzorcev za 
kontrolo dopinga in poročajo o izvidih skladno z 
Mednarodnimi standardi za laboratorije.

6.5 vzorci za ponovno testiranje
Vzorec se lahko ponovno analizira za namene 
iz člena 6.2 ob katerem koli času izključno 
po navodilu organizacije proti dopingu, ki je 
odvzela vzorec, ali WADA. Okoliščine in pogoji za 
ponovno testiranje morajo biti skladni z določili 
Mednarodnih standardov za laboratorije.

[komentar k členu 6.5: čeprav je 
ta člen nov, morajo organizacije 
proti dopingu vedno ponovno 
analizirati vzorce. Mednarodni 
standardi za laboratorije ali novi 

tehnični dokument, ki je sestavni 
del Mednarodnih standardov 
za laboratorije, mora uskladiti 
protokol za takšno ponovno 
testiranje.]
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_Len 7: rAvnAnJe Z iZvidi 

Vsaka organizacija proti dopingu, ki opravlja tudi 
spremljanje izvidov, sprejme postopke za vodenje 
predhodnih zaslišanj za primer mogočih kršitev 
predpisov proti dopingu ob upoštevanju naslednjih 
principov:

7.1 Prvi pregled glede nasprotnih analitičnih  
ugotovitev 
Organizacija proti dopingu, ki je odgovorna 
za ravnanje z izvidi, po prejemu A-vzorca 
»pozitivnega izvida« (nasprotne analitične 
ugotovitve) opravi pregled, da bi ugotovila: (a) ali 
je bila odobrena izjema za uporabo v zdravstvene 
namene oziroma bo odobrena skladno z določili 
Mednarodnih standardov za izjeme zaradi uporabe 
v terapevtske namene ali (b) obstaja očiten 
odmik od Mednarodnih standardov testiranja ali 
Mednarodnih standardov za laboratorije, ki so 
povzročili »pozitivni izvid« (nasprotne analitične 
ugotovitve).

[komentar k členu 7: Različne 
podpisnice so oblikovale lasten 
pristop k ravnanju z izvidi. 
Medtem ko ti pristopi niso 
popolnoma enotni, se jih je 
veliko izkazalo za poštene in 
učinkovite. Kodeks ne narekuje 
podpisnicam sistema ravnanja 
z izvidi. Ta člen pa vendarle 

pojasnjuje osnovne principe s 
ciljem, da se doseže temeljna 
poštenost pri ravnanju z izvidi, 
ki jih mora spoštovati vsaka 
podpisnica. posamezna pravila 
proti dopingu vsake podpisnice 
morajo biti skladna s temi 
osnovnimi principi.]
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7.2 Obvestilo po začetnem pregledu glede 
nasprotnih analitičnih ugotovitev 
_e prvi pregled nasprotnih analitičnih ugotovitev 
na podlagi člena 7.1 ne potrdi uporabe pravice do 
izjeme glede uporabe za zdravstvene namene ali 
pravice do izjeme zaradi uporabe v terapevtske 
namene, kot določajo Mednarodni standardi za 
izjeme zaradi uporabe v terapevtske namene, 
ali odmika od teh, kar je povzročilo pozitiven 
rezultat, pristojna organizacija proti dopingu 
takoj obvesti športnika skladno s svojimi pravili 
o: (a) nasprotni analitični ugotovitvi; (b) kršitvi 
predpisov proti dopingu; (c) pravici športnika, 
da takoj vloži zahtevek za analizo B-vzorca, ali 
če ni takšne zahteve, da se predvideva, da je 
analiza B opuščena; (d)  predvidenem datumu, 
času in kraju analize vzorca B, če je športnik ali 
organizacija proti dopingu zahteval/-a analizo 
vzorca B; (e) možnosti športnika ali športnikovega 
zastopnika do sodelovanja pri odpiranju in analizi 
vzorca B znotraj predvidenega časa skladno z 
Mednarodnimi standardi za laboratorije, če je bila 
takšna analiza zahtevana; (f) o športnikovi pravici, 
da zahteva kopijo laboratorijske dokumentacije 
vzorcev A in B, ki vsebuje informacije, kot 
določajo Mednarodni standardi za laboratorije. 
Organizacije proti dopingu obvestijo tudi druge 
organizacije proti dopingu, kot je opisano v členu 
14.1.2. _e organizacija proti dopingu odloči, da 
ne bo opravila postopka nasprotnih analitičnih 
ugotovitev v smislu kršitev predpisov proti 
dopingu, o tem obvesti športnika in organizacije 
proti dopingu, kot to določa člen 14.1.2.
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7.3 Pregled netipičnih ugotovitev
Kot določajo Mednarodni standardi, morajo 
v določenih okoliščinah laboratoriji poročati 
o prisotnosti nedovoljenih snovi, ki so lahko 
proizvedene endogeno, kot o netipičnih 
ugotovitvah, ki morajo v nadaljnje preiskave. Ob 
prejemu vzorca z netipičnimi ugotovitvami mora 
organizacija proti dopingu, ki je odgovorna za 
ravnanje z izvidi, izpeljati pregled, da bi ugotovila, 
ali: (a) gre za odobreno izjemo zaradi uporabe 
v terapevtske namene ali (b) gre za očiten 
odmik od Mednarodnih standardov testiranja 
ali Mednarodnih standardov za laboratorije, ki 
je povzročilo netipične ugotovitve. _e pregled 
ne odkrije uporabe v terapevtske namene ali 
odmika, ki je povzročil netipične ugotovitve, mora 
organizacija proti dopingu izpeljati preiskavo. 
Ko je preiskava končana, se športnik ali druge 
organizacije proti dopingu, ki so določene v členu 
14.1.2, obvestijo, ali se bodo netipične ugotovitve 
štele za nasprotne analitične ugotovitve. Športnika 
se obvesti skladno s členom 7.2. 

7.3.1 Organizacija proti dopingu ne bo obveščala 
o netipični ugotovitvi, dokler preiskava 
ne bo končana in sprejeta odločitev, ali 
se bodo netipične ugotovitve štele za 
nasprotne analitične ugotovitve, razen 
če ne obstaja eden izmed naslednjih 
razlogov:

(a) če organizacija proti dopingu odloči, da 
mora biti vzorec B analiziran, preden se 
konča preiskava skladno s členom 7.3, lahko 
organizacija proti dopingu izpelje analizo 
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vzorca B po tem, ko obvesti športnika, 
pri čemer takšno obvestilo vsebuje opis 
netipične ugotovitve in informacije, kot je 
opisano v členu 7.2 (b)–(f).

(b) če organizacija proti dopingu prejme 
zahtevo od organizatorja večje prireditve 
eno od njenih mednarodnih prireditev 
ali zahtevo od športne organizacije, ki je 
odgovorna za izbor ekipe v določenem roku 
za udeležbo na mednarodni prireditvi in ki 
s tem razkrije, da ima kateri koli športnik 
na seznamu, ki ga predloži organizacija za 
velike prireditve ali športna organizacija, 
v postopku mogočo netipično ugotovitev, 
mora organizacija proti dopingu takšnega 
športnika tako označiti, potem ko je 
najprej športniku posredovala obvestilo o 
netipični ugotovitvi.

[komentar k členu 7.3.1 (b): Po 
pogojih, ki so opisani v členu 
7.3.1 (b), se da možnost pobude 

organizaciji za večje prireditve 
ali športnim organizacijam, ki so 
skladne z njenimi predpisi.]
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7.4 pregled drugih kršitev predpisov proti 
dopingu, ki jih ne zajemajo členi 7.1–7.3.
Organizacija proti dopingu ali drugi organ 
pristojen za pregled, ki ga ustanovi protidopinška 
organizacija, je pristojen za nadaljnje preiskave za 
mogoče kršitve predpisov proti dopingu skladno 
z zahtevami predpisov proti dopingu, ki so bili 
sprejeti na podlagi Kodeksa, ali s tistimi predpisi, 
ki jih ima organizacija proti dopingu za primerno. 
Ko ima organizacija proti dopingu zadovoljive 
osnove, da se je zgodila kršitev predpisov proti 
dopingu, pravočasno daje obvestilo športniku 
ali drugim ljudem, ki so naslovniki za prejem 
obvestila, skladno z načinom, ki ga določi sama 
protidopinška organizacija, o domnevni kršitvi 
predpisa proti dopingu in o osnovi za to kršitev. 
Druge organizacije proti dopingu se obvestijo, kot 
določa člen 14.1.2. 

7.5 Veljavna načela pri začasnih izključitvah

7.5.1 Mandatna začasna izklučitev po nasprotni 
analitični ugotovitvi. 
Podpisnica lahko sprejme pravila, ki so 
veljavna za katero koli športno prireditev, 
za katero je pristojna podpisnica, ali za 
katero koli selekcijo, za katero je

[komentar k členu 7.4: 
Mednarodna zveza bo, na 

primer, obvestila športnika prek 
športnikove nacionalne zveze.]

[komentar k členu 7.5: 
Preden začasno izključitev 
enosmerno izreče protidopinška 
organizacija, mora biti končan 
notranji pregled skladno s 
kodeksom. Še več, podpisnica, 
ki izreče začasno izključitev, 
mora dati športniku možnost 

začasnega zaslišanja pred 
izrekom ali takoj po izreku 
začasne izključitve ali 
pospešeno zadnje zaslišanje na 
podlagi 8. člena takoj po izreku 
začasne izključitve. Športnik ima 
pravico do pritožbe skladno s 
členom 13.2.
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odgovorna podpisnica ali kjer je kot 
podpisnica odgovorna mednarodna zveza 
ali ima pooblastila za ravnanje z izvidi ob 
domnevni kršitvi predpisov proti dopingu, 
če je prejet pozitiven rezultat vzorca A 
za prepovedano snov, ki ni specificirana 
snov, se izreče začasea izklučitev takoj 
po pregledu in obvestilu, kot je opisano v 
členih 7.1 in 7.2. 

Začasna izklučitev naj ne bi bil izrečen, 
če športniku ni dana priložnost za: (a) 
možnost začasnega zaslišanja pred 
izrekom začasne izklučitve ali pravočasno 
po izreku začasne izklučitve; (b) možnost 
za pospešeno zaslišanje skladno s členom 
8 (pravica do pravičnega zaslišanja) 
pravočasno po izreku začasne izklučitve.

7.5.2. Neobvezna začasna izklučitev, ki temelji 
na povratni analitični ugotovitvi vzorca A za 
specifično snov ali drugo kršitev predpisov 
proti dopingu

Podpisnica lahko sprejme pravila, ki so 
veljavna za katero koli športno prireditev, 
za katero je pristojna podpisnica, ali za 
katero koli selekcijo, za katero je odgovorna 
podpisnica ali kjer je kot podpisnica 
odgovorna mednarodna zveza ali ima 
pooblastila za ravnanje z izvidi ob domnevni 
kršitvi predpisov proti dopingu, s katerimi 
se omogoča začasna izključitev za kršitev 
predpisov proti dopingu razen nasprotnih 
analitičnih ugotovitev ali po tem, ko je bil 
opravljen pregled in posredovano obvestilo 
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na podlagi členov 7.1 in 7.2 za specifične 
snovi, vendar pred analizo športnikovega 
vzorca B ali končanim zaslišanjem, kot 
ga določa člen 8 (Pravica do pravičnega 
zaslišanja). 
Kazen začasne izključitve se ne izreče, 
če športniku ali drugi osebi ni odobrena: 
(a) možnost začasnega zaslišanja 
pred izrekom začasne izključitve ali 
v določenem roku po izreku začasne 
izključitve; (b) možnost hitrega zaslišanja 
skladno s členom 8 (Pravica do pravičnega 
zaslišanja) v določenem roku po izreku 
začasne izključitve.

_e se začasna izključitev izreče na osnovi 
nasprotne analitične ugotovitve in po 
analizi vzorca B (če jo zahteva športnik ali 
organizacija proti dopingu), analiza vzorca A 
ni potrjena, se športniku ne izreče nadaljnja 
začasna izključitev na osnovi kršitve člena 
2.1 (Prisotnost nedovoljene snovi ali njenega 
metabolita ali označevalca). V okoliščinah, 
ko je bil športnik ali športnikova ekipa, kot 
je lahko določeno v predpisih pristojne 
mednarodne športne zveze, odstranjen/-a 
s tekmovanja na podlagi kršitev člena 2.1 
in nadaljevalna analiza vzorca B ne potrdi 
ugotovitev analize vzorca A, če, brez da bi 
kakor koli drugače vplivalo na tekmovanje, 
je še vedno mogoče, da se športnik ali 
njegova ekipa vrne na tekmovanje, lahko 
športnik ali ekipa nadaljujejo sodelovanje 
na tekmovanju.
V redkih okoliščinah, ko analiza vzorca B 
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ne potrdi ugotovitev vzorca A, se športniku, 
ki je bil začasno izključen, dovoli, kjer 
okoliščine dovoljujejo, da sodeluje v 
nadaljnjih tekmovanjih na prireditvi. 
Podobno, odvisno od pristojnih predpisov 
mednarodne zveze v ekipnih športih, 
če je ekipa še vedno na tekmovanju, 
se športniku lahko dovoli sodelovati v 
nadaljnjem tekmovanju. 

Športniki prejmejo kredit za začasno 
izključitev za vsako obdobje neustreznosti, 
ki je na koncu naložena na podlagi člena 
10.9.3.]

7.6 umik iz športa

_e se športnik ali druga oseba umakne iz športa, 
medtem ko poteka postopek ravnanja z izvidi, 
pristojna protidopinška organizacija, ki vodi 
postopek ravnanja z izvidi, ohrani pristojnost do 
konca postopka. _e se športnik ali druga oseba 
umakne, preden se postopek ravnanja z izvidi 
začne, ima protidopinška organizacija, ki bi imela 
pristojnost ravnanja z izvidi glede tega športnika 
ali druge osebe, ki je ob katerem koli času kršil 
predpise proti dopingu, pristojnost, da izpelje 
postopke ravnanja z izvidi.

[Komentar k členu 7.6: 
ravnanje športnika ali druge 
osebe, preden je bil le-ta 
predmet pristojnosti katere koli 
organizacije proti dopingu, ne 

predstavlja kršitve predpisov 
proti dopingu, ampak je lahko 
legitimna podlaga, da se zavrne 
članstvo športnika ali druge 
osebe v športni organizaciji.]
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_Len 8: prAviCA do prAvi_negA  
 ZASLiŠAnJA

8.1 pošteno zaslišanje
Vsaka organizacija proti dopingu, ki je odgovorna 
za vodenje evidence izvidov, zagotovi zaslišanje 
za katero koli osebo, za katero se trdi, da je kršil 
pravila proti dopingu. Tak postopek zaslišanja 
ugotovi, ali se je zgodila kršitev predpisov proti 
dopingu in kakšne so ustrezne posledice. 
Postopek zaslišanja upošteva naslednja načela:

pravočasno zaslišanje;• 
pošten in nepristransko zasliševalni • odbor;
pravica do pravnega zastopanja na stroške • 
osebe;
pravica biti pošteno in pravočasno obveščen o • 
potrjeni kršitvi predpisov proti dopingu; 
pravica odgovoriti na potrjeno kršitev predpisov • 
proti dopingu in posledice le-teh;
pravica vseh strani do predložitve dokazov, • 
vključno s pozivom in z zaslišanjem prič (kar 
je stvar diskrecije zasliševalnega odbora, ali 
sprejme pričanje po telefonu ali v pisni obliki);
pravico osebe do prevajalca na zaslišanju, pri • 
čemer zasliševalni odbor odloči o identiteti in 
odgovornosti glede plačila stroškov prevajalca; 
pravočasno, pisno in utemeljeno odločitev, ki • 
zlasti vključuje obrazložitev razloga/-ov za 
katero koli obdobje neustreznosti 

[komentar k členu 8.1: Ta člen 
vsebuje osnovna načela, ki se 
nanašajo na pošteno zaslišanje 
za ljudi, za katere se trdi, da so 
zagrešili kršenje predpisov proti 
dopingu. Ta člen ni namenjen 

temu, da bi podpisnikom nalagal 
sprejetje lastnih pravil za 
zaslišanje, ampak temu, da se 
zagotovi, da vsaka podpisnica 
sprejema pravila, ki so skladna s 
temi načeli.]
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8.2 Zaslišanja na prireditvah

Zaslišanja, ki so povezana s prireditvami, se 
lahko opravijo po hitrem postopku, skladno s 
predpisi Organizacije za boj proti dopingu in 
zasliševalnega odbora.

8.3 opustitev zaslišanja

Pravica do zaslišanja se lahko opusti namenoma 
ali na podlagi tega, ker športnik ali druga oseba 
ne preveri pri organizaciji proti dopingu trditve, 
da se je zgodila kršitev predpisov proti dopingu 
v predpisanem času, ki ga določajo pravila 
protiidopinške organizacije. Kjer ni zaslišanja, 
protidopinška organizacija, ki nosi odgovornost 
ravnanja z izvidi, predloži ljudem, kot jih določa 
člen 13.2.3, smotrno odločitev z obrazložitvijo 
sprejetih ukrepov.

[komentar k členu 8.2: 
Zaslišanje je na primer lahko 
pospešeno na predvečer pred 
veliko prireditvijo, kjer mora 
odločanje o kršitvi predpisov 
proti dopingu opredeliti, 

ali je športnik primeren za 
sodelovanje na prireditvi, ali 
pa med prireditvijo samo, kjer 
odločitev vpliva na veljavnost 
športnikovih izidov ali nadaljnje 
sodelovanje na prireditvi.]
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_Len 9: SAModeJnA iZLo_itev  
    poSAMeZniH oSeBniH iZidov 

Kršitev predpisov proti dopingu pri individualnih športih 
na testiranju na tekmovanju samodejno vodi k izločitvi 
osebnih izidov, doseženih na tej prireditvi z vsemi 
posledicami, vključno s podelitvijo kakršnih koli medalj, 
točk ali nagrad.

[komentar k členu 9: če športnik 
dobi zlato medaljo s pomočjo 
nedovoljene snovi v njegovem 
sistemu, kar je nepravično 
do drugih športnikov na tem 
tekmovanju ne glede na to, ali je 
dobitnik medalje kriv na kakršen 
koli način. Samo »čist« športnik 
ima lahko koristi od svojih 
tekmovalnih izidov.

Za ekipne športe glejte člen 11 
(posledice za ekipe).

v športih, ki niso ekipni športi 
in kjer se nagrade podeljujejo 
ekipam, se diskvalifikacije 
ali drugi disciplinski ukrepi 
proti ekipi, kjer je eden ali več 
članov ekipe kršil/-o predpise 
proti dopingu, izrekajo, kot je 
določeno v pravilih mednarodne 
zveze.]
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_Len 10: kAZni ZA poSAMeZnike

10.1 Izločitev izidov na prireditvi, na kateri se je 
zgodila kršitev predpisov proti dopingu 

Kršitev predpisov proti dopingu med prireditvijo 
ali v povezavi z njo lahko po odločitvi odgovornega 
organa prireditve vodi k izločitvi vseh športnikovih 
osebnih izidov, doseženih na tej prireditvi, z vsemi 
posledicami, vključno s podelitvijo medalj in nagrad, 
razen izjem, kot jih opredeljuje člen 10.1.1. 

10.1.1  _e športnik/-ca ugotavlja, da ne nosi 
krivde ali nepazljivosti glede kršitve, 
športnikovi osebni izidi na drugih 
tekmovanjih ne bodo izločeni, razen če 
so bili izidi športnika/-ce na tekmovanjih 
zunaj tekmovanja, na katerem se je 
pojavila kršitev predpisov proti dopingu, 
prav tako doseženi s pomočjo športnikove 
kršitve predpisov proti dopingu.

[komentar k členu 10.1: 
Medtem ko 9. člen (Avtomatska 
diskvalifikacija posameznih 
izidov) diskvalificira izid na eni 
sami prireditvi, kjer je športnik 
pozitiven na testiranju (npr. na 
100 metrov hrbtno), ta člen lahko 
vodi k diskvalifikaciji vseh izidov 
na vseh tekmovanjih na prireditvi 
(npr. na svetovnem prvenstvu 

Mednarodne plavalne zveze).
dejavniki, ki jih je treba 
vključiti med proučevanje, ali 
diskvalificirati druge izide na 
neki prireditvi, lahko vključujejo 
tudi resnost kršitve predpisov 
proti dopingu in če je bil športnik 
pozitiven, tudi na drugih 
tekmovanjih.]
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10.2 izrek kazni zaradi prisotnosti, uporabe ali 
poskusa uporabe ter posesti nedovoljene 
snovi ali nedovoljenega postopka 
Obdobje neustreznosti, določeno zaradi kršitve 
člena 2.1 (Prisotnost nedovoljenih snovi ali 
njegovih presnovkov ali označevalcev), 2.2 
(Jemanje ali poskus jemanja nedovoljenih snovi 
ali nedovoljenih postopkov) in člena 2.6 (Posest 
nedovoljenih snovi in nedovoljenih postopkov) bo, 
razen če ne nastopijo pogoji, ki določajo odpravo 
ali skrajšanje obdobja neustreznosti skladno s 
členoma 10.4 in 10.5, ali pogoji za podaljšanje 
obdobja neustreznosti skladno s členom, 
naslednje: 

Prva kršitev• : dve (2) leti neustreznosti.

[komentar k členu 10.2: 
Harmonizacija kazni je bila eno 
izmed najbolj razpravljanih 
področij v boju proti dopingu. 
Harmonizacija pomeni, da so ista 
pravila in kriteriji uporabljeni 
pri enotnih dejstvih pri vsakem 
primeru. Argumenti proti želeni 
harmonizaciji temeljijo na 
razlikah med športi vključno 
z, na primer, naslednjim: pri 
nekaterih športih so športniki 
profesionalci, ki iz tega športa 
prejemajo velike dohodke, pri 
drugih pa so športniki resnično 
amaterji; pri športih, kjer je 
športnikova kariera kratka 
(npr. gimnastika), ima lahko 
dvoletna izključitev veliko 
večji učinek za športnika, kot 
pa pri športih, kjer so kariere 
daljše (npr. konjeništvo in 
streljanje); pri individualnih 

športih lahko športnik bolj 
ohranja svoje tekmovalne 
spretnosti prek samostojne 
vadbe v času izključitve kot pa 
pri drugih športih, kjer je vadba 
ekipe pomembnejša. primarni 
argument v korist harmonizaciji 
je, da dva športnika iz iste 
države, ki sta bila pozitivna 
na isti nedovoljeni snovi v 
enakih okoliščinah, dobita 
različne kazni samo zato, ker 
sodelujeta v različnih športih. 
poleg tega je bila gibljivost pri 
kaznih pogosto nesprejemljiva 
priložnost za nekatere športne 
organizacije, da so bile bolj 
mile s kršilci. pomanjkanje 
harmonizacije kazni je tudi 
pogosto bilo izvor pravni sporov 
med mednarodnimi zvezami in 
nacionalnimi protidopinškimi 
organizacijami.]
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10.3 neprimernost zaradi drugih kršitev pravil 
proti dopingu 
Obdobje neustreznosti zaradi kršitev pravil proti 
dopingu, ki niso opredeljene členu 10.2, so:

10.3.1 Ob kršitvah člena 2.3 (Zavračanje ali neuspel 
odvzem vzorca) ali člena 2.5 (Poseganje v 
kontrolo dopinga) je obdobje neustreznosti 
dve (2) leti, razen če niso izpolnjeni pogoji iz 
člena 10.5 ali člena 10.6.

10.3.2 Ob kršitvah členov 2.7 (Prekupčevanje 
ali poskus prekupčevanja) ali člena 2.8 
(Dajanje ali poskus dajanja nedovoljene 
snovi ali nedovoljenega postopka) je 
obdobje izrečene neustreznosti od najmanj 
štiri (4) leta pa dosmrtna neustreznost, 
razen če niso izpolnjeni pogoji iz člena 
10.5. Kršitev predpisov proti dopingu, ki 
vključuje mladoletno osebo, se šteje za 
posebej hudo kršitev in če jo je zagrešilo 
športnikovo spremljajoče osebje, kadar 
gre za kršitev drugih snovi kot pa posebnih 
snovi, ki so navedene v členu 4.2.2, se za 
športnikovo spremljajoče osebje izreče 
dosmrtna neustreznost. Poleg tega se o 
pomembnih kršitvah členov 2.7 ali 2.8, 
ki lahko predstavljajo tudi kršitve druge 
nešportne zakonodaje, poroča pristojnim 
državnim, poklicnim ali sodnim oblastem.

[komentar k členu 10.3.2: vsi, 
ki so vpleteni v dopingiranje 
športnikov ali ki prikrivajo 
doping, morajo biti podvrženi 
kaznim, ki so bolj stroge, kot 
pa športniki, ki so pozitivni na 
testiranju. ker je avtonomija 
športnih organizacij omejena 

na neustreznost za zaupnike, 
člane in druge koristi iz 
naslova športa, je poročanje o 
športnikovem spremljajočem 
osebju pristojnim organom zelo 
pomemben korak pri odvračanju 
od dopinga.]
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10.3.3 Ob kršitvah člena 2.4 (Neuspeh 
pri dokumentiranju naslova in/ali 
neopravljeno testiranje), je obdobje 
neustreznosti najmanj eno (1) leto in 
največ dve (2) leti na podlagi stopnje 
športnikove krivde.

10.4 odprava ali skrajšanje obdobja neustreznosti 
pri posebnih snoveh v posebnih okoliščinah

Kadar lahko športnik ali druga oseba ugotovi, kako 
je neka posebna snov vstopila v njegov organizem ali 
prišla v njegovo posest in da takšna posebna snov ni 
bila namenjena izboljšanju športnikovega športnega 
nastopa ali zakrinkanju uporabe snovi za zboljšanje 
nastopa, se obdobje neustreznosti, ugotovljeno 
skladno s členom 10.2, nadomesti z naslednjim:

Prva kršitev: Najmanj odstranitev iz prireditve in 
nič obdobja neustreznosti za naslednje prireditve 
in največ dve leti neustreznosti.

[komentar k členu 10.3.3: Kazen 
skladno s členom 10.3.3 je dve 
leti, kadar so vsi trije neuspehi 
pri dokumentiranju naslova 
ali neopravljenem testiranju 

neopravičljivi. V nasprotnem 
primeru se kazen oceni v 
razponu med dvema letoma in 
enim letom glede na okoliščine 
vsakega primera.]

[komentar k členu 10.4: 
posebne snovi niso nujno 
manj resni agenti za potrebe 
športnega dopinga kot druge 
nedovoljene snovi (npr. 
stimulans, ki je uvrščen kot 
posebna snov, je lahko zelo 
učinkovit za športnika na 
tekmovanju); zaradi tega 
razloga športnik, ki ne zadosti 
kriterijem iz tega člena, prejme 
kazen dveletne neustreznosti 
in lahko dobi do štirih 

neustreznosti skladno s členom 
10.6. Kljub temu pa je večja 
verjetnost, da se lahko posebna 
snov v primerjavi z drugimi 
nedovoljenih snovi obrazloži kot 
verodostojna nedopinška snov. 

ta člen se uporablja samo 
takrat, ko je zasliševalni odbor 
zadovoljen z objektivnimi 
okoliščinami primera, v 
katerih športnik, ki je vzel ali 
imel v posesti nedovoljeno 

se nadaljuje
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 Za utemeljitev kakršne koli odprave ali skrajšanja 
mora športnik ali druga oseba predložiti 
poleg ustne izjave tudi okrepljena dokazila, 
ki zagotavljajo trdno osnovo zasliševalnemu 
odboru, da ni šlo za namerno uporabo zaradi 
izboljšanja športnega nastopanja ali za zakrivanje 
uporabe snovi za izboljšanje nastopanja. Stopnja 
športnikove krivde ali krivde druge osebe je 
kriterij za proučitev in odločanje pri mogočem 
skrajšanju obdobja.

snov, ni nameraval s tem 
izboljšati svojega športnega 
nastopa. primeri objektivnih 
okoliščin, ki naj bi v kombinaciji 
vodili zasliševalni odbor k 
zadovoljivemu prepričanju, 
da ni šlo za namen izboljšanja 
nastopanja, so: dejstvo, da 
narava in čas jemanja posebne 
snovi ne koristita športniku; 
športnikova odkrita ali razkrita 
uporaba posebne snovi; 
posodobljena zdravstvena 
kartoteka, ki dokazuje, da 
predpisovanje posebne snovi 
ni bilo povezano s športom. 
Na splošno: večja kot bo korist 
za izboljšanje športnega 
nastopanja, višje breme bo na 
športniku, da dokaže odsotnost 
namere po izboljšanju športnega 
nastopanja. 

Medtem ko mora biti odsotnost 
namere po izboljšanju 
nastopanja dokazana s trdno 

zanesljivostjo pred zasliševalnim 
odborom, lahko športnik 
dokazuje, kako je posebna 
snov vstopila v njegovo telo z 
uravnoteženo verjetnostjo. 

pri vrednotenju stopnje krivde 
športnika ali druge osebe 
morajo biti okoliščine specifične 
ali utemeljene pri pojasnjevanju 
odstopanja športnika ali 
druge osebe od pričakovanih 
standardov obnašanja. torej 
dejstvo, da bo športnik izgubil 
znatne vsote denarja zaradi 
obdobja, ali dejstvo, da ima 
športnik na voljo le še kratko 
obdobje svoje kariere ali obdobje 
v njegovi karieri, ne more biti 
utemeljen razlog za skrajšanje 
obdobja neustreznosti na podlagi 
tega člena. Pričakovati je, da 
se bo obdobje neustreznosti 
odpravilo v celoti samo v najbolj 
izjemnih primerih.]
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10.5 odprava ali zmanjšanje obdobja kazni, ki 
temelji na izjemnih okoliščinah

10.5.1 Odsotnost krivde ali nepazljivost 
 _e športnik utemelji v posameznem 

primeru, da ni kriv ali da ni bil odgovoren 
za nepazljivost, se odpravi obdobje 
neustreznosti za sicer kaznivo dejanje. Ko 
se prepovedana snov ali njen označevalec 
ali presnovek odkrije v vzorcu športnika 
v smislu kršitve člena 2.1 (Prisotnost 
nedovoljene snovi), mora športnik, če želi, 
da se mu odpravi kazen, dokazati, kako je 
prepovedana snov vstopila v njegovo telo. 
_e se ta člen uveljavi in se obdobje kazni 
odpravi, se kršitev predpisov proti dopingu 
ne šteje kot kršitev za določeno omejeno 
kazen za večkratne kršitve člena 10.7.

[komentar k členoma 10.5.1 
in 10.5.2: kodeks omogoča, 
da se obdobje neustreznosti 
skrajša ali odpravi v edinstvenih 
okoliščinah, ko lahko športnik 
dokaže, da ni bil kriv ali da ni 
ravnal neprevidno ali da ne 
gre za pomembno krivdo ali 
nepazljivost pri kršitvi predpisov. 
To načelo je skladno z osnovnim 
načelom človekovih pravic in 
zagotavlja ravnotežje med tistimi 
protidopinškimi organizacijami, 
ki zagovarjajo krčenje izjem ali 
celo nič izjem, in tistimi, ki bi 
skrajšale dvoletno izključitev 
na osnovi vrste dejavnikov 
tudi, ko je športnik priznal 
krivdo. Ti členi se izvajajo samo 
pri izrekanju kazni in se ne 
uporabljajo pri ugotavljanju 
kršitev predpisov proti dopingu. 
člen 10.5.2 se lahko uporablja 

pri kršitvi predpisov proti 
dopingu, čeprav bo posebej 
težko zadostiti kriterijem za 
skrajšanje pri kršitvah tistih 
predpisov, kjer je poznavanje 
eden izmed elementov kršitve.

_lena 10.5.1 in 10.5.2 sta 
namenjena samo primerom, ko 
so okoliščine resnično izjemne 
in ne večini primerov.

Za prikaz delovanja člena 
10.5.1 velja primer, kjer ima 
odsotnost krivde ali nepazljivosti 
za posledico popolno odpravo 
kazni, ko športnik lahko dokaže, 
da se je kljub pazljivosti zgodila 
sabotaža njegovega tekmeca. 
nasprotno pa sankcija ne more 
biti popolnoma odpravljena 
na osnovi odsotnosti napake 
ali nepazljivosti v naslednjih 

se nadaljuje
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10.5.2 Odsotnost bistvene krivde ali nepazljivost 
 če športnik ali druga oseba utemelji, da 

v posameznem primeru kršitve teh pravil 
ne nosi bistvene krivde ali odgovornosti 
za nepazljivost, se obdobje/neustreznosti 
kazni, ki se drugače izreka, lahko zmanjša, 
pri čemer zmanjšano obdobje kazni 
ne sme biti krajše od polovice obdobja 
siceršnje kazni. če je siceršnje obdobje 
kazni dosmrtno, skrajšano obdobje po tem 
členu ne sme biti krajše od osem (8) let. 
Ko se ugotovi prisotnost nedovoljene snovi 
ali njenih označevalcev ali presnovkov v 
vzorcu športnika v smislu kršitve člena 2.1 
(Prisotnost nedovoljene snovi) ali njenih 
presnovkov ali označevalcev, mora športnik 
pojasniti tudi, kako je prepovedana snov 
vstopila v njegovo telo, da bi s tem uveljavil 
pravico do skrajšanja obdobja kazni.

okoliščinah: (a) pozitivni test 
zaradi napačnega etiketiranja 
ali kontaminiranega vitamina 
ali prehrambnega nadomestka 
(športniki so odgovorni za vse, 
kar vnesejo v telo (člen 2.1.1), 
in so opozorjeni pred možnostjo 
okužbe z nadomestki); (b) 
dajanje nedovoljene snovi 
športniku njegovega zdravnika 
ali trenerja brez vednosti 
športnika (športniki so 
odgovorni za izbor svojega 
medicinskega osebja ter za 
svetovalno medicinsko osebje 
glede dajanja nedovoljenih 
snovi); (c) sabotaža hrane ali 
pijače športnikove partnerke, 
trenerja ali druge osebe v 
krogu športnika (športniki so 
odgovorni za vse, kar vnesejo 
v telo, ter za obnašanje 

tistih, ki jim zaupajo dostop 
do svoje prehrane in pijače). 
kljub edinstvenim dejstvom 
posameznega primera bi 
lahko pri katerem koli izmed 
naštetih primerov veljalo 
skrajšanje zaradi odsotnosti 
napake ali nepazljivosti. (na 
primer: skrajšanje bi bilo lahko 
primerno v primeru (a), če 
športnik jasno dokaže, da se 
je pozitiven test zgodil zaradi 
okužbe z množično nakupljenim 
vitaminom pri viru, ki ni povezan 
z nedovoljenimi, pri čemer je 
športnik ravnal previdno in 
ni jemal drugih prehrambnih 
nadomestkov.)

Za ugotavljanje krivde športnika 
ali druge osebe skladno s 
členoma 10.5.1 in 10.5.2 

se nadaljuje
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10.5.3 Bistvena pomoč pri odkrivanju in 
ugotavljanju kršitev predpisov proti 
dopingu

Organizacija proti dopingu, ki nosi 
odgovornost ravnanja z izvidi glede 
kršitve predpisov proti dopingu lahko 
pred dokončno obremenilno odločitvijo 
na podlagi člena 13 ali preden poteče rok 
za pritožbo, izključi del obdobja kazni/
neustreznosti, izrečeni v posameznem 
primeru, če športnik ali druga oseba 
nudi znatno pomoč Organizaciji za boj 
proti dopingu kriminalnim organom ali 
poklicnemu disciplinskemu organu, ki 
zato uspešno odkrije ali ugotovi kršitev 
predpisov proti dopingu druge osebe ali 
ko kriminalni ali disciplinski organ odkrije 
ali ugotovi kriminalno dejanje ali kršitev 
poklicnih pravil druge osebe. Po končno 
izrečeni odločitvi na podlagi člena 13 ali po 
poteku roka za pritožbo lahko organizacija

mora biti dokaz specifičen in 
utemeljen, da lahko pojasni 
odstopanje športnika ali 
druge osebe od pričakovanih 
standardov ravnanja. torej 
dejstvo, da bi športnik lahko 
zaslužil velike vsote denarja 
med obdobjem neustreznosti, ali 
dejstvo, da športniku preostane 
le še kratko obdobje kariere ali 
časovna ustreznost koledarja, 
ne more biti utemeljen 
dejavnik za skrajšanje obdobja 
neustreznosti skladno s tem 
členom. 

ker se mladostnikom pri 
določanju veljavne kazni ne 

odobrava posebna obravnava 
sama po sebi, sta mladost 
in pomanjkanje izkušenj 
pomembna dejavnika, ki jih 
je treba oceniti pri določanju 
krivde športnika ali druge osebe 
na podlagi člena 10.5.2 pa tudi 
členov 10.3.3, 10.4 in 10.5.1.

_len 10.5.2 se ne sme 
uporabljati v primerih, ko se 
uporablja člen 10.3.3 ali 10.4, 
ker že tako upoštevata stopnjo 
krivde športnika ali druge osebe 
za potrebe ugotavljanja obdobja 
neustreznosti.]
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proti dopingu izključi samo del sicer 
veljavnega obdobja neustreznosti s 
soglasjem WADA in pristojne mednarodne 
zveze. Obdobje, za katerega se sicer lahko 
uporabljajo predpisi obdobja neustreznosti, 
temeljijo na resnosti kršitve predpisov proti 
dopingu, ki jo je zagrešil športnik ali druga 
oseba, in na pomenu znatne pomoči, ki 
jo je športnik ali druga oseba nudila pri 
odpravljanju dopinga v športu. Ne več kot 
tri četrtine sicer predpisanega obdobja 
neustreznosti se lahko odpiše. _e je

[komentar k členu 10.5.3: 
Sodelovanje športnikov, 
spremljajočega osebja ali drugih 
ljudi, ki so priznali njihove 
napake in ki so pripravljeni 
osvetliti druge kršitve predpisov 
proti dopingu, je pomembno za 
čisti šport.

dejavniki, ki jih je treba 
upoštevati pri vrednotenju 
pomena znatne pomoči je, na 
primer, število vpletenih ljudi, 
status teh posameznikov v 
športu, ali gre za prekupčevanje 
skladno s členom 2.7 ali dajanje 
skladno s členom 2.8 in če 
gre za snov ali postopek, ki ni 
ugotovljiv na testiranju. Največji 
odpis obdobja neustreznosti 
se odobri samo v izjemnih 
primerih. dodatni dejavnik, ki 
naj bi bil upoštevan pri proučitvi 
resnosti kršitve predpisov proti 
dopingu, je korist od izboljšanja 
nastopa, ki naj bi ga človek, ki 
nudi znatno pomoč, še naprej 
koristil. na splošno velja, 
da čim bolj zgodaj v procesu 
ravnanja z izvidi se znatna 
pomoči nudi, večji odstotek 

sicer predpisanega obdobja 
neustreznosti je lahko odpisan. 

_e športnik ali oseba, za 
katerega se trdi, da je zagrešil 
kršitev predpisov proti dopingu, 
zahteva pravico do odpisa 
obdobja neustreznosti skladno 
s tem členom v povezavi z 
odpovedjo zaslišanja športnika 
ali druge skladno s členom 
8.3 (odpoved zaslišanja), 
organizacija proti dopingu 
odloči, ali je delež odpisa 
obdobja neustreznosti primeren 
skladno s tem členom. _e 
športnik ali druga oseba 
zahteva pravico do odpisa 
obdobja neustreznosti pred 
koncem zaslišanja na podlagi 
člena 8 o kršitvi predpisov proti 
dopingu, odbor za zaslišanje 
istočasno odloči, ali je odpis 
deleža sicer predpisanega 
obdobja neustreznosti primeren 
skladno s tem členom in ali je 
športnik ali druga oseba kršila 
predpise proti dopingu. _e se 
delež obdobja neustreznosti 
odpiše, se v odločitvi obrazloži 
osnova za odločitev in če je 

se nadaljuje
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sicer predpisano obdobje neustreznosti 
dosmrtno, odpisano obdobje skladno 
s tem odstavkom ne sme biti manj kot 
osem (8) let. _e organizacija proti dopingu 
odpiše kateri koli del sicer predpisanega 
obdobja neustreznosti skladno s tem 
členom, organizacija proti dopingu 
nemudoma zagotovi pisno utemeljitev 
za svojo odločitev vsem protidopinškim 
organizacijam, ki imajo pravico do 
pritožbe na odločitev. _e organizacija proti 
dopingu pozneje ponovno vzpostavi kateri 
koli odpisan del obdobja neustreznosti, 
ker športnik ali druga oseba ni uspela 
zagotoviti znatne pomoči, ki je bila 
pričakovana, se športnik ali druga oseba 
lahko pritoži na ponovno vzpostavitev na 
podlagi člena 13.2.

bila informacija, ki je bila 
posredovana, verodostojna 
in pomembna za odkritje in 
dokazovanje kršitve predpisov 
proti dopingu ali drugih 
prestopkov. če športnik ali 
druga oseba zahteva pravico do 
odpisa obdobja neustreznosti po 
sprejetju končne odločitve, ki je 
ugotovila kršitve predpisov proti 
dopingu in ni predmet pritožbe 
na podali člena 13, ampak je 
športnik ali druga oseba še 
vedno v obdobju neustreznosti, 
lahko športnik ali druga 
oseba zaprosi protidopinško 
organizacijo, ki ima pristojnost 
ravnanja z izvidi za kršitve 
predpisov proti dopingu, da 
prouči možnost odpisa med 
obdobjem neustreznosti 
skladno s tem členom. Kakršen 

koli odpis sicer predpisanega 
obdobja neustreznosti zahteva 
soglasje WAdA in pristojne 
mednarodne športne zveze. 
_e kateri koli pogoj, na 
katerem sloni odpis obdobja 
neustreznosti, ni izpolnjen, 
protidopinška organizacija, ki 
ima pooblastilo za ravnanje za 
izvidi, ponovno vzpostavi obdobje 
neustreznosti, ki bi sicer bilo 
predpisano. Na odločitve, ki 
jih sprejme organizacija proti 
dopingu na podlagi tega člena, 
so mogoče pritožbe na osnovi 
člena 13.2.

to je edina okoliščina v 
kodeksu, kjer je dovoljen odpis 
sicer predpisanega obdobja 
neustreznosti.]
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10.5.4 Priznanje kršitve predpisov proti dopingu 
pri odsotnosti drugih dokazov

Kadar športnik ali druga oseba prostovoljno 
prizna kršitev predpisov proti dopingu, 
preden prejme obvestilo o odvzemu vzorca, 
kar bi lahko utemeljilo kršitev predpisov 
proti dopingu (ali v primeru kršitve 
predpisov proti dopingu skladno s členom 
2.1 pred prejemom prvega obvestila o 
priznanju kršitve predpisov proti dopingu 
na podlagi člena 7) in ko je priznanje edini 
zanesljiv dokaz kršitve v trenutku priznanja, 
se obdobje neustreznosti lahko skrajša, 
toda ne pod polovico sicer predpisanega 
obdobja neustreznosti.

10.5.5 Kadar športnik ali druga oseba predloži 
zahtevo za skrajšanje kazni skladno z več 
kot enim določilom tega člena

[komentar k členu 10.5.4: Ta 
člen se uporablja, ko športnik ali 
druga oseba pristopi in prizna 
kršitev predpisov proti dopingu 
v okoliščinah, ko nobena 
protidopinška komisija ne ve, da 

se je zgodila kršitev predpisov 
proti dopingu. ne uporablja se v 
primerih, ko športnik ali druga 
oseba ve, da bo ujet pri kršitvi 
predpisov proti dopingu.]

[komentar k členu 10.5.5: 
Primerna kazen se izreče v 
zaporedju štirih korakov. Prvič, 
zasliševalni odbor odloči, katera 
izmed osnovnih (člen 10.2, člen 
10.3, člen 10.4 ali člen 10.6) se 
uporabi za posamezno kršitev 
predpisov proti dopingu. v 
drugem koraku zasliševalni 
odbor ugotovi, ali obstaja 
osnova za odpis, odpravo ali za 
skrajšanje kazni (od člena 10.5.1 
do člena 10.5.4). Vedeti pa je 

treba, da se vse osnove za odpis, 
odpravo ali za skrajšanje ne 
kombinirajo z določili o osnovnih 
kaznih. Na primer, člen 10.5.2 
se ne uporablja v primerih, ki 
vključujejo člen 10.3.3 ali 10.4, 
ker zasliševalni odbor na podlagi 
členov 10.3.3 in 10.4 že prej 
določi obdobje neustreznosti 
na osnovi stopnje prekrška 
športnika ali druge osebe. v 
tretjem koraku zasliševalni 
odbor določi skladno s členom 

se nadaljuje
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Pred predložitvijo vloge za skrajšanje 
ali odpisa skladno s členi 10.5.2, 10.5.3 
in 10.5.4 se sicer predpisano obdobje 
neustreznosti določi skladno s členi 10.2, 
10.3, 10.4 in 10.6. _e športnik ali druga 
oseba predloži zahtevo za skrajšanje 
kazni skladno z dvema ali več členi 10.5.2, 
10.5.3 ali 10.5.4, se obdobje neustreznosti 
lahko skrajša ali odpiše, toda ne pod eno 
četrtino sicer predpisanega obdobja 
neustreznosti.

10.5.5, ali je športnik ali druga 
oseba upravičena do odprave, 
skrajšanja ali do odpisa na 
podlagi enega ali več določil 
člena 10.5. Končno zasliševalni 
odbor določi začetek obdobja 
neustreznosti na podlagi člena 
10.9. 

Spodnji štirje primeri prikazujejo 
pravilno zaporedje analize:

primer 1:

dejstva: pozitiven rezultat 
zajema prisotnost anaboličnega 
steroida; športnik nemudoma 
prizna kršitev predpisov proti 
dopingu, kot je bilo potrjeno; 
športnik ne ugotovi nobene 
pomembne napake (člen 10.5.2); 
in športnik nudi znatno pomoč 
(člen 10.5.3).

uporaba člena 10:

1. osnovna kazen bi bila dve 
leti na podlagi člena 10.2. 
(Oteževalne okoliščine (člen 10.6) 
se ne bi upoštevale, ker športnik 
nemudoma prizna kršitev. člen 
10.4 se ne bi uporabil, ker steroid 
ni posebna snov.)

2. ob utemeljitvi samo na 
odsotnosti pomembne napake 
bi bila lahko kazen skrajšana 
do polovice dveh let. ob samo 
znatni pomoči pa bi bila kazen 
lahko skrajšana do tričetrt od 
predpisanih dveh let. 

3. Na podlagi člena 10.5.5 
je v proučevanju mogočega 
skrajšanja za odsotnost 
pomembne napake in znatne 
pomoči skupaj najvišja kazen 
lahko skrajšana do tri četrtine 
od predvidenih dveh let. Zato bi 
bila lahko minimalna kazen šest 
mesecev obdobja neustreznosti.

4. Na podlagi člena 10.9.2, ko 
je športnik nemudoma priznal 
kršitev predpisov proti dopingu, 
se lahko obdobje neustreznosti 
začne z dnem odvzema vzorca, 
toda v vsakem primeru bi 
športnik moral prestati vsaj eno 
polovico obdobja neustreznosti 
– leto obdobja neustreznosti 
(minimalno tri mesece) po 
datumu odločitve na zaslišanju.

se nadaljuje
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primer 2:

dejstva: pozitiven rezultat 
vključuje pojav anaboličnega 
steroida; obstajajo oteževalne 
okoliščine in športnik ne more 
potrditi, da je zavestno zagrešil 
kršitev predpisov proti dopingu; 
športnik ne prizna nemudoma 
kršitve predpisov proti dopingu, 
kot je bil osumljen; toda športnik 
nudi znatno pomoč (člen 10.5.3).

uporaba člena 10:

1. osnovna kazen bi bila 
med dvema in štirimi leti 
neustreznosti, kot to določa člen 
10.6.

2. Na osnovi znatne pomoči se 
lahko kazen zniža na tri četrtine 
največje predpisane, tj. štirih let. 

3. člen 10.5.5 se ne uporablja.

4. Na podlagi člena 10.9.2 se 
obdobje neustreznosti začne z 
dnem odločitve na zaslišanju. 

primer 3:

dejstva: pozitiven rezultat 
vključuje prisotnost posebne 
snovi; športnik utemelji, kako je 
posebna snov prišla v njegovo 
telo, in da ni imel namena 
izboljšati športnega nastopa; 
športnik dokaže zelo majhno 
napako; in športnik nudi znatno 
pomoč (člen 10.5.3).

uporaba člena 10:

1. ker je pozitiven rezultat 
vključeval posebno snov in ker 
je športnik zadostil drugim 

pogojem člena 10.4, bi osnovna 
kazen segala med odstranitvijo in 
dvema letoma. Zasliševalni odbor 
bi ocenil športnikovo napako pri 
izreku kazni v tem razponu. (Za 
primerjavo predpostavimo, da bi 
odbor drugače izrekel obdobje 
neustreznosti osem mesecev.) 

2. Na podlagi znatne pomoči 
bi se kazen lahko skrajšala 
na tri četrtine določenih 
osmih mesecev. (ne manj 
kot dva meseca.) odsotnost 
pomembne napake (člen 10.2) 
se ne bi upoštevala, ker se je 
stopnja športnikove napake 
že upoštevala pri ugotavljanju 
osemmesečnega obdobja 
neustreznosti v koraku 1. 

3. _len 10.5.5 se ne uporablja.

4. Na podlagi člena 10.9.2, ko 
športnik nemudoma prizna 
kršitev predpisov proti dopingu, 
se obdobje neustreznosti 
lahko začne z dnem odvzema 
vzorca, toda v vsakem primeru 
bi športnik moral prestati 
kazen vsaj polovico obdobja 
neustreznosti po datumu 
sprejema odločitve na zaslišanju. 
(najmanj en mesec.)

primer 4:
dejstva: Športnik, ki še nikoli 
ni imel nasprotne analitične 
ugotovitve ali je bil soočen 
s kršitvijo predpisov proti 
dopingu, spontano prizna, da 
je namenoma jemal večkratne 
nedovoljene pripravke za 
izboljšanje nastopa. Športnik tudi 
nudi znatno pomoč (člen 10.5.3).
uporaba člena 10:

se nadaljuje
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1. Medtem ko namerna uporaba 
večkratne nedovoljene snovi za 
izboljšanje nastopa, običajno 
prinaša oteževalne okoliščine 
(člen 10.6); športnikovo spontano 
priznanje pomeni, da se člen 10.6 
ne uporabi. dejstvo, da je bila 
športnikova uporaba nedovoljene 
snovi namenjena za izboljšanje 
nastopa, bi prav tako odvrnilo 
uporabo 10.4, ne glede na to, ali 
je bila uporabljena nedovoljena 
posebna snov. tako bi se uporabil 
člen 10.2 in bi osnovna kazen 
obdobja neustreznosti znašala 
dve leti.

2. Samo na podlagi športnikovega 
spontanega priznanja (člen 
10.5.4) bi bilo lahko obdobje 
neustreznosti skrajšano na 
polovico dveh let. Samo na osnovi 
športnikove znatne pomoči (člen 
10.5.3) bi bilo lahko obdobje 
neustreznosti skrajšano do tri 
četrtine dveh let.

3. Na podlagi člena 10.5.5 
bi bila lahko ob upoštevanju 

spontanega priznanja in znatne 
pomoči skupaj najvišja kazen 
skrajšana na tri četrtine od 
dveh let. (Minimalno obdobje 
neustreznosti bi bilo šest 
mesecev.)

4. _e ob zaslišanju odbor 
upošteva člen 10.5.4 in ugotovi 
minimalno šest mesecev 
neustreznosti pri koraku 3, se 
obdobje neustreznosti začne 
na dan, ko je zasliševalni odbor 
izrekel kazen. če pa zasliševalni 
odbor ni upošteval člena 
10.5.4 pri skrajšanju obdobja 
neustreznosti pri koraku 3, se 
na podlagi člena 10.9.2 obdobje 
neustreznosti lahko začne na 
dan, ko se je zgodila kršitev 
predpisov proti dopingu, pod 
pogojem, da bi se vsaj polovica 
tega obdobja (minimalno tri 
mesece) morala prestati po 
datumu sprejema odločitve na 
zaslišanju.]
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10.6 Oteževalne okoliščine, ki lahko povečajo 
obdobje neustreznosti
_e organizacija proti dopingu ugotovi, da gre v 
posameznem primeru kršitve predpisov proti 
dopingu, ki je drugačen od kršitve skladno 
s členom 2.7 (Prekupčevanje ali poskus 
prekupčevanja) in členom 2.8 (Dajanje ali poskus 
dajanja) za oteževalne okoliščine, ki utemeljujejo 
izrek obdobja neustreznosti, ki je večje od 
standardne kazni, je obdobje neustreznosti večje 
kot sicer predpisano, in sicer do največ štiri (4) 
leta, razen če športnik ali druga oseba lahko 
zasliševalnemu odboru zadovoljivo dokaže, da ni 
zavestno kršil predpisov proti dopingu.

Športnik ali druga oseba se lahko izogne uporabi 
tega člena, če prizna kršitev predpisov proti 
dopingu, kot je bilo ugotovljeno, nemudoma po 
tem, ko je bil soočen s protidopinško organizacijo 
zaradi kršitve predpisov proti dopingu.

[komentar k členu 10.6: 
Primeri oteževalnih okoliščin, 
ki utemeljujejo izrek višje 
kazni, kot je predpisana, so: 
športnik ali druga oseba je 
zagrešila kršitev predpisov 
proti dopingu kot del načrta 
proti dopingu, samostojno ali 
skupaj z zaroto ali pa kot skupni 
načrt za kršitev predpisov proti 
dopingu; športnik ali druga 
oseba je uporabila ali imel v 
posesti večkratno/množično 
nedovoljeno snov ali postopek 
ob več priložnostih; normalen 
posameznik bi verjetno užival 
učinke izboljšanega nastopanja 
kršitve predpisov proti 
dopingu še po poteku obdobja 
neustreznosti; športnik ali 
druga oseba, ki je bila vpletena 
v goljufiva ali oviralna dejanja, 

da bi se s tem izognil odkritju ali 
obsodbi kršitve predpisov proti 
dopingu.

da bi se izognili vsakemu 
dvomu, primeri oteževalnih 
okoliščin, opisani v tem 
komentarju k členu 10.6, 
niso izključni in lahko tudi 
druge oteževalne okoliščine 
utemeljujejo izrek daljšega 
obdobja neustreznosti. kršitve 
členov 2.7 (Prekupčevanje ali 
poskus prekupčevanja) in 2.8 
(dajanje ali poskus dajana) niso 
vključene v uporabo člena 10.6, 
ker kazni za te (od štirih let do 
dosmrtne neustreznosti) že 
vsebujejo zadostno diskrecijo, ki 
omogoča proučitev oteževalnih 
okoliščin.]
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10.7 Večkratne kršitve

10.7.1 Druga kršitev predpisov proti dopingu
Za prvo kršitev predpisov proti dopingu 
športnika ali druge osebe se obdobje 
neustreznosti določi na podlagi členov 
10.2 in 10.3 (ob pogoju odprave, skrajšanja 
in odpisa skladno s členoma 10.4 ali 10.5 
ali ob povišanju na podlagi člena 10.6). Za 
drugo kršitev predpisov proti dopingu se 
obdobje neustreznosti določi skladno s 
spodnjo preglednico.

PRVA KRŠITEV

DRUGA KRŠITEV
SK NDNT SKN St OO PRE

SK 1–4 2–4 2–4 4–6 8–10 10– 
DOSMR.

NDNT 1–4 4–8 4–8 6–8 10– 
DOSMR. DOSMR.

SKN 1–4 4–8 4–8 6–8 10– 
DOSMR. DOSMR.

St 2–4 6–8 6–8 8– 
DOSMR. DOSMR. DOSMR.

OO 4–5 10– 
DOSMR.

10– 
DOSMR. DOSMR. DOSMR. DOSMR.

PRE 8–
DOSMR. DOSMR. DOSMR. DOSMR. DOSMR. DOSMR.

Definicije za potrebe preglednice druge 
kršitve predpisov proti dopingu 

Sk (Skrajšana kazen za posebne snovi 
skladno s členom 10.4): Kršitev predpisov 
proti dopingu je bila ali bi morala biti 
kaznovana s skrajšano kaznijo na podlagi 
člena 10.4, ker je vključevala posebno 
snov in druge pogoje iz člena 10.4.



82 Svetovni kodeks proti dopingu

ndnt (Neuspelo dokumentiranje in/
ali neopravljeno testiranje): Kršitev 
predpisov proti dopingu je bila ali bi 
morala biti sankcionirana na podlagi 
člena 10.3.3 (Neuspelo dokumentiranje 
in/ali neopravljeno testiranje).

Skn (Skrajšanje kazni zaradi odsotnosti 
pomembne napake ali nepazljivosti): 
Kršitev predpisov proti dopingu je bila 
ali bi morala biti sankcionirana na 
podlagi člena 10.5.2, ker je športnik 
dokazal odsotnost pomembne napake ali 
nepazljivost na podlagi člena 10.5.2.

[komentar k členu 10.7.1: 
preglednica se uporablja 
za ugotavljanje prve kršitve 
predpisov proti dopingu 
športnika ali druge osebe v 
levem stolpiču preglednice in 
potem proti desni v preglednici 
za drugo. v smislu primera, 
npr. da je športnik dobil 
standardno kazen obdobja 
neustreznosti za prvo kršitev 
na podlagi člena 10.2 in potem 
stori drugo kršitev, za katero 
prejme skrajšano kazen zaradi 
posebne snovi na podlagi člena 
10.4. preglednica se uporabi za 
določitev obdobja neustreznosti 

za drugo kršitev. Za ta primer 
se preglednica uporabi tako, 
da se začne z levega stolpca in 
se pomika navzdol do četrte 
vrstice, ki je “St” za standardno 
kazen, potem pa se pomika 
čez tabelo do prvega stolpiča, 
ki je “Sk” za skrajšano kazen 
za posebno snov, kar skupno 
znaša od 2- do 4-letni razpon 
obdobja neustreznosti za drugo 
kršitev. Stopnja krivde športnika 
ali druge osebe je kriterij, ki 
se upošteva pri ocenjevanju 
obdobja neustreznosti znotraj 
predpisanega razpona.]

[Komentar k členu 10.7.1 SK 
definicija: Glejte člen 25.4 glede 
na uporabo člena 10.7.1 za 

kršitev predpisov proti dopingu v 
obdobju pred kodeksom.]
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St (Standardne kazni na podlagi členov 
10.2 ali 10.3.1): Kršitev predpisov 
proti dopingu je bila ali bi morala biti 
sankcionirana na podlagi standardnih 
kazni za dve (2) leti na podlagi členov 10.2 
ali 10.3.1.

oo (Oteževalne okoliščine): Kršitev 
predpisov proti dopingu je bila ali bi 
morala biti sankcionirana na podlagi 
oteževalne kazni skladno s členom 10.6, 
ker je organizacija proti dopingu ugotovila 
pogoje, ki jih opredeljuje člen 10.6.

pre (Prekupčevanje ali poskus prekup-
čevanja ter Dajanje ali poskus dajanja): 
Kršitev predpisov proti dopingu je bila ali 
bi morala biti sankcionirana na podlagi 
člena 10.3.2.

10.7.2 Uporaba členov 10.5.3 in 10.5.4 za drugo 
kršitev predpisov proti dopingu

Kadar športnik ali druga oseba, ki stori 
drugo kršitev predpisov proti dopingu, 
utemelji pravico do odpisa ali skrajšanja 
obdobja neustreznosti na podlagi člena 
10.5.3 ali člena 10.5.4, zasliševalni 
odbor najprej določi sicer predpisano 
obdobjeneustreznosti znotraj razpona, ki 
ga določa člen 10.7.1, in potem uporabi 
primerni odpis ali skrajšanje obdobja 
neustreznosti. Preostalo obdobje 
neustreznosti, potem ko je bil uporabljen 
odpis ali skrajšanje po členih 10.5.3 in 
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10.5.4, mora biti najmanj ena četrtina sicer 
predpisanega obdobja neustreznosti. 

10.7.3 Tretja kršitev predpisov proti dopingu

Tretja kršitev predpisov proti dopingu 
vedno pomeni dosmrtno obdobje 
neustreznosti, razen če tretja kršitev 
izpolnjuje pogoje za odpravo ali 
skrajšanje obdobja neustreznosti na 
podlagi člena 10.4 ali vključuje kršitev 
člena 2.4 (Neuspelo dokumentiranje in/
ali neopravljeno testiranje). V teh izjemnih 
primerih je obdobje neustreznosti med 
osmimi (8) leti in dosmrtno.

10.7.4 Dodatna pravila za določene mogoče 
večkratne ponovitve 

Za potrebe izreka kazni na podlagi člena 
10.7 se kršitev predpisov proti dopingu 
šteje za drugo kršitev le, če organizacija 
proti dopingu ugotovi, da je športnik 
ali druga oseba storila drugo kršitev 
predpisov proti dopingu, potem ko je 
športnik ali druga oseba prejela obvestilo 
skladno s členom 7 (Ravnanje z izvidi) ali 
po tem, ko je organizacija proti dopingu 
vložila razumne napore glede obvestila 
o prvi kršitvi predpisov proti dopingu; in 
če organizacija proti dopingu ne more 
ugotoviti, da se kršitve skupaj lahko štejejo 
kot ena sama prva in da bo izrečena kazen 
temeljila na kršitvi, ki vsebuje bolj resno 
kazen; vendar se vsak pojav večkratnih 
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kršitev šteje za dejavnik, ki odloča o 
oteževalnih okoliščinah (člen 10.6). 

_e neka organizacija proti dopingu po 
tem, ko je odločila glede prve kršitve 
predpisov proti dopingu, odkrije dejstva, 
ki vključujejo kršitev predpisov proti 
dopingu športnika ali druge osebe, ki se 
je zgodila pred obvestilom o prvi kršitvi, 
organizacija proti dopingu izreče dodatno 
kazen, ki temelji na kazni, ki bi bila lahko 
izrečena, če bi se ti kršitvi presojali skupaj 
istočasno. Izidi z veh tekmovanj, ki segajo 
nazaj v čas zgodnje kršitve, so izločeni 
skladno s členom 10.8. Da bi se izognili 
mogočim odkritjem oteževalnih okoliščin 
(člen 10.6) na račun prejšnje kršitve v 
časovnem smislu, toda odkrite pozneje, 
mora športnik ali druga

[komentar k členu 10.7.4: V 
neki hipotetični situaciji neki 
športnik stori kršitev predpisov 
proti dopingu 1. januarja 2008, 
česar organizacija proti dopingu 
ne odkrije do 1. decembra 
2008. Medtem športnik stori 
še eno kršitev predpisov proti 
dopingu 1. marca 2008, o kateri 
je športnik obveščen do 30. 
marca 2008, zasliševalni odbor 
pa 30. junija 2008 odloči, da je 

športnik storil kršitev predpisov 
proti dopingu 1. marca 2008. 
pozneje ugotovljena kršitev, 
ki se je zgodila 1. januarja 
2008, predstavlja osnovo za 
oteževalne okoliščine, ker 
športnik ni prostovoljno priznal 
kršitve predpisov proti dopingu 
v kratkem roku po prejemu 
obvestila o zadnji kršitvi 30. 
marca 2008.]
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oseba prostovoljno priznati prejšnjo 
kršitev predpisov proti dopingu v kratkem 
roku poobvestilu o kršitvi predpisov proti 
dopingu, za katero je najprej obtožen. Isto 
pravilo velja tudi, ko organizacija proti 
dopingu odkrije dejstva, ki vključujejo 
še eno prejšnjo kršitev, potem ko je bila 
sprejeta odločitev glede druge kršitve 
predpisov proti dopingu.

10.7.5 Večkratna kršitev predpisov proti dopingu 
med osemletnim obdobjem

Za potrebe člena 10.7 se mora vsaka 
kršitev predpisov proti dopingu zgoditi 
znotraj obdobja osmih let, da bi se imele 
za večkratno kršitev.

10.8 Izločitev izidov na tekmovanjih, ki sledijo 
odvzemu vzorcev, ali zagrešitev kršitve 
predpisov proti dopingu

Poleg samodejne izločitve rezultatov na 
tekmovanju, kjer so bili ugotovljeni pozitivni 
vzorci skladno s členom 9 (Samodejna izločitev 
individualnih rezultatov), se vsak tekmovalni izid, 
dosežen od datuma odvzema pozitivnega vzorca 
(na tekmovanju ali zunaj tekmovanja) ali če se je 
zgodila druga kršitev predpisov proti dopingu, do 
začetka obdobja katere koli začasne izključitve ali 
obdobja neustreznosti, razen če pošten pristop 
narekuje drugače, izloči z vsemi posledicami 
vključno z odvzemom medalj, točk ali nagrad. 
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10.8.1 Kot pogoj za obnovitev primernosti se 
šteje, da mora športnik, za katerega se 
je ugotovilo, da je storil kršitev predpisov 
proti dopingu, najprej povrniti ves denar 
iz nagrade, ki mu je bil odvzet na podlagi 
tega člena

10.8.2 Nakazilo odvzetega nagradnega denarja

_e določila mednarodne zveze ne 
določajo, da se nagradni denar nakaže 
drugim športnikom, se najprej nakaže za 
kritje stroškov organizacije proti dopingu 
pri odvzemu vzorcev, ki je opravila 
potrebne korake za povračilo nagradnega 
denarja, potem za povračilo stroškov 
organizacije proti dopingu, za izvedbo 
postopka ravnanja z izvidi v določenem 
primeru, preostanek, če sploh obstaja, pa 
se nakaže skladno s pravili mednarodne 
zveze. 

10.9 Začetek obdobja kazni 

Razen na podlagi spodnjih določb se začetek 
obdobja kazni začne z datumom, ko je bila na 
zaslišanju odločena kazen ali če je zaslišanje 
odpovedano, z dnem ko je kazen sprejeta ali na 
drug način izrečena. Katero koli trajanje začasne 
izključitve (izrečene ali sprejete prostovoljno) se 
prišteje k celotnemu trajanju naložene kazni.

[Komentar k členu 10.8.2: Nič 
v Kodeksu ne zadržuje čistih 
športnikov ali drugih ljudi, ki 
so utrpeli škodo zaradi dejanj 
osebe, ki je storila kršitev 

predpisov proti dopingu, da 
izkoristijo pravice, ki bi jih 
sicer imeli pri za zahtevo po 
odškodnini od takšne osebe.]
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10.9.1 Zamude, ki se ne pripisujejo športniku  
ali drugi osebi. 

V primerih, ko gre za znatne zamude 
pri zaslišanju ali zaradi drugih razlogov 
povezanih s kontrolo dopinga, ki jih ni 
bilo mogoče izpeljati pri posameznem 
športniku ali drugi osebi, lahko organ, ki 
izreka kazen, zaradi poštenosti postopka 
začne obdobje kazni že v času odvzema 
vzorca ali datuma, ko je bila nazadnje 
storjena druga kršitev predpisov proti 
dopingu.

10.9.2 Hitro priznanje

Kadar športnik ali druga oseba nemudoma 
(kar v vsakem primeru pomeni, preden 
športnik ponovno nastopi) prizna kršitev 
predpisov proti dopingu, potem ko že 
bil soočen s protidopinško organizacijo 
zaradi kršitve predpisov proti dopingu, 
se obdobje neustreznosti lahko začne na 
dan odvzema vzorca ali na dan, ko se je 
nazadnje zgodila še ena kršitev predpisov 
proti dopingu. V vsakem primeru mora 
pri uporabi tega člena športnik ali druga 
oseba prestati vsaj polovico obdobja 
neustreznosti od datuma, ko je športnik 
ali druga oseba sprejela izrek kazni, od 
dne izreka kazni na zaslišanju ali od dne, 
ko je kazen drugače izrečena.

[komentar k členu 10.9.2: Ta 
člen se ne uporablja, ko je bilo 
obdobje neustreznosti skrajšano 
skladno s členom 10.5.4 

(priznanje kršitve predpisov 
proti dopingu ob odsotnosti 
drugih dokazov).]
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10.9.3 _e je bila izrečena začasna izključitev in jo 
športnik spoštuje, se to obdobje upošteva 
pri kakršnem koli obdobju neustreznosti, 
ki je športniku na koncu izrečena.

10.9.4 _e športnik prostovoljno sprejme 
začasno izključitev, ki jo je prejel od 
organizacije proti dopingu s pooblastilom 
za ravnanje z izvidi in se za tem ne 
udeležuje tekmovanj, se športniku 
to prostovoljno obdobje upošteva pri 
katerem koli obdobju neustreznosti, 
ki mu bo nazadnje naloženo. Kopija 
športnikovega prostovoljnega sprejema 
začasne izključitve se takoj zagotovi vsem 
stranem, ki imajo pravico do obvestila o 
verjetni kršitvi predpisov proti dopingu na 
podlagi člena 14.1.

10.9.5 V obdobje neustreznosti se ne všteje noben 
dobropis za kateri koli čas, preden nastopi 
veljaven datum začasne izključitve ali 
prostovoljne začasne izključitve, ne glede 
na to, ali se je športnik odločil, da ne bo 
tekmoval, ali ga je izločila njegova ekipa. 

[komentar k členu 10.9.4: 
Športnikovo prostovoljno 
sprejemanje začasne izključitve 
se ne šteje za priznanje in 

se ne uporablja kakor koli 
za nasprotno odločitev proti 
športniku.]

[Komentar k členu 10.9: 
Besedilo člena 10.9 je bilo 
spremenjeno, da bi bilo 
jasno, da so zamuda, ki se ne 
pripisuje športniku, pravočasno 
priznanje in začasna izločitev 
edini utemeljeni razlogi za 

začetek obdobja neustreznosti 
pred datumom odločitve 
na zaslišanju. to dopolnilo 
popravlja nekonsistentno 
razlago in uporabo prejšnjega 
besedila.]
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10.10  Status med neustreznostjo

10.10.1 Prepoved sodelovanja med neustreznostjo

Noben športnik ali druga oseba 
posameznik, ki mu je bilo izrečeno 
obdobje kazni, ne sme sodelovati na 
kakršen koli način ali v kateri koli vlogi 
na tekmovanju ali drugih dejavnostih 
(razen na uradnem izobraževanju proti 
dopingu in v programih rehabilitacije), ki 
jih organizira in je zanje odgovorna država 
podpisnica ali predstavnica države ali klub 
ter druga organizacija iz predstavnice 
države pogodbenice, ali na tekmovanjih, ki 
jih je odobrila ali organizirala katera koli 
poklicna liga ali druga mednarodna ali 
nacionalna organizacija za prireditve. 
Športnik ali druga oseba, kaznovana z 
obdobjem kazni v trajanju več kot štiri 
leta, lahko po končanem obdobju štirih 
let kazni sodeluje na lokalnih športnih 
prireditvah, in sicer v disciplinah, v katerih 
ni zagrešil kršitve predpisov proti dopingu, 
toda le tako dolgo, dokler športni dogodek 
ni na takšni ravni, ko bi športniku ali drugi 
osebi omogočala napredovanje posredno

[komentar k členu 10.10.1: 
na primer, športnik v 
obdobju neustreznosti ne 
more sodelovati na treningu, 
ekshibicijskem nastopu ali na 
vajah, ki jih organizira njegova 
nacionalna zveza ali klub, ki je 
član nacionalne zveze. Športnik 
v obdobju neustreznosti ne 
more tekmovati v poklicni 
ligi nepodpisnice (npr. 

nacionalna hokejska zveza, 
nacionalna košarkarska zveza 
itd.), na prireditvah, ki jih 
organizira mednarodna zveza 
nepodpisnica ali nacionalna 
zveza nepodpisnica, ne da bi se 
s tem povzročilo izvajanje člena 
10.10.2. kazni v enem športu 
veljajo tudi v drugih športnih 
(glejte člen 15.4 Medsebojno 
priznavanje).]
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ali neposredno (ali z zbiranjem točk) na 
tekmovanje na ravni državnega prvenstva 
ali mednarodne prireditve.

Športnik ali druga oseba, ki je v obdobju 
neustreznosti, ostane še naprej pod 
obveznostjo testiranja. 

10.10.2 Kršitev prepovedi sodelovanja med 
obdobjem neustreznosti

Kadar športnik ali druga oseba, ki je 
bila spoznana za neprimerno, krši 
prepoved nastopanja med obdobjem 
neustreznosti skladno s členom 10.10.1, 
se izidi takšnega nastopanja izločijo 
in se obdobje neustreznosti, ki je bilo 
prvotno izrečeno, ponovno začne z dnem 
kršitve. Novo obdobje neustreznosti se 
lahko skrajša na podlagi člena 10.5.2, če 
športnik ali druga oseba dokaže, da ne 
nosi odgovornosti za pomembno napako 
ali nepazljivosti glede kršitve prepovedi 
nastopanja. Odločitev, ali je športnik ali 
druga oseba kršila prepoved nastopanja 
ter ali je primerno skrajšanje skladno s 
členom 10.5.2, sprejme organizacija

[komentar k členu 10.10.2: 
_e je športnik ali druga oseba 
osumljena kršitve prepovedi 
nastopanja med obdobjem 
neustreznosti, organizacija 
proti dopingu, ki ima pooblastilo 
ravnanja z izidi zaradi kršitve 
predpisov proti dopingu, ki 
je imelo za posledico kazen 
obdobja neustreznosti, odloči, 

ali je športnik ali druga oseba 
kršila prepoved nastopanja in 
če je, ali je športnik ali druga 
oseba utemeljila skrajšanje 
pri ponovnem začetku obdobja 
neustreznosti na podlagi člena 
10.5.2. Odločitev, ki jo sprejme 
organizacija proti dopingu na 
podlagi tega člena, se lahko 
spodbija na podlagi člena 13.2.
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proti dopingu, katere ravnanje z izvidi 
je vodilo k izreku prvotne kazni obdobja 
neustreznosti.

Kadar športnikovo spremljajoče osebje 
ali druge osebe nudijo znatno pomoč 
športniku ob kršitvi prepovedi nastopanja 
v času neustreznosti, lahko organizacija 
proti dopingu, ki ima pristojnost nad 
takšnim športnikovim spremljajočim 
osebjem ali drugo osebo, primerno 
odloči sankcijo na osnovi svojih lastnih 
disciplinskih predpisov glede takšne 
pomoči.]

10.10.3 Zadržanje finančne pomoči med nepri-
mernostjo

Poleg kršitev predpisov proti dopingu, 
ki ne vključujejo skrajšanja kazni za 
posebne snovi skladno s členom 10.4, 
podpisnice ali članice podpisnic in vlade 
zadržijo delež ali vso finančno pomoč ter 
druge s športom povezane ugodnosti, ki 
jih prejme takšna oseba.  

10.11 obnovitveno testiranje. 

Kot pogoj za ponovno pridobitev primernosti 
ob koncu določenega obdobja kazni mora biti 
športnik med trajanjem izločitve ali kazni na 
voljo za testiranje zunaj tekmovanja, ki ga opravi 
pooblaščena organizacija proti dopingu in mora 
na zahtevo dati točne podatke o prebivališču. 
_e se športnik zaradi izreka obdobja kazni 
umakne iz športa in se tudi izloči s seznamov za 
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testiranje zunaj tekmovanja in bi takšen športnik 
pozneje želel ponovno vključitev v šport, se mu 
to omogoči šele po tem, ko je športnik o tem 
obvestil Organizacijo za boj proti dopingu in se 
je podvrgel testiranju zunaj tekmovanja za enako 
obdobje, kot je preostalo njegovo obdobje kazni 
po tem, ko se je umaknil iz športa. 

10.12  Izrek finančnih kazni

Organizacije proti dopingu lahko predpišejo lastna 
pravila za finančne kazni za kršitve predpisov proti 
dopingu. Kljub temu se kakršna koli finančna 
kazen ne upošteva za skrajšanje kazni obdobja 
neustreznosti ali druge kazni, ki bi se kakor koli 
uporabile skladno s Kodeksom.

[komentar k členu 10.12: 
_e zasliševalni odbor v 
določenem primeru ugotovi, 
da velja kumulativni učinek 
kazni na podlagi kodeksa in 
da bi finančna kazen skladno 
z določili organizacije proti 

dopingu predstavljala prehude 
posledice, lahko organizacija 
proti dopingu finančne sankcije 
opusti, vendar ne tudi drugih 
kazni skladno s kodeksom 
(npr. neustreznost ali izločitev 
izvidov).]
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_Len 11: poSLediCe ZA ekipo 

11.1 testiranje pri ekipnih športih

V primerih, ko se ugotovi, da obstaja možnost, da 
je več posameznikov neke ekipe v ekipnih športih 
kršilo predpise proti dopingu, skladno s členom 
7 na neki prireditvi, odgovorna organizacija za 
prireditev opravi ustrezno ciljno testiranje ekipe 
med obdobjem prireditve. 

11.2 posledice za ekipni šport

_e sta pravila proti dopingu med trajanjem 
prireditve kršila več kot dva člana ekipe, odgovorna 
organizacija za prireditev naloži ustrezno kazen 
ekipi (npr. izločitev točk, izločitev iz tekmovanja 
ali prireditve ali druge sankcije) poleg posledic, ki 
so bile naložene posameznim športnikom, ki so 
zagrešili kršitev predpisov proti dopingu.

11.3 odgovorna organizacija za prireditev lahko 
uvede strožje posledice za ekipni šport

Odgovorna organizacija za prireditev se lahko 
odloči za uvedbo predpisov, ki nalagajo posledice, 
ki so strožje od tistih, ki jih določa člen 11.2 za 
prireditve.

[Komentar k členu 11.3: 
Mednarodni olimpijski komite 
lahko na primer sprejme pravila, 
ki bi zahtevala izključitev ekipe 

iz olimpijskih iger na podlagi 
ugotovljenega manjšega števila 
kršitev pravil proti dopingu na 
olimpijadi.]
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_Len 12: kAZni ZA Športne
 orgAniZACiJe

Ničesar v tem Kodeksu ne ovira podpisnic ali vlad držav, 
ki so ta Kodeks sprejele, pri tem, da uvedejo svoja pravila 
za izrekanje kazni drugim športnim organizacijam, 
za katere je odgovorna podpisnica ali vlada države 
podpisnice.

[komentar k členu 12: ta 
člen zagotavlja, da Kodeks 
ne omejuje kakršne koli 

disciplinske ukrepe, ki obstajajo 
med organizacijami.]
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_LEN 13: PRITOŽBE

13.1 Odločanje o pritožbah
Na odločitve, ki so bile sprejete na osnovi Kodeksa 
ali na temelju predpisov, ki so bili sprejeti na 
osnovi Kodeksa, je mogoče vložiti pritožbo na 
osnovi določil v členih od 13.2 do 13.4 ali skladno 
z drugimi določili Kodeksa. Sprejete odločitve 
ostanejo v veljavi v času trajanja pritožbe, razen 
če se pritožbeni ne odloči drugače. Pred vložitvijo 
pritožbe je treba izčrpati vsa pravila Organizacije 
za boj proti dopingu pod pogojem, da se pri 
pregledu njenih pravil upošteva določila iz člena 
13.2.2 spodaj (razen določil člena 13.1.1).

13.1.1 WADA ni dolžen izčrpati notranjih 
postopkov

Kadar ima WADA pravico do pritožbe na 
podlagi člena 13 in pritožbe na končno 
odločitev organizacije proti dopingu 
ni vložila nobena druga stran, lahko 
WADA vloži pritožbo na tako odločitev 
neposredno na CAS brez obveznosti 
izčrpanja drugih sredstev v procesu 
organizacije proti dopingu.

[komentar k členu 13.1.1: Kadar 
je organizacija proti dopingu 
sprejela končno odločitev 
(na primer, prvo zaslišanje) 
in se nobena druga stran ni 
odločila za naslednjo stopnjo pri 

organizaciji proti dopingu (npr. 
pri upravnem odboru), lahko 
WAdA obide preostale korake v 
notranjem procesu organizacije 
proti dopingu in vloži pritožbo 
neposredno na CAS.]
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13.2 Pritožbe na odločitve glede kršitev predpisov 
proti dopingu, posledic in začasne izločitve 

Pritožbo na odločitev glede tega, da se je zgodila 
kršitev predpisov proti dopingu, na odločitev o 
posledicah zaradi kršitve predpisov proti dopingu 
ali na odločitev, da se ni zgodila kršitev predpisov 
proti dopingu; na odločitev, da se postopek 
proti kršitvi predpisov proti dopingu ne more 
nadaljevati zaradi postopkovnih razlogov (vključno 
z, na primer, izdajo receptov); na odločitev 
na podlagi člena 10.10.2 (Kršitev prepovedi 
nastopanja med obdobjem neustreznosti); na 
odločitev, da določena organizacija proti dopingu 
nima pristojnosti za odločanje o domnevni kršitvi 
predpisov proti dopingu in o njenih posledicah; 
na odločitev organizacije proti dopingu, da ne 
bo zahtevala nasprotne analitične ugotovitve ali 
netipične ugotovitve kot kršitve predpisov proti 
dopingu, ali na odločitev, da ne bo nadaljevala 
postopka po opravljeni raziskavi na podlagi člena 
7.4; in na odločitev o izreku začasne izločitve kot 
posledice začasnega zaslišanja ter ob kršitvi 
člena 7.5 je mogoče vložiti izključno na osnovi 
določil tega člena, tj. člena 13.2. 

13.2.1 Pritožbe glede športnikov mednarodnega 
razreda 

V primerih iz sodelovanja na mednarodni 
prireditvi ali v primerih, ki vključujejo 
športnike mednarodnega razreda, je

[komentar k členu 13.2.1: 
Odločitve CAS so dokončne in 
obvezujoče, razen v primerih 

preverjanja, ki se uporabljajo 
zaradi razveljavitve ali izterjave 
plačil razsodbe.]
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mogoče vložiti pritožbo na odločitev 
samo pri Mednarodnem razsodišču za 
šport, CAS, skladno s predpisi, ki za to 
razsodišče veljajo. 

13.2.2 Pritožbe, ki se nanašajo na športnike 
nacionalnega razreda 
V primerih športnikov nacionalnega 
razreda, kot jih opredeljuje Nacionalna 
organizacija proti dopingu, ki na podlagi 
člena 13.2.1 nimajo pravice do pritožbe, 
se lahko pritožba vloži pri neodvisnem 
in nepristranskem organu na podlagi 
predpisov, ki jih določi Nacionalna 
organizacija proti dopingu. Pravila za 
takšne pritožbe temeljijo na naslednjih 
načelih:

pravočasno zaslišanje;• 
pošten, nepristranski in neodvisni • 
zasliševali odbor;
pravica do pravnega zastopstva na • 
stroške stranke; 
pravočasna, pisna in utemeljena • 
odločitev.

[komentar k členu 13.2.2: 
organizacija proti dopingu se 
lahko odloči, da upošteva ta 

člen tako, da odobri športnikom 
na nacionalni ravni pravico do 
neposredne pritožbe na CAS.
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13.2.3 Ljudje s pravico do pritožbe 
Za primere, ki temeljijo na členu 13.2.1, 
lahko pritožbo na CAS vložijo naslednje 
stranke: (a) športnik ali druga oseba, ki 
je predmet odločitve, na katero je bila 
vložena pritožba; (b) drugi udeleženec 
v primeru, v katerem je bila sprejeta 
odločitev; (c) pristojna mednarodna 
zveza; (d) nacionalna organizacija proti 
dopingu države, kjer oseba biva ali držav, 
kjer ima oseba državljanstvo ali licenco; 
(e) Mednarodni olimpijski komite ali 
Mednarodni paraolimpijski komite, kjer 
ima odločitev lahko posledice za Olimpijske 
igre in Paraolimpijske igre, vključno z 
odločitvami, ki vplivajo na primernost za 
olimpijske in paraolimpijske igre; in (f) 
WADA. 

Skladno s členom 13.2.2 bodo imele 
pravico do pritožbe za revizijo na nacionalni 
ravni tiste stranke, kot to predvidevajo 
prepisi Nacionalne organizacije za boj 
proti dopingu, najmanj pa marajo zajemati 
naslednje zainteresirane strani: (a) športnik 
ali druga oseba, ki je predmet odločitve, na 
katero je bila vložena pritožba; (b) drugi 
udeleženec v primeru, v katerem je bila 
sprejeta odločitev; (c) pristojna mednarodna 
zveza; (d) nacionalna organizacija proti 
dopingu države, kjer oseba prebiva; (e) 
WADA. Za primere iz člena 13.2.2, imata 
WADA in mednarodna zveza tudi pravico do 
pritožbe na CAS ob upoštevanju odločitev 
revizijskega organa na nacionalni ravni. 
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Katera koli zainteresirana stran, ki vloži 
pritožbo, ima pravico do pomoči CAS glede 
pridobivanja vseh potrebnih informacij od 
organizacije proti dopingu, katere odločitev 
je predmet pritožbe in katere informacije 
je treba zagotoviti, če CAS tako zahteva.

Zadnji rok za vložitev pisne pritožbe ali 
intervencije, ki jo posreduje WADA, ne bo 
pozneje kot:

(a) enaindvajset (21) dni od zadnjega dne, 
ko je katera izmed strani v primeru lahko 
vložila pritožbo, ali 

(b) enaindvajset (21) dni po tem, ko je 
WADA’s prejel popolno dokumentacijo 
glede odločitve. 

Ne glede na določila v tem dokumentu je 
edini, ki se lahko pritoži iz statusa začasne 
izločitve, športnik ali druga oseba, kateri je 
bila izrečena kazen začasne izločitve.

13.3 neuspeh organizacije proti dopingu pri 
sprejemanju pravočasne odločitve

Kadar organizacija proti dopingu v 
posebnem primeru ne uspe sprejeti 
pravočasno odločitev glede tega, ali je bila 
storjena kršitev predpisov proti dopingu 
znotraj razumnega roka, ki ga je postavil 
WADA, se lahko WADA odloči za pritožbo 
neposredno na CAS, kot da je organizacija 
proti dopingu sprejela odločitev, s katero 
ugotavlja, da ni šlo za kršitev predpisov 
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proti dopingu. če zasliševalni odbor CAS 
odloči, da je šlo za kršitev predpisov proti 
dopingu in da je WADA ravnal razumno 
pri odločanju, da se pritoži neposredno 
na CAS, stroške, ki so jih imeli pravniki 
WADA pri vodenju postopka pritožbe, 
WADI povrne organizacija proti dopingu.

13.4 Pritožbe na odločitve, ki odobravajo ali 
zavračajo izjeme za uporabo v zdravstvene 
namene 

Na odločitve, s katerimi WADA spremeni odločitve 
glede odobritve ali zavrnitve izjeme za uporabo v 
zdravstvene namene, se na CAS lahko izključno 
pritoži le športnik ali organizacija proti dopingu, 
katere odločitev je bila spremenjena. Na odločitve 
Organizacij za boj proti dopingu, razen zavrnitev 
WADA glede izjem pri uporabi v zdravstvene 
namene, ki jih ne spremeni WADA, se lahko na 
CAS pritožijo športniki mednarodnega razreda in 
drugi športniki na nacionalni revizijski organ, kot 
je opisano v členu 13.2.2. _e nacionalnorevizijsko 
telo spremeni odločitev o zavrnitvi izjeme pri 
uporabi v zdravstvene namene, je na to odločitev 
mogoča pritožba na CAS ali WADA.

[komentar k členu 13.3: 
Ob upoštevanju različnih 
okoliščin pri raziskavah glede 
vsake kršitve predpisov proti 
dopingu in ravnanja z izvidi 
ni mogoče postaviti enotnega 
roka organizaciji proti dopingu 
za sprejetje odločitve, preden 
mogoče WADA poseže s pritožbo 
neposredno na CAS. preden 
pristopi k takšnemu ukrepu, 
se WAdA vseeno posvetuje z 

organizacijo proti dopingu in ji 
dodeli možnost, da obrazloži, 
zakaj še ni sprejela odločitve. 
Nič v tem členu ne preprečuje 
mednarodni zvezi, da sprejme 
pravila, ki jo pooblaščajo, da 
prevzame sodno pristojnost 
za zadeve, kjer je bil postopek 
ravnanja z izidi ene izmed njenih 
nacionalnih zvez neprimerno v 
zamudi.]
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Kadar neka organizacija proti dopingu ne 
uspe sprejeti ustreznih ukrepov na pravilno 
predloženo prošnjo za izjemo zaradi uporabe 
v terapevtske namene v razumnem roku, se 
neuspeh organizacije proti dopingu pri odločanju 
šteje kot zavrnitev za potrebe pravice do pritožbe, 
kot določa ta člen.

13.5 Pritožbe na odločitve, ki izrekajo posledice 
skladno s tretjim in četrtim delom kodeksa

Glede poročila WADA o neskladnosti na podlagi 
člena 23.4.5 ali kakršnih koli posledic, ki so bile 
izrečene na podlagi tretjega dela Kodeksa (Naloge 
in odgovornost), ima tisti, na katerega se poročilo 
WADA nanaša ali ki mu je bila izrečena kazen s 
posledicami na podlagi Tretjega dela Kodeksa, 
ima pravico do izključne pritožbe na CAS skladno 
z določili tega razsodišča.

13.6 Pritožbe na odločitve o odpravi ali obnovitvi 
akreditacije laboratorijev 

Odločitve WADA, ki odpravljajo ali obnavljajo 
akreditacijo WADE za laboratorije, lahko vloži le 
prizadeti laboratorij izključno na CAS.

[komentar k členu 13: 
namen kodeksa je, da bi se 
protidopinške zadeve reševale 
s poštenimi in transparentnimi 
notranjimi procesi s 
končno možnostjo pritožbe. 
Transparentnost odločitev 
organizacij proti dopingu je 
opredeljena v členu 14. Posebni 
ljudje, organizacije vključno z 

WADA, imajo potem možnost 
pritožbe na takšne odločitve. 
paziti je treba na to, da 
definicija zainteresiranih ljudi in 
organizacij s pravico do pritožbe 
na podlagi člena 13 ne vključuje 
športnika ali njihove zveze, ki 
imajo lahko korist od tega, da je 
izključen še en tekmovalec.]



104 Svetovni kodeks proti dopingu

_Len 14: ZAupnoSt in poro_AnJe 

Načela koordinacije glede protidopinških izidov, javne 
preglednosti in odgovornosti ter spoštovanja zasebnosti 
interesov posameznika, ki so domnevno kršili predpise 
proti dopingu, so:

14.1 Informacije glede »pozitivnih izidov« 
(nasprotnih analitičnih ugotovitev), netipičnih 
ugotovitev in drugih mogočih kršitev 
predpisov proti dopingu 

14.1.1 Obvestilo športnikom in drugim ljudem

Športnika, čigar vzorec je bil predložen 
kot pozitiven (pozitiven rezultat) po 
prvotnem pregledu na podlagi členov 
7.1 ali 7.3, ali športnik ali druga oseba, 
za katero se trdi, da je storil kršitev 
predpisov proti dopingu po začetnem 
pregledu na podlagi člena 7.4, o izvidih 
obvesti organizacija proti dopingu, ki ima 
pooblastilo za ravnanje z izvidi na podlagi 
člena 7 (Ravnanje z izvidi). 

14.1.2 Obvestilo nacionalnim organizacijam proti 
dopingu, mednarodnim zvezam in WADA

Ista organizacija proti dopingu obvesti tudi 
športnikovo nacionalno organizacijo proti 
dopingu, mednarodno zvezo in WADA, in 
sicer ne pozneje, kot se konča postopek, 
ki je opisan v členih od 7.1 do 7.4.
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14.1.3 Vsebina obvestila

Obvestilo vsebuje: športnikovo ime, 
državo, šport in panogo znotraj športa, 
športnikovo tekmovalno raven, ali je 
bilo testiranje na tekmovanju ali zunaj 
tekmovanja, datum odvzema vzorca in 
analitični izvid laboratorija. 

14.1.4 Status poročil

Isti ljudje in organizacije proti dopingu 
se sproti redno obveščajo o statusu in 
ugotovitvah glede katerega koli pregleda 
ali postopka, ki je bil izpeljan skladno s 
členom 7 (Ravnanje z izvidi), 8 (Pravica do 
pravičnega zaslišanja) ali 13 (Pritožbe) in 
bodo prejeli takojšnjo pisno obrazložitev ali 
odločitev, ki pojasnjuje reševanje zadeve. 

14.1.5 Zaupnost

Organizacije prejemnice ne smejo razkriti 
teh informacij zunaj tistih oseb, ki morajo 
biti obveščene (kar vključuje ustrezno osebje 
pri pristojnem nacionalnem olimpijskem 
komiteju, nacionalno zvezo in ekipo v primeru 
ekipnega športa), dokler organizacija proti 
dopingu, ki ima pooblastilo za ravnanje 
z izvidi, ne opravi javnega razkritja ali ni 
uspela opraviti javnega razkritja skladno s 
členom 14.2 spodaj.

[Komentar k členu 14.1.5: Vsaka 
organizacija proti dopingu v 
svojih pravilih opredeli postopke 
za zaščito zaupnih podatkov in 
za preiskovanje in kaznovanje 

primerov neprimernega 
razkritja zaupnih podatkov 
katerega koli zaposlenega ali 
agenta pri organizaciji proti 
dopingu.]
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14.2 Javna razgrnitev 

14.2.1 Identiteto tistih športnikov ali drugih ljudi, 
ki so jih Organizacije za boj proti dopingu 
osumila kršitve predpisov proti dopingu, 
lahko organizacija proti dopingu, ki je 
odgovorna za ravnanje z izvidi, javno 
razkrije šele po tem, ko je bilo obvestilo 
poslano športniku ali drugi osebi na 
podlagi členov 7.2, 7.3 ali 7.4, in pristojni 
organizaciji proti dopingu na podlagi 
členov 14.1.2.

14.2.2 Najpozneje v dvajsetih (20) dneh, ko je 
bilo na zaslišanju skladno s členom 8 
dokončno ugotovljeno, da se je dejansko 
zgodila kršitev predpisov proti dopingu 
ali pa je bilo zaslišanje prestavljeno ali 
potrditev kršitve ni bila takoj zahtevana, 
mora organizacija proti dopingu, ki je 
odgovorna za ravnanje z izvidi, javno 
poročati o stanju v zadevi glede dopinga 
vključno s športno panogo, kršenim 
predpisom, z imenom športnika ali druge 
osebe, ki je storil kršitev predpisov proti 
dopingu, z uporabljeno nedovoljeno 
snovjo ali nedovoljenim postopkom in 
naloženimi posledicami. Ista organizacija 
proti dopingu mora tudi javno poročati 
v roku dvajset (20) dni o pritožbah 
glede kršitev predpisov proti dopingu. 
Organizacija proti dopingu v ustreznem 
času za objavo pošlje vsa zaslišanja in 
odločitve o pritožbah na WADA. 

14.2.3 V vsakem primeru se lahko, kjer je 
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po zaslišanju ali pritožbi odločeno, 
da športnik ali druga oseba ni storila 
kršitve predpisov proti dopingu, odločitev 
razkrije javnosti šele s soglasjem 
športnika ali druge osebe, ki je predmet 
odločitve. Organizacija proti dopingu, ki 
ima pooblastilo za ravnanje z izvidi, vloži 
razumne napore za pridobitev takšnega 
soglasja; če je soglasje pridobljeno, javno 
razkrije odločitev v celoti ali v tako urejeni 
obliki, da se športnik ali druga oseba s 
tem strinja. 

14.2.4 Za potrebe uporabe člena 14.2 se 
objava opravi najmanj z objavo potrebne 
informacije na spletnih straneh organizacije 
proti dopingu, pri čemer naj informacija 
tam ostane najmanj eno (1) leto. 

14.2.5 Nobena organizacija proti dopingu in 
tudi WADA akreditiran laboratorij ali 
uradnik katere izmed navedenih ne sme 
javno komentirati posebnih dejstev glede 
nerešene zadeve (v primerjavi s splošnim 
opisom postopka in znanosti), razen 
v odgovor javnim komentarjem, ki se 
nanašajo na športnika ali drugo osebo ali 
njihove zastopnike. 

14.3 Podatki o športnikovem prebivališču 

Skladno z nadaljnjimi določbami Mednarodnih 
standardov za testiranje morajo športniki, ki jih 
je mednarodna zveza ali Nacionalna organizacija 
proti dopingu izbrala za uvrstitev na seznam 
testiranja, morajo posredovati natančne podatke 
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o prebivališču. Mednarodna zveza in nacionalna 
organizacija proti dopingu koordinirata izbor 
športnikov in zbiranje informacij o njihovem 
trenutnem prebivališču ter o vsem obveščata 
WADO. Te informacije so dostopne prek 
sistema ADAMS, kjer je to mogoče, tudi drugim 
Organizacijam za boj proti dopingu, ki imajo 
pooblastilo za testiranje športnikov skladno s 
členom 15. Ti podatki so ob vsakem času zaupne 
narave; uporabljajo se lahko le za načrtovanje, 
koordiniranje in izvajanje testiranja; ko njihova 
veljavnost za zgoraj omenjene namene poteče, 
se ti podatki izbrišejo.

14.4 Statistično poročilo 

Organizacije za boj proti dopingu vsaj enkrat letno 
objavijo statistično poročilo o njihovi dejavnosti 
glede kontrole dopinga in kopijo posredujejo 
WADI. Organizacija proti dopingu lahko tudi objavi 
poročila, ki prikazujejo ime vsakega testiranega 
ter datum vsakega testiranja.

14.5 informacijska hiša glede kontrole dopinga 

WADA opravlja naloge osrednje informacijske 
hiše glede podatkov o testiranju zaradi 
kontrole dopinga in njenih izvidov za 
športnike mednarodnega razreda in športnike 
nacionalnega razreda, ki so vključeni v seznam 
testiranja nacionalne organizacije za boj proti 
dopingu. Zaradi lažje koordinacije in razporeditve 
testiranja ter izognitve nepotrebnemu podvajanju 
testiranja, ki ga opravljajo različne organizacije 
za boj proti dopingu, le-te obvestijo WADINO 
osrednjo informacijsko hišo o vseh testiranjih 
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na tekmovanjih in tudi zunaj tekmovanj, takoj 
ko so bila testiranja opravljena. Te informacije 
bodo dostopne športniku, športnikovi panožni 
športni zvezi, nacionalnemu olimpijskemu 
komiteju, mednarodni zvezi in Mednarodnemu 
olimpijskemu komiteju ali Mednarodnemu 
paraolimpijskemu komiteju. 

Za usposobitev informacijske hiše glede podatkov 
o testiranju za kontrolo dopinga je WADA razvil 
orodje za vodenje podatkov ADAMS, ki odraža 
načela zasebnosti podatkov. WADA je razvila 
ADAMS zlasti, da bi bila skladna s statuti in 
normami o zasebnosti podatkov, ki jih naj WADA 
in druge organizacije, ki uporabljajo sistem 
ADAMS, upoštevajo. Zasebne podatke o športniku, 
športnikovem spremljajočem osebju, ali drugih, 
ki so vključeni v dejavnosti proti dopingu ohranja 
WADA, kar nadzirajo kanadske oblasti pristojne 
za zasebnost, v strogi zaupnosti in skladno z 
Mednarodnimi standardi za zašito zasebnosti. 
WADA vsaj enkrat letno objavi statistično poročilo 
o zgoraj navedenih podatkih, ki jih WADA prejme, 
pri čemer zagotovi, da je zasebnost športnika 
vedno upoštevana in si prizadeva za dialog z 
nacionalnimi in regijskimi uradnimi službami za 
zaščito zasebnosti.
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 14.6 Zasebnost podatkov

Med izvajanjem obveznosti skladno s 
Kodeksom lahko organizacije proti dopingu 
zbirajo, shranjujejo, obdelujejo ali razkrivajo 
osebne podatke o športnikih in tretjih osebah. 
Vsaka organizacija proti dopingu je dolžna 
zagotoviti skladnost z veljavnimi zakoni 
o zasebnosti in s predpisi glede zaščite 
osebnih podatkov ob polnem upoštevanju 
let teh pri ravnanju s podatki in tudi ob 
upoštevanju Mednarodnih standardov za 
zaščito zasebnosti, ki jih bo sprejel WADA, da 
bo zagotovil, da se športniki in nešportniki 
polno zavedajo, in kjer treba, tudi strinjajo 
z ravnanjem z njihovimi osebnimi podatki 
v povezavi z dejavnostmi proti dopingu na 
podlagi Kodeksa.
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_LEN 15: OBRAZLOŽITEV ODGOVORNOSTI  
 gLede kontroLe dopingA 

15.1 testiranje na prireditvah 

Odvzem vzorcev za kontrolo dopinga mora 
potekati tako na prireditvah na mednarodni in tudi 
na prireditvah na nacionalni ravni. Vendar je na 
prireditvi za testiranje odgovorna, razen skladno 
z določili spodaj, samo ena organizacija, ki daje 
pobudo za testiranje in ga v času prireditve tudi 
izvede. Na mednarodnih prireditvah prevzema 
odgovornost glede pobude in izvajanja jemanja 
vzorcev za kontrolo dopinga mednarodna 
organizacija, ki je odgovorna za pripravo prireditve 
(npr. Mednarodni olimpijski komite na olimpijskih 
igrah, Mednarodna panožna športna zveza na 
svetovnih prvenstvih in Panameriška športna 
organizacija za panameriške igre). Na prireditvah 
na nacionalni ravni izvaja odvzem vzorcev za 
kontrolo dopinga pooblaščena nacionalna 
organizacija proti dopingu iz te države.

[komentar k členu 15: da bi bil 
učinkovit, morajo prizadevanja 
proti dopingu vključevati veliko 
organizacij proti dopingu, ki 
izvajajo močne programe proti 
dopingu na mednarodni in tudi 
nacionalni ravni. namesto da 
omeji svojo odgovornost na eno 
skupino na račun ekskluzivne 

odgovornosti druge, kodeks 
uravnava tudi mogoče probleme 
glede podvajanja odgovornosti, 
prvič z ustvarjanjem veliko 
večje splošne harmonizacije in 
drugič z vzpostavljanjem določil 
o prednosti in sodelovanju na 
posameznih področjih.]
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15.1.1 _e organizacija proti dopingu ni 
odgovorna za pripravo in vodenje 
testiranja na neki prireditvi in kljub temu 
želi izvesti dodatno testiranje športnikov 
med potekom prireditve, organizacija 
proti dopingu najprej zaprosi odgovorno 
telo za prireditev dovoljenja za izvedbo 
in koordinacijo dodatnega testiranja. če 
organizacija proti dopingu ni zadovoljna 
z odgovorom pristojne organizacije za 
organizacijo prireditve, organizacija proti 
dopingu zaprosi WADA za dovoljenje 
za izvedbo dodatnega testiranja in za 
odločitev, kako koordinirati takšno 
dodatno testiranje. WADA ne odobri ali 
potrdi takšnega dodatnega testiranja, 
preden se posvetuje in obvesti odgovorno 
organizacijo za prireditev.

15.2 testiranje zunaj tekmovanja

Testiranje zunaj tekmovanja morata spodbuditi in 
izpeljati mednarodna in nacionalna organizacija. 
Testiranje zunaj tekmovanja lahko spodbudi 
in izpelje: (a) WADA; (b) Mednarodni olimpijski 
komite ali Mednarodni paraolimpijski komite 
glede olimpijskih iger in paraolimpijskih

[Komentar k členu 15.1.1: 
preden izda soglasje nacionalni 
organizaciji proti dopingu, 
da začne in izvede testiranje 
na mednarodni prireditvi, se 
WAdA posvetuje z mednarodno 
organizacijo, ki je odgovorna za 
prireditev. preden izda potrditev 
mednarodni zvezi za začetek in 
izvedbo testiranja na nacionalni 
prireditvi, se WAdA posvetuje 

z nacionalno organizacijo proti 
dopingu iz države, kjer bo 
prireditev potekala. organizacija 
proti dopingu, ki »začne in 
izvede testiranje« lahko, če 
tako odloči, sprejme sporazum 
z drugimi organizacijami, na 
katere prenese odgovornost za 
odvzem vzorcev ali druge vidike 
postopka kontrole dopinga.]
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iger; (c) Športnikova mednarodna zveza; (d) 
katera koli druga organizacija proti dopingu, 
ki ima pristojnost testiranja nad športnikom 
skladno s členom 5.1 (Načrtovanje razporeditve 
testiranja). Testiranje zunaj tekmovanja se 
mora koordinirati z ADAMS, kjer je to razumno 
izvedljivo, da bi se s tem dosegla kar največja 
učinkovitost kombiniranega testiranja in da bi se 
izognili ponavljajočemu testiranju posameznega 
športnika.

15.3 ravnanje z izvidi, zaslišanje in kaznovanje 

Razen skladno s členom 15.3.1 spodaj bo za 
ravnanje z izvidi in za zaslišanje skladno s svojimi 
predpisi odgovorna nacionalna organizacija proti 
dopingu, ki je spodbudila in izpeljala odvzem 
vzorcev (oziroma, če ni prisoten odvzem vzorcev, 
organizacija, ki je kršitev odkrila). _e takšna 
organizacija proti dopingu nima pristojnosti za 
izvedbo postopka ravnanja z izvidi, se potem

[Komentar k členu 15.2: dodatne 
pooblaščene organizacije za 
izvedbo testiranja se lahko 
pooblastijo prek dvostranskih ali 

večstranskih sporazumov med 
podpisnicami in vladami.]

[Komentar k členu 15.3: v 
nekaterih primerih lahko 
postopkovna pravila organizacije 
proti dopingu, ki je začela 
in izvedla odvzem vzorcev, 
opredeljujejo, da postopek 
ravnanja z izvidi izvede druga 
organizacija (npr. nacionalna 
zveza športnika). v takih 
primerih organizacija proti 
dopingu potrdi, ali so pravila 
druge organizacije skladne s 
kodeksom.

Mednarodna zveza športnika ali 
drugo osebo je zadnje mesto za 
postopek ravnanja z izvidi, da 
bi se s tem izognili možnosti, 
da nobena organizacija proti 
dopingu ne bi imela pristojnosti 
za postopek ravnanja z izvidi. 
Seveda pa ima mednarodna 
zveza možnost, da v svojih pravili 
opredeli, da ima nacionalna 
zveza športnika ali druge osebe 
pristojnost za postopek ravnanja 
z izvidi.]
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pristojnost ravnanja z izvidi prenese na pristojno 
mednarodno zvezo. Ne glede na to, katera 
organizacija je odgovorna za ravnanje z izvidi ali 
zaslišanja, je treba upoštevati določila iz členov 
7 in 8 ter spoštovati pravila, ki so opredeljena 
v Uvodu k Prvemu delu, pri čemer določila ne 
smejo biti spremenjena.

15.3.1  Ravnanje z izvidi in izvedba zaslišanja za 
kršitev predpisov proti dopingu, ki bosta 
izhajali iz testiranja ali odkritja nacionalne 
organizacije za boj proti dopingu pri 
športniku, ki ni državljan, prebivalec, 
ali imetnik licence ali član športne 
organizacije določene države, poteka 
skladno z določili mednarodne zveze. 
Ravnanje z izvidi in postopek zaslišanja, 
ki izhaja iz testiranja mednarodnega 
olimpijskega komiteja, Mednarodnega 
paraolimpijskega komiteja ali organizacije 
za pripravo velike mednarodne prireditve, 
bosta potekala skladno z določili 
mednarodne zveze za izrekanje kazni, 
razen izključitve iz prireditve, ali za izide, 
dosežene na tej prireditvi.

[Komentar k členu 15.3.1: Za 
postopek ravnanja z izvidi in 
izvedbo zaslišanja ni nobenih 
absolutnih pravil, kadar 
nacionalna organizacija proti 
dopingu testira tujega športnika 
, nad katerim ne bi imela 
pristojnosti, razen tega, da 
je športnik prisoten v državi 

organizacije proti dopingu. Ta člen 
prepušča mednarodni zvezi, da 
določi skladno svojimi pravili, ali 
bo vodenje postopka prepuščeno 
športnikovi nacionalni organizaciji 
proti dopingu ali bo ostalo pri 
organizaciji proti dopingu, ki je 
odvzela vzorec, ali bo pristojna 
mednarodna zveza.]
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 15.4 MedSeBoJno priZnAvAnJe 

15.4.1 Osnova za pravico do pritožbe skladno s 
členom 13, testiranje, izjeme pri uporabi v 
zdravstvene namene in rezultati zaslišanja 
ali druge končne odločitve katere koli 
podpisnice, ki so skladno z določili 
Svetovnega kodeksa proti dopingu 2007 
različica 1.0 46 in so v okviru pristojnosti 
podpisnice, veljajo tudi v drugih državah 
podpisnicah. 

15.4.2 Podpisnice lahko priznajo podobne 
aktivnosti drugih organov, ki niso sprejele 
Kodeksa, če so pravila teh organizacij 
načelno skladna s Kodeksom.

[Komentar k členu 15.4.1: v 
preteklosti je bilo nekaj zmede 
pri razlagi tega člena glede izjem 
zaradi uporabe v terapevtske 
namene. _e ni drugače določeno 
v pravilih mednarodne zveze, 
ali v sporazumu z mednarodno 

zvezo, nacionalne organizacije 
proti dopingu nimajo 
“pristojnosti” glede odobritve 
izjeme zaradi uporabe v 
terapevtske namene športnikom 
mednarodnega razreda.]

[Komentar k členu 15.4.2: kadar 
je odločitev neke organizacije, 
ki ni sprejela kodeksa, v 
nekaterih vidikih skladna z 
določili Kodeksa, v nekaterih 
vidikih pa ne, podpisnice 
poskusijo uporabiti odločitve 
skladno s principi. _e, na 
primer, v procesu, ki je skladen 
s kodeksom, nepodpisnica 
odkrije športnika, ki je storil 
kršitev predpisov proti dopingu 

v smislu prisotnosti nedovoljene 
snovi v njegovem telesu in je 
obdobje neustreznosti krajše, 
kot določeno v Kodeksu, 
podpisnice priznajo odkritje 
kršitev predpisov proti dopingu 
in mora športnikova nacionalna 
organizacija proti dopingu izvesti 
zaslišanje skladno s členom 8, 
da bi ugotovila, ali je treba izreči 
daljše obdobje neustreznosti na 
podlagi določb Kodeksa.]
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_Len 16: kontroLA dopingA ZA  
 ŽIVALI, KI TEKMUJEJO V
 Športu

16.1 Mednarodne zveze za športe, v katerih sodelujejo 
na tekmovanjih živali, sprejmejo in uveljavijo 
pravila proti dopingu za živali, ki sodelujejo v teh 
športih. Predpisi proti dopingu vsebujejo tudi 
seznam nedovoljenih snovi, primerne postopke 
testiranja in seznam priznanih laboratorijev za 
analizo vzorcev.

16.2 Glede odločanja o kršitvah predpisov proti 
dopingu, ravnanja z izvidi, poštenega zaslišanja, 
posledic in pritožb glede živali, ki sodelujejo 
v športu mednarodne zveze, ki so pristojne 
za posamezni šport, sprejmejo in uveljavijo 
predpise, ki so v glavnem skladni s členi 1, 2, 3, 
9, 10, 11, 13 in 17 Kodeksa.

_Len 17: doLo_iLA o oMeJitvAH 

Zunaj roka osem (8) let po tem, ko je bilo potrjeno, 
da je bila storjena kršitev predpisov iz Kodeksa, proti 
športniku ali drugi osebi ni mogoče začeti postopka za 
takšno kršitev.
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DRUGI DEL
VZGOJA IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST

PRVI DEL

KONTROLA DOPINGA

DRUGI DEL
VZGOJA IN RAZISKOVALNA 
DEJAVNOST
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_Len 18: vZgoJA

18.1 Temeljno načelo in osnovni cilj
Temeljno načelo za informativne in vzgojne 
programe za šport brez dopinga je ohranjati duh 
športa, kot je opisan v uvodu h Kodeksu pred 
pogubnim delovanjem dopinga. Osnovni cilj teh 
programov je preventiva. Glavni namen je odvračati 
športnike od namerne ali nenamerne uporabe 
nedovoljenih snovi in nedovoljenih postopkov. 
Vse podpisnice skladno s svojimi sredstvi in na 
področju odgovornosti ter v sodelovanju med 
seboj, načrtujejo, izvajajo, vrednotijo in nadzirajo 
informacijske in vzgojne programe za šport brez 
dopinga. 

18.2 program in dejavnosti
Ti programi morajo športnikom in drugim ljudem 
nuditi sveže in točne informacije najmanj o 
naslednjih vprašanjih: 

snoveh in postopkih s Seznama nedovoljenih • 
snovi in postopkov;
kršitvah predpisov proti dopingu;•  
posledicah, ki jih ima doping za zdravje in • 
družbo, vključno s sankcijami; 
postopkih kontrole dopinga; • 
pravicah in obveznostih športnikov in • 
spremljajočega osebja;
izjemah zaradi uporabe v terapevtske namene;• 
nadzoru tveganja pri prehrambnih nadomestkih;• 
škodi dopinga za športni duh. • 

Programi morajo širiti športni duh, da bi s tem 
ustvarili okolje, ki trdno vodi k športu brez dopinga 
in ki pozitivno in dolgoročno vpliva na odločitve 
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športnika ali druge osebe.
ti programi morajo biti usmerjeni k mladim 
športnikom, primerni stopnji njihovega razvoja, 
šolam in športnim društvom, staršem, odraslim 
športnikom, športnim funkcionarjem, trenerjem, 
medicinskemu osebju in medijem. (Mediji morajo 
prav tako sodelovati in razširjati te informacije.)

Spremljajoče osebje športnika mora svetovati in 
vzgajati športnika glede politike boja proti dopingu in 
glede sprejetih pravil, ki so skladna s Kodeksom.
Vse podpisnice spodbujajo in podpirajo aktivno 
sodelovanje športnikov in spremljajočega osebja pri 
izobraževalnih programih za šport brez dopinga.

18.3 poklicni kodeksi obnašanja

Vse podpisnice sodelujejo med seboj in z vladami, 
da bi spodbudile odgovorna, pristojna poklicna 
združenja in ustanove, da oblikujejo in uporabijo 
ustrezne Kodekse obnašanja, dobre prakse in 
etike, ki se nanašajo na dejavnosti v športu glede 
dopinga in tudi na kazni, skladne s Kodeksom.

[Komentar k členu 18.2: 
Informacijski in izobraževalni 
programi proti dopingu ne 
smejo biti omejeni samo 
na športnike nacionalnega 
in mednarodnega razreda, 
ampak morajo vključevati vse 
ljudi, vključno z mladimi, ki 
sodelujejo v športu v pristojnosti 
katere koli podpisnice, vlade 

ali druge športne organizacije, 
ki je sprejela kodeks. (glejte 
definicijo športnika.) 
ti programi morajo tudi 
vključevati športnikovo 
spremljajoče osebje.

ta načela so skladna s 
konvencijo Unesco na področju 
izobraževanja in usposabljanja.]
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 18.4 koordinacija in sodelovanje

WADA deluje kot centralna informacijska hiša 
za vire informacij in izobraževanja in/ali za 
programe, ki jih je oblikoval WADA ali organizacije 
proti dopingu.

Vse podpisnice in športniki ali drugi ljudje 
sodelujejo med seboj in z vladami zaradi 
koordinacije njihovih naporov glede informacij 
ter izobraževanja proti dopingu z namenom, da 
bi delile izkušnje in zagotovile učinkovitost teh 
programov za preprečevanje dopinga v športu.
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_Len 19: rAZiSkovAnJe

19.1 Namen in cilji raziskovanja na področju dopinga 
Raziskovanje na področju dopinga prispeva k 
razvoju in izvajanju učinkovitih programov za 
potrebe kontrole dopinga ter za informiranje in 
vzgojo na področju športa brez dopinga. 

Vse podpisnice v sodelovanju med seboj in z 
vladami spodbujajo in krepijo takšne raziskave in 
sprejmejo vse razumne odločitve za zagotovitev, 
da se izvidi uporabljajo za promocijo ciljev, ki so 
skladni z načeli Kodeksa. 

19.2 vrste raziskav
Ustrezne raziskave na področju dopinga lahko 
poleg medicinskih ter analitičnih in fizioloških 
preiskav zajemajo tudi sociološke, vedenjske, 
pravne in etične študije. Treba je vzdrževati 
raziskave o odkrivanju in vrednotenju učinkovitosti 
znanstveno osnovanih psiholoških programov 
treninga, ki so skladni z načeli Kodeksa in 
spoštujejo integriteto človeške osebnosti in tudi 
študije o uporabi nastajajočih snovi ali postopkov, 
ki nastajajo iz znanstvenih podlag.

19.3 koordinacija raziskav in izmenjava izvidov 
Znotraj WADE je treba spodbujati koordinacijo 
raziskav na področju dopinga. Glede pravic do 
intelektualne lastnine je treba kopijo izvidov 
posredovati WADA in, kjer je primerno, izmenjati 
z ustreznimi podpisnicami ter športniki in drugimi 
ljudmi.
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 19.4 raziskovalni postopki
Raziskave na področju dopinga so skladne z 
mednarodno priznanimi etičnimi postopki.

19.5 raziskave o uporabi nedovoljenih snovi in 
nedovoljenih postopkov 
Raziskovalna prizadevanja naj se izogibajo dajanja 
pomoči športnikom pri uporabi nedovoljenih 
snovi ali nedovoljenih postopkov.

 
19.6 Zloraba izvidov

Zagotoviti je treba primerne preventivne ukrepe, 
da se ne bi zgodila zloraba izvidov raziskav glede 
boja proti dopingu ali celo njihove uporabe za 
doping. 
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TRETJI DEL

VLOGA IN NALOGE

[KOMENTAR: ODGOVORNOSTI PODPISNIC 
IN ŠPORTNIKOV ALI DRUGIH LJUDI SO V 
RAZLIčNIH čLENIH IN SO ODGOVORNOSTI, 
KI SO NAŠTETE V TEM DELU, DODATEK K 
OMENJENIM ODGOVORNOSTIM.]

VSE PODPISNICE RAVNAJO V DUHU PART-
NERSTVA IN SODELOVANJA, DA BI S TEM 
ZAGOTOVILE USPEŠNOST BOJA PROTI DOP-
INGU V ŠPORTU IN SPOŠTOVANJE TEGA 
KODEKSA. 

PRVI DEL

KONTROLA DOPINGA

TRETJI DEL:
VLOGA IN NALOGE

Vse podpisnice ravnajo v duhu partnerstva in 
sodelovanja, da bi s tem zagotovile uspešnost 
boja proti dopingu v športu in spoštovanje tega 
Kodeksa. 

[komentar: odgovornosti podpisnic in športnikov ali drugih 
ljudi so v različnih členih in so odgovornosti, ki so naštete v 
tem delu, dodatek k omenjenim odgovornostim.]
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_Len 20: dodAtnA vLogA in nALoge  
 podpiSniC 

20.1 vloga in naloge Mednarodnega olimpijskega 
komiteja 

20.1.1 Sprejeti in izvajati smernice boja proti 
dopingu v okviru pravil olimpijskih iger, 
ki so skladne s Kodeksom.

20.1.2 Zahtevati od mednarodnih panožnih 
športnih zvez, da v okviru Mednarodnega 
olimpijskega gibanja delujejo skladno s 
Kodeksom, kar je eden izmed pogojev za 
priznanje. 

20.1.3 Zadržati financiranje iz olimpijskih 
sredstev športnim organizacijam, ki ne 
delujejo skladno s Kodeksom. 

20.1.4 Sprejeti posebne ukrepe za odpravo 
primerov delovanja, ki ni skladno s 
Kodeksom, kot to določa člen 23.5.

20.1.5 Omogočiti in poveriti pooblastila za izvajanje 
Neodvisnega programa nadziranja.

20.1.6 Zahtevati, da se vsi športniki in športnikovo 
spremljajoče osebje, ki sodeluje kot 
trener, vaditelj, menedžer, osebje ekipe, 
funkcionar, medicinsko in paramedicinsko 
osebje na olimpijskih igrah, strinjajo k 
zavezanosti do spoštovanja pravil proti 
dopingu skladnih s Kodeksom, kot 
pogojem za takšno sodelovanje.
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20.1.7 Da bi strogo sledili vsem potencialnim 
kršitvam predpisov v območju pristojnosti 
vključno s preiskavami o tem, ali so 
športnikovo spremljajoče osebje ali druge 
osebe vpletene v dopinške primere. 

20.1.8 Sprejeti kandidature za organizacijo 
olimpijskih iger samo držav, kjer so 
vlade ratificirale, sprejele, potrdile ali 
pristopile k h konvenciji Unesco in kjer 
nacionalni olimpijski komite, nacionalni 
paraolimpijski komite in nacionalne 
zveze delujejo skladno s Kodeksom. 

20.1.9 Izboljšati izobraževanje proti dopingu.

20.1.10 Sodelovati z ustreznimi nacionalnimi 
organizacijami in agencijami ter drugimi 
organizacijami proti dopingu. 

20.2 vloga in naloge Mednarodnega paraolimpijskega 
komiteja 

20.2.1 Sprejeti in izvajati smernice ter pravila 
za boj proti dopingu na paraolimpijskih 
igrah, ki morajo biti organizirane skladno 
s Kodeksom.

20.2.2 Od nacionalnih paraolimpijskih komitejev 
zahtevati, da zaradi priznavanja 
Mednarodnega paraolimpijskega 
komiteja, da delujejo v okviru 
Paraolimpijskega gibanja delujejo 
skladno s Kodeksom.
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20.2.3 Zadržati financiranje iz Paraolimpijskih 
sredstev športnim organizacijam, ki ne 
delujejo skladno s Kodeksom.

20.2.4 Sprejeti posebne ukrepe za odpravo 
primerov delovanja zvez, ki ni skladno s 
Kodeksom, kot to določa člen 23. 5. 

20.2.5 Omogočiti in poveriti pooblastila za izvajanje 
Neodvisnega programa nadziranja. 

20.2.6 Zahtevati, da se vsi športniki in športnikovo 
spremljajoče osebje, ki sodeluje kot 
trener, vaditelj, menedžer, osebje ekipe, 
funkcionar, medicinsko in paramedicinsko 
osebje na paraolimpijskih igrah, strinjajo 
k zavezanosti do spoštovanja pravil 
proti dopingu skladnih s Kodeksom kot 
pogojem za takšno sodelovanje.

20.2.7 Strogo slediti vsem potencialnim kršitvam 
predpisov v območju pristojnosti vključno 
s preiskavami o tem, ali so športnikovo 
spremljajoče osebje ali drugi ljudje 
vpleteni v dopinške primere.

20.2.8 Izboljšati izobraževanje proti dopingu.

20.2.9 Sodelovati z ustreznimi nacionalnimi 
organizacijami in agencijami ter z drugimi 
organizacijami proti dopingu.
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20.3 vloga in naloge mednarodnih zvez

20.3.1 Sprejeti in izvajati smernice ter pravila za boj 
proti dopingu, ki so skladno s Kodeksom. 

20.3.2 Zahtevati od nacionalnih zvez, da so 
njihova pravila in programi skladno s 
Kodeksom, kar je eden od pogojev za 
članstvo. 

20.3.3 Zahtevati od športnikov in vsakega 
spremljajočega osebja športnika, ki 
sodelujejo kot trener, vaditelj, menedžer, 
osebje ekipe, funkcionar, medicinsko in 
para-medicinsko osebje na prireditvi ali 
dejavnosti, ki jo organizira mednarodna 
zveza ali ena od njenih članic, da se 
strinjajo z zavezanostjo do spoštovanja 
pravil proti dopingu skladnih s Kodeksom 
kot pogojem za takšno sodelovanje . 

 
20.3.4 Zahtevati od športnikov, ki niso redni 

člani mednarodne zveze ali katere izmed 
nacionalnih zvez, članic mednarodne zveze, 
da so na voljo glede odvzema vzorcev, in 
da sporočijo točen naslov trenutnega 
prebivališča, ki je del registriranega 
seznama za testiranje pri mednarodni 
zvezi skladno s pogoji za ustreznost, ki 
jo ugotavlja mednarodna zveza ali na 
zahtevo Organizacije za pripravo Velike 
mednarodne športne prireditve.

[Komentar k členu 20.3.4: to 
vključuje na primer športnike iz 

poklicnih lig.]
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  20.3.5 Zahtevati od vsake nacionalne zveze, 
da sprejme predpise, ki zahtevajo 
od vseh športnikov in športnikovega 
spremljajočega osebja, ki sodeluje kot 
trener, vaditelj, menedžer, osebje ekipe, 
funkcionar, medicinsko in paramedicinsko 
osebje na tekmovanjih ali dejavnostih, ki 
jih pooblasti ali organizira nacionalna 
zveza ali eno od njenih članic, da se 
strinjajo z zavezanostjo do spoštovanja 
pravil proti dopingu skladnih s Kodeksom, 
kot pogojem za takšno sodelovanje. 

20.3.6 Sprejeti posebne ukrepe za odpravo 
primerov delovanja zvez, ki ni skladno s 
Kodeksom, kot to določa člen 23.5.

20.3.7 Omogočiti in poveriti pooblastila za izvajanje 
Neodvisnega programa nadziranja. 

20.3.8 Zadržati del sredstev ali celotna sredstva 
za financiranje svoje članice, Nacionalne 
panožne zveze, ki ne deluje skladno s 
Kodeksom. 

20.3.9 Strogo slediti vsem potencialnim kršitvam 
predpisov v območju pristojnosti vključno 
s preiskavami o tem, ali so športnikovo 
spremljajoče osebje ali druge osebe 
vpleteni v dopinške primere.

20.3.10 Storiti vse, kar je mogoče, da se po 1. 
januarju 2010 svetovna prvenstva dodelijo 
le tistim državam, kjer so vlade ratificirale, 
sprejele, potrdile ali pristopile h konvenciji 
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Unesco in kjer nacionalni olimpijski 
komite, nacionalni paraolimpijski komite 
in nacionalne zveze delujejo skladno s 
Kodeksom.

20.3.11 Izboljšati izobraževanje proti dopingu.

20.3.12 Sodelovati z ustreznimi nacionalnimi 
organizacijami in agencijami ter z drugimi 
organizacijami proti dopingu. 

20.4 vloga in naloge nacionalnih olimpijskih komitejev 
in nacionalnih paraolimpijskih komitejev

20.4.1 Poskrbeti, da so njihovo delovanje in 
njihova pravila boja proti dopingu skladni 
Kodeksom.

20.4.2 Zahtevati od nacionalnih zvez, da so 
njihove smernice in pravila boja proti 
dopingu skladne z določili Kodeksa, 
kot enega od pogojev za članstvo in 
priznanje. 

20.4.3 Zahtevati od športnikov, ki niso redni člani 
nacionalne zveze, da so na voljo glede 
odvzema vzorcev in da redno sporočajo 
točen naslov trenutnega prebivališča kot 
del nacionalnega registriranega seznama 
za testiranje, v letu pred olimpijskimi 
igrami in paraolimpijskimi igrami kot 
pogoj za sodelovanje na Olimpijskih igrah 
in na paraolimpijskih igrah.
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20.4.4 Sodelovati z njihovo Nacionalno  organizacijo 
za boj proti dopingu.

20.4.5 Zahtevati od vsake nacionalne zveze, 
da sprejme predpise, ki zahtevajo od 
športnikovega spremljajočega osebja, ki 
sodeluje kot trener, vaditelj, menedžer, 
osebje ekipe, funkcionar, medicinsko in 
paramedicinsko osebje na tekmovanjih ali 
dejavnostih, ki jih pooblasti ali organizira 
nacionalna zveza ali eno od njenih 
članic, da se strinjajo z zavezanostjo do 
spoštovanja pravil proti dopingu skladnih 
s Kodeksom kot pogojem za takšno 
sodelovanje.

20.4.6 Zadržati delno ali v celoti financiranje, 
v katerem koli obdobju kazni katerega 
koli športnika ali športnikovega 
spremljajočega osebja, ki je kršilo pravila 
proti dopingu. 

20.4.7 Zadržati delno ali v celoti financiranje 
svojim članicam, in priznanim nacionalnim 
zvezam, ki niso ravnale skladno z določili 
Kodeksa.

20.4.8   Strogo slediti vsem potencialnim kršitvam 
predpisov proti dopingu v območju 
pristojnosti vključno s preiskavami o tem, 
ali so športnikovo spremljajoče osebje ali 
drugi ljudje vpleteni v dopinške primere.

20.4.9 Izboljšati izobraževanje proti dopingu.
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20.4.10 Sodelovati z ustreznimi nacionalnimi 
organizacijami in agencijami ter drugimi 
organizacijami proti dopingu. 

20.5 vloga in naloge nacionalnih organizacij za boj 
proti dopingu

20.5.1 Sprejeti in izvajati pravila in smernice 
boja proti dopingu, ki so skladne s 
Kodeksom. 

20.5.2 Sodelovati z drugimi pristojnimi nacio-
nalnimi organizacijami in agencijami 
ter drugimi Organizacijami za boj proti 
dopingu. 

20.5.3 Spodbujati medsebojno testiranje med 
Nacionalnimi organizacijami za boj proti 
dopingu. 

20.5.4 Spodbujati raziskave na področju boja 
proti dopingu. 

20.5.5 Kjer se zagotavlja financiranje, zadržati 
delno ali v celoti financiranje, v katerem 
koli obdobju kazni katerega koli športnika 
ali športnikovega spremljajočega osebja, 
ki je kršilo pravila proti dopingu.

20.5.6 Strogo slediti vsem potencialnim kršitvam 
predpisov proti dopingu v območju 
pristojnosti vključno s preiskavami o tem, 
ali so športnikovo spremljajoče osebje ali 
drugi ljudje vpleteni v dopinške primere.

20.5.7 Izboljšati izobraževanje proti dopingu.
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20.6 vloga in naloge organizatorjev velikih športnih 
prireditev 

20.6.1  Sprejeti in izvajati pravila in smernice 
boja proti dopingu na prireditvah, ki so 
skladne s Kodeksom.

20.6.2  Sprejeti posebne ukrepe za odpravo 
primerov ravnanja v nasprotju določili 
Kodeksom, kot to določa člen 23. 5. 

20.6.3  Omogočiti in poveriti pooblastila za izvajanje 
Neodvisnega programa nadziranja.

20.6.4 Zahtevati od športnika in od športnikovega 
spremljajočega osebja, ki sodeluje 
kot trener, vaditelj, menedžer, osebje 
ekipe, funkcionar, medicinsko in para-
medicinsko osebje na prireditvah, da se 
strinjajo z zavezanostjo do spoštovanja 
pravil proti dopingu skladnih s Kodeksom, 
kot pogojem za takšno sodelovanje.

20.6.5 Strogo slediti vsem potencialnim kršitvam 
predpisov proti dopingu v območju 
pristojnosti vključno s preiskavami o tem, 
ali so športnikovo spremljajoče osebje ali 
drugi ljudje vpleteni v dopinške primere.

20.6.6 Storiti vse, kar je mogoče, da se po 1. 
januarju 2010 prireditve dodelijo le tistim 
državam, kjer so vlade ratificirale, sprejele, 
potrdile ali pristopile h konvenciji Unesco in 
kjer nacionalni olimpijski komite, nacionalni 
paraolimpijski komite in nacionalne zveze 
delujejo skladno s Kodeksom.
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20.6.7 Izboljšati izobraževanje proti dopingu

20.6.8 Sodelovati z ustreznimi nacionalnimi 
organizacijami in agencijami ter drugimi 
organizacijami proti dopingu. Sodelovati 
z ustreznimi nacionalnimi organizacijami 
in agencijami ter drugimi organizacijami 
proti dopingu.

20.7 vloga in naloge WAdA

20.7.1  Sprejeti in izvajati pravila in smernice 
boja proti dopingu, ki so skladne s 
Kodeksom. 

20.7.2  Nadzirati skladnost podpisnic s 
Kodeksom.

20.7.3 Potrditi Mednarodne standarde, ki veljajo 
pri izvajanju Kodeksa.

20.7.4 Podeliti akreditacijo in ponovno akreditacijo 
laboratorijem za izvajanje analize vzorcev 
ali podeliti akreditacijo drugim za analizo 
vzorcev. 

20.7.5 Oblikovati in potrjevati primere dobre 
prakse.

20.7.6 Spodbujati, voditi, odobriti, financirati in 
koordinirati raziskave na področju boja 
proti dopingu ter izboljšati izobraževanje 
proti dopingu. 

20.7.7  Oblikovati in voditi učinkovit Neodvisni 
program nadziranja.
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20.7.8 Izvajati Kontrolo dopinga po pooblastilu 
druge Organizacije za boj proti dopingu 
in sodelovati z ustreznimi nacionalnimi 
in mednarodnimi organizacijami ter 
z agencijami, ampak ne z omejitvami 
na omogočanje povpraševanja in 
preiskovanja. 

_Len 21: dodAtne vLoge in
 odgovornoSti Športnikov  
 in drugiH LJudi

21.1 vloga in naloge športnikov

21.1.1 Poznati in upoštevati vsa določila smernic 
boja proti dopingu ter pravil, ki so bila 
sprejeta na osnovi Kodeksa.

21.1.2 Biti dosegljiv zaradi odvzema vzorcev. 

21.1.3 Biti odgovoren, v smislu boja proti dopingu, 
za vse, kar je použil ali uporabil. 

21.1.4 Obvestiti medicinsko osebje o svoji 
obveznosti, da ne jemlje nedovoljenih 
snovi ali uporablja prepovedani postopkov 
ter da prevzema odgovornost, da bo storil 
vse, da se ob kakršnem koli medicinskem 
zdravljenju ne bo zgodila kršitev predpisov 
in smernic boja proti dopingu, ki so bile 
sprejete na osnovi Kodeksa.
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21.2 Vloga in naloge spremljajočega osebja 
športnika 

21.2.1 Poznati in spoštovati vse smernice boja 
proti dopingu in predpise, ki so bili sprejeti 
na osnovi Kodeksa in ki veljajo zanje ali 
pa za športnika, ki ga spremljajo. 

21.2.2 Sodelovati v programu testiranja 
športnikov.

21.2.3 Izkoristiti svoj vpliv na vrednote in 
obnašanje športnika s ciljem utrjevati 
njegovo protidopinško prepričanje. 

_Len 22: SodeLovAnJe vLAd

Zvezanost vsake vlade k izpolnjevanju določil Kodeksa se 
bo ugotavljala s podpisom Kopenhagenske deklaracije 
proti dopingu iz marca 2003, z ratifikacijo, sprejemom, 
potrditvijo ali pristopom h konvenciji Unesco. Spodnji 
členi vzpostavljajo pričakovanja podpisnic. 

Po pričakovanju podpisnic naj bi deklaracija in konvencija 
odražali naslednje glavne točke:

22.1 Vse vlade sprejmejo vse potrebne aktivnosti in 
ukrepe za skladnost s konvencijo Unesco.
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22.2 Vse vlade spodbudijo vse njene javne službe ali 
agencije, da delijo informacije z organizacijami 
proti dopingu, kar je koristno za boj proti dopingu 
in kjer to početje ni kakor koli drugače pravno 
prepovedano.

22.3 Vse vlade spoštujejo arbitražo kot najboljši način 
reševanja sporov povezanih z dopingom.

22.4 Vse drugo sodelovanje vlad pri boju proti dopingu 
je skladno s Kodeksom. 

22.5 Vlade naj izpolnijo pričakovanja v tem členu do 
1 . januarja 2010.

22.6 Neuspeh vlade pri ratifikaciji, sprejetju, potrditvi 
ali pri pristopu h konvenciji Unesco do 1. januarja 
2010 ali neuspeh pri skladnosti s konvencijo 
Unesco po tem datumu ima lahko za posledice 
neustreznost za kandidiranje za prireditve kot 
določajo členi 20.1.8 (Mednarodni olimpijski 
komite), 20.3.10 (Mednarodne zveze), in 20.6.6 
(Organizatorji velikih prireditev) ter jim lahko 
dodatne posledice, npr. ukinitev uradnih mest 
znotraj WADA; neustreznost ali zavrnitev vseh 
vlog za organizacijo katere koli mednarodne 
prireditve; simbolične posledice in druge 
posledice kot izhaja iz Olimpijske listine.

[Komentar k členu 22: Večina 
vlad ne more biti partner ali 
biti zavezana mednarodnim 
zasebnim nevladnim 
instrumentom, kot je kodeks. 
Zaradi tega razloga se vlad ne 
prosi, da postanejo podpisnice 
kodeksa, ampak da podpišejo 
kopenhagensko deklaracijo in 
ratificirajo, sprejmejo, potrdijo 

ali pristopijo h konvenciji 
unesco. _eprav so postopki 
sprejemanja različni, je 
napor za boj proti dopingu v 
športu prek koordiniranega in 
harmoniziranega programa, 
ki ga odseva kodeks, skupno 
prizadevanje športnega gibanja 
in vlad.]
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čETRTI DEL 

SPREJETJE, SKLADNOST IZVAJANJA, 
PRILAGAJANJE 
IN RAZLAGA

PRVI DEL

KONTROLA DOPINGA

_ETRTI DEL: 
SPREJETJE,
SKLANOST IZVAJANJA, 
PRILAGAJANJE 
IN RAZLAGA
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_Len 23: SpreJetJe, SkLAdnoSt
 iZvAJAnJA in priLAgAJAnJe 

23.1 Sprejetje kodeksa

23.1.1  Kodeks sprejmejo naslednji podpisniki: 
WADA, Mednarodni olimpijski komite, 
Mednarodne športne zveze, Mednarodni 
paraolimpijski komite, nacionalni 
olimpijski komiteji, nacionalni 
paraolimpijski komiteji, organizatorji 
velikih prireditev, in nacionalne 
organizacije za boj proti dopingu. 
Te organizacije sprejmejo Kodeks s 
podpisom deklaracije o tem, da se z 
njim strinjajo in ga sprejemajo vsi njihovi 
pristojni vodstveni organi. 

23.1.2  Druge športne organizacije, ki ne sodijo v 
okrilje podpisnice, lahko na poziv WADE 
prav tako sprejmejo Kodeks.

23.1.3 Seznam vseh sprejemnic javnosti sporoči 
WADA

[Komentar k členu 23.1.1: 
vsaka podpisnica, ki sprejema 
Kodeks, ločeno podpiše enako 
kopijo skupne deklaracije o 
sprejetju v standardni obliki in 

jo dostavil na WAdA. dokument 
sprejetja postane organski del 
vsake organizacie. na primer pri 
mednarodni zvezi na kongresu in 
pri WAdA v upravnem odboru.]

[Komentar k členu 23.1.2: 
tiste poklicne lige, ki trenutno 
niso pod nobeno pristojnostjo 

države ali mednarodne bodo 
neposredno pozvane, da 
sprejmejo ta kodeks.]
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23.2 izvajanje kodeksa

23.2.1 Podpisnice izvajajo veljavna določila 
Kodeksa s pomočjo smernic, statutov, 
pravil ali določil skladno z njihovimi 
pooblastili in glede na področje njihove 
odgovornosti.

23.2.2 Podpisnice izvajajo naslednje člene (in 
pripadajoče komentarje), kot so v uporabi 
glede na področje dejavnosti boja proti 
dopingu, kot ga organizacije proti dopingu 
izvajajo, in sicer brez bistvenih sprememb 
(dovoljene so samo nebistvene spremembe, 
kot zaradi jezika, imena organizacij, športne 
panoge, oštevilčenje ipd.):

člen 1 (Definicija dopinga)• 
člen 2 (Kršitve predpisov proti dopingu)• 
člen 3 (Dokaz za doping)• 
člen 4.2.2 (Posebne snovi)• 
člen 4.3.3 (Določitev seznama nedo-• 
voljenih snovi WADA)
člen 7.6 (Upokojitev/Umik v športu)• 
člen 9 (Samodejna izločitev posameznih • 
izvidov)
člen 10 (Kazni za posameznike)• 

[Komentar k členu 23.2.2: 
Ničesar v Kodeksu ne 
preprečuje organizaciji proti 
dopingu, da sprejme lastne 
posebne disciplinske ukrepe 
za ravnanje športnikovega 
spremljajočega osebja 
športnikov, ki se nanašajo na 
doping in ki ne predstavljajo 

sami po sebi kršitve predpisov 
proti dopingu iz kodeksa. 
nacionalna ali mednarodna 
zveza lahko, na primer, zavrne 
obnovitev licence trenerju, kadar 
je več športnikov storilo kršitev 
predpisov proti dopingu pod 
njegovim vodstvom.]
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člen 11 (Posledice za ekipe)• 
člen 13 (Pritožbe) z izjemo členov • 13.2.2 
in 13.5
člen 15.4 (Medsebojno priznavanje)• 
člen 17 (Statut za omejitve)• 
člen 24 (Razlaga Kodeksa)• 
Priloga 1 • – Definicije

V pravila podpisnice ni dovoljeno dodajati določb, ki bi 
spreminjale učinek členov, ki so navedeni v tem členu.

23.2.3 Pri izvajanju Kodeksa se podpisnice 
spodbuja k uporabi primerov dobre 
prakse, ki jih predlaga WADA.

23.3 Skladnost izvajanja kodeksa 

23.3.1 Podpisnice niso skladne z izvajanjem 
Kodeksa, dokler ne sprejmejo in izvajajo 
Kodeksa skladno s členoma 23.1 in 
23.2. če sprejetje Kodeksa umaknejo, se 
šteje, da niso več skladne z izvajanjem 
Kodeksa. 

23.4 nadziranje skladnosti izvajanja kodeksa

23.4.1 Izvajanje Kodeksa nadzoruje WADA ali 
drugače, če je tako dogovorjeno z WADA. 
Skladnost z obvezami, ki jih opredeljuje 
konvencija Unesco, se nadzoruje, kot 
je odločila Konferenca sodelujočih v 
konvenciji Unesco, na podlagi posveta 
držav članic in WADA. WADA svetuje 
vladam, kako naj podpisnice izvajajo 
Kodeks po sprejetju, ratifikaciji, potrditvi 
ali po pristopu vlad h konvenciji Unesco. 
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 23.4.2 Da bi olajšali nadzor, vsaka podpisnica 
poroča WADI o skladnosti izvajanja z 
določili Kodeksa vsaki dve leti in takrat 
tudi sporoči razloge za neizvajanje. 

23.4.3 _e podpisnica ne poroča o skladnosti, ki jo 
zahteva WADA na podlagi člena 23.4.2, ali 
če podpisnica ne predloži informacije na 
WADA kot to zahtevajo drugi členi, se to 
lahko šteje kot neskladnost s Kodeksom.

23.4.4 Vsa poročila WADA o skladnosti potrdi 
WADA Upravni odbor. WADA odpre dialog 
s podpisnico, preden poroča o njej kot o 
neskladni izvajalki. Vsako poročilo WADA, 
ki sklepa, da je podpisnica neskladna, 
mora potrditi Upravni odbor WADA na seji 
po tem, ko je podpisnica dobila možnost 
predložiti pisno obrazložitev Upravnemu 
odboru. Na sklep Upravnega odbora 
WADA, da podpisnica ni skladna je 
mogoča pritožba na podlagi člena 13.5.

23.4.5 WADA pripravi poročila o skladnosti 
izvajanja za Mednarodni olimpijski komite, 
za Mednarodni paraolimpijski komite, 
za mednarodne športne organizacije in 
organizatorje velikih športnih prireditev. 
Ta poročila so na voljo tudi splošni 
javnosti

23.4.6 WADA prouči obrazložitve o neskladnosti 
in lahko v posebnih okoliščinah priporoči 
Mednarodnemu olimpijskemu komiteju, 
Mednarodnemu paraolimpijskemu 
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komiteju, mednarodnim zvezam in 
Organizatorjem velikih prireditev, da 
začasno opravičijo neskladnost.

 
23.5 dodatne posledice za podpisnice pri 

neskladnosti s kodeksom  

23.5.1 Neskladnost katere koli podpisnice s 
Kodeksom ima lahko dodatne posledice 
poleg neustreznosti za vložitev kandidature 
na podlagi členov 20.1.8 (Mednarodni 
olimpijski komite), 20.3.10 (Mednarodne 
zveze) in 20.6.6 (Organizatorji večjih 
prireditev), kot sledi: odvzem urada ali 
položaja pri WADA; neustreznost ali 
zavrnitev kakršne koli kandidature za 
organizacijo Mednarodne prireditve 
znotraj države; odpoved Mednarodnih 
prireditev; simbolične posledice in druge 
posledice na podlagi Olimpijske listine.

 Na izrek teh posledic lahko prizadeta 
podpisnica vloži pritožbo na CAS na 
podlagi člena 13.5.

[Komentar k členu 23.4.6: 
WAdA ugotavlja, da so med 
podpisnicami in vladami velike 
razlike glede izkušenj pri boju 
proti dopingu, pri finančnih in 
drugih virih ter pri pravnem 

okviru, v katerem se izvajajo 
dejavnosti boja proti dopingu. pri 
obravnavi vprašanja, ali je neka 
organizacija skladna, bo WAdA 
upošteval te razlike.]
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23.6 prilagajanje kodeksa 

23.6.1  WADA je odgovoren za spremljanje 
izvajanja in izboljševanje Kodeksa. 
Športniki in podpisnice ter vlade se vabijo 
k sodelovanju v tem procesu. 

23.6.2 WADA zagotavlja uvajanje predlaganih 
sprememb v Kodeks in pri tem zagotovi 
posvetovalni način dela glede prejema 
in reagiranja na predloge ter omogoča 
pregled in povratno informacijo 
športnikov, podpisnic in vlad glede 
predlaganih sprememb. 

23.6.3 Amandmaji h Kodeksu se po ustreznem 
usklajevanju sprejmejo z dvetretjinsko 
večino Ustanovnega odbora WADE 
vključno z večino glasov javnega sektorja 
in tudi članic Olimpijskega gibanja. 
Amandmaji sprejeti na ta način stopijo v 
veljavo tri mesece po sprejetju. 

23.6.4 Podpisnice prilagajajo svoja pravila glede 
na Kodeks 2009 do 1. januarja 2009, pri 
čemer stopi v veljavo 1. januarja 2009. 
Podpisnice izvajajo katero koli nadaljnje 
dopolnilo Kodeksa v roku enega leta po 
potrditvi na Upravnem odboru WADA.

23.7 preklic sprejetja kodeksa 

Podpisnice lahko prekličejo sprejem Kodeksa po 
tem, ko WADO v roku šest mesecev pred odstopom 
pisno obvestijo o nameravanem preklicu.
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_Len 24: rAZLAgA kodekSA

24.1 Za uradno besedilo Kodeksa bo skrbel WADA, 
in sicer v angleškem in francoskem jeziku. 
Ob neskladju med angleškim in francoskim 
besedilom veljajo določila angleškega besedila.

24.2 Komentarji, ki so dodani različnim določilom 
Kodeksa, se uporabijo za razumevanje in 
razlago Kodeksa. 

24.3 Kodeks se razlaga kot neodvisno in avtonomno 
besedilo in ne v odnosu do obstoječe 
zakonodaje ali statutov podpisnic ali vlad.

24.4 Naslovi, ki se uporabljajo v posameznih delih 
Kodeksa, so samo namenjeni preglednosti 
posameznih delov in členov in niso v nobenem 
primeru del vsebine Kodeksa in ne vplivajo 
na besedilo posameznih določil, na katere se 
nanašajo.

24.5 Kodeks se ne uporablja za nazaj glede zadev, 
ki so se zgodile pred datumom sprejetja 
Kodeksa pri podpisnici in vključitvijo v njihovo 
zakonodajo. Kljub temu se kršitve predpisov 
proti dopingu pred uvedbo Kodeksa še vedno 
štejejo za »prvo kršitev« ali »drugo kršitev« za 
potrebe določanja kazni na podlagi člena 10 za 
nadaljnje kršitve po uvedbi Kodeksa. 

24.6 Namen, področje in organizacije Svetovnega 
programa boja proti dopingu in Kodeksa ter 
DEFINICIJE V PRILOGI I so sestavni del tega 
Kodeksa. 
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_LEN 25: TRANSNACIONALNE DOLOčBE 

25.1 Splošna uporaba kodeksa 2009 
Kodeks 2009 se polno uporablja po 1. januarju 
2009 (“Datum stopa v veljavo”).

25.2 Velja načelo o neveljavnosti za nazaj (“Lex 
Mitior”)
Glede vseh primerov kršitev predpisov proti 
dopingu, ki so v postopku na dan stopa v veljavo, 
in vsi primeri kršitve predpisov proti dopingu, 
storjenih po datumu vstopa v veljavo in temeljijo 
na kršitvah predpisov proti, ki se so se zgodile pred 
vstopom v veljavo, se vsi primeri vodijo skladno s 
pravili proti dopingu, ki so veljali v trenutku suma 
storitve kršitve predpisov proti dopingu, razen če 
zasliševalni odbor odloči, da načelo “lex mitior” 
ustrezno velja glede na okoliščine posameznega.

25.3 Uporaba glede odločitev pred Kodeksom 2009 
Glede primerov, kjer je bila sprejeta končna 
odločitev glede kršitve predpisov proti pred 
datumom stopa v veljavo in športnik ali druga 
oseba še vedno na dan vstopa v veljavo prestaja 
kazen obdobja neustreznosti, lahko športnik 
ali druga oseba zaprosi organizacijo proti, ki 
ima pooblastila za ravnanje z izvidi, da prouči 
skrajšanje obdobja neustreznosti v luči Kodeksa 
2009. Takšna vloga se mora predložiti pred 
iztekom obdobja neustreznosti. Na odločitev, ki 
jo sprejme organizacija proti dopingu, je mogoča 
pritožba na podlagi člena 13.2. Kodeks 2009 
se ne uporablja, kadar je bila sprejeta končna 
odločitev glede kršitve predpisov proti dopingu in 
je obdobje neustreznosti že poteklo.
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25.4 uporaba za posebne kršitve pred kodeksom
Za potrebe izvajanja člena 10.7.1 se za kršitve 
predpisov proti dopingu pred Kodeksom, pri 
katerih je šlo za uporabo snovi, ki je v Kodeksu 
2009 kategorizirana kot posebna snov in kjer je 
obdobje neustreznosti znašalo maj kot dve (2) 
leti, šteje kot skrajšana kazen (SK).

25.5 dodatna dopolnila h kodeksu
Katero koli dopolnilo Kodeksu stopi v veljavo 
skladno s členom 23.6.

[Komentar k členu 25.4: razen 
v primeru, ki je opisan v členu 
25.3, kjer je bila sprejeta končna 
odločitev o kršitvi predpisov 
proti pred Kodeksom ali v času 

kodeksa pred kodeksom 2009 
in je bilo obdobje neustreznosti 
v celoti prestano, se kodeks 
2009 ne sme uporabljati za 
preimenovanje prejšnje kršitve.]
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PRILOGA 1
DEFINICIJE

PRVI DEL

KONTROLA DOPINGA

PRILOGA 1:
DEFINICIJE
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AdAMS: Protidopinški in administrativni upravni 
sistem je orodje za vodenje baze podatkov na spletu 
glede vnašanja, shranjevanja, izmenjave in poročanja, 
osnovan tako, da pomaga zainteresiranim in WADA pri 
njihovem delovanju proti dopingu skladno z zakonodajo 
na področju varstva podatkov.

pozitiven izvid – pozitiven rezultat: Poročilo laboratorija 
ali druge od WADA priznane ustanove za testiranje, ki 
skladno z Mednarodnimi standardi za laboratorije in 
ustrezno tehnično dokumentacijo v vzorcu ugotavlja 
prisotnost nedovoljenih snovi ali njihovih presnovkov 
(metabolitov) ali označevalcev (markerjev) (vključno 
s povečano prisotnostjo endogenih snovi) ali dokaz o 
uporabi nedovoljenega postopka. 

organizacija proti dopingu: Podpisnica, ki je odgovorna za 
sprejetje predpisov, za začetek izvajanja ali uveljavljanje 
katerega koli dela procesa kontrole dopinga. To na 
primer vključuje tudi Mednarodni olimpijski komite, 
Mednarodni paraolimpijski komite, Organizacijo za 
pripravo velikih športnih prireditev, ki izvajajo testiranje 
na njihovih prireditvah, WADA,mednarodne športne 
zveze in Nacionalne organizacije za boj proti dopingu. 

Športnik: Katera koli oseba, ki sodeluje v športnih 
dejavnostih na mednarodni ravni (kot jih opredeljuje 
vsaka posamezna mednarodna zveza), na nacionalni 
ravni (kot jih opredeljuje vsaka nacionalna protidopinška 
organizacija, vključno, ampak ne omejeno, s tistimi 
ljudmi v registriranem seznamu za testiranje), in 
kateri koli drugi tekmovalec v športu, ki je kakor koli 
predmet sodne pristojnosti katere koli podpisnice ali 
druge športne organizacije, ki je sprejela Kodeks. Vse 
določbe Kodeksa, vključno z na primer testiranjem in 
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izjemami zaradi terapevtske uporabe, se morajo izvajati 
za tekmovalce mednarodnega in nacionalnega razreda. 
Nekatere nacionalne organizacije proti dopingu se 
lahko odločijo za uporabo pravil proti dopingu za 
športno rekreacijo in tekmovalcev kvalitativnega športa, 
ki niso v tistem trenutku na ravni ali potencialno na 
ravni tekmovalcev nacionalnega razreda. Nacionalne 
organizacije proti dopingu morajo kljub temu uporabiti 
vse vidike Kodeksa za takšno osebo. Sprejmejo se lahko 
posebna pravila za kontrolo dopinga za tekmovalce, 
ki niso mednarodnega in nacionalnega razreda, ki pa 
ne smejo biti v nasprotju s Kodeksom. Torej se lahko 
država odloči, da bo testirala raven športne rekreacije, 
ne bo pa zahtevala podatke o trenutnem prebivališču. 
Na enak način se lahko Organizator večje prireditve, 
na prireditvi, na kateri sodelujejo samo športniki 
kvalitativnega razreda. odloči, da bo testiral športnike, 
ne bo pa zahteval dokazil za izjeme zaradi uporabe v 
terapevtske namene ali informacije o prebivališču. 
Za potrebe člena 2.8 (Dajanje ali poskus dajanja) in 
za potrebe izobraževanja in izmenjave informacij na 
področju dopinga pa vsaka oseba, ki sodeluje v športu 
pod okriljem katere koli podpisnice, vlade ali druge 
športne organizacije, ki sprejema Kodeks, je športnik. 

[komentar: ta definicija 
pojasnjuje, da so vsi športniki 
mednarodnega in nacionalnega 
razreda predmet protidopinških 
predpisov Kodeksa, z natančnimi 
definicijami mednarodne in 
nacionalne ravni športa, ki 
so opredeljene v predpisih 
mednarodnih zvez in nacionalnih 
organizacij proti dopingu. na 
nacionalni ravni se sprejeta, s 
kodeksom skladna pravila proti 
dopingu izvajajo najmanj za vse 
ljudi nacionalnih ekip in vse 
ljudi, ki ustrezajo tekmovanjem 
v tekmovanjih na nacionalni 

ravni v katerem koli športu. to 
pa ne pomeni, da morajo biti vsi 
navedeni športniki uvrščeni na 
registrirani seznam za testiranja 
nacionalne organizacije proti 
dopingu. Definicija tudi omogoča 
vsaki nacionalni organizaciji 
proti dopingu, če se seveda 
tako odloči, da razširi program 
boja proti dopingu tudi prek 
športnikov nacionalnega razreda 
na tekmovalce na nižjih ravneh 
tekmovanja. tekmovalci vseh 
ravni tekmovanja naj prejmejo 
informacije in izobraževanje 
glede dopinga v športu.]
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Športnikovo spremljajoče osebje: Kateri koli trener, 
menedžer, agent, vodja ekipe, funkcionar, zdravnik 
ali para-medicinski delavec, starši ali druga oseba, ki 
sodeluje pri zdravljenju ali pri pomoči športniku ali pri 
njegovih pripravah na športno tekmovanje. 

poskus: Namerno sodelovanje pri dejanjih, ki 
predstavljajo pomemben korak, ki vodi h kršitvi predpisov 
proti dopingu. Pogoj je, da ne obstoja kršitev predpisov 
proti dopingu, ki temelji samo na poskusu kršitve pravil, 
če oseba zavrne poskus, preden je poskus ugotovila 
tretja oseba, ki ni bila vključena v poskus.

Netipična ugotovitev: Poročilo iz laboratorija ali druge 
ustanove akreditirane s strani WADA, ki zahteva nadaljnje 
preiskave, kot je določena v Mednarodnih standardih za 
laboratorije ali ustrezni tehnični dokumentaciji pred 
določitvijo glede nasprotne analitične ugotovitve.

CAS: Arbitražno razsodišče za šport

kodeks: Svetovni kodeks proti dopingu. 

tekmovanje: Posamezna dirka, tekma, igra ali 
posamezno atletsko tekmovanje. Na primer, košarkarska 
tekma, finale olimpijskega teka na 100 metrov v atletiki. 
Za dirke na prizoriščih in druga atletska tekmovanja, kjer 
se podeljujejo nagrade na dnevni osnovi ali na osnovi 
drugih notranjih predpisov se razlike med tekmovanjem 
ali dogodkom določijo skladno z opredelitvami veljavnih 
določil mednarodne zveze.

posledice kršitev predpisov proti dopingu: Kršitev 
predpisov proti dopingu športnika ali druge osebe ima 
lahko eno izmed naslednjih posledic: (a) Izključitev 
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pomeni, da so športnikovi izidi zlasti na tekmovanjih 
in na prireditvah neveljavni z vsemi posledicami kot 
so vrnitev medalje, točk in nagrad; (b) Neustreznost 
pomeni, da je športnik ali druga oseba izločena iz 
sodelovanja na katerem koli tekmovanju ali druge 
dejavnosti oziroma financiranja kot to določa člen 10.9; 
in (c) Začasna izključitev pomeni, da je športnik ali druga 
oseba začasno izločena iz sodelovanja v katerem koli 
tekmovanju do končne odločitve na zaslišanju, ki se vodi 
skladno s členom 8 (pravica do pravičnega zaslišanja).

Začasna izključitev pomeni, da je športnik ali druga 
oseba začasno izločena iz tekmovanja, preden je sprejeta 
dokončna odločitev na zaslišanju, ki se uvede na podlagi 
člena 8 (Pravica do pravičnega zaslišanja).

Izločitev: Glejte posledice kršitev predpisov proti 
dopingu zgoraj. 

kontrola dopinga: Vsi koraki ali postopki, ki vključujejo 
načrtovanje razporeditve testiranja do končnega 
stanja v primeru pritožbe, vključno z vsemi koraki in s 
postopki med tem, kot na primer določba o informaciji 
glede prebivališča, odvzem vzorcev in ravnanje z 
njimi, laboratorijsko analizo, izjemo zaradi uporabe v 
terapevtske namene, rokovanje z izvidi in zaslišanje. 

prireditev: Serija individualnih tekmovanj, ki jih vodi 
skupno telo (npr. olimpijske igre, Svetovna prvenstva FINE 
(mednarodne plavalne zveze, ali panameriške igre).

_as prireditve: čas med začetkom in koncem prireditve, 
ki ga določi odgovorno telo prireditve.
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na tekmovanju: če ni določeno drugače v pravilih 
mednarodne zveze ali druge organizacije proti dopingu, 
“na tekmovanju” pomeni obdobje dvanajst ur pred 
tekmovanjem, na katerem bo športnik navadno nastopil, 
in do konca takega tekmovanja in postopek odvzema 
vzorca na tem tekmovanju.

neodvisni opazovalni program: Skupina opazovalcev, ki 
pod nadzorom WADA opazuje in lahko zagotovi navodila 
za postopek kontrole dopinga na določenem tekmovanju 
in ji o svojih opažanjih poročajo. 

kazen – neustreznost: Glejte Posledice kršitev predpisov 
proti dopingu zgoraj.

individualni šport: Kateri koli šport, ki ni ekipni šport.

Mednarodna prireditev: Prireditev, na kateri je 
odgovorna organizacija Mednarodni olimpijski komite, 
Mednarodni paraolimpijski komite, mednarodna športna 
zveza, Organizacija za pripravo velikih mednarodnih 
prireditev ali druga mednarodna športna organizacija in 
ki tudi imenuje tehnično osebje za prireditev.

Športnik mednarodnega razreda: Športnik, ki ga je ena 
ali več mednarodnih športnih zvez uvrstila na »Seznam 
športnikov, ki se testirajo« - “Registrirani seznam za 
testiranje” določene mednarodne športne zveze.

Mednarodni standard: Standard, ki ga je sprejel WADA v 
podporo Kodeksu. Spoštovanje Mednarodnega standarda 
(v nasprotju z drugim alternativnim standardom, s 
prakso in postopkom) zadostuje za ugotovitev, da so 
bili postopki, ki jih zajemajo Mednarodni standardi, 
primerno izvajani. Mednarodni standardi vključujejo 
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vse tehnične dokumente, ki so izdani na podlagi 
Mednarodnih standardov. 

organizacije za pripravo velikih mednarodnih prireditev: 
Celinske organizacije Nacionalnih olimpijskih komitejev 
in drugih mednarodnih organizacij za več športov, 
ki delujejo kot odgovorne organizacije za katero koli 
kontinentalno, regionalno ali drugo mednarodno 
prireditev. 

Označevalec – Marker: Spojina, skupina spojin ali 
bioloških parametrov, ki označujejo uporabo nedovoljenih 
snovi ali nedovoljenih postopkov. 

presnovek – metabolit: Katera koli snov, pridobljena s 
procesom biotransformacije. 

Mladoletnik: Fizična oseba, ki še ni dosegla starosti 
odraslih ljudi skladno z določili veljavnih zakonov njene 
ali njegove države prebivanja. 

nacionalna organizacija proti dopingu: Telo (esa), 
ki so jim države določile prvenstveno pooblastilo in 
odgovornost za sprejemanje in izvajanje pravil boja proti 
dopingu, za usmerjanje jemanja vzorcev, za vodenje 
izvidov in izvajanje zasliševanj na nacionalni ravni. to 
vključuje ustanovo, ki jo imenuje večje število držav, 
da delujejo kot regionalna organizacija proti dopingu 
za te države. če tega ni/-so storila/-e organizacija/-e 
nosilka/-e javne/-ih oblasti, je odgovorno telo Nacionalni 
olimpijski komite kot njen pooblaščenec. 

Nacionalna prireditev: Športna prireditev, ki vključuje 
športnike mednarodnega in nacionalnega razreda, ki ni 
mednarodna prireditev.
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nacionalni olimpijski komite: Organizacija, ki jo 
priznava Mednarodni olimpijski komite. Izraz Nacionalni 
olimpijski komite zajema tudi Nacionalni športno 
konfederacijo v tistih državah, kjer Nacionalna športna 
konfederacija izvaja naloge tipične za Nacionalni 
olimpijski komite na področju boja proti dopingu. 

Brez predhodnega obvestila: Kontrola dopinga, ki 
poteka brez predhodnega opozorila športniku in kjer je 
športnik neprenehoma nadzorovan od prvega obvestila 
dalje o zagotavljanju vzorca.

Brez krivde ali nevednost/neprevidnost: Športnikova 
trditev, da ni vedel oziroma poznal ali predvideval ali 
z razlogom ni mogel vedeti ali poznati; kljub vaji se z 
najvišjo previdnostjo zaveda, da je bil vzel/uporabil ali 
mu je bila ponujena prepovedana snov ali prepovedan 
postopek. 

Brez pomembne krivde ali neprevidnost/nevednost: 
Športnikova trditev, da je njegova napaka ali nevednost, 
ko gledamo celotne okoliščine in ko upoštevamo kriterije, 
ki veljajo za “brez krivde ali nevednosti”, brez velikega 
pomena v odnosu do kršitve pravil proti dopingu.

Zunaj tekmovanja: Katera koli Kontrola dopinga, ki se 
ne izvaja na tekmovanju. 

Udeleženec: Vsak športnik ali njegovo spremstvo.

oseba: Fizična oseba ali organizacija ali telo. 

posedovanje: Dejanska, fizična posest ali konstruktivna 
posest (ki jo najdemo samo v primerih, ko ima oseba 
izključni nadzor nad nedovoljenimi snovmi/postopki ali 
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nad objekti, kjer obstaja prepovedana snov ali postopek); 
vendar v primerih, ko oseba nima izključnega nadzora 
nad nedovoljenimi snovmi/postopki ali nad objekti, kjer 
obstaja prepovedana snov ali postopek, se konstruktivna 
posest ugotavlja le, če je oseba vedela za prisotnost 
nedovoljene snovi/postopka in je nameravala izvajati 
nadzor nad njim. Vendar se v primerih, ko gre samo za 
posest, ne šteje za kršitev predpisov proti dopingu, če je 
oseba pred prejemom kakršnega koli obvestila o tem, da 
je kršil pravila proti dopingu, pokazal določena dejanja, 
s katerimi je želel pokazati, da nikoli ni nameraval imeti 
posesti in se je tudi odpovedal posesti z jasno izjavo 
pri organizaciji proti dopingu. Ne v nasprotju s čimer 
koli v tej definiciji pa se šteje, da je nakup (vključno z 
elektronskim ali drugim načinom) nedovoljene snovi ali 
nedovoljenega postopka za posest osebe, ki je ta nakup 
opravil.

[komentar: na podlagi te 
definicije se šteje, da je steroid, 
ki je bil najden v športnikovem 
avtomobilu, kršitev, razen če 
športnik dokaže, da je nekdo 
drug uporabljal avtomobil; v tem 
primeru mora organizacija proti 
dopingu ugotoviti da je, čeprav 
športnik ni imel nadzora nad 
avtom v celoti, športnik vedel o 

steroidih in je nameraval imeti 
nadzor nad steroidi. podobno 
mora ob najdenih steroidih 
v kabinetu domače hiše pod 
skupnim nadzorom športnika 
in partnerke organizacija proti 
dopingu ugotoviti, da je športnik 
vedel, da so steroidi v kabinetu 
in da je nameraval razpolagati s 
steroidi.]
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Seznam nedovoljenih snovi: Je seznam, ki predstavlja 
nedovoljene snovi in nedovoljene postopke.

prepovedani postopki: Vsak postopek s takšnim opisom 
na nedovoljenem seznamu.

nedovoljene snovi: Vsaka snov tako opisana na nedo-
voljenem seznamu.

Začasno zaslišanje: Za potrebe člena 7.5, se pred 
rednim zaslišanjem na podlagi člena 8 (pravica do 
pravičnega zaslišanja) izpelje hitro, skrajšano zaslišanje, 
ki športniku priskrbi obvestilo in možnost, da je zaslišan 
v pisni ali ustni obliki.

Začasna izključitev: Glejte posledice kršitev predpisov 
proti dopingu zgoraj.

Javna razgrnitev ali javno poročilo: Ima za cilj razdelitev 
oziroma razširitev informacije splošni javnosti ali ljudem 
razen ljudem, ki imajo pravico do zgodnjega obvestila 
skladno s členom 14.

registrirani seznam za testiranje: Seznam vrhunskih 
športnikov, ki jih posebej ustanovi vsaka mednarodna 
športna zveza in Nacionalna organizacija proti dopingu, 
ki so podvrženi testiranju na tekmovanju in tudi testiranju 
zunaj tekmovanja kot del razporeditve testiranja 
mednarodne športne zveze ali nacionalne organizacije 
proti dopingu. Vsaka mednarodna zveza objavi 
seznam, ki identificira tiste športnike, ki so vključeni 
na registrirani seznam za testiranje, poimensko ali z 
jasnimi posebnimi kriteriji. 
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Vzorec/primerek: Biološko tkivo zbrano za potrebe 
kontrole dopinga.

podpisnice: Tiste organizacije, ki Kodeks podpišejo in se 
strinjajo z njegovim izvajanjem, vključno z Mednarodnim 
olimpijskih komitejem, mednarodnim paraolimpijkim 
komitejem, nacionalnimi olimpijskimi komiteji, 
Organizacije za velike športne prireditve, nacionalne 
organizacije za boj proti dopingu in WADA.

Znatna pomoč: Za potrebe člena 10.5.3, mora tisti, ki 
nudi znatno pomoč: (1) v celoti razkriti v pisni podpisani 
izjavi vse informacije, s katerimi razpolaga v zvezi s 
kršitvijo predpisov proti in (2) v celoti sodelovati pri 
preiskovanju in presojanju katerega koli primera glede 
informacij, ki vključujejo pričanje na zaslišanju, če 
organizacija proti dopingu ali zasliševalni odbor tako 
zahteva. Nadalje, informacija mora biti verodostojna in 
mora vsebovati pomemben del katerega koli primera, 
ki se je začel ali če se ni začel, mora zagotoviti zadostno 
osnovo, na kateri lahko temelji primer.

vmešavanje: Spremeniti za neprimeren cilj ali na 
neprimeren način; izvajati neprimeren vpliv; oviranje, 
zavajanje ali zapletanje v kakršno koli zavajajoče 
obnašanje zaradi spreminjanja izvidov ali preprečevanje 
normalnih postopkov ali zagotavljanje zavajajoče 
informacije organizaciji proti dopingu.

[Komentar: Včasih se trdi, da 
odvzem vzorcev predstavlja 
kršitev načel nekaterih verskih 

in kulturnih skupin. Odločeno 
je bilo, da ni osnove za takšne 
trditve.]
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Ciljno testiranje: Izbor športnikov za testiranje, kjer se 
izbere specifične športnike ali skupine športnikov na 
nenaključni osnovi za testiranje ob določenem času.

Skupinski šport: Šport, pri katerem je dovoljeno 
zamenjati igralca med tekmovanjem.

testiranje: Del procesa Kontrole dopinga, ki vsebuje tudi 
načrtovanje razporeditve testiranja, jemanje vzorcev, 
ravnanje z vzorci, in prevoz vzorcev do laboratorija.

Prekupčevanje: Prodajanje, dajanje, transportiranje, 
prodajanje, razdeljevanje ali razpečevanje nedovoljene 
snovi ali nedovoljenega postopka (fizično ali z 
elektronskimi sredstvi), ki ga zagreši športnik, 
športnikovo spremljajoče osebje ali katera koli druga 
oseba, ki je predmet sodne pristojnosti organizacije 
proti dopingu kateri koli tretji strani; če, kljub temu ta 
definicija ne vključuje dejanj “bona fide” medicinskega 
osebja, ki vsebuje nedovoljene snovi ali nedovoljene 
postopke, ki so uporabljeni na originalen način v 
terapevtske namene ali druge opravičljive razloge, in ne 
vsebuje dejanj, ki vključujejo nedovoljene snovi, ki niso 
prepovedane za testiranja zunaj tekmovanja, razen če 
okoliščine kot celota kažejo, da takšne nedovoljene snovi 
niso namenjene za originalne in zakonite terapevtske 
namene. 

konvencija unesco: Mednarodna konvencija proti 
nedovoljenim snovem v športu, ki je bila sprejeta na 33. 
zasedanju generalne konference Unesco, 19. oktobra 
2005 in ki vključuje vsa dopolnila držav partneric 
konvencije in Konference držav partneric Mednarodne 
konvencije proti nedovoljenim snovem v športu.
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uporaba: Uporaba, jemanje, vnašanje, vbrizgavanje, 
ali prehranjevanje na kakršen koli način katere koli 
nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka.

WAdA: Svetovna agencija proti dopingu.
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Mednarodni standardi za testiranje
Mednarodni standardi za testiranje so bili prvič sprejeti leta 2003 in so stopili v veljavo 
leta 2004. Spodnje besedilo vsebuje popravke k Mednarodnim standardom za testi-
ranje, ki jih je sprejel Izvršni odbor Svetovne agencije proti dopingu 10. maja 2008. 
Popravljeni Mednarodni standardi za testiranje stopijo v veljavo 1. januarja 2009.

Izdala dne 16. maja 2008

Svetovna agencija proti dopingu
Stock exchange tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
PO Box 120
Montreal, Quebec
Canada H4Z 1B7

URL: www.wada-ama.org

Tel: +1 514 904 9232
Faks: +1 514 904 8650
E-mail: code@wada-ama.org
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PREDGOVOR 

Mednarodni standardi za testiranje Svetovnega kodeksa 
proti dopingu je obvezen mednarodni standard (2. 
stopnja) v okviru programa boja proti dopingu. 

Različico 3.0 Mednarodnih standardov za testiranje 
iz 2003 je sprejel izvršni odbor WADA 7. junija 2003. 
Skladno s spremembami Svetovnega kodeksa proti 
dopingu iz leta 2003, se je s podpisnicami začel postopek 
posvetovanja zaradi sprememb Mednarodnih standardov 
za testiranje. Različica 1.0 spremenjenih Mednarodnih 
standardov za testiranje je bila poslana podpisnicam in 
vladam v pregled in komentar avgusta 2006. Različice 
2.0 (2007), 3.0 (2007) in 4.0 (2008) so bile osnovane na 
podlagi pripomb in predlogov podpisnic in vlad med 
posvetovalnim postopkom. Dokument Mednarodni 
standardi za testiranje (januar 2009) je sprejel Izvršni 
odbor WAdA maja 2008.

uradno besedilo Mednarodnih standardov za testiranje 
hrani WADA in je objavljeno v angleščini in francoščini. V 
primeru razlik med angleškim in francoskim besedilom 
prevlada angleško besedilo. 
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PRVI DEL: UVOD, DOLO_ILA KODEKSA IN  
 DEFINICIJE

1.0 Uvod in področje delovanja 

glavni namen Mednarodnih standardov za 
testiranje je načrtovanje učinkovitega testiranja 
tako na tekmovanjih kot zunaj tekmovanj in 
ohranjati integriteto ter identiteto odvzetih 
vzorcev od trenutka, ko je športnik obveščen, do 
trenutka, ko so vzorci poslani na analizo.
Mednarodni standardi za testiranje vsebujejo 
standarde za načrtovanje razporeditve testiranja, 
obveščanje športnika, pripravo in izvajanje 
odvzema vzorcev, varnost/postopke po testiranju 
in transport vzorcev.

poleg tega oddelek 11.0 Mednarodnih standardov 
za testiranje postavlja obvezujoče standarde, ki naj 
jih izvajajo mednarodne zveze (MZ) in nacionalne 
organizacije proti dopingu (NOPD) (priznajo 
in izvajajo naj jih tudi druge organizacije proti 
dopingu) o zahtevah glede prebivališča, ki veljajo 
za športnike v njihovih registriranih seznamih 
za testiranje. Neizvajanje teh zahtev trikrat v 
obdobju 18 mesecev se šteje kot kršitev pravil 
proti dopingu na podlagi člena 2.4 Kodeksa. 

Mednarodni standardi za testiranje, vključno 
s prilogami, so obvezujoči za vse podpisnice 
Kodeksa. 

Svetovni program boja proti dopingu zajema vse 
elemente, ki so potrebni za zagotovitev največje 
usklajenosti, in najboljše primere ravnanja v 
mednarodnih in nacionalnih programih boja proti 
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dopingu. Glavni elementi so: Kodeks (stopnja 1), 
Mednarodni standardi (stopnja 2) in primeri dobre 
prakse (stopnja 3).

v uvodu h kodeksu sta namen in izvajanje 
Mednarodnih standardov povzeta takole:

»Mednarodni standardi za različna 
tehnična in delovna področja znotraj 
programa boja proti dopingu se bodo 
oblikovali na podlagi posvetovanja s 
podpisnicami in vladami, potem ko jih bo 
sprejela WADA.
namen Mednarodnih standardov je 
uskladitev znotraj organizacij za boj proti 
dopingu, ki so odgovorne za specifične 
tehnične naloge in druga opravila v 
sklopu programov boja proti dopingu. 
pristop k Mednarodnim standardom 
je obvezujoč za izvajanje Kodeksa. 
Mednarodne standarde lahko od časa 
do časa pregleda izvršni odbor WADA po 
tehtnem posvetovanju s podpisnicami 
in vladami. _e v Kodeksu ni drugače 
določeno, stopijo Mednarodni standardi 
in vse dopolnitve v veljavo z dnem, kot je 
zapisano v Mednarodnih standardih ali 
dopolnilu.«

Definicije, ki so natančno opredeljene v kodeksu, 
so napisane v poševnem tisku, dodatne definicije 
za Mednarodne standarde za testiranje pa so 
podčrtane.
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2.0 Določila Kodeksa

Spodnji členi Kodeksa 2009 se neposredno 
nanašajo na Mednarodne standarde za testiranje:

_len 2 v Kodeksu: Kršitev pravil proti dopingu

2.3 Zavračanje ali neuspešno dajanje vzorcev brez 
tehtne obrazložitve po obvestilu, kot to določajo 
predpisi boja proti dopingu, ali drugo izogibanje 
dajanja vzorcev.

2.4 Kršitev določila glede razpoložljivosti 
športnika za testiranje zunaj tekmovanja 
zajema neprijavo točnega naslova bivanja in 
odsotnosti od testiranja, ki je organizirano na 
osnovi predpisov, ki so skladni z Mednarodnimi 
standardi testiranja. Kakršna koli kombinacija 
treh neuspelih testiranj in/ali neprijave v

[Komentar k členu 2.3: Zavrnitev 
ali neuspeli odvzem vzorca je 
bil prepovedan v vseh pravilih 
proti dopingu pred uvedbo 
Kodeksa. Ta člen razširja tipično 
pravilo pred Kodeksom tako, 
da vključuje »kako drugače 
izogiba odvzemu vzorca« kot 
nedovoljeno ravnanje. Tako bi 
na primer šlo za kršitev pravil 
proti dopingu, če bi se ugotovilo, 

da se je športnik skrival pred 
uradnikom za kontrolo dopinga 
zaradi izogibanja obvestilu ali 
testiranju. Kršitev »zavrnitev 
ali neuspeli odvzem vzorca« 
lahko temelji na namernem 
ali nenamernem oziroma 
nepazljivem ravnanju športnika, 
medtem ko »izogibanje« 
odvzemu vzorca pričakuje 
namerno ravnanje športnika.]

[Komentar k členu 2.4: Ločene 
neuspele prijave prebivališča 
in neopravljena testiranja, ki 
jih objavi mednarodna športna 
zveza ali katera koli druga 
organizacija proti dopingu, 
ki ima pooblastilo za objavo 
neuspelih prijav prebivališča ali 
neopravljenih testov v skladu 

z Mednarodnimi standardi 
testiranja, se povezujejo pri 
izvajanju tega člena. V primernih 
okoliščinah, se neopravljeno 
testiranje ali neprijavljanje 
naslova šteje kot kršitev 
predpisov proti nedovoljenim 
snovem v skladu s členoma 2.3 
ali 2.5.]
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  osemnajstmesečnem obdobju, kot to določajo 
organizacije proti dopingu, ki imajo pristojnost 
nad določenim športnikom, se šteje kot kršitev 
pravil proti nedovoljenim snovem.

2.5 oviranje ali poskus oviranja katerega koli dela 
postopka kontrole dopinga

2.8 dajanje ali poskus dajanja nedovoljene snovi ali 
nedovoljenega postopka kateremu koli športniku 
na tekmovanju, ali dajanje ali poskus dajanja 
nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka 
kateremu koli športniku zunaj tekmovanja, 
ali pomoč, spodbujanje, lajšanje dostopa, 
nagovarjanje, prikrivanje ali katero koli dejanje, 
ki vsebuje kršitev predpisov proti dopingu, ali 
poskus kršitve protidopinških predpisov.

[Komentar k členu 2.5: Ta člen 
prepoveduje ravnanje, ki bi 
rušilo proces kontrole dopinga, a 
ni kako drugače vključeno med 
nedovoljene metode. Na primer, 
spreminjanje identifikacijske 

številke na obrazcu za kontrolo 
dopinga med samim testiranjem, 
zlom steklenice B ob analizi 
vzorca B ali s posredovanjem 
napačnih informacij organizaciji 
proti dopingu.]

[Komentar k členu 2:  
Kodeks ne šteje ravnanja 
športnikov ali druge osebe, 
ki je povezano s športnikovim 
spremljajočim osebjem, ki je v 

obdobju neustreznosti. Ne glede 
na to lahko športna organizacija 
sprejme lastna pravila, ki 
prepovedujejo takšno ravnanje.]
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_len 3 Kodeksa: Dokaz za doping

3.1 odstopanje od katerih koli drugih mednarodnih 
standardov ali drugih predpisov ali protidopinške 
strategije, ki ni povzročilo nasprotne analitične 
ugotovitve ali drugih kršitev predpisov proti 
dopingu, ne razvrednoti takšnih rezultatov. 
_e športnik ali druga oseba dokaže, da se je 
med testiranjem pojavilo odstopanje od drugih 
Mednarodnih standardov ali drugih predpisov 
ali protidopinške strategije, ki bi logično lahko 
povzročilo nasprotne analitične ugotovitve ali 
pojav drugih kršitev predpisov proti dopingu, 
potem mora v tem primeru organizacija proti 
dopingu dokazati, da takšno odstopanje ni 
povzročilo nasprotne analitične ugotovitve ali 
dejanske osnove za kršitev predpisov proti 
dopingu.

_len 5 Kodeksa: Testiranje 

5.1 Razporeditev načrta testiranja 

glede na omejitve pristojnosti pri testiranju na 
tekmovanjih v členu 15.1 ima vsaka nacionalna 
organizacija proti dopingu pristojnost za 
testiranje nad vsemi športniki, ki so prisotni v 
državi te nacionalne organizacije proti dopingu 
ali ki so državljani, rezidenti, imetniki licence 
ali člani športne organizacije iz te države. Vsaka 
mednarodna zveza ima pristojnost za testiranje 
nad športniki, ki so člani svoje nacionalne športne 
zveze ali sodelujejo na njihovih prireditvah. Vsi 
športniki morajo spoštovati katero koli zahtevo 
za testiranje s strani organizacije proti dopingu, 
ki ima pristojnost testiranja. Organizacije proti 
dopingu v sodelovanju z drugimi protidopinškimi 
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organizacijami, ki izvajajo testiranje istih 
športnikov in skladno z Mednarodnimi standardi 
testiranja:

5.1.1 Načrtujejo in izvajajo učinkovito število 
testov med tekmovanjem, kot tudi zunaj 
tekmovanj pri športnikih, nad katerimi 
imajo pristojnost, vključno in ne izključno 
pri športnikih iz njihovega registriranega 
seznama za testiranje. Vsaka mednarodna 
zveza ustanovi registrirani seznam za 
testiranje za športnike mednarodnega 
razreda v določenem športu in vsaka 
nacionalna organizacija proti dopingu 
ustanovi nacionalni registrirani seznam 
za testiranje športnikov, ki so prisotni v 
njeni državi ali so državljani, rezidenti, 
imetniki licence ali člani športne 
organizacije iz te države. V skladu s 
tem členom ima kateri koli športnik, 
ki je vključen v registrirani seznam za 
testiranje, dolžnost izpolnjevati zahteve 
iz naslova obveščanja o prebivališču, 
kot to določajo Mednarodni standardi za 
testiranje. 

 
5.1.2 Razen v izjemnih primerih se izvajajo 

vsa testiranja zunaj tekmovanja brez 
predhodnega opozorila.
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5.1.3 Prednostno izvajajo ciljno testiranje. 

5.1.4 izvajajo testiranja pri športnikih, ki so 
v obdobju neustreznosti/izklučitvi ali 
začasne neustreznosti/začasni izklučitvi. 

5.2 Standardi za testiranje Organizacije proti dopingu, 
ki imajo sodna pooblastila, izvajajo to testiranje v 
skladu z Mednarodnimi standardi za testiranje.

5.3 Upokojeni športniki, ki so se vrnili na 
tekmovanja

vsaka organizacija proti dopingu sprejme predpis, 
ki nalaga zahteve primernosti športnikom, ki niso 
neprimerni in se upokojijo iz športa, medtem ko 
so bili vključeni v registrirani seznam za testiranje 
in se potem vrnejo k aktivnemu nastopanju v 
športu.

[Komentar k členu 5.1.3: 
Ciljno testiranje je posebej 
specificirano, ker naključno 
testiranje ali preudarno 
testiranje ne zagotavlja, da bodo 
vsi primerni športniki testirani 
(na primer športniki svetovnega 
razreda, športniki, ki so v 
relativno kratkem času znatno 
izboljšali svoj nastop, športniki, 
katerih trenerji so že imeli 
pozitivne primere itd.). 

Jasno pa je, da ciljno testiranje 
ne sme biti uporabljeno v katere 
koli druge namene razen za 
kontrolo dopinga. Kodeks jasno 
nalaga, da športniki ne smejo 
pričakovati zgolj naključnega 
testiranja. Prav tako ne nalaga 
kakšnih razumnih sumov 
ali ustvarja zahtev za ciljno 
testiranje.]
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_len 7 Kodeksa: Ravnanje z rezultati

7.1 Prvi pregled glede nasprotnih analitičnih 
ugotovitev 

organizacija proti dopingu, ki je odgovorna 
za ravnanje z rezultati, po prejemu vzorca A 
»pozitivnega rezultata« (nasprotne analitične 
ugotovitve) opravi pregled, da bi ugotovila: 
(a) ali je bila odobrena izjema za uporabo v 
zdravstvene namene ali bo odobrena v skladu 
z določili Mednarodnih standardov za izjeme 
zaradi uporabe v terapevtske namene,  (b) ali 
obstaja očiten odmik od Mednarodnih standardov 
za testiranje ali mednarodnih standardov za 
laboratorije, ki so povzročili »pozitivni rezultat« 
(nasprotne analitične ugotovitve). 

7.2 Obvestilo po začetnem pregledu glede 
nasprotnih analitičnih ugotovitev 

v primeru, da prvi pregled nasprotnih analitičnih 
ugotovitev na podlagi člena 7.1 ne potrdi uporabe 
pravice do izjeme glede uporabe za zdravstvene 
namene ali pravice do izjeme zaradi uporabe v 
terapevtske namene, kot to določajo Mednarodni 
standardi za terapevtske izjeme, ali odmika od 
teh, kar je povzročilo pozitiven rezultat, pristojna 
organizacija proti dopingu takoj obvesti športnika 
v skladu s svojimi pravili o: (a) nasprotni analitični 
ugotovitvi; (b) o kršitvi predpisov proti dopingu, (c) o 
pravici športnika, da takoj vloži zahtevek za analizo 
vzorca B, ali če ni takšne zahteve, da se smatra, da 
je analiza B opuščena; (d) o predvidenem datumu, 
času in kraju analize vzorca B, če je športnik ali 
organizacija proti dopingu zahtevala analizo 
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vzorca B; (e) možnosti športnika ali športnikovega 
zastopnika do sodelovanja pri odpiranju in analizi 
vzorca B znotraj predvidenega časa v skladu z 
Mednarodnimi standardi za laboratorije, če je bila 
takšna analiza zahtevana; in (f) o športnikovi pravici, 
da zahteva kopijo laboratorijske dokumentacije 
vzorca A in B, ki vsebuje informacije, kot to 
določajo Mednarodni standardi za laboratorije. 
organizacije proti dopingu obvestijo tudi druge 
organizacije proti dopingu, kot je opisano v členu 
14.1.2. če organizacija proti dopingu odloči, da 
ne bo opravila postopka nasprotnih analitičnih 
ugotovitev v smislu kršitev predpisov proti 
dopingu, o tem obvesti športnika in organizacije 
proti dopingu, kot to določa člen 14.1.2.

7.3 Pregled netipičnih ugotovitev

kot določajo Mednarodni standardi, morajo 
v določenih okoliščinah laboratoriji poročati 
o prisotnosti nedovoljenih snovi, ki so lahko 
proizvedene endogeno kot o netipičnih 
ugotovitvah, ki morajo v nadaljnje preiskave. V 
primeru prejema vzorca z netipičnimi ugotovitvami 
mora organizacija proti dopingu, ki je odgovorna 
za ravnanje z rezultati, izpeljati pregled, da bi 
ugotovila, ali (a) gre za odobreno izjemo zaradi 
uporabe v terapevtske namene, ali (b) gre za očiten 
odmik od Mednarodnih standardov za testiranje 
ali Mednarodnih standardov za laboratorije, 
ki je povzročil netipične ugotovitve. _e pregled 
ne odkrije uporabe v terapevtske namene ali 
odmika, ki je povzročil netipične ugotovitve, mora 
organizacija proti dopingu izpeljati preiskavo. 
Ko je preiskava končana, se športnik ali druge 
organizacije proti dopingu, ki so določene v členu 
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14.1.2, obvestijo, ali se bodo netipične ugotovitve 
štele kot nasprotne analitične ugotovitve. 
Športnika se obvesti v skladu s členom 7.2. 

7.3.1 Organizacija proti dopingu ne bo 
obveščala o netipični ugotovitvi, dokler 
preiskava ne bo končana in sprejeta 
odločitev, ali se bodo netipične ugotovitve 
štele kot nasprotne analitične ugotovitve, 
razen če ne obstaja eden od naslednjih 
razlogov:

(a) če organizacija proti dopingu odloči, da 
mora biti vzorec B analiziran, preden se 
zaključi preiskava, v skladu s členom 7.3, 
lahko organizacija proti dopingu izpelje 
analizo vzorca B po tistem, ko obvesti 
športnika, pri čemer takšno obvestilo vsebuje 
opis netipične ugotovitve in informacije, kot 
je opisano v členu 7.2(b)–(f).

(b)če organizacija proti dopingu prejme 
zahtevo bodisi od organizatorja večje 
prireditve tik pred eno od njenih 
mednarodnih prireditev bodisi zahtevo od 
športne organizacije, ki je odgovorna za 
izbor ekipe v določenem roku za udeležbo 
na mednarodni prireditvi in ki s tem razkrije, 
da ima kateri koli športnik na seznamu, ki ga 
predloži organizacija za velike prireditve, ali 
športna organizacija v postopku morebitno 
netipično ugotovitev, mora organizacija 

[Komentar k členu 7.3.1(b): 
Pod pogoji, ki so opisani v členu 
7.3.1(b), se možnost pobude 

organizaciji za večje prireditve 
ali športnim organizacijam, ki so 
skladne z njenimi predpisi.]
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proti dopingu takšnega športnika tako 
označiti, potem ko je najprej športniku 
posredovala obvestilo o netipični ugotovitvi.

7.4 Pregled drugih kršitev predpisov proti 
dopingu, ki jih ne zajemajo členi 7.1–7.3.

organizacija proti dopingu ali drug organ, 
pristojen za pregled, ki ga ustanovi antidopinška 
organizacija, je pristojen za nadaljnje preiskave 
za morebitne kršitve predpisov proti dopingu v 
skladu z zahtevami predpisov proti dopingu, ki 
so bili sprejeti na podlagi kodeksa, ali s tistimi 
predpisi, za katere organizacija proti dopingu meni, 
da so primerni. V primerih, ko ima zadovoljivo 
osnovo, da je prišlo do kršitve predpisov proti 
dopingu, pravočasno izda obvestilo športniku 
ali drugim osebam, ki so naslovniki za prejem 
obvestila, v skladu z načinom, ki ga določi sama 
organizacija proti dopingu, o domnevni kršitvi 
predpisa proti dopingu in o osnovi za to kršitev. 
druge organizacije proti dopingu se obvestijo, kot 
določa člen 14.1.2. 

7.6 Umik iz športa

_e se športnik ali druga oseba umakne iz športa, 
medtem ko poteka postopek ravnanja z rezultati, 
pristojna organizacija proti dopingu, ki vodi 
postopek ravnanja z rezultati, ohrani pristojnost 
do zaključka postopka. _e se športnik ali druga 
oseba umakne, preden se postopek ravnanja z

[Komentar k členu 7.6: Ravnanje 
športnika ali druge osebe, 
preden je bila ta predmet 
pristojnosti katere koli 
organizacije proti dopingu, ne 

predstavlja kršitve predpisov 
proti dopingu, ampak je lahko 
legitimna podlaga, da se zavrne 
članstvo športnika ali druge 
osebe v športni organizaciji.]
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rezultati začne, ima organizacija proti dopingu, ki 
bi imela pristojnost ravnanja z rezultati v zvezi s 
tem športnikom ali drugo osebo, ki je ob katerem 
koli času kršila predpise proti dopingu, pristojnost, 
da izpelje postopke ravnanja z rezultati. 

_len 10 Kodeksa: Kazni za posameznika

10.3.3 V primeru kršitve člena 2.4 (neuspeh 
pri dokumentiranju naslova in/ali 
neopravljeno testiranje) je obdobje 
neustreznosti najmanj eno (1) leto in 
največ dve (2) leti na podlagi stopnje 
športnikove krivde.

10.00 Obnovitveno testiranje 

kot pogoj za ponovno pridobitev dovoljenja 
za tekmovanje ob koncu določenega obdobja 
prestajanja kazni mora športnik med trajanjem 
kazni biti na razpolago za testiranje zunaj 
tekmovanja, ki ga opravi pooblaščena organizacija 
proti dopingu, in mora na zahtevo dati točne podatke 
o bivališču. _e se športnik zaradi izreka kazni 
umakne iz športa ter se tudi izloči iz seznamov 
za testiranje zunaj tekmovanja in bi se takšen 
športnik kasneje želel ponovno vključiti v šport, 
se mu to omogoči šele po tistem, ko je športnik o 
tem obvestil organizacijo za boj proti dopingu ter 
se podvrgel testiranju zunaj tekmovanja za enako 
obdobje, kot je preostalo njegovo obdobje kazni, 
potem ko se je umaknil iz športa.

[Komentar k členu 10.3.3: Kazen 
v skladu s členom 10.3.3 je dve 
leti, kadar so vsi trije neuspehi 
pri dokumentiranju naslova 
ali neopravljenem testiranju 

neopravičljivi. V nasprotnem 
primeru se kazen oceni v 
razponu med dvema letoma in 
enim letom glede na okoliščine 
vsakega primera.]
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_len 14 Kodeksa: Zaupnost in poročanje

14.3 Podatki o športnikovem bivališču 

v skladu z nadaljnjimi določbami Mednarodnih 
standardov za testiranje morajo športniki, ki jih 
je mednarodna zveza ali nacionalna organizacija 
proti dopingu izbrala za uvrstitev na seznam 
testiranja, posredovati natančne podatke o 
prebivališču. Mednarodna zveza in nacionalna 
organizacija proti dopingu koordinirata izbor 
športnikov in zbiranje informacij o njihovem 
trenutnem bivališču ter o vsem obveščata WADA. 
Te informacije so dostopne prek sistema ADAMS, 
kjer je to mogoče, tudi drugim organizacijam za 
boj proti dopingu, ki imajo pooblastilo za testiranje 
športnikov v skladu s členom 15. Ti podatki so 
ob vsakem času zaupne narave; uporabljajo 
se lahko le za načrtovanje, koordiniranje in 
izvajanje testiranja; ko njihova veljavnost za 
zgoraj omenjene namene poteče, se ti podatki 
izbrišejo.

14.5 Informacijska hiša Clearing House glede 
kontrole dopinga

WADA opravlja naloge osrednje informacijske 
hiše glede podatkov o testiranju zaradi kontrole 
dopinga in njenih rezultatov za športnike 
mednarodnega razreda in športnike nacionalnega 
razreda, ki so vključeni v seznam testiranja 
nacionalne organizacije proti dopingu. Zaradi 
lažje koordinacije in razporeditve testiranja ter 
v izogib nepotrebnemu podvajanju testiranja, ki 
ga opravljajo različne organizacije proti dopingu, 
te obvestijo  osrednjo informacijsko hišo WADA o 
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vseh testiranjih na tekmovanjih, kot tudi tistih zunaj 
tekmovanj, takoj ko so bila testiranja opravljena. 
Te informacije bodo dostopne športniku, 
športnikovi panožni športni zvezi, nacionalnemu 
olimpijskemu komiteju, mednarodni zvezi ter 
Mednarodnemu olimpijskemu komiteju ali 
Mednarodnemu paraolimpijskemu komiteju. 
Za usposobitev informacijske hiše glede podatkov 
o testiranju za kontrolo dopinga je WAdA razvila 
orodje za vodenje podatkov ADAMS, ki odraža 
načela zasebnosti podatkov. WADA je razvila 
AdAMS zlasti, da bi bila skladna s statuti in 
normami o zasebnosti podatkov, ki naj jih WAdA 
in druge organizacije, ki uporabljajo sistem 
ADAMS, upoštevajo. Zasebne podatke o športniku, 
športnikovem spremljajočem osebju ali drugih, 
ki so vključeni v dejavnosti proti dopingu, hrani 
WAdA, kar nadzirajo kanadske oblasti, pristojne 
za zasebnost, v strogi zaupnosti in v skladu z 
Mednarodnimi standardi za zaščito zasebnosti. 
WADA vsaj enkrat na leto objavi statistično 
poročilo o zgoraj navedenih podatkih, ki jih WAdA 
prejme, pri čemer zagotovi, da je zasebnost 
športnika vedno upoštevana, in si prizadeva za 
dialog z nacionalnimi in regijskimi uradnimi 
službami za zaščito zasebnosti. 

 14.6 Zasebnost podatkov

Med izvajanjem obveznosti v skladu s kodeksom 
lahko organizacije proti dopingu zbirajo, 
shranjujejo, obdelujejo ali razkrivajo osebne 
podatke o športnikih in tretjih osebah. Vsaka 
organizacija proti dopingu je dolžna zagotoviti 
skladnost z veljavnimi zakoni o zasebnosti in 
predpisi glede zaščite osebnih podatkov ob 
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polnem upoštevanju teh pri ravnanju s podatki, 
kot tudi ob upoštevanju Mednarodnih standardov 
za zaščito zasebnosti, ki jih bo sprejela WADA, 
da bo zagotovila, da se športniki in nešportniki 
polno zavedajo in, kjer potrebno, tudi strinjajo z 
ravnanjem z njihovimi osebnimi podatki v povezavi 
z dejavnostmi proti dopingu na podlagi Kodeksa.

_len 15 Kodeksa: Obrazložitev odgovornosti   
 glede kontrole dopinga 

15.1 Testiranje na prireditvah 

odvzem vzorcev za kontrolo dopinga mora 
potekati tako na prireditvah na mednarodni kot 
tudi na prireditvah na nacionalni ravni. Vendar 
je na prireditvi za testiranje odgovorna, razen v 
skladu z določili spodaj, zgolj ena organizacija, ki 
daje pobudo za testiranje in ga v času prireditve 
tudi izvede. Na mednarodnih prireditvah 
prevzema odgovornost glede pobude in izvajanja 
jemanja vzorcev za kontrolo dopinga mednarodna 
organizacija, ki je odgovorna za pripravo prireditve 
(na primer Mednarodni olimpijski komite na 
olimpijskih igrah, mednarodna panožna športna 
zveza na svetovnih prvenstvih in panameriška 
športna organizacija za panameriške igre). Na 
prireditvah na nacionalni ravni izvaja odvzem 
vzorcev za kontrolo dopinga pooblaščena 
nacionalna organizacija proti dopingu iz te 
države.

15.1.1 _e organizacija proti dopingu ni odgovorna 
za pripravo in vodenje testiranja na 
neki prireditvi ter kljub temu želi izvesti 
dodatno testiranje športnikov med 
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potekom prireditve, organizacija proti 
dopingu najprej zaprosi odgovorno telo 
za prireditev dovoljenja za izvedbo in 
koordinacijo dodatnega testiranja. _e 
organizacija proti dopingu ni zadovoljna 
z odgovorom pristojne organizacije za 
organizacijo prireditve, organizacija proti 
dopingu zaprosi WAdA za dovoljenje 
za izvedbo dodatnega testiranja in za 
odločitev, kako koordinirati takšno 
dodatno testiranje. WADA ne odobri ali 
potrdi takšnega dodatnega testiranja, 
preden se ne posvetuje in obvesti 
odgovorne organizacije za prireditev. 

15.2 Testiranje zunaj tekmovanja 

testiranje zunaj tekmovanja morata spodbuditi in 
izpeljati mednarodna in nacionalna organizacija. 
testiranje zunaj tekmovanja lahko spodbudi 
in izpelje: (a) WADA; (b) Mednarodni olimpijski 
komite ali Mednarodni paraolimpijski komite 
glede olimpijskih iger in paraolimpijskih iger; 
(c) športnikova mednarodna zveza; (d) katera 
koli druga organizacija proti dopingu, ki ima 
pristojnost testiranja nad športnikom v skladu s 
členom 5.1 (Načrtovanje razporeditve testiranja). 

[Komentar k členu 15.1.1: 
Preden izda soglasje nacionalni 
organizaciji proti dopingu, 
da začne in izvede testiranje 
na mednarodni prireditvi, se 
WADA posvetuje z mednarodno 
organizacijo, ki je odgovorna za 
prireditev. Preden izda potrditev 
mednarodni zvezi za začetek in 
izvedbo testiranja na nacionalni 
prireditvi, se WADA posvetuje 

z nacionalno organizacijo proti 
dopingu iz države, kjer bo 
prireditev potekala. Organizacija 
proti dopingu, ki »začne in 
izvede testiranje« lahko, če 
tako odloči, sprejme sporazum 
z drugimi organizacijami, na 
katere prenese odgovornost za 
odvzem vzorcev ali druge vidike 
postopka kontrole dopinga.]
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testiranje zunaj tekmovanja se mora koordinirati z 
AdAMS, kjer je to razumno izvedljivo, da bi se s tem 
dosegla kar največja učinkovitost kombiniranega 
testiranja in da bi se izognili ponavljajočemu 
testiranju posameznega športnika.

15.4.1 Medsebojno priznavanje 
 Osnova za pravico do pritožbe v skladu s 

členom 13, testiranje, izjeme pri uporabi 
v zdravstvene namene in rezultati 
zaslišanja ali druge končne odločitve 
katere koli podpisnice, ki so v skladu 
z določili Svetovnega kodeksa proti 
dopingu 2007, različica 1.0 46, in so v 
okviru pristojnosti podpisnice, veljajo tudi 
v drugih državah podpisnicah. 

15.4.2 Podpisnice lahko priznajo podobne 
aktivnosti drugih organov, ki niso sprejele 
Kodeksa, če so pravila teh organizacij 
načeloma v skladu s Kodeksom.

[Komentar k členu 15.2: Dodatne 
pooblaščene organizacije za 
izvedbo testiranja se lahko 

pooblasti prek dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov med 
podpisnicami in vladami.]

[Komentar k členu 15.4.1: 
V preteklosti je bilo nekaj 
zmede pri razlagi tega člena 
glede izjem zaradi uporabe 
v terapevtske namene. _e ni 
drugače določeno v pravilih 
mednarodne zveze ali v 

sporazumu z mednarodno zvezo, 
nacionalne organizacije proti 
dopingu nimajo »pristojnosti« 
glede odobritve izjeme zaradi 
uporabe v terapevtske namene 
športnikom mednarodnega 
razreda.]

[Komentar k členu 15.4.2: Kadar 
je odločitev neke organizacije, 
ki ni sprejela Kodeksa, v 
nekaterih vidikih skladna z 
določili Kodeksa, v nekaterih 
vidikih pa ne, podpisnice 

poskusijo uporabiti odločitve v 
skladu s principi. _e na primer 
v procesu, ki je skladen s 
Kodeksom, nepodpisnica odkrije 
športnika, ki je storil kršitev 
predpisov proti dopingu v smislu 

se nadeljuje
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3.0 Izrazi in definicije ter razlaga 

3.1 Definirani izrazi iz Kodeksa 2009

ADAMS: protidopinški in administrativni upravni 
sistem je orodje za vodenje baze podatkov na 
spletu glede vnašanja, shranjevanja, izmenjave 
in poročanja, osnovan tako, da pomaga 
zainteresiranim in WAdA pri njihovem delovanju 
proti dopingu v skladu z zakonodajo na področju 
varstva podatkov.

Pozitivni rezultat – pozitiven rezultat: poročilo 
laboratorija ali druge od WAdA priznane ustanove 
za testiranje, ki skladno z Mednarodnimi standardi 
za laboratorije in ustrezno tehnično dokumentacijo 
v vzorcu ugotavlja prisotnost nedovoljenih 
snovi ali njihovih presnovkov (metabolitov), ali 
označevalcev (markerjev) (vključno s povečano 
prisotnostjo endogenih snovi), ali dokaz o uporabi 
nedovoljenega postopka. 

Organizacija proti dopingu: podpisnica, ki je 
odgovorna za sprejem predpisov, za začetek 
izvajanja ali uveljavljanje katerega koli dela 
procesa kontrole dopinga. To na primer vključuje 
tudi Mednarodni olimpijski komite, Mednarodni 
paraolimpijski komite, organizacijo za pripravo

prisotnosti nedovoljene snovi v 
njegovem telesu, in je obdobje 
neustreznosti krajše, kot je 
določeno v Kodeksu, potem 
podpisnice priznajo odkritje 
kršitev predpisov proti dopingu 

in mora športnikova nacionalna 
organizacija proti dopingu izvesti 
zaslišanje skladno s členom 8, 
da bi ugotovila, ali je treba izreči 
daljše obdobje neustreznosti na 
podlagi določb Kodeksa.]
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velikih športnih prireditev, ki izvajajo testiranje na 
svojih prireditvah, WAdA, mednarodne športne 
zveze in nacionalne organizacije proti dopingu. 

Športnik:  katerakoli oseba, ki sodeluje v 
športnih dejavnostih na mednarodni ravni (kot 
jih opredeljuje vsaka posamezna mednarodna 
zveza), na nacionalni ravni (kot jih opredeljuje 
vsaka nacionalna organizacija proti dopingu, 
vključno, ampak ne omejeno s tistimi osebami 
v registriranem seznamu za testiranje) in kateri 
koli drugi tekmovalec v športu, ki je kakor koli 
predmet sodne pristojnosti katere koli podpisnice 
ali druge športne organizacije, ki je sprejela 
Kodeks. Vse določbe Kodeksa, vključno z na 
primer testiranjem in izjemami zaradi terapevtske 
uporabe, se morajo izvajati za tekmovalce 
mednarodnega in nacionalnega razreda. 
nekatere nacionalne organizacije proti dopingu se 
lahko odločijo za uporabo pravil proti dopingu za 
športno rekreacijo in tekmovalcev kvalitativnega 
športa, ki niso v tistem trenutku na ravni ali 
potencialno na ravni tekmovalcev nacionalnega 
razreda. nacionalne organizacije proti dopingu 
morajo kljub temu uporabiti vse vidike kodeksa 
za takšne osebe. Sprejmejo se lahko posebna 
pravila za kontrolo dopinga za tekmovalce, ki 
niso mednarodnega in nacionalnega razreda, ki 
pa ne smejo biti v nasprotju s Kodeksom. Torej 
se lahko država odloči, da bo testirala raven 
športne rekreacije, ne bo pa zahtevala podatkov 
o trenutnem prebivališču. Na enak način se lahko 
organizator večje prireditve na prireditvi, na kateri 
sodelujejo zgolj športniki kvalitativnega razreda, 
odloči, da bo testiral športnike, ne bo pa zahteval 
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dokazil za izjeme zaradi uporabe v terapevtske 
namene ali informacije o prebivališču. Za potrebe 
člena 2.8 (Dajanje ali poskus dajanja) in za 
potrebe izobraževanja in izmenjave informacij na 
področju dopinga pa je vsaka oseba, ki sodeluje 
v športu pod okriljem katere koli podpisnice, 
vlade ali druge športne organizacije, ki sprejema 
Kodeks, športnik.

Netipična ugotovitev: poročilo iz laboratorija 
ali druge ustanove, akreditirane od WAdA, ki 
zahteva nadaljnje preiskave, kot je določeno 
v Mednarodnih standardih za laboratorije ali 
ustrezni tehnični dokumentaciji pred določitvijo 
glede nasprotne analitične ugotovitve.

Kodeks: Svetovni kodeks proti dopingu.

[Komentar: Ta definicija 
pojasnjuje, da so vsi športniki 
mednarodnega in nacionalnega 
razreda predmet protidopinških 
predpisov Kodeksa, z natančnimi 
definicijami mednarodne in 
nacionalne ravni športa, ki 
so opredeljene v predpisih 
mednarodnih zvez in nacionalnih 
organizacij proti dopingu. Na 
nacionalni ravni se sprejeta, s 
Kodeksom skladna pravila proti 
dopingu izvajajo najmanj za vse 
osebe nacionalnih ekip in vse 
osebe, ki ustrezajo tekmovanjem 
v tekmovanjih na nacionalni 

ravni v katerem koli športu. To 
pa ne pomeni, da morajo biti vsi 
navedeni športniki uvrščeni na 
registrirani seznam za testiranje 
nacionalne organizacije proti 
dopingu. Definicija tudi omogoča 
vsaki nacionalni organizaciji 
proti dopingu, če se seveda 
tako odloči, da razširi program 
boja proti dopingu tudi prek 
športnikov nacionalnega razreda 
na tekmovalce na nižjih ravneh 
tekmovanja. Tekmovalci vseh 
ravni tekmovanja naj prejmejo 
informacije in izobraževanje 
glede dopinga v športu.]
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tekmovanje: posamezna dirka, tekma, igra ali 
posamezno atletsko tekmovanje. Na primer 
košarkarska tekma, finale olimpijskega teka na 
100 metrov v atletiki. Za dirke na prizoriščih in 
druga atletska tekmovanja, kjer se podeljujejo 
nagrade na dnevni osnovi ali na osnovi drugih 
notranjih predpisov, se razlike med tekmovanjem 
ali dogodkom določijo v skladu z opredelitvami 
veljavnih določil mednarodne zveze.

Posledice kršitev predpisov proti dopingu: kršitev 
predpisov proti dopingu športnika ali druge osebe 
ima lahko eno od naslednjih posledic: 
(a) izključitev pomeni, da so športnikovi rezultati 
zlasti na tekmovanjih in na prireditvah neveljavni 
z vsemi posledicami, kot so vrnitev medalje, 
točk in nagrad; (b) neustreznost pomeni, da je 
športnik ali druga oseba izločen iz sodelovanja 
na katerem koli tekmovanju ali druge dejavnosti 
oziroma financiranja, kot to določa člen 10.9; in 
(c) začasna izključitev pomeni, da je športnik ali 
druga oseba začasno izločena iz sodelovanja v 
katerem koli tekmovanju do končne odločitve na 
zaslišanju, ki se vodi v skladu s členom 8 (Pravica 
do poštenega zaslišanja).

Kontrola dopinga: vsi koraki ali postopki, ki 
vključujejo načrtovanje razporeditve testiranja do 
končnega stanja v primeru pritožbe, vključno z 
vsemi koraki in postopki med tem, kot na primer 
določba o informaciji glede prebivališča, odvzem 
vzorcev in ravnanje z njimi, laboratorijsko analizo, 
izjemo zaradi uporabe v terapevtske namene, 
rokovanje z rezultati in zaslišanje.
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Prireditev: serija individualnih tekmovanj, ki 
jih vodi skupno telo (na primer olimpijske igre, 
svetovna prvenstva FINE (mednarodne plavalne 
zveze ali panameriške igre).

Na tekmovanju: če ni določeno drugače v pravilih 
mednarodne zveze ali druge organizacije proti 
dopingu, »na tekmovanju« pomeni obdobje 
dvanajstih ur pred tekmovanjem, na katerem bo 
športnik praviloma nastopil, in do konca takega 
tekmovanja ter postopek odvzema vzorca na tem 
tekmovanju.

Neodvisni opazovalni program: skupina opazo-
valcev, ki pod nadzorom WAdA opazuje in lahko 
zagotovi navodila za postopek kontrole dopinga 
na določenem tekmovanju in ji o svojih opažanjih 
poročajo.

Kaznovanost/neustreznost: glej posledice 
kršitev predpisov proti dopingu zgoraj.

Mednarodna prireditev: prireditev, na kateri je 
odgovorna organizacija Mednarodni olimpijski 
komite, Mednarodni paraolimpijski komite, 
mednarodna športna zveza, organizacija za 
pripravo velikih mednarodnih prireditev ali druga 
mednarodna športna organizacija in ki tudi 
imenuje tehnično osebje za prireditev.

Športnik mednarodnega razreda: športnik, ki ga 
je ena ali več mednarodnih športnih zvez uvrstila 
na »registrirani seznam za testiranje« določene 
mednarodne športne zveze.
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Mednarodni standardi: standardi, ki jih je 
sprejela WADA v podporo Kodeksu. Spoštovanje 
Mednarodnega standarda (v nasprotju z drugim 
alternativnim standardom, prakso in postopkom) 
zadostuje za ugotovitev, da so bili postopki, ki 
jih zajemajo Mednarodni standardi, primerno 
izvajani. Mednarodni standardi vključujejo vse 
tehnične dokumente, ki so izdani na podlagi 
Mednarodnih standardov.

Mladoletnik: fizična oseba, ki še ni dosegla 
starosti odraslih oseb v skladu z določili veljavnih 
zakonov njene ali njegove države prebivanja.

Nacionalna organizacija proti dopingu: telo(-
esa), ki so jim države določile prvenstveno 
pooblastilo in odgovornost za sprejemanje ter 
izvajanje pravil boja proti dopingu, za usmerjanje 
jemanja vzorcev, za vodenje rezultatov in 
izvajanje zasliševanj na nacionalni ravni. to 
vključuje institucijo, ki jo imenuje večje število 
držav, da deluje kot regionalna organizacija proti 
dopingu za te države. _e tega ni(so) storila(-e) 
organizacija(-e) nosilka(-e) javne(-ih) oblasti, je 
odgovorno telo nacionalni olimpijski komite kot 
njen pooblaščenec.

Nacionalni olimpijski komite (NOC): organizacija, 
ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite. 
izraz nacionalni olimpijski komite zajema tudi 
nacionalno športno konfederacijo v tistih državah, 
kjer nacionalna športna konfederacija izvaja 
naloge, tipične za nacionalni olimpijski komite na 
področju boja proti dopingu.
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Brez predhodnega obvestila: kontrola dopinga, 
ki poteka brez predhodnega opozorila športniku 
in kjer se športnika neprenehoma nadzoruje od 
prvega obvestila o zagotavljanju vzorca dalje.

Zunaj tekmovanja: katera koli kontrola dopinga, 
ki se ne izvaja na tekmovanju.

Seznam prepovedanih snovi: je seznam, ki 
predstavlja prepovedane snovi in prepovedane 
postopke.

Začasna izključitev: glej posledice zgoraj.

Registrirani seznam za testiranje: seznam 
vrhunskih športnikov, ki jih posebej ustanovi 
vsaka mednarodna športna zveza in nacionalna 
organizacija proti dopingu, ki so podvrženi tako 
testiranju na tekmovanju kot tudi testiranju 
zunaj tekmovanja kot del razporeditve testiranja 
mednarodne športne zveze ali nacionalne 
organizacije proti dopingu. Vsaka mednarodna 
zveza objavi seznam, ki identificira tiste 
športnike, ki so vključeni na registrirani seznam 
za testiranje, bodisi poimensko bodisi z jasnimi 
posebnimi kriteriji.

Vzorec ali primerek: biološko tkivo, zbrano za 
potrebe kontrole dopinga.

[Komentar: Včasih se trdi, da 
odvzem vzorcev predstavlja 
kršitev načel nekaterih verskih 

in kulturnih skupin. Odločeno 
je bilo, da ni osnove za takšne 
trditve.]



188 Mednarodni standardi za testiranje

Podpisnice: tiste organizacije, ki kodeks 
podpišejo in se strinjajo z njegovim izvajanjem, 
vključno z Mednarodnim olimpijskim komitejem, 
Mednarodnim paraolimpijskim komitejem, 
nacionalnimi olimpijskimi komiteji, organizacijami 
za velike športne prireditve, nacionalnimi 
organizacijami proti dopingu in WADA. 

Vmešavanje: spremeniti za neprimeren cilj ali 
na neprimeren način; izvajati neprimeren vpliv; 
oviranje, zavajanje ali zapletanje v kakršno 
koli zavajajoče obnašanje zaradi spreminjanja 
rezultatov ali preprečevanje normalnih postopkov 
ali zagotavljanje zavajajoče informacije 
organizaciji proti dopingu.

Ciljno testiranje: izbor športnikov za testiranje, 
kjer se izbere specifične športnike ali skupine 
športnikov na nenaključni osnovi za testiranje ob 
določenem času.

Testiranje: del procesa kontrole dopinga, ki 
vsebuje tudi načrtovanje razporeditve testiranja, 
jemanje vzorcev, ravnanje z vzorci in prevoz 
vzorcev do laboratorija.

Skupinski šport: šport, pri katerem je dovoljeno 
zamenjati igralca med tekmovanjem.

WADA: Svetovna agencija proti dopingu.

3.2 Definirani izrazi, specifični za Medanrodne 
standarde za testiranje 

Uradnik za odvzem krvi (UOK): uradnik, ki je 
usposobljen in pooblaščen od NOPD (nacionalne 
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organizacije proti dopingu) za odvzem vzorcev 
športnikov. 

Zaporedje skrbništva: zaporedje posameznikov 
ali organizacij, ki so odgovorne za vzorce od 
njihovega odvzema do predaje v analizo.

Nadzornik: uradnik, ki je usposobljen in 
pooblaščen od NOPD za izvajanje posebnih 
nalog, vključno z eno ali več od naslednjih: 
obveščanje športnikov, ki so bili izbrani za odvzem 
vzorcev; spremljanje in opazovanje športnikov do 
registracije pri postaji za kontrolo dopinga; in/ali 
pričevanje ali preverjanje pri oddajanju vzorca, 
kjer je posameznik(-ca) za to usposobljen(-a).

Uradnik za kontrolo dopinga (UKD): uradnik, 
ki je usposobljen in pooblaščen od NOPD, da 
s polnimi pooblastili vodi postopek odvzema 
vzorcev na določenem mestu.

Postaja za kontrolo dopinga: lokacija, na kateri 
se odvija postopek odvzema vzorcev.

Neizpolnjevanje/neskladnost: izraz za opis 
kršitve predpisov proti dopingu na podlagi členov 
Kodeksa 2.3, 2.5 in 2.8.

Neprijavljanje: neizpolnjevanje obveznosti 
športnika (ali tretje osebe, ki mu je športnik 
poveril to nalogo v skladu s klavzulo 11.3.6 ali 
11.5.4), da na podlagi klavzule 11.3 ali 11.5.6 
prijavi natančen in popoln naslov prebivališča.
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Mednarodna zveza (MZ): mednarodna nevladna 
organizacija, ki upravlja enega ali več športov na 
svetovni ravni.

Neopravljeno testiranje: neuspela športnikova 
razpoložljivost za testiranje na lokaciji in ob 
času, ki je bil določen v okviru 60-minutnega 
časovnega razmaka, navedenega v njegovi prijavi 
prebivališča na določen dan, kot je določeno v 
klavzuli 11.4 ali 11.5.6.

Nacionalna zveza: nacionalna nevladna orga-
nizacija, ki upravlja enega ali več športov na 
nacionalni ravni.

Naključni izbor: izbor športnikov za testiranje, ki 
ni ciljno testiranje. Naključno testiranje je lahko: 
popolnoma naključno (kjer ni vnaprej določenih 
kriterijev in so športniki izbrani poljubno s 
seznama imen športnikov) ali s preudarkom 
(kjer so športniki razvrščeni s pomočjo vnaprej 
pripravljenih kriterijev, da bi s tem povečali ali 
znižali možnosti izbora).

Odgovorna OPD: organizacija proti dopingu, ki je 
odgovorna za posamezne zadeve glede prebivališča 
na podlagi klavzule 11.5.

Oprema za odvzem vzorcev: posodice oziroma 
naprave za neposredno jemanje ali hrambo 
vzorcev športnikov med postopkom jemanja 
vzorcev. Oprema za odvzem vzorcev je sestavljena 
najmanj iz:
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za odvzem vzorcev urina:
posode za zbiranje vzorcev, ko zapušča telo • 
športnikov;
steklenic, ki se lahko zapečatijo in zavaru-• 
jejo (varovalno zapiranje) in ki imajo tesnila za 
zaščito vzorcev;
d• elnega kompleta za vzorec;

za odvzem vzorcev krvi:
igel za odvzem vzorca;• 
stekleničk za kri, ki se lahko zapečatijo in za-• 
varujejo (varovalno zapiranje) za zaščito vzorca.

Osebje za odvzem vzorcev: skupina usposobljenih 
ljudi, ki so od NOPD pooblaščeni za izvajanje ali 
sodelovanje pri postopkih odvzema vzorcev.

Postopek odvzema vzorcev: vsi zaporedni postopki, 
ki neposredno vključujejo športnika(-e) od obvestila 
do trenutka, ko športnik-(i) zapusti(-jo) postajo za 
odvzem vzorcev po oddaji vzorca(-ev).

Primerna specifična gravitacija za analizo: 
specifična gravitacija, ki se meri pri 1.005 ali 
višje, a z refraktometrom, ali 1.010 ali višje z 
laboratorijskimi paličicami. 

Primerna količina urina za analizo: najmanj 90 
ml za popolno ali delno analizo.  

Dejavnost ekip: kot je opredeljeno v klavzuli 
11.5.3.

Načrt za razporeditev testiranja: kot je 
opredeljeno v klavzuli 4.2.1.
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Neuspeli poskus poročila: podrobno poročilo 
neuspelega poskusa testiranja, celotni opis je v 
klavzuli 11.6.3(a).

Neprijava prebivališča: neprijava in neopravljen 
test. 

Prijava prebivališča: informacija športnika ali v 
imenu športnika, ki je v registriranem seznamu za 
testiranje, ki opredeljuje športnikovo prebivališče 
v naslednjem četrtletju v skladu s klavzulo 11.3 
(ali neobvezno v primeru ekipnega športa v 
skladu s klavzulo 11.5).

3.3 Razlaga Mednarodnih standardov za testiranje

3.3.1 _e ni drugače določeno, se sklicevanje 
na klavzule v tem dokumentu nanaša na 
klavzule teh Mednarodnih standardov za 
testiranje.

3.3.2 Komentarji k različnim določbam 
Mednarodnih standardov za testiranje 
so dodani zaradi razumevanja in razlage 
Mednarodnih standardov.
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DRUGI DEL: STANDARDI ZA TESTIRANJE

4.0 Načrtovanje

4.1 Cilj

Cilj je priprava načrtov za razporeditev testiranja, 
ki so specifični za ustrezen šport (v primeru neke 
MZ) ali ustreznega naroda (v primeru NOPD). 
Skupni cilj v vseh primerih je načrtovati in izvesti 
učinkovito razporeditev odvzema vzorcev bodisi na 
tekmovanjih bodisi zunaj tekmovanj pri vsakem 
narodu, športu ali disciplini znotraj športa 
(kot velja), ki vodi k učinkovitemu odkrivanju, 
odklanjanju in preprečevanju uporabe dopinga v 
tem športu/disciplini/narodu. 

4.2 Splošno

4.2.1 Vsaka OPD, ki ima pooblastila za testiranje, 
mora oblikovati načrt za zmogljivo in 
učinkovito razporeditev virov za testiranje 
v vseh športih pod njenimi pristojnostmi 
(v primeru NOPD), v različnih državah 
v sklopu njenih pristojnosti (v primeru 
MZ) in v različnih disciplinah znotraj 
enega športa pod njenimi pristojnostmi 
(v primeru MZ in NOPD). Takšen načrt, 
ki mora biti v skladu z zahtevami redno 
nadzorovan, ovrednoten, prilagojen in 

[4.2 Komentar: Katerakoli 
druga OPD, ki ima (kot NOPD) 
pristojnosti testiranja nad 
precejšnjim številom različnih 
in drugače nepovezanih športov 
(na primer organizacija za večje 
prireditve), se obravnava v teh 

Mednarodnih standardih na 
enak način kot NOPD v povezavi 
z načrtom za razporeditev 
testiranja in razporeditvijo virov 
za testiranje prek teh različnih 
športov (glej klavzule 4.3.1, 4.3.6 
in 4.4.4).]
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 posodobljen, se v teh Mednarodnih 
standardih imenuje načrt za razporeditev 
testiranja.

4.2.2 Načrtovanje se začne z zbiranjem 
informacij (na primer v povezavi 
s številom ustreznih športnikov v 
posameznem športu/disciplini/narodu, 
kakor tudi o osnovni strukturi sezone za 
šport/disciplino, vključno s standardnim 
razporedom tekmovanj in oblik treniranja 
za vsak šport/disciplino); vrednotenje 
možnega tveganja glede dopinga in 
morebitni običaj za vsak šport/disciplino/
narod; in se nato z oblikovanjem načrta 
za razporeditev testiranja, ki razvrsti 
razpoložljive vire na najbolj zmogljiv in 
učinkovit način, soočiti s temi tveganji. 

4.2.3 Glavne dejavnosti so torej zbiranje 
informacij, nadzorovanje in spremljanje; 
ocena tveganja; ter oblikovanje, 
nadzorovanje, ocenjevanje, prilagajanje 
in posodabljanje načrta za razporeditev 
testiranja.

4.2.4 OPD poskrbi, da športnikovo spremljajoče 
osebje in/ali druga oseba, ki je v 
konfliktu interesov, ni vključena v načrt 
za razporeditev testiranja za njihove 
športnike ali v postopek izbora športnikov 
za testiranje. 
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4.3 Zahteve za načrt za razporeditev testiranja

4.3.1 Osnova za načrt za razporeditev testiranja 
mora biti premišljena ocena tveganja 
dopinga in morebitne oblike dopinga 
za obravnavani šport/disciplino/narod. 
V primeru MZ je poleg ocene tveganja 
za vsako disciplino znotraj športa treba 
upoštevati tudi moč nacionalnega 
programa proti dopingu znotraj države 
pod njeno pristojnostjo, da bi se s 
tem zagotovila primerna koordinacija 
in učinkovitost uporabljenih virov za 
testiranje. V primeru NOPD naj bi se 
poleg lastne ocene tveganja za vsak 
posamezni šport/disciplino pod njeno 
pristojnostjo upoštevalo tudi relativno 
tveganje dopinga med različnimi športi v 
sklopu njene pristojnosti, kakor tudi

[4.3.1 Komentar: Pričakuje in 
razume se, da imajo različne 
NOPD različne zahteve in 
prioritete nacionalne strategije. 
Določena NOPD, na primer, 
lahko ima legitimne razloge, 
da daje prednost določenim (ali 
vsem) olimpijskim športom, 
medtem ko ima lahko druga 
legitimne razloge, da zaradi 
različnih športnih značilnosti 
tega naroda daje prioriteto na 
primer nekaterim poklicnim 
športom. Te zahteve nacionalne 
strategije so pomembne pri 
preučevanju načrtovanja 
razporeditve testiranja NOPD, 
skupaj z NOPD pri oceni tveganja 
za doping v prazničnih športih, 
ki se igrajo v okviru njenih 
nacionalnih pristojnosti. Vodijo 

lahko k odločitvi NOPD, da v 
svojih načrtih za razporeditev 
testiranja za določeno 
obdobje:(1) ne razporedijo 
nobenega testiranja v enem 
ali večih športih v okviru 
njenih pristojnosti; in/ali (2) v 
njenih načrtih za razporeditev 
testiranja razporedijo testiranje 
na določen šport, ampak ne 
vključijo nobenega športnika 
iz tega športa v svoj nacionalni 
registrirani seznam za testiranje 
za sprožitev zahtev glede 
prebivališča v poglavju 11 
teh Mednarodnih standardov 
(glej naprej klavzulo 4.4.4(b)). 
Takšne odločitve je treba sproti 
pregledovati; glej klavzulo 
4.3.11.]
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 nacionalne zahteve strategije in prioritet 
proti dopingu, ki jih lahko upošteva med 
temi različnimi športi. 

4.3.2 opd najmanj oceni morebitno tveganje 
za doping in morebitne oblike dopinga za 
vsak šport in/ali discipline, ki temelji na:

a) telesni zahtevnosti športa in/ali 
discipline, ter morebitne učinke za 
izboljšanje nastopanja, ki jih lahko 
doping izvabi;

b) veljavni statistiki analize dopinga;
c) razpoložljivih raziskavah o trendih  
 dopinga;
d) zgodovini dopinga v določenem
 športu/disciplini;
e) obdobju treninga in tekmovalnem  
 koledarju;
f) sprejetih informacijah o morebitnih  
 primerih dopinga. 

4.3.3  opd oblikuje in dokumentira načrt za 
razporeditev testiranja, ki temelji na 
informaciji, ki se nanaša na klavzulo 
4.3.2; število športnikov, vključenih v 
šport/disciplino; tekmovalni koledar; 
dejavnosti proti dopingu drugih opd, 
ki imajo pooblastila za testiranje v 
povezavi s tem športom/disciplino; oceno 
rezultatov prejšnjega ciklusa načrta 
za razporeditev testiranja; (v primeru 
MZ) moč nacionalnega programa proti 
dopingu od naroda do naroda;  (v primeru 
NODP) in zahteve nacionalne strategije 
proti dopingu glede na klavzulo 4.3.1.
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4.3.4  OPD določi število odvzemov vzorcev, 
ki jih ima na voljo za posamezni šport/
disciplino/narod (kot je potrebno), 
vključno s testiranjem urina in krvi 
zunaj tekmovanj in na tekmovanjih. 
razporeditev virov med testiranjem urina 
in krvi zunaj tekmovanj in na tekmovanjih 
je odvisna od relativnega tveganja za 
doping v takšnih obdobjih za vsak šport/
disciplino, ki se ocenjuje.

4.3.5 Vsaka MZ oceni relativne vrednosti 
testiranja zunaj tekmovanj in na 
tekmovanjih v njenem športu in v 
posameznih disciplinah znotraj tega 
športa. Pri športih/disciplinah z visokim 
tveganjem dopinga zunaj tekmovanja 
se testiranje zunaj tekmovanja opravi 
prioritetno in se znatni delež testiranja 
izvede zunaj tekmovanj. Kljub temu 
se nekaj materiala zbere tudi na 
tekmovanjih. Za tiste športe/discipline, 
kjer je raven tveganja za doping zunaj 
tekmovanja, se prioritetno izvede 
testiranje na tekmovanjih in se znatna 
količina testiranja izvede na tekmovanjih. 
kljub temu se nekaj materiala zbere tudi 
na testiranjih na tekmovanjih. 

4.3.6 Vsaka NOPD najprej določi, kako bo 
razporedila odvzem vzorcev za svoje 
potrebe po posameznih športih v okviru 
njene pristojnosti, ki temelji na analizi 
relativnega tveganja med temi športi, 
kot tudi na podlagi zahtev nacionalne 
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strategije proti dopingu v skladu s 
klavzulo 4.3.1. Ko enkrat določi prioritetne 
športe, na katere bodo razporejeni viri za 
testiranje, nopd opravi oceno relativne 
vrednosti testiranja zunaj tekmovanj in na 
tekmovanjih v tistih prioritetnih športih/
disciplinah. V tistih športih/disciplinah, 
kjer oceni, da obstaja visoko tveganje za 
doping v obdobju zunaj tekmovanj, nopd 
zagotovi, da je testiranje zunaj tekmovanj 
prioritetno in da naj se znatni delež 
letnega testiranja izvede zunaj tekmovanj. 
Kljub temu se določena količina 
materiala zbere tudi na tekmovanjih. 
Za tiste športe/discipline, kjer NOPD 
ocenjuje, da je tveganje za doping 
zunaj tekmovanj nizko, se testiranje na 
tekmovanjih smatra prioritetno. Kljub 
temu se določena količina material zbere 
tudi zunaj tekmovanj.

4.3.7 Za oblikovanje načrta za razporeditev 
testiranja, ki na premišljen način vsebuje 
tudi koordinacijo z dejavnostjo testiranja 
drugih opd:   

a) opd koordinira dejavnosti testiranja 
tako, da se izogne podvajanju. Na 
podlagi člena 15.1. Kodeksa se o vlogi in 
nalogah glede testiranja na prireditvah 
sprejme predhodni dogovor.

b) opd brez nepotrebnih zamud izmenjuje 
informacije o testiranju z drugimi 
ustreznimi opd, še najbolje prek 
AdAMS ali druge centralizirane baze 
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podatkov s podobno funkcionalnostjo 
in varnostjo na podlagi člena 14.5 v 
Kodeksu. 

4.3.8 Kot del načrta za razporeditev testiranja 
OPD določi tip testa za vsak šport/
disciplino/narod, kot je potrebno, tudi 
med odvzemom vzorcev urina ali krvi, ki 
temelji na analizi tveganja za doping za 
določen šport/disciplino, kot opredeljuje 
klavzula 4.3.4.

4.3.9  OPD zagotovi, da je čas testiranja 
načrtovan tako, da zagotavlja optimalno 
zavračanje in odkrivanje primerov 
dopinga.

4.3.10 Razen v izjemnih in utemeljenih 
okoliščinah testiranje poteka brez 
predhodnega obvestila:

a) Za testiranje na tekmovanjih je lahko 
kraj znan vnaprej. Kljub temu se 
naključni športnik/kraj ne odkrije 
športniku pred obvestilom.

b)  vsa testiranja zunaj tekmovanj se 
izvedejo brez predhodnega obvestila, 
razen v izjemnih in utemeljenih 
okoliščinah.

4.3.11  opd dokumentira svoj načrt za 
razporeditev testiranja in uvede sistem, 
kjer se ta načrt za razporeditev testiranja 
pregleda in, če je treba, posodobi z 
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namenom, da se vključijo nove informacije 
ter upošteva odvzem vzorcev drugih OPD. Ti 
podatki se uporabijo za pomoč pri presojanju, 
ali je potrebno prilagajanje v načrtu ali ne.

4.4 Zahteve za izbor športnikov za testiranje 

4.4.1 Pri izvajanju načrta za razporeditev 
testiranja opd izbere športnike za odvzem 
vzorcev na način ciljnega testiranja in 
naključnega izbora. 

4.4.2 OPD zagotovijo, da je znatna količina 
testiranja opravljena po načrtu za 
razporeditev testiranja po metodi ciljnega 
testiranja, ki temelji na pametni presoji 
ocene tveganja za doping in o najbolj 
učinkoviti uporabi virov za zagotovitev 
optimalnega odkrivanja in odvračanja. 
Dejavniki, ki so odločilni pri odločanju, 
kdo naj bo predmet ciljnega testiranja, 
so odvisni od vrste športa, ampak ne 
vsebujejo (brez omejitev) nekaterih ali 
vseh naslednjih dejavnikov: 

n• enormalnih bioloških parametri (krvnih 
parametrov, slik steroidov itd);
poškodb;• 
umika ali odsotnosti od pričakovanega • 
tekmovanja;
prenehanja kariere ali povratka iz • 
prenehanja kariere;
obnašanja, ki kaže na doping;• 
nenadnega večjega izboljšanja pri nas-• 
topanju;
p• onavljajočega neprijavljanja prebi-
vališča; 
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p• rijavljanja prebivališča, ki lahko kaže 
na potencialno povečanje tveganja dop-
inga, vključno s preselitvijo na oddaljen 
kraj; 
zgodovine nastopov športnika;• 
š• portnikove starosti, na primer 
približevanje upokojitve, prehod iz mla-
dinskih v članske kategorije; 
z• godovine športnikovih testiranj;
športnikove vrnitve po obdobju neustr-• 
eznosti;
fi• nančne spodbude za izboljšan nas-
top, kot na primer nagradni denar ali 
možnosti sponzoriranja;
 š• portnikovega druženja s tretjo stranjo, 
kot je trener ali zdravnik, z zgodovino 
vpletenosti v doping;  
zanesljive informacije od tretje strani.• 

4.4.3 Testiranje, ki ni ciljno testiranje, se določi 
na način naključnega izbora in se izvede 
s pomočjo dokumentiranega sistema 
izbora. Pretehtan naključni izbor se izvaja 
po jasnih kriterijih in lahko upošteva 
kriterije, ki so navedeni v klavzuli 4.4.2 
(kot je primerno) z namenom, da se 
zagotovi izbor večjega odstotka športnikov 
»s tveganjem«. 

4.4.4 Na podlagi določil v klavzuli 11.2:

a) Poleg oblikovanja načrta za razporeditev 
testiranja, ki je specifičen za šport, 
mora MZ določiti kriterije za vključitev 
določenih športnikov iz tega športa v 
mednarodni registrirani seznam za 
testiranje, za katerega veljajo zahteve 
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glede prebivališča v poglavju 11 teh 
Mednarodnih standardov. V izogib dvomu 
mora načrt za razporeditev testiranja 
MZ zajeti vse ustrezne športnike in 
ne samo športnike, vključene na 
mednarodni registrirani seznam za 
testiranje. Skladno s tem naj MZ 
izbere športnike za testiranje (vključno 
s testiranjem zunaj tekmovanj), ki 
niso vključeni na njen mednarodni 
registrirani seznam za testiranje.  Kljub 
temu mora biti primerni delež testov 
zunaj tekmovanja, ki je opredeljen v 
načrtu za razporeditev testiranja in 
izveden na športnikih z mednarodnega 
registriranega seznama za testiranje. 

b) poleg oblikovanja načrta za 
razporeditev testiranja, ki razporeja 
vire testiranja med nekatere ali vse 
športe v okviru njenih pristojnosti, mora 
NODP določiti kriterije za vključitev 
določenih športnikov iz tega športa v 
mednarodni registrirani seznam za 
testiranje, za katerega veljajo zahteve 
glede prebivališča v poglavju 11 teh 
Mednarodnih standardov. V izogib 
dvomu mora načrt za razporeditev 
testiranja nodp zajeti vse ustrezne 
športnike in ne samo športnike, 
vključene na mednarodni registrirani 
seznam za testiranje, in skladno s 
tem naj nodp izbere športnike za 
testiranje (vključno s testiranjem 
zunaj tekmovanj), ki niso vključeni na 
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njen mednarodni registrirani seznam 
za testiranje. Kljub temu mora biti za 
športnike iz posameznih športov, ki so 
bili vključeni v nacionalni registrirani 
seznam za testiranje, primerni delež 
testov opravljen zunaj tekmovanja 
za te športe v načrtu za razporeditev 
testiranja za te športnike. 

4.4.5 kadar opd pooblasti ukd, da izbere 
športnike za odvzem vzorcev, je opd 
dolžna UKD zagotoviti kriterije v skladu z 
načrtom za razporeditev testiranja. 

[4.4.4 Komentar: Kot je nadalje 
pojasnjeno v poglavju 11 
Mednarodnih standardov, je 
glavni namen registriranega 
seznama za testiranje določiti 
športnike iz ustreznih športov, 
ki naj bi bili podvrženi določilom 
glede prebivališča poglavja 11 
teh mednarodnih standardov. Ta 
odločitev je v glavnem odvisna 
od ocene tveganja dopinga zunaj 
tekmovanja v teh športih ali 
disciplinah: večje ko je tveganje, 
večji je registrirani seznam 
za testiranje; manjše ko je 
tveganje, manjši je registrirani 
seznam za testiranje. Podobno 
lahko tudi število športnikov 
v registriranem seznamu za 
testiranje znatno niha od športa 
od športa. V skladu s klavzulo 
11.2 so vendarle določene 
minimalne zahteve za sestavo 
registriranega seznama za 
testiranje in na podlagi klavzule 
4.4.4 mora biti primerno število 
testov opravljenih na športnikih 
iz registriranega seznam za 
testiranje zunaj tekmovanja, 
kot je določeno v načrtu za 

razporeditev testiranja. 
V primeru NODP so ustrezni 
športi v skladu s klavzulo 
4.4.4(b) tisti, ki so v okviru njene 
pristojnosti in za katere se 
odloči, da jih na osnovi zahtev 
nacionalne strategije in prioritet, 
skladno s klavzulo 4.3.1, kot 
tudi na podlagi ocene tveganja 
in drugih dejavnikov iz klavzule 
4.3.3, ocenjuje kot »prioritetne« 
športe za potrebe za testiranje 
zunaj tekmovanja. Na temelju 
teh dejstev lahko NODP odloči, 
da ne vključi športnikov iz 
določenega športa ali športov v 
nacionalni registrirani seznam 
za testiranje. Ta odločitev 
mora biti redno pregledana v 
skladu s klavzulo 4.3.11. Kljub 
temu pa mora biti tam, kjer 
se NODP odloči, da vključi 
športnike iz določenega športa 
v nacionalni registrirani seznam 
za testiranje, primerno število 
testov zunaj tekmovanja 
razporejenih za ta šport v 
načrtu za razporeditev testiranj, 
opravljenih na teh športnikih.]
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4.4.6  glede na izbor športnika za odvzem vzorcev 
in pred obveščanjem športnika OPD in/ali 
UKD poskrbi, da se odločitve glede izbora 
športnika razkrijejo le tistim, ki morajo 
biti obveščeni, da lahko poskrbijo za 
obveščanje športnika in njegovo testiranje 
na osnovi principa brez predhodnega 
obvestila.

5.0 Obveščanje športnikov

5.1 Cilj

Cilj je poskrbeti, da se opravijo razumni ukrepi, 
da se poišče športnika, da se izbranega športnika 
obvesti, kot je določeno v klavzuli 5.4.1, da 
se ohranijo pravice športnika, da ni možnosti 
manipuliranja z oddanimi vzorci in da se obvestilo 
uradno dokumentira.

5.2 Splošno

Obveščanje športnikov se začne, ko OPD sproži 
postopek obveščanja izbranega športnika, in 
konča, ko športnik pride na postajo za kontrolo 
dopinga ali ko opd izve za neizpolnjevanje 
športnika glede njegovih obveznosti.

[5.1 Komentar: WADA pripravi 
navodila za pomoč OPD pri 
določanju, kaj se šteje za 

razumne poskuse za iskanje 
športnika v specifičnem pomenu 
poglavja 11 (prebivališče).]
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glavni cilji so:
določiti UKD-je, nadzornike in drugo osebje za • 
odvzem vzorcev;
ugotoviti lokacijo športnika in potrditi njegovo/• 
njeno identiteto;
sporočiti športniku, da je bil izbran za odvzem • 
vzorcev ter ga obvestiti o njegovih pravicah in 
dolžnostih;
pri odvzemu vzorcev brez predhodnega obves-• 
tila je potreben stalni nadzor nad športnikom 
od trenutka obvestila do prihoda na postajo za 
kontrolo dopinga in
dokumentiranje obvestil.• 

5.3 Zahteve pred obveščanjem športnikov

5.3.1 _e ne gre za izjemo, je glavni način 
obveščanja v primeru odvzema vzorcev 
zunaj tekmovanja  obveščanje brez 
predhodnega obvestila, kjer koli je to 
mogoče.

5.3.2 Za izvajanje in pomoč pri postopku 
odvzema vzorcev imenuje in pooblasti 
osebe za odvzem vzorcev, ki so bile 
posebej usposobljene za njihove naloge, 
ki niso pod vplivom nasprotja interesov 
zaradi izida odvzema vzorcev in ki niso 
mladoletne.

5.3.3  Osebe za odvzem vzorcev nosijo uradno 
pooblaščeno identifikacijo, ki jo zagotovi 
in nadzira OPD. v primeru ukd takšna 
dokumentacija navaja njihova imena. UKD 
imajo pri sebi še dodatno identifikacijo, 
ki vsebuje njihovo ime in sliko (to je 
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identifikacijsko izkaznico OPD, vozniško 
dovoljenje, zdravstveno izkaznico, potni 
list ali podoben veljaven dokument) in 
datum poteka veljavnosti identifikacije.

5.3.4  OPD sprejme kriterije za preverjanje 
identitete nekega športnika, ki je bil 
izbran za odvzem vzorcev. To zagotavlja, 
da je športnik, ki je bil izbran, resnično 
športnik, ki je bil obveščen. Način 
identificiranja športnika mora biti razviden 
v dokumentaciji kontrole dopinga. 

5.3.5  OPD, UKD (uradnik za kontrolo dopinga) 
ali nadzornik, kot je bilo uveljavljeno, 
ugotovi lokacijo izbranega športnika in 
pripravi načrt pristopa ter trenutek predaje 
obvestila, pri čemer mora upoštevati 
specifičnost športa/tekmovanja/treninga 
in obravnavano situacijo.

5.3.6  OPD vzpostavi sistem za podrobno 
zapisovanje poskusov in rezultatov 
obveščanja športnika. 

5.3.7 Športnika se prvega obvesti o tem, da 
je bil izbran za odvzem vzorcev, razen 
v primerih, ko se zahteva stik s tretjo 
stranjo, kot to določa klavzula 5.3.8.

[5.3.3 Komentar: Nadzornikom 
ni treba imeti dokumentacije, 
ki jih identificira po imenu in 
s sliko. Pokazati morajo zgolj 

uradno pooblastilo, ki jo izda 
OPD, kot je na primer potni 
nalog ali pismo s pooblastilom.]
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5.3.8  OPD, UKD (uradnik za kontrolo dopinga) ali 
nadzornik, če je tako uveljavljeno, preuči, 
ali je potrebna tretja stran, ki jo je treba 
obvestiti pred obveščanjem športnika 
zaradi tega, ker je športnik mladoleten (kot 
je opredeljeno v prilogi C – Prilagoditve 
za športnike, ki so mladoletni), ali kjer je 
to potrebno, ker je športnik posameznik 
s posebnimi potrebami (kot to določa 
Priloga B – Dopolnila za športnike s 
posebnimi potrebami), ali v primerih, ko 
je potreben oziroma je na voljo prevajalec 
pri obveščanju.

5.4 Zahteve pri obveščanju športnika

5.4.1 Po vzpostavitvi prvega stika mora OPD, 
UKD (uradnik za kontrolo dopinga) ali 
nadzornik, kot je bilo sprejeto, zagotoviti, 
da je športnik ali tretja oseba (če se 
tako zahteva v skladu s klavzulo 5.3.8) 
obveščen o naslednjem:

[5.3.8 Komentar: V primeru 
testiranja na prireditvi je 
dovoljeno obvestiti tretje strani o 
tem, da se bo izvajalo testiranje, 
zaradi pomoči osebju za odvzem 
vzorcev, kjer je to potrebno, 
pri identificiranju športnika(-
kov), ki bodo testirani, in zaradi 

obveščanja teh športnikov, da 
morajo zagotoviti vzorec. Kljub 
temu pa tretje strani ni treba 
obveščati o nalogah glede 
kontrole dopinga (na primer 
ekipnega zdravnika), kadar 
pomoč ni potrebna.]
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da se mora športnik podrediti zahtevam za • 
odvzem vzorcev;
o odgovorni organizaciji, ki je zadolžena za • 
izvedbo odvzema vzorcev;
o vrsti odvzema vzorcev in o pogojih, ki jih mora • 
izpolniti pred odvzemom vzorcev;
o športnikovih pravicah, vključno s pravico do:• 

zastopnika in, če je • na voljo, do preva-
jalca,
zahtevka po dodatnih informacijah o • 
postopku odvzema vzorcev,
zahtevka za preložitev glede poročanja • 
postaji za kontrolo dopinga iz ute-
meljenih razlogov in
zahtevka po spremembah, kot jih pred-• 
videva Priloga B – Dopolnila za športnike 
s posebnimi potrebami;

o športnikovih obveznostih vključno nasledn-• 
jimi zahtevami:

da ostane znotraj • neposrednega nadzo-
ra UKD/nadzornika ves čas od trenutka, 
ko je prejel obvestilo od ukd/nadzorni-
ka, do zaključenega postopka odvzema 
vzorcev,
da pokaže osebni dokument v skladu s • 
klavzulo 5.3.4,
da upošteva postopek odvzema vzorcev • 
(in športnik bi moral biti seznanjen z 
morebitnimi posledicami v primeru 
neupoštevanja teh) in
da se takoj javi na testiranje, razen če • 
obstajajo tehtni razlogi za zamudo, kot 
je določeno v klavzuli 5.4.4;

o lokaciji postaje za kontrolo dopinga (PKD);• 
da naj športnik odloči o tem, ali bo užil hrano • 
ali pijačo, preden bo dal vzorec, in da to naredi 
na svojo odgovornost, da pa naj se v vsakem 
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primeru izogiba pretirani rehidraciji, pri čemer 
mora imeti v zavesti, da mora dati vzorec z za-
dovoljivo specifično gravitacijo za analizo;
da naj bo vzorec, ki ga športnik zagotovi os-• 
ebju za odvzem vzorcev, prvi urin, ki ga izroči 
športnik po obvestilu, to je, urina naj ne bi 
izročal pod tušem ali kako drugače, preden je 
zagotovil vzorec osebju za odvzem vzorcev.

5.4.2 Po prvem stiku UKD/nadzornik stori 
naslednje:

nadzoruje športnika ves čas od trenut-• 
ka, ko zapusti postajo za kontrolo dop-
inga po končanem postopku odvzema 
vzorcev;
predstavi sebe športniku s pomočjo • 
dokumentacije, omenjene v klavzuli 
5.3.3.;
potrdi športnikovo identiteto v skladu s • 
kriteriji, sprejetimi na podlagi klavzule 
5.3.4.; potrditev športnikove identitete 
na kateri koli drug način ali neuspeli 
poskus ugotovitve identitete športnika 
se zapiše in o njem poroča opd;
v•  primerih, ko ni mogoče potrditi 
športnikove identitete na podlagi kri-
terijev in klavzule 5.3.4, OPD odloči, 
ali je primerno spremljanje v skladu s 
prilogo A – Preiskovanje morebitnega 
neskladja.

5.4.3 Nadzornik/UKD potem poskrbi, da 
športnik podpiše ustrezen obrazec, 
s katerim potrdi sprejem obvestila. 
_e športnik zavrne podpis, s katerim 
potrjuje, da je bil obveščen, ali se temu 
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izogiba, nadzornik/ukd po možnosti 
obvesti športnika o posledicah zavračanja 
ali nesodelovanja, in nadzornik (če ni 
UKD (uradnik za kontrolo dopinga)) 
takoj poroča UKD o vseh pomembnih 
dejstvih. če je to možno, UKD nadaljuje 
z odvzemom vzorca. UKD vsa dejstva 
zapiše v podrobnem poročilu in poroča 
OPD. UKD in OPD nadalje ravnata 
po postopkih, določenih v Prilogi A – 
preiskava o morebitnem neizpolnjevanju 
obveznosti.

5.4.4 DKP/nadzornik lahko po svoji presoji 
preuči vsako razumno zahtevo športnika 
glede tretje osebe ali zahtevo za 
dovoljenje za preložitev poročanja postaji 
za kontrolo dopinga po potrditvi prejema 
obvestila ali to, da po prihodu začasno 
zapusti postajo za kontrolo dopinga, in 
lahko odobri takšno dovoljenje, če je 
mogoče športnika nenehno nadzirati in 
imeti pod neposrednim nadzorom med 
to zamudo in če se zahteva nanaša na 
naslednje dejavnosti:

Za testiranje na tekmovanju:
 

sodelovanje pri podelitvi medalj,• 
izpolnitev obveznosti do medijev, • 
tekmovanje na nadaljnjih tekmovanjih,• 
izvajanja postopka ohlajevanja,• 
prejemanje potrebne zdravniške pomoči,• 
določanje predstavnika in/ali prevajalca,• 
pridobivanje slike za identifikacijo  ali• 
katere koli druge izjemne okoliščine, ki • 
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jih je mogoče utemeljiti in ki se doku-
mentirajo. 

Za testiranje zunaj tekmovanja:

iskanje zastopnika,• 
zaključevanje treninga,• 
prejemanje potrebnega zdravljenja,• 
pridobivanje slike za identifikacijo,• 
katere•  koli druge izjemne okoliščine, ki 
jih je mogoče utemeljiti in ki se doku-
mentirajo.

5.4.5 PKD ali drugo pooblaščeno osebje za 
odvzem vzorcev dokumentira vse razloge 
za zamudo pri javljanju na postajo 
za kontrolo dopinga in/ali razloge za 
zapustitev postaje za kontrolo dopinga, 
za kar lahko opd zahteva nadaljnje 
preiskave. vsaka zapustitev športnika 
stalnega nadzora se prav tako zabeleži.

 
5.4.6  PKD zavrne zahtevo športnika po 

preložitvi, če športnika ne bo mogoče 
nenehno nadzorovati.

5.4.7  _e športnik zamudi pri javljanju na postaji 
za kontrolo dopinga iz drugih razlogov, 
kot so navedeni v klavzuli 5.4.4., pride 
pa pred odhodom pkd, se lahko pkd 
odloči ali prekvalificira neizpolnjevanje 
v izpolnjevanje. _e je nasploh mogoče, 
pkd nadaljuje z odvzemom vzorca in 
dokumentira podrobnosti glede zamude 
pri javljanju športnika na postajo za 
kontrolo dopinga.
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5.4.8  _e med nadzorovanjem športnika osebje 
za odvzem vzorcev opazi nekaj, kar bi lahko 
škodilo testu, UKD te okoliščine zabeleži in o 
njih poroča. _e se UKD zdi tako prav, se lahko 
odloči za ravnanje v skladu z določili Priloge 
A–Preiskava o morebitnem neizpolnjevanju 
obveznosti in/ali preuči, ali je primerno, da 
športniku odvzame dodatni vzorec.

6.0  Priprave na postopek odvzema vzorcev

6.1 Cilj 

pripraviti postopek odvzema vzorcev tako, da se 
lahko izvede učinkovito in uspešno.

6.2 Splošno

Pripraviti se na začetek postopka za odvzem 
vzorcev z vzpostavitvijo sistema za zbiranje 
pomembnih podatkov za uspešno izvedbo 
postopka in na uspešen konec s potrditvijo, da je 
oprema za odvzem vzorcev skladna s kriteriji.

glavne dejavnosti so:

vzpostavitev sistema za zbiranje podrobnih po-• 
datkov glede postopka odvzema vzorcev;
sprejem kriterijev glede tega, kdo je lahko pris-• 
oten med postopkom odvzema vzorcev;
zagotovitev, da je postaja za kontrolo dopinga • 
skladna z minimalnimi kriteriji, kot jih določa 
klavzula 6.3.2;
zagotovitev, da je oprema za odvzem vzorcev, ki • 
jo uporablja opd, skladna z minimalnimi kri-
teriji, kot jih določa klavzula 6.3.4.
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6.3 Zahteve v zvezi s pripravami na postopek 
odvzema vzorcev

6.3.1 OPD vzpostavi sistem za pridobivanje 
potrebnih informacij, ki bo zagotavljal, 
da bo postopek odvzema vzorcev 
potekal učinkovito, vključno s posebnimi 
zahtevami, ki jih potrebujejo športniki s 
posebnimi potrebami (kot je to določeno 
v Prilogi B – Dopolnila za športnike  
s posebnimi potrebami), kakor tudi 
potrebami mladoletnih športnikov (kot 
je določeno v prilogi C – Prilagoditve za 
mladoletne športnike).

6.3.2 UKD uporabi postajo za kontrolo dopinga, 
ki upošteva minimalno športnikovo 
zasebnost in, kjer je to mogoče, se 
uporablja izključno kot postaja za kontrolo 
dopinga v času trajanja postopka odvzema 
vzorcev. UKD zabeleži vsako najmanjše 
odstopanje od teh kriterijev.

6.3.3 OPD sprejme kriterije glede tega, kdo je 
poleg osebja za odvzem vzorcev lahko 
prisoten med postopkom odvzema 
vzorcev. Kriteriji vsebujejo najmanj:

pravico športnika, da ga med postopkom • 
odvzema vzorcev spremlja njegov pred-
stavnik in/ali prevajalec, razen kadar 
športnik samo predaja vzorec urina;
pravico mladoletnega športnika (• kot je 
določeno v prilogi C – Prilagoditve za 
mladoletne športnike) in pravico pris-
otnega nadzornika/ukd, da zastopnik 
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opazuje pričujočega UKD/nadzornika, 
ko mladoletni športnik predaja vzorec 
urina, toda ne neposrednega predstavni-
ka, ki opazuje predajo vzorcev, razen če 
mladoletni športnik tako zahteva;
pravico športnika s posebnimi potre-• 
bami, da ga spremlja predstavnik, kot to 
določa Priloga B – Dopolnila za športnike 
s posebnimi potrebami;
prisotnost nepristranskega opazovalca • 
WAdA, kjer je tako uveljavljeno, v skladu 
s Programom neodvisnega opazovalca.

6.3.4  OPD uporablja izključno opremo za 
odvzem vzorcev, ki vsaj okvirno zadošča 
naslednjim kriterijem:

ima enotni številčni sistem, ki je vgra-• 
jen v vse stekleničke, embalažo, epru-
vete in druge predmete, s katerimi se 
zapečatijo vzorci;
ima sistem pečatenja, ki je varen pred • 
zunanjimi vdori;
zagotovilo, da športnikova identiteta ni • 
vidna iz same opreme; 
zagotovilo, da je oprema čista in • 
zapečatena, preden jo uporabi 
športnik.
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6.3.5 OPD oblikuje sistem za zapisovanje 
zaporedja skrbništva za vzorce in za 
dokumentacijo glede odvzema vzorcev, ki 
vključuje potrditev, da je oboje, vzorci in 
dokumentacija glede vzorcev, prispelo na 
opredeljeni naslov.

7.0 Izvajanje postopka odvzema vzorcev 

7.1  Cilj

izvesti postopek odvzema vzorcev tako, da se 
zagotovi integriteta, varnost in identiteta vzorcev 
ter da se upošteva zasebnost športnika.

7.2 Splošno

Postopek odvzema vzorcev se začne z določitvijo 
splošne odgovornosti za izvedbo postopka 
odvzema vzorcev in konča, ko je dokumentacija v 
zvezi z odvzemom vzorcev popolna/zaključena.

glavni cilji so:

priprava na odvzem vzorcev,• 
odvzem • in zavarovanje vzorcev ter
dokumentiranje odvzema vzorcev.• 

[6.3.5 Komentar: Informacija o 
tem, kako je vzorec uskladiščen 
pred potjo iz postaje za kontrolo, 
je lahko zapisana na (na primer) 
poročilo po opravljeni službeni 
pošti. Ko je vzorec odpeljan iz 
postaje za kontrolo dopinga, 

se vsak prenos skrbništva nad 
vzorcem z osebe na osebo, 
na primer od UKD do kurirja 
ali od UKD do laboratorija, 
dokumentira, dokler vzorec ne 
prispe na želeni naslov.]
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7.3 Zahteve pred odvzemom vzorcev

7.3.1 OPD je odgovorna za celotno izvedbo postopka 
odvzema vzorcev z vsemi specifičnimi 
odgovornostmi, ki jih ima UKD.

7.3.2 UKD poskrbi, da je bil športnik obveščen 
o svojih pravicah in dolžnostih, kot to 
določa klavzula 5.4.1.

7.3.3 UKD poskrbi, da ima športnik dostop 
do tekočine. Športnik se mora izogibati 
pretirane rehidracije glede na zahtevo, da 
mora dati vzorec z ustrezno težnostjo za 
analizo.

7.3.4 Športnik lahko zapusti postajo za kontrolo 
dopinga samo pod stalnim nadzorom 
nadzornika/UKD in s soglasjem UKD. 
UKD preuči morebitno razumno prošnjo 
športnika, da zapusti postajo za kontrolo 
dopinga, kot to določata klavzuli 5.4.5 in 
5.4.6, dokler športnik ni v stanju oddati 
vzorca.

7.3.5 _e UKD izda soglasje športniku, da lahko 
zapusti postajo za kontrolo dopinga, se 
ukd strinja s športnikom o naslednjem:

o namenu športnikovega odhoda iz • 
postaje za kontrolo dopinga; 
o času vrnitve (ali vrnitve po opravljeni • 
dogovorjeni dejavnosti);
športnik mora ostati pod nadzorom ves • 
čas; 
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š• portnik ne sme predati urina, dokler 
ne pride nazaj do postaje za kontrolo 
dopinga.  

UKD dokumentira te informacije in 
dejanski čas športnikovega odhoda in 
povratka.

7.4 Zahteve glede odvzema vzorcev

7.4.1 UKD odvzame vzorec športniku tako, da 
upošteva naslednji(-e) protokol(-e) glede 
na specifične vrste odvzema vzorcev:

Priloga D – Odvzem vzorcev urina• 
Priloga E – Odvzem vzorcev krvi• 

7.4.2 Kakršno koli obnašanje športnika ali 
osebe, povezane s športnikom, ali vse 
nepravilnosti, ki lahko ogrozijo odvzem 
vzorcev, ukd zapiše do podrobnosti. V 
primeru potrebe opd in/ali ukd, kot je 
bilo sprejeto, ravnata v skladu določili 
Priloge A – Preiskava o morebitnem 
neizpolnjevanju obveznosti.

7.4.3 _e obstajajo dvomi glede izvora ali 
avtentičnosti vzorca, se športnika zaprosi 
za dodatni vzorec. _e športnik odkloni 
oddajo dodatnega vzorca, ukd podrobno 
dokumentira okoliščine, v katerih je prišlo 
do zavrnitve, in UKD lahko uporabi določila 
Priloge A – Preiskava o morebitnem 
neizpolnjevanju obveznosti.
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7.4.4 UKD odobri športniku možnost, da 
dokumentira vsak pomislek, ki ga ima 
glede izvedbe postopka odvzema vzorca.

7.4.5 Pri izvajanju postopka odvzema vzorcev 
se zabeležijo najmanj naslednje 
informacije:

datum, ura in vrsta obvestila (brez pred-• 
hodnega obvestila, predhodno obvestilo 
na tekmovanju ali zunaj tekmovanja);
čas prihoda na postajo za kontrolo dop-• 
inga;
datum in ura oddaje vzorca;• 
ime športnika;• 
datum rojstva športnika;• 
spol športnika;• 
športnikov domači naslov in telofensko • 
številko;
športnikov šport oziroma disciplino;• 
ime športnikovega trenerja in zdravni-• 
ka;
številčno kodo vzorcev;• 
ime in podpis • pričujočega UKD/nad-
zornika;
ime in podpis uradnika za odvzem • 
vzorcev (kjer je tako določeno);
zahtevane laboratorijske podatke o • 
vzorcu;
zdravila in nadomestila ter nedavna • 
transfuzija krvi, če je navedeno prisotno 
po navedbah športnika;
morebitne nepravilnosti pri postopku;• 
športnikov komentar ali izražena skrb • 
glede izvedbe postopka odvzema vzor-
ca, če je bila ta podana;
š• portnikovo soglasje za obdelavo po-
datkov o testiranju v AdAMS;
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š• portnikovo soglasje ali drugo glede 
uporabe športnikovega vzorca(-ev) za 
raziskovalne potrebe;
ime in podpis športnikovega predstavni-• 
ka (če je tako določeno) na podlagi klav-
zule 7.4.6;
ime in podpis športnika; • 
ime in podpis UKD.• 

7.4.6 Ob zaključku postopka odvzema vzorca 
športnik in ukd podpišeta ustrezno 
dokumentacijo in s tem izrazita 
svoje zadovoljstvo, da dokumentacija 
verodostojno odraža podrobnosti glede 
športnikovega postopka odvzema vzorcev, 
vključno z morebitnimi pomisleki, ki jih je 
opazil športnik. _e je športnik mladoleten, 
oba, športnik in njegov predstavnik, (če je) 
podpišeta dokumentacijo. Druge osebe, 
ki so bile prisotne in ki so imele uradno 
vlogo med športnikovim postopkom 
odvzema vzorcev, lahko podpišejo 
dokumentacijo kot priče v postopku.

7.4.7 UKD zagotovi športniku en izvod zapiskov 
o postopku odvzema vzorcev, ki jih je 
športnik sam podpisal.

8.0  Varnost/uradni postopki po testiranju

8.1 Cilj

Zagotoviti, da so vsi vzorci, ki so bili odvzeti na 
postaji za kontrolo dopinga, in vsa dokumentacija 
o odvzemih vzorcev varno uskladiščeni na postaji 
za kontrolo dopinga.
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8.2 Splošno

Administrativni postopki po odvzemu se začnejo, 
ko športnik zapusti postajo za kontrolo dopinga po 
oddaji njegovega vzorca in konča s pripravo vseh 
odvzetih vzorcev ter dokumentacije o odvzetih 
vzorcih za transport.

8.3 Zahteve po varnosti/ob administrativnih 
postopkih po testiranju

8.3.1  OPD opredeli kriterije, ki zagotavljajo, 
da je vsak zapečaten vzorec uskladiščen 
na način, ki ščiti integriteto, identiteto 
in varnost pred transportom iz postaje 
za kontrolo dopinga. UKD poskrbi, da je 
vsak vzorec uskladiščen v skladu s temi 
kriteriji.

8.3.2 OPD/UKD sprejmeta takšne ukrepe, ki 
bodo zagotavljali, da je vsa dokumentacija 
v zvezi z vsakim vzorcem popolna in se z 
njo varno ravna.

8.3.3  OPD oblikuje takšen sistem, ki zagotavlja, 
da so povsod, kjer je to potrebno, na voljo 
navodila za vrsto izvedbe analize, ki jih 
je sprejel akreditiran laboratorij WAdA 
ali v skladu s tem, kot je bilo sprejeto v 
WADA.
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9.0 Transport vzorcev in dokumentacije

9.1 Cilj

poskrbeti, da vzorci in z njimi povezana do-• 
kumentacija prispejo do laboratorija, akred-
itiranega od WAdA, v primernem stanju za 
izvedbo analize ali drugače, če je tako odločila 
WAdA, in
poskrbeti, da ukd pošljejo dokumentacijo • 
glede postopka odvzema vzorcev opd varno in 
pravočasno.

9.2 Splošno

Transport se začne, ko vzorci in z njimi povezana 
dokumentacija zapustijo postajo za kontrolo 
dopinga, in se konča s potrditvijo prevzema 
dokumentacije glede vzorcev in postopka za 
odvzem vzorcev v zvezi z odvzemom vzorcev na 
njihovem končnem cilju.

glavne dejavnosti zadevajo urejanja varnega 
transporta vzorcev in z njimi povezane 
dokumentacije do laboratorija, ki ga je akreditirala 
WADA, ali drugače, če je tako odločila WADA, in 
urejanja varnega transporta dokumentacije v 
zvezi s postopkom odvzema vzorcev do OPD.

9.3 Zahteve pri transportu vzorcev in 
dokumentacije

9.3.1  OPD pooblasti način prevoza, ki 
zagotavlja, da bo transport vzorcev in 
dokumentacije potekal na način, ki ščiti 
njihovo integriteto, identiteto in varnost.
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9.3.2  Vzorci se vedno prevažajo do laboratorija 
z akreditacijo WADA (ali če je WADA 
kakor koli drugače odločila) s tem, da se 
uporablja transport, ki ga je pooblastila 
OPD, kakor hitro je izvedljivo po zaključku 
postopka odvzema vzorcev. vzorci se 
transportirajo na način, ki zmanjšuje 
možnost poškodb na vzorcih kot posledica 
dejavnikov, kot so zamude ali ekstremne 
temperaturne spremembe. 

9.3.3 Dokumentacija, ki razkriva identiteto 
športnika, se ne pošilja skupaj z vzorci ali 
dokumentacijo, ki se pošilja v laboratorij, 
ki ga je akreditirala WAdA ali je WAdA 
drugače odločila.

9.3.4  UKD pošlje vso ustrezno dokumentacijo o 
postopku odvzema vzorcev opd s tem, da 
uporablja način transporta, ki ga je odobrila 
OPD, in sicer takoj, ko je to mogoče po 
zaključku postopka odvzema vzorcev.

9.3.5 Verigo nadzora preveri UKD, če prejem 
bodisi vzorcev z vso spremljajočo 
dokumentacijo ali dokumentacije o 
postopku odvzema vzorcev ni potrjen na 
končnem cilju ali se je integriteta vzorcev 
ali posameznega vzorca pri transportu 
okrnila. V tem primeru OPD preuči 
možnost izločitve vzorca.

[9.3.2 Komentar: OPD se 
glede zahtev pri transportu za 
posamezen primer posvetuje 
z laboratorijem, ki ga 
uporabljajo za analizo vzorcev, 

da ugotovijo, kaj je potrebno 
(na primer, ali je potreben 
hladilnik ali zamrzovalnik za 
vzorce) v posameznem primeru 
transporta.]
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9.3.6  dokumentacija, ki se nanaša na postopek 
odvzema vzorca in/ali kršitev pravila proti 
dopingu, se shrani pri OPD za najmanj 8 
let v skladu s členom 17 iz Kodeksa.

10.0 Lastništvo nad vzorci

10.1  OPD, ki sproži testiranje športnika, je lastnik 
vzorcev, odvzetih športniku. 

10.2 OPD, ki sproži testiranje športnika, lahko prenese 
lastništvo nad vzorci na opd, ki ima pooblastilo 
o ravnanju z rezultati v povezavi s takšnim 
testiranjem. 

11 Zahteve glede prebivališča športnika 

11.1 Cilji/splošna načela

11.1.1 Splošno sprejeto in priznano je, da je 
(a) testiranje zunaj tekmovanja brez 
predhodnega obvestila bistvo učinkovite 
kontrole dopinga in (b) da brez natančne 
informacije glede športnikovega 
prebivališča takšno testiranje ne more biti 
učinkovito ter je pogosto celo nemogoče.

11.1.2 Torej naj vsaka MZ in NOPD poleg 
oblikovanja načrta za razporeditev 
testiranja v skladu s poglavjem 4 teh 
Mednarodnih standardov za testiranje 
pripravi registrirani seznam za testiranje

[11.1.1 Komentar: Takšno 
spoznanje je temeljna misel v 
podporo členu 2.4 Kodeksa in 

temu poglavju 11 Mednarodnih 
standardov za testiranje.]
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 za športnike, ki izpolnjujejo specifične 
kriterije MZ/NOPD (če so uveljavljeni): 
glej klavzulo o 11.2 in v odnosu do 
ekipnih športov klavzulo 11.5. Športniki 
v registriranem seznamu za testiranje 
so predmet in morajo ravnati skladno z 
zahtevami določil glede športnikovega 
prebivališča, kot to določa poglavje 11: 
glej člen 14.3 Kodeksa.  

11.1.3 Športnik v registriranem seznamu za 
testiranje mora vsako četrtletje prijaviti 
prebivališče, ki zagotavlja natančno in 
celovito informacijo glede športnikovega 
prebivališča med prihajajočim četrtletjem, 
vključno s podatkom, kje bo živel, treniral 
in tekmoval med tem četrtletjem, tako da 
ga je mogoče poiskati zaradi testiranja 
ob katerem koli času v tem četrtletju: glej 
klavzulo 11.3. Neupoštevanje tega vodi 
k neprijavljanju in torej k neupoštevanju 
predpisov glede prebivališča v skladu s 
členom 2.4 Kodeksa.

11.1.4 Športnik iz registriranega seznama 
za testiranje mora tudi precizirati v 
svoji prijavi prebivališča za vsak dan v 
naslednjem četrtletnem obdobju časovno 
obdobje 60 minut, ko bo na posebnem 
kraju na voljo za testiranje: glej klavzulo 
11.4. To pa v nobenem primeru ne krči 
športnikove dolžnosti, da je na voljo za 
testiranje ob katerem koli času in kraju. 
Niti ne krči njegove dolžnosti, da zagotavlja 
informacijo, ki je precizirana v klavzuli 
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11.3 glede njegovega prebivališča zunaj 
časovnega obdobja 60 minut. _e športnik 
ni na voljo za testiranje na tem kraju v 
60-minutnem času, ki je preciziran tega 
dne v njegovi prijavi prebivališča in če ni 
posodobil svoje prijave prebivališča pred 
60-minutnim časovnim obdobjem, da 
bi s tem zagotovil nadomestno časovno 
obdobje za tisti dan, se to neizpolnjevanje 
šteje kot neopravljen test in se zato šteje 
za podlago kršitve pravila o prebivališču 
na podlagi člena 2.4 Kodeksa.

[11.1.4 Komentar: Cilj 60-
minutnega časovnega obdobja je 
zadeti ravnotežje med potrebo, 
da se poišče športnika za 
testiranje, in praktičnostjo ter 
poštenostjo, da se ima športnika 
odgovornega za neopravljen 
test vsakič, ko odstopa od 
predhodno sporočene rutine. 
OPD, ki so v praksi uporabljali 
sisteme za prebivališče v 
obdobju do leta 2008, so zaznali 
takšne napetosti na več načinov. 
Nekateri so zahtevali »24/7« 
javljanje prebivališča, toda niso 
objavili neopravljenega testa, 
če neki športnik ni bil, kjer je 
dejal, da bo, razen če (a) je bil 
v stanju javiti se na testiranje, 
četudi je obvestilo o tem prejel 
v obliki telefonskega klica; 
ali (b) če naslednjega dne še 
vedno ni bil, kjer je dejal, da bo. 
Drugi so zahtevali podrobnosti 
o športnikovem prebivališču 
za zgolj eno uro na dan, toda 

imeli športnika za popolnoma 
odgovornega v tem obdobju, 
kar je dalo obema stranema 
zanesljivost, toda omejilo je 
OPD glede testiranja športnika 
zunaj te ure. Po temeljitem 
pogovoru z zainteresiranimi 
z znatnimi izkušnjami glede 
prebivališča je bilo sprejeto 
stališče, da je za največjo 
možnost najti športnika za 
testiranje ob katerem koli času, 
ob hkratnem zagotavljanju kar 
najbolj razumnih in primernih 
pojasnil za obveznost »24/7« 
neopravljenega testiranja, 
treba kombinirati najboljše 
elementov obeh sistemov, to 
je z zahtevo po razkrivanju 
prebivališča na osnovi »24/7« 
s hkratno omejitvijo možnosti 
neopravljenega testiranja na 
časovno obdobje 60 minut. 
(Glede diskusije, kako bo 
to potekalo v praksi, glej 
komentarje pri klavzuli 11.4.1.).]
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 11.1.5 Več kot ena OPD lahko ima pristojnost 
za testiranje športnika iz registriranega 
seznama za testiranje (glej člen 15 
Kodeksa) in tako tudi (kjer je poskus 
testiranja športnika neuspešen in je 
zadoščeno zahtevam klavzule 11.5.3), 
da zabeleži neopravljen test za tega 
športnika. Ta neopravljeni test prizna 
druga OPD v skladu s členom 15.4 
kodeksa. 

11.1.6 Ocenjuje se, da je športnik iz 
registriranega seznama za testiranje 
kršil pravila proti dopingu v skladu s 
členom 2.4 Kodeksa, če skupno zagreši 
tri neprijavljanja prebivališča (kar je lahko 
kakršna koli kombinacija neprijavljanja 
in/ali neopravljenega testa, ki skupno 
na koncu znaša tri) znotraj obdobja 18 
(osemnajstih) mesecev ne glede na to, 
katera(-i) OPD(-ji) je (so) neprijavljanje 
razglasila(-i).

Samo športniki, ki so bili izbrani za 
vključitev na registrirani seznam za 
testiranje, v skladu s členom 14.3

[11.1.6 Komentar: Medtem 
ko samo eno neprijavljanje 
prebivališča ne šteje za kršitev 
predpisov proti dopingu v 
skladu s členom 2.4 Kodeksa, 
se lahko, če je primer zares 
odmeven, šteje za kršitev 
predpisov pri dopingu na podlagi 
člena 2.3 Kodeksa (Izogibanje 
odvzemu vzorca) in/ali člena 
2.5 Kodeksa (Poseganje ali 
poskus poseganja v kontrolo 

dopinga). Nič v teh Mednarodnih 
standardih ne omejuje OPD, da 
šteje neprijavljanje prebivališča 
za kršitev predpisov proti 
dopingu na podlagi enega ali 
obeh navedenih členov, kadar 
okoliščine to jamčijo (brez 
predsodka glede zmožnosti, 
da se kasneje sklicuje nanj kot 
neprijavljanje prebivališča na 
podlagi člena 2.4 Kodeksa).
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kodeksa, so predmet določb iz tega 
poglavja 11. Za druge športnike te 
določbe glede prijavljanja prebivališča 
ne veljajo. Kljub temu ničesar v teh 
Mednarodnih standardih ne preprečuje 
OPD, da oblikuje različna pravila glede 
prijavljanja prebivališča za športnike zunaj 
registriranega seznama za testiranje. Na 
primer:

kjer okoliščine jamčijo, lahko OPD • 
ugotovijo stopnjo »visokega tveganja« 
za nekatere športnike pod njeno pris-
tojnostjo, ki bi morali biti pod strožjo 
kontrolo glede prijavljanja (kot na 
primer razširitev časovnega obdobja, v 
katerem se lahko neki športnik šteje za 
odgovornega za neopravljen test, če ni 
na voljo za testiranje, na primer, da se 
vključijo v redni čas treninga); in/ali  

neka OPD lahko določi seznam • 
športnikov (na primer tisti, ki so na 
večjem registriranem seznamu za tes-
tiranje, ki ga je vzdrževala pred spre-
jemom Mednarodnih standardov za 
testiranje (MST) 4.0), ki lahko postanejo 
predmet zmanjšanih zahtev glede pri-
javljanja prebivališča (na primer prijav-
ljanje kraja bivanja in rednih treningov, 
tekmovanj in drugih rednih dejavnosti, 
toda nobenega specifičnega 60-minut-
nega časovnega obdobja). 

na tak način lahko OPD oblikuje razpon 
(ali piramido) različnih seznamov za 
testiranje z zahtevami po prijavljanju 
prebivališča, ki velja za vsak seznam. In 
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vsako nespoštovanje teh zahtev se lahko 
šteje kot neprijavljanje na podlagi člena 
2.4 Kodeksa. 

do razlik pride, kadar gre za kombinacijo 
neprijavljanja prebivališča na podlagi 
različnih predpisov. Ko je športnik na 
registriranem seznamu za testiranje, se 
zanj lahko kombinirajo le neprijavljena 
prebivališča, ki so bila objavljena na 
podlagi pravil v skladu s tem poglavjem 
11 na podlagi člena 2.4 Kodeksa. Ko 
je športnik na različnih seznamih za 
testiranje, za katere veljajo druga pravila 
glede prijavljanja prebivališča, potem 
se pravila OPD, ki ga je vključila na ta 
seznam, opredelijo do katere stopnje 
objavljena neprijavljena prebivališča 
na podlagi drugih pravil kombinirajo z 
objavljenimi neprijavljanji prebivališča na 
podlagi pravil, ki jih je sprejela opd na 
podlagi člena 2.4 Kodeksa.]  

11.1.7  Obdobje 18 mesecev, ki ga omenja 
klavzula 11.1.6, začne teči na dan, ko 
je športnik storil kršitev neprijavljanja 
prebivališča. Na to ne vpliva noben 
uspešen odvzem vzorca, ki je bil opravljen 
pri tem športniku v tem 18-mesečnem 
obdobju. Torej, če so se tri kršitve 
neprijavljanja prebivališča zgodile

[11.1.7 Komentar: če športnik 
stori dve kršitvi neprijavljanja 
prebivališča in potem ne stori 
tretje v obdobju 18 mesecev od 
prve kršitve, potem prva kršitev 

neprijavljanja prebivališča 
»poteče« in se začne novo 18-
mesečno obdobje, ki začne teči 
od druge kršitve neprijavljanja 
prebivališča.
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  v tem 18-mesečnem obdobju, potem gre 
za kršitev pravil proti dopingu na podlagi 
člena 2.4 Kodeksa ne glede na to, ali je 
bil v obdobju teh 18 mesecev opravljen 
kakšen uspešen odvzem vzorca pri tem 
športniku. _e pa športnik, ki je zagrešil 
eno kršitev neprijavljanja prebivališča, ne 
nadaljuje z nadaljnjima dvema kršitvama 
neprijavljanja prebivališča v obdobju 
18 mesecev od prve kršitve,  na koncu 
tega 18-mesečnega obdobja prva kršitev 
neprijavljanja prebivališča »poteče« na 
podlagi klavzule 11.1.6.

Za določitev, ali se je kršitev neprijavljanja 
prebivališča zgodila v obdobju 18 mesecev, 
kot omenja klavzula 11.1.6:

se šteje, da je prišlo do napake pri pri-• 
javljanju na prvi dan četrtletja, za kat-
erega športnik ne predložiti dokument-
acije ali (v primeru nadaljnjih neuspelih 
predložitvah v istem četrtletju) na dan, 
ko je potekel zadnji rok, določen v 
skladu s klavzulo 11.3.8; in   

se šteje, da se je neopravljen test zgodil • 
na dan, ko je prišlo do neuspešnega 
poskusa odvzema vzorca.] 

11.1.8 Prehodne določbe: 

Ta različica Mednarodnih standardov • 
za testiranje januar 2009, vključno 
(brez omejitev) z določili, ki se nanašajo 
na kombinacijo kršitev neprijavljanja 
prebivališča, ki jih objavi OPD na pod-
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lagi člena 2.4 Kodeksa, se uporablja v 
celoti glede določb o kršitvah neprijav-
ljanja prebivališča od 1. januarja 2009 
dalje.     

kadar športnik ne izpolnjuje obveznosti•  
glede določil prijavljanja prebivališča, 
ki so bila objavljena na takrat veljavnih 
predpisih neke OPD v obdobju 18 mese-
cev do 1. januarja 2009, se vprašanja, ali 
se lahko takšne kršitve kombinirajo med 
seboj in/ali s tistimi po 1. januarju 2009 
na podlagi člena 2.4 Kodeksa, odločijo 
na podlagi člena 25.2 Kodeksa. 

11.2 Pogoji za sestavo registriranega seznama za 
testiranje 

11.2.1 Vsaka MZ opredeli kriterije za športnike, 
ki so vključeni na mednarodni registrirani 
seznam za testiranje za njegov šport, 
in jih javno objavi skupaj s seznamom 
športnikov, ki te kriterije izpolnjujejo (in 
so tako vključeni na mednarodni 

[11.1.8(a) Komentar: Nič v teh 
standardih ne ovira katere 
koli OPD, ki pred 1. januarjem 
2009 pripravlja registrirani 
seznam za testiranje za potrebe 

tega poglavja 11 in ki obvešča 
športnike, da so bili uvrščeni 
na ta seznam, ter zbira prijave 
prebivališča zanje za četrtletje, 
ki se začne s 1. januarjem 2009.]

[11.2.1 Komentar: Nasplošno 
se pričakuje, da mednarodni 
registrirani seznam za testiranje 
vključuje športnike, ki redno 
tekmujejo na najvišji ravni 
mednarodnih tekmovanj (na 
primer kandidati za medalje z 
olimpijskih, paraolimpijskih iger 
in svetovnih prvenstev) in so 
opredeljeni na osnovi njihovih 

uvrstitev ali drugih primernih 
kriterijev. V skladu s klavzulo 
4.4.4 se primeren proporcionalni 
delež testov zunaj tekmovanja, 
kot je specificirano v načrtu za 
razporeditev testiranja neke 
MZ, opravi na športnikih iz 
mednarodnega registriranega 
seznama.
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 registrirani seznam za testiranje za 
določeno obdobje). Kriteriji morajo 
vsebovati oceno MZ glede tveganja za 
doping zunaj tekmovanja v tem športu: 
glej klavzulo 4.2. Medtem ko so lahko 
kriteriji (in torej tudi število športnikov 
na registriranem seznamu za testiranje) 
različni v vsakem športu, mora MZ 
pokazati, da je opravila primerno oceno 
ustreznega tveganja in da je sprejela 
primerne kriterije na osnovi svoje ocene. 

v povezavi z možnostmi za utrditev 
registriranega seznama za testiranje pri 
ekipnih športih glej klavzulo 11.5.1.] 

11.2.2 Vsaka NOPD definira kriterije za športnike, 
ki so vključeni na registrirani seznam 
za testiranje za športne panoge, ki jih je 
vključila v svoj načrt za razporeditev

[11.2.2 Komentar: Nasplošno 
se pričakuje, razen če obstaja 
dober razlog, da nacionalni 
registrirani seznam za testiranje 
vključuje (i) športnike, nad 
katerimi ima pristojnost 
NOPD in so bili vključeni na 
mednarodni registrirani seznam 
za testiranje; (ii) športnike, ki 
so del nacionalnih selekcij za 
olimpijske, paraolimpijske igre 
in druge športne panoge visoke 
nacionalne prioritete (ali ki so 
lahko izbrani za takšne ekipe); 
in (iii) športnike, ki trenirajo 
neodvisno, a nastopajo na 
olimpijskih/paraolimpijskih 
igrah ali svetovnih prvenstvih 
in so lahko izbrani za takšne 
prireditve.
  

Primer razloga, zakaj neki 
športnik iz navedenih kategorij 
ni vključen na nacionalni 
registrirani seznam za 
testiranje, bi lahko bil, če takšna 
vključitev ne bi bila skladna z 
zahtevami nacionalne strategije 
proti dopingu neke NOPD, kot je 
opredeljeno v klavzuli 4.3.1. 

V skladu s klavzulo 4.4.4, 
kadar so športniki iz določene 
športne panoge vključeni v 
nacionalni registrirani seznam 
za testiranje, se primerni 
delež, ki je bil razporejen za 
testiranje zunaj tekmovanja za 
ta šport v načrtu za razporeditev 
testiranja, opravi na teh 
športnikih.]
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 testiranja, in objavi te kriterije, kakor tudi 
seznam športnikov, ki izpolnjujejo pogoje 
(in so tako vključeni v nacionalni registrirani 
seznam za testiranje) za določeno obdobje. 
Uporabljeni kriteriji morajo odražati oceno 
nopd glede tveganja za doping zunaj 
tekmovanja pri teh športnih panogah (glej 
klavzulo 4.3), kakor tudi zahteve nacionalne 
strategije proti dopingu, kot je omenjeno v 
klavzuli 4.3.1. Medtem ko so lahko takšni 
kriteriji različni od države do države, mora 
nopd biti v stanju pokazati, da je opravil 
ustrezno oceno glede možnosti tveganja in 
da je sprejel primerne kriterije na osnovi 
rezultatov takšne ocene.

11.2.3 OPD mora vključiti na svoj registrirani 
seznam za testiranje (a) tiste športnike, ki 
so v njeni pristojnosti in prestajajo obdobje 
neustreznosti (glej člen Kodeksa 10.11); in 
(b) tiste športnike pod njeno pristojnostjo, 
ki so se umaknili iz športa v času, ko so 
bili na registriranem seznamu, in ki se 
želijo vrniti k aktivnemu sodelovanju v tej 
športni panogi (glej člen Kodeksa 5.4). 
opd lahko v svoj registrirani seznam za 
testiranje vključi tiste športnike, ki so v 
njeni pristojnosti in jih želi testirati. 

11.2.4  OPD redno, če je treba, obnavlja in 
posodablja svoje kriterije za vključitev 
športnikov na svoj registrirani seznam za 
testiranje. Poleg tega OPD redno obnavlja 
svoj objavljeni seznam športnikov v svojem 
registriranem seznamu za testiranje, 
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da bi s tem zagotovila, da vsak uvrščeni 
športnik še naprej izpolnjuje pogoje. 
Športniki, ki ne izpolnjujejo več kriterijev, 
morajo biti odstranjeni z registriranega 
seznama za testiranje, in športniki, ki 
izpolnjujejo pogoje, morajo biti dodani na 
registrirani seznam za testiranje. OPD 
mora športnikom pojasniti spremenjen 
status in brez kakršnega koli odlašanja 
objaviti novi seznam športnikov na 
registrirani seznam za testiranje. 

11.2.5 Za športnika, ki je bil uvrščen na registrirani 
seznam za testiranje, ostanejo v veljavi 
določila prijavljanja prebivališča, kot jih 
določa poglavje 11, razen če ali dokler: 

a)  je dobil pisno obvestilo odgovorne 
OPD, da ni več uvrščen na registrirani 
seznam za testiranje; ali   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

[11.2.4 Komentar: Glej klavzulo 
11.5.2 glede diskusije o 
veljavnosti klavzule 11.2.4 v 

smislu registriranega seznama 
za testiranje, opredeljenega za 
ekipe.]

[11.2.5(a) Komentar: Veljavna 
pravila lahko tudi zahtevajo, da 
mora biti obvestilo poslano tudi 
športnikovi nacionalni panožni 
zvezi. 

Kadar se športnik umakne 
in potem ponovno aktivira v 
športu, se obdobje umika/
nedosegljivosti za testiranje 
zunaj tekmovanja ne šteje 
za potrebe računanja 18-
mesečnega obdobja, kot to 
določa člen Kodeksa 2.4 in 
klavzula 11.1.5. Posledično 
se kršitve prijavljanja 
prebivališča pred umikom 

lahko za potrebe člena Kodeksa 
2.4 kombinirajo s kršitvami 
neprijavljanja prebivališča po 
njegovem povratku iz umika/
nedosegljivosti za testiranje 
zunaj tekmovanja. če je 
športnik, na primer, zagrešil dve 
kršitvi neprijave prebivališča 
v 12 mesecih, preden se je 
umaknil, in potem stori še 
eno kršitev neprijavljanja 
prebivališča v prvih šestih 
mesecih po povratku iz umika/
nedosegljivosti za testiranje 
izven tekmovanja, se to na 
podlagi člena Kodeksa 2.4 šteje 
za kršitev pravil proti dopingu.]
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b)  se umakne iz tekmovanja v določenem 

športu v skladu z veljavnimi pravili in o 
tem pisno obvesti svojo MZ ali NOPD 
(oboje je v veljavi).

11.2.6 Zaradi koordinacije mora OPD dati na 
razpolago drugi ustrezni opd in WAdA 
kriterije, ki jih je sprejela opd glede 
vključevanja športnikov na registrirani 
seznam za testiranje, tekoči seznam 
športnikov na svojem registriranem 
seznamu za testiranje ter kakršne koli 
posodobitve na podlagi člena Kodeksa 
14.3. 

11.3 Določila glede prijavljanja prebivališča 

11.3.1 Na datum, ki ga določi odgovorna OPD in 
ki je pred prvim dnem vsakega četrtletja 
(torej 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. 
oktobra), mora športnik iz registriranega 
seznama za testiranje prijaviti 
prebivališče pri svoji MZ (če je bil športnik 
uvrščen na mednarodni registrirani 
seznam za testiranje) ali pri svoji NOPD 
(če je bil športnik uvrščen na nacionalni 
registrirani seznam za testiranje), ki 
vsebuje vsaj naslednje informacije:

[11.3 Komentar: OPD naj bi 
uporabljale sistem ADAMS za 
omogočanje izmenjave informacij 
glede tega poglavja 11.

Glej klavzulo 11.5.5 glede 
diskusije o veljavi te klavzule 11.3 
za ekipne športne panoge.]
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a)popolni poštni naslov, kamor se lahko 
naslavlja pošta za športnika v zvezi 
z uradnimi obvestili; za kakršno koli 
obvestilo ali druge zadeve, poslane 
po pošti na ta naslov, se šteje, da jih 
je športnik prejel pet delovnih dni po 
tistem, ko so bile dostavljene po pošti; 

b) podrobnosti o kateri koli posebni 
potrebi športnika, ki lahko vpliva na 
postopek odvzema vzorca; 

c) posebna potrditev športnikovega 
soglasja k izmenjavi podatkov o prijavi 
prebivališča z drugo OPD, ki imajo 
pooblastila za njegovo testiranje: glej 
člen Kodeksa 14.6;

[11.3.1 Komentar: _e je športnik 
vključen na oba seznama, na 
mednarodni registrirani seznam 
za testiranje in na nacionalni 
registrirni seznam za testiranje, 
morata njegova MZ in NOPD 
med seboj uskladiti, katera bo 
odgovorna za prejem njegove 
prijave o prebivališču, in o tem 
obvestiti športnika. če do tega 
dogovora ne pride, WADA določi, 
ali bo za to odgovorna MZ ali 
NOPD. Športnik mora prijaviti 

prebivališče zgolj pri odgovorni 
OPD, ki potem izmenja 
informacijo s športnikovo MZ/
NOPD (kot v veljavi) in drugimi 
OPD s pristojnostjo testiranja 
športnika, kot to določa klavzula 
11.7.3(c). V teh primerih mora 
MZ/NOPD (kot v veljavi), ki 
ni odgovorna OPD, obvestiti 
športnika, da je prav tako v 
njenem registriranem seznamu 
za testiranje, kot določa klavzula 
11.7.1(b).]

[11.3.1(a) Komentar: Za 
te namene mora športnik 
precizirati naslov, kjer živi ali 
kjer ve, da mu bo tam prejeta 
pošta takoj dostavljena. OPD 
naj v svojih pravilih ta osnovna 
zagotovila dopolnijo z drugimi 
načini obveščanja in/ali 
sporočanja, ki se »štejejo kot 
sporočilo« (na primer, dovoli 
se uporaba faksa, elektronske 
pošte, SMS-sporočil in drugih 

oblik sporočanja; dovoljuje 
kot dokazilo dejanski prejem 
namesto domnevnega prejema; 
dovoljuje dostava obvestila na 
naslov športnikove nacionalne 
panožne zveze, če se pošta vrne 
kot nedostavljena z naslova, 
ki ga je posredoval športnik). 
Cilj teh določil je, da se skrajša 
postopek ravnanja z rezultati v 
skladu z določili klavzule 11.6.]
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d) za vsak dan naslednjega četrtletja 
popolni naslov kraja, kjer bo športnik 
prebival (na primer začasne namestitve, 
hotel itd.); 

e) za vsak dan med naslednjim četrtletjem 
ime in naslov vsakega kraja, kjer bo 
športnik treniral, delal ali izvajal kakšno 
drugo redno dejavnost (na primer šola), 
kakor tudi običajne časovne okvire za te 
redne dejavnosti; 

f) športnikov časovni razpored tekmovanj 
za naslednje četrtletje, vključno z 
imenom in naslovom vsakega kraja, kjer 
bo športnik tekmoval med četrtletjem, 
ter datum(-e), ob katerih bo nastopal 
na omenjenem(-ih) kraju(-ih). 

[11.3.1(e) Komentar: Te zahteve 
veljajo za redne dejavnosti, 
na primer dejavnosti, ki so 
del športnikovih običajnih 
aktivnosti. _e športnikova redna 
dejavnost, na primer, vsebuje 
trening v šolski športni dvorani, 
bazenu ali stezi ter redne 
psihične priprave, potem mora 
športnik posredovati naslov 
telovadnice, bazena ali steze 
ter rednih psihičnih priprav 
v svoji prijavi prebivališča in 
razgrniti svoje redne dejavnosti, 
na primer »ponedeljek: 9–11 
telovadnica, 13–17 telovadnica; 
torek: 9–11 telovadnica, 16–18 
telovadnica, sreda: 9–11 steza, 
3–5 psihične priprave; četrtek: 

9–12 telovadnica, 16–18 steza; 
petek: 9–11 bazen, 3–5 psihične 
priprave; sobota: 9–12 steza, 
13–15 bazen; nedelja: 9–11 
steza, 13–15 bazen«. 

_e športnik trenutno ne trenira, 
mora v svoji prijavi prebivališča 
natančno opredeliti kakršne koli 
druge rutinske dejavnosti za 
prihajajoče četrtletje, na primer 
svoje delovne navade, ali šolski 
urnik, ali vaje za rehabilitacijo, 
ali druge redne aktivnosti ter 
pri tem podati ime in naslov 
vsakega kraja, kjer se bo katera 
dejavnost odvijala, ter časovni 
okvir te dejavnosti.]  
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11.3.2 Prijava prebivališča mora vključevati tudi 
eno 60-minutno časovno obdobje med 6. 
uro zjutraj in 11. uro zvečer za vsak dan 
naslednjega četrtletja, ko bo športnik 
na voljo in dosegljiv za testiranje na 
določenem kraju. 

11.3.3 Ob prijavljanju prebivališča je športnik 
dolžan zagotoviti vse potrebne natančne 
in podrobne informacije, da lahko OPD, ki 
to želi, poišče športnika zaradi testiranja 
na kateri koli dan v četrtletju, vključno z, 
a ne zgolj omejeno na 60-minutni časovni 
okvir, ki je bil določen za tak dan v prijavi 
prebivališča.

[11.3.2 Komentar: Športnik 
se lahko odloči, kateri kraj bo 
določil za svoje 60-minutno 
obdobje. Lahko je športnikov 
kraj bivanja, treninga ali 
tekmovanja ali drugo (na primer 

delo, šola). Nerazpoložljivost 
za testiranje v določenem 
časovnem obdobju in na 
določenem mestu se šteje kot 
očiten neopravljen test v skladu 
s klavzulo 11.6.3.]

[11.3.3 Komentar: Pristojna 
OPD da na razpolago športniku 
ADAMS (ali katero koli drugo 
centralizirano bazo podatkov 
podobne funkcionalnosti in 
varnosti) ali kako drugače 
poskrbi za drugo elektronsko 
dokumentiranje glede prijave 
prebivališča. WADA pripravi 
obrazec, ki ga uporabi ali 
prilagodi vsaka OPD. 

Kadar športnik ne pozna 
točnega naslova prebivališča, 
kjer bo v času naslednjega 
četrtletja, mora zagotoviti kar 
najboljše podatke glede na to, 
kje bo v določenih časovnih 
obdobjih, in potem dopolnjuje 
informacije, kot to določa 

klavzula 11.4.2. OPD mora 
zagotoviti primerne načine (na 
primer telefon, faks, internet, 
e-pošto, SMS-sporočilo) za 
prijavo takšnih dopolnil. 

Ko precizira kraj bivanja v svoji 
prijavi prebivališča (bodisi 
v njegovi prvotni četrtletni 
prijavi bodisi v kasnejših 
dopolnilih), mora športnik 
zagotoviti zadostno informacijo, 
da s tem omogoči OPD najti 
lokacijo, pridobiti dostop do 
kraja in najti športnika na 
tem kraju. Na primer, izjava, 
kot je »teče v črnem gozdu«, 
ni zadovoljiva in lahko vodi k 
kršitvi prijave prebivališča. 
Podobno, kadar precizira kraj, 

se nadeljuje
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11.3.4  Vsak športnik, ki posreduje zavajajočo 
informacijo v svoji prijavi prebivališča 
bodisi v povezavi s krajem med 60-
minutnim časovnim okvirom bodisi s 
svojim prebivališčem zunaj tega okvira ali 
drugače, s tem krši pravila proti dopingu 
na podlagi člena Kodeksa 2.3 (Izogibanje 
odvzemu vzorca) in/ali na podlagi člena 
Kodeksa 2.5 (Poseganje ali poskus 
poseganja v kontrolo dopinga)

do katerega OPD nima dostopa 
(na primer zgradbe z »omejenim 
dostopom«), se lahko šteje 
kot neuspeli poskus testiranja 
športnika in torej kršitev 
prijavljanja prebivališča. 

V teh okoliščinah obstaja več 
možnosti:

a. Kadar OPD lahko opredeli 
nezadostnost informacije iz 
prijave prebivališča, lahko 
takšno nezadostnost šteje 
kot očitno kršitev prijave 
prebivališča na podlagi klavzule 
11.6.2. 

b.Kadar OPD odkrije 
nezadostnost informacije takrat, 
ko želi športnika testirati in ga 
ne more najti: 

• če se nezadostna informacija 
nanaša na 60-minutni časovni 

okvir, mora OPD zadevo 
razumeti kot neopravljen test, 
v skladi s klavzulo 11.6.3, in/ali 
(kadar okoliščine trdno govorijo 
v prid) kot izmikanje odvzemu 
vzorca na podlagi člena Kodeksa 
2.3 in/ali kot poskus poseganja 
ali poskus poseganja v kontrolo 
dopinga na podlagi člena 
Kodeksa 2.5; 

• če se nezadostna informacija 
nanaša na obdobje zunaj 60-
minutnega časovnega okvira, 
OPD primer šteje kot očitno 
kršitev prijave prebivališča na 
podlagi klavzule 11.6.4 in/ali 
(kadar okoliščine trdno govorijo 
v prid) kot izmikanje odvzemu 
vzorca v skladi s členom 
Kodeksa 2.3 in/ali kot poseganje 
ali poskus poseganja v kontrolo 
dopinga na podlagi člena 
Kodeksa 2.5.]

[11.3.4 Komentar: Vsaka 
odločitev, da gre v določenem 
primeru za izogibanje odvzemu 
vzorca v skladu s členom 
Kodeksa 2.3 in/ali za poseganje 
oziroma poskus poseganja v 
kontrolo dopinga na podlagi 

člena Kodeksa 2.5, se sprejme 
brez predsodka glede na 
možnost OPD, da ima lahko 
isti dogodek kot kršitev prijave 
prebivališča v skladu s členom 
Kodeksa 2.4 in obratno.]
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11.3.5 Športnika lahko označi, kot da je kršil prijavo 
prebivališča le, kadar lahko odgovorna OPD 
na podlagi postopka ravnanja z rezultati, kot 
to določa klavzula 11.6.2, ugotovi naslednje:  

a) da je bil športnik ustrezno obveščen  
 (I) o tem, da je bil izbran za vključitev  
 na registrirani seznam za testiranje; (ii) o 
zahtevah glede prijave prebivališča; (III) o 
posledicah v primeru neizpolnjevanja teh 
zahtev; 

b) da športnik ni ravnal skladno z zahtevo po 
veljavnem končnem datumu; 

c) v primeru druge ali tretje kršitve prijave 
prebivališča v istem četrtletju) ko je že 
prejel obvestilo o prejšnji kršitvi prijave 
prebivališča v skladu s klavzulo 11.6.2(a) 
in ni uspel urediti prijave prebivališča 
do skrajnega roka, navedenega v tem 
obvestilu; 

[11.3.5(a) Komentar: Športnik ne 
ravna skladno z zahtevami glede 
prijave prebivališča v naslednjih 
okoliščinah:

I. kadar ne opravi prijave; ali

II. kadar prijavo opravi (bodisi v 
izvorni četrtletni prijavi bodisi v 
dopolnitvah), ampak ne vključi 
vseh pomembnih informacij (na 
primer ne vključi kraja, kjer bo 
prebival vsak dan v naslednjem 
četrtletju, ali ne dopolni 
informacije, ali ne prijavi redne 
dejavnosti, ki jo bo opravljal v 
tem četrtletju, ali v obdobju, ki je 
navedeno); ali 

III. kadar vključi informacijo 
(bodisi v prvotni četrtletni prijavi 
bodisi v dopolnilih), ki je netočna 
(na primer naslov ne obstaja) ali 
nezadovoljiva, da bi lahko OPD 
našla športnika za testiranje (na 
primer »teče v črnem gozdu«). 
Kot je zabeleženo v komentarju 
h klavzuli 11.3.3, če se 
nenatančnost ali nezadostnost 
nanaša na 60-minutni časovni 
okvir in se to odkrije šele, ko se 
poskusi športnika testirati v tem 
časovnem obdobju, se to šteje 
kot neuspelo testiranje. V drugih 
okoliščinah se takšna netočnost 
in nezadostnost šteje kot kršitev 
prijave prebivališča.]
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d)da je bila športnikova neskladnost vsaj 
zaradi nepazljivosti; v teh primerih 
se šteje, da je športnik storil kršitev 
iz nepazljivosti na osnovi dokaza, da 
je bil obveščen, a ni ravnal skladno z 
zahtevami; ta predpostavka se uporabi 
za ugovor le, če športnik dokaže, 
da njegovo nepazljivo ravnanje ni 
povzročilo ali prispevalo h kršitvi prijave 
prebivališča. 

11.3.6 Športnik iz registriranega seznama za 
testiranje se lahko odloči, da pooblasti 
tretjo stran, da prijavi del ali celotno 
prijavo prebivališča v skladu s klavzulama 
11.3.1 in 11.3.2 (in/ali dopolnila k njegovi

[11.3.5(c) Komentar: Namen 
te določbe je, da se zagotovi 
pravičnost do športnika. V 
obvestilu o prvi kršitvi prijave 
prebivališča, ki ga odgovorna 
OPD pošlje športniku na 
podlagi klavzule 11.6.2(a), 
mora odgovorna OPD pojasniti 
športniku, da mora v izogib 

nadaljnjih kršitev prijave 
prebivališča prijaviti prebivališče 
do skrajnega roka, navedenega 
v tem obvestilu. Ta skrajni rok 
lahko določi OPD, toda in ne sme 
biti krajše od 24 ur po prejemu 
obvestila in ne daljše kot do 
konca meseca, v katerem je 
športnik obvestilo prejel.]

[11.3.5(d) Komentar: V primeru, 
da se ugotovi kršitev člena 
Kodeksa 2.4, se dejanska krivda 
športnika (nepazljivost ali večja) 

določi z oceno na podlagi člena 
Kodeksa 10.3.3 glede izrečenega 
obdobja neustreznosti.]

[11.3.6 Komentar: Glej klavzulo 
11.5.4 glede diskusije o 
veljavnosti te klavzule 11.3.6 v 
specifičnih situacijah za ekipni 
šport. V izogib dvomu lahko 
športnik v športu, ki ni ekipni 
šport, pooblasti tretjo osebo 
za prijavljanje prebivališča za 
določeno ali določena obdobja 

pod pogojem, da se tretja stran s 
tem strinja.   

Odgovorna OPD lahko zahteva 
pisno obvestilo o dogovorjenem 
pooblastilu, skladno s klavzulo 
11.3.6, ki mora biti priloženo in 
podpisano od obeh, športnika in 
pooblaščenca.]
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  prijavi prebivališča kot določa klavzula 
11.4.3), kot na primer (odvisno od pravil 
odgovorne OPD) na trenerja, menedžerja 
ali nacionalno panožno zvezo, pod 
pogojem, da se tretja stran strinja s takim 
pooblastilom. 

11.3.7 Kljub temu v vseh primerih, vključno z 
ekipnimi športi: 

a)  vsak športnik iz registriranega seznama 
za testiranje ostaja navsezadnje 
odgovoren ob vsakem času za natančno 
in popolno prijavljanje prebivališča, kot 
to določa klavzula 11.3, ne glede na 
to, ali prijavo opravi osebno ali prek 
pooblaščenca (ali kombinacija obeh). 
ne gre za obrambo pred sumom kršitve 
prijave prebivališča v skladu s členom 
Kodeksa 2.4, ko je športnik pooblastil 
tretjo osebo, ki ni ravnala v skladu z 
veljavnimi določbami;  

b) takšen športnik ostaja vedno osebno 
odgovoren, da je na razpolago za 
testiranje na kraju prebivališča, ki ga 
je predložil v svoji prijavi prebivališča, 
ne glede na to, ali je prijavo opravil 
sam ali je pooblastil tretjo osebo (ali 
kombinacija obeh). Ne gre za obrambo 
pred sumom storitve neopravljenega 
testiranja v skladu s členom Kodeksa 
2.4, da je športnik pooblastil tretjo 
osebo za prijavo njegovega prebivališča 
za ustrezno obdobje in da pooblaščena 
oseba ni prijavila pravilne informacije ali 
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dopolnila k predhodnim informacijam, 
da bi s tem zagotovila, da so podatki 
v prijavi prebivališča na določen dan 
tekoči in natančni.

11.4 Razpoložljivost za testiranje

11.4.1 Športnik v registriranem seznamu za 
testiranje mora biti zlasti prisoten in na 
razpolago za testiranje na kateri koli dan 
v ustreznem četrtletju v 60-minutnem 
časovnem okviru, ki je bil preciziran 
na določen dan v prijavi prebivališča na 
kraju, ki ga je športnik preciziral za ta čas 
v časovnem okviru.

[11.4.1 Komentar: Ta posebna 
določba je brez predsodkov 
športnikova temeljna obveznost, 
da zagotovi podatke o svojem 
prebivališču v prihajajočem 
četrtletju in da se javi na 
testiranje ob katerem koli času 
in kraju v tem četrtletju.

Da bi dosegli testiranje, ki je 
učinkovito in ki odvrača ter 
razkriva goljufanje, primeri 
dobre prakse nakazujejo takšen 
razpored testiranja, ki omogoča 
nepredvidljivo testiranje. Da 
bi to dosegli, morajo poskusi 
testiranja potekati ves dan ob 
različnem času. Torej ni namen 
60-minutnega časovnega okvira 
omejiti testiranje na ta čas ali 
ustvariti »standardni« čas za 
testiranje, ampak: 

a. Jasno določiti, kdaj je neuspeli 
poskus testiranja športnika 
neopravljeno testiranje (kar 
pomaga športniku, da se izogne 

neopravljenemu testiranju 
ter pomaga OPD, kot tudi 
zasliševalnemu odboru, da 
odloči, kdaj gre za neopravljeni 
test).

b. Jamčiti, da se športnika 
lahko najde in odvzame vzorec 
vsaj enkrat na dan (kar naj bi 
odvračalo goljufanje ali ga vsaj 
otežilo). 

c. Povečati zanesljivost 
nadaljnjih podatkov o 
prebivališč, ki ga posreduje 
športnik in s tem pomagati 
OPD pri iskanju športnika za 
testiranje zunaj 60-minutnega 
časovnega okvira:

• 60-minutni časovni okvir 
»usidra« športnika na 
določenem kraju ob določenem 
dnevu. V kombinaciji s 
podatkom, ki ga mora športnik 
posredovati glede bivališča, 
treninga, tekmovanja ali 
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 11.4.2 Športnik je odgovoren za posredovanje 
(vključno z dopolnili, kjer je potrebno) 
zadovoljive informacije v njegovi prijavi 
prebivališča, da bi s tem omogočil OPD, da 
ga lažje poišče za testiranje na kateri koli 
dan v četrtletju, vključno, a brez omejitve 
na 60-minutni časovni okvir, opredeljen 
na ta dan v njegovi prijavi prebivališča. 
Kadar sprememba v okoliščinah 
pomeni, da predhodne informacije, ki 
jih je posredoval športnik ali njegov 
pooblaščenec (bodisi v prvotni prijavi 
prebivališča bodisi kasnejših dopolnilih), 
niso več natančne ali popolne (to pomeni, 
da niso zadostne za opd pri iskanju 
športnika za testiranje na določen dan 
v ustreznem četrtletju, vključno, a brez 
omejitve na 60-minutni časovni okvir, ki 
ga je določil za ta dan), mora športnik 
dopolniti svojo prijavo prebivališča tako, 
da je informacija v gradivu spet natančna 
in popolna. Takšno dopolnilo mora

izvajanja drugih »rednih« 
dejavnosti tega dne, mora biti 
OPD sposobna najti športnika za 
testiranje zunaj 60-minutnega 
časovnega okvira ali ugotoviti, 
ali je informacija, ki jo je 
športnik podal glede bivališča 
zunaj tega okvira, nepopolna in/
ali netočna (kar se lahko šteje, 
odvisno od okoliščin, kot kršitev 
prijave prebivališča, v skladu 
s členom Kodeksa 2.3, in/ali 
poskus poseganja, v skladu s 
členom Kodeksa 2.5).

• Seveda je v interesu športnika, 
da zagotovi čim več informacij 

o svojem prebivališču zunaj 
60-minutnega časovnega okvira, 
tako da ga OPD lahko testira 
zunaj 60-minutnega okvira in 
tako nikoli ne tvega odgovornosti 
za neopravljeno testiranje.

d. Pridobiti koristne 
protidopinške informacije, 
na primer športnik redno 
precizira časovne okvire z 
velikimi razmaki med njimi in/
ali spreminja časovni okvir in/
ali kraj v zadnjem trenutku. 
Taka obvestila lahko štejemo 
kot osnovo za ciljno testiranje 
takšnih športnikov.]
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  opraviti, kakor hitro je mogoče, v vsakem 
primeru pa pred 60-minutnim časovnim 
okvirom, opredeljenim v prijavi za ta 
dan. Neizpolnjevanje teh obveznosti ima 
naslednje posledice: 

a)  če OPD zaradi tega ne uspe testirati 
športnika v 60-minutnem časovnem 
okviru, se neuspeli poskus šteje za 
očitni neopravljeni test v skladu s 
členom Kodeksa 11.6.3; 

b.)če okoliščine utemeljujejo, se lahko 
šteje kot izmikanje odvzemu vzorca, 
v skladu s členom Kodeksa 2.3, in/
ali poseganje ali poskus poseganja v 
kontrolo dopinga, v skladu s členom 
kodeksa 2.5; 

c) v vsakem primeru OPD preuči ciljno 
testiranje športnika.

[11.4.2 Komentar: OPD je 
odgovorna za preverjanje 
dopolnil, ki jih je predložil 
športnik pred poskusom 
odvzema vzorca na podlagi 
njegove prijave prebivališča. V 
izogib dvomu se mora športnik, 
ki dopolni svoj 60-minutni 
časovni okvir za določen dan 
pred prvotnim 60-minutnim 
okvirom, kljub temu zglasiti 
na testiranje med prvotnim 
60-minutnim časovnim okvirom, 
če je bil poiskan za testiranje 
med tem prvotnim 60-minutnim 
okvirom. 

Dopolnitev 60-minutnega 
časovnega okvira se lahko 

opravi kadar koli do začetka tega 
okvira. V nekaterih okoliščinah 
se športnikovo dopolnilo v zadnji 
minuti šteje kot kršitev pravil 
proti dopingu, in sicer izmikanje 
odvzemu vzorca, v skladu s 
členom Kodeksa 2.3, in/ali 
poseganje (poskus poseganja) 
v kontrolo dopinga na podlagi 
člena Kodeksa 2.5. 

_e dopolnilo predloži športnik 
in je dodatna informacija 
nepopolna ali netočna ali 
nezadostna, da bi OPD našla 
športnika, se šteje za kršitev 
prijave prebivališča v skladu s 
klavzulo 11.3.5(b).]
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11.4.3 Športnika se lahko spozna za krivega za 
neopravljeni test, kadar odgovorna opd 
po opravljenem postopku za ravnanje 
z rezultati, ki jih določa klavzula 11.6.3, 
ugotovi naslednje:  

a) da je bil športnik, ko je bil obveščen 
o uvrstitvi na registrirani seznam za 
testiranje in mu je bila pojasnjena 
odgovornost glede neopravljenega 
testa, nedosegljiv za testiranje med 
60-minutnim časovnim okvirom, ki 
je bil opredeljen pri njegovi prijavi 
prebivališča na kraju za časovni okvir;

b) da je ukd poskusil testirati športnika 
na določen dan v četrtletju med 60-
minutnim časovnim okvirom, ki je bil 
določen v športnikovi prijavi prebivališča 
za ta dan s tem, da je obiskal kraj, ki je 
bil opredeljen za ta okvir; 

[11.4.3(b) Komentar: _e 
športnik ni na voljo za testiranje 
na začetku 60-minutnega 
časovnega okvira, a je na 
voljo kasneje v 60-minutnem 
časovnem okviru, mora UKD 
odvzeti vzorec in ne sme 
začeti s postopkom, kot da 
gre za neuspelo testiranje, 
toda vse podrobnosti o zamudi 
in razpoložljivosti športnika 
vključiti v poročilo UKD. 
Vsako podobno ravnanje mora 
preiskati odgovorna OPD kot 
možno kršitev predpisov proti 
dopingu, in sicer izmikanje 
odvzemu vzorca v skladu 
s členom Kodeksa 2.3 ali 
členom Kodeksa 2.5. Lahko 

tudi spodbudi ciljno testiranje 
športnika. 

Športnik mora ostati z UKD, 
potem ko je bil poiskan, dokler 
odvzem vzorca ni končan, tudi če 
traja dlje kot 60-minutni časovni 
okvir. 

_e športnik ni na voljo 
za testiranje med svojim 
opredeljenim 60-minutnim 
časovnim okvirom na kraju, 
določenem za ta dan v 
časovnem okviru, je odgovoren 
za neopravljen test, tudi če je 
najden kasneje istega dne in je 
vzorec uspešno odvzet.] 
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c) da je med opredeljenim 60-minutnim 
okvirom ukd naredil vse potrebno 
v okoliščinah (to je glede na naravo 
opredeljene lokacije), da bi poiskal 
športnika, če ni uspel športniku posredovati 
predhodnega obvestila o testiranju;

d) da so bile določbe klavzule 11.4.4 (če je v 
veljavi) spoštovane;

e) da je bila športnikova nerazpoložljivost 
za testiranje na opredeljenem kraju 
med preciziranim 60-minutnim 
časovnim okvirom vsaj nepazljivost; v teh 
primerih se ocenjuje, da je bil športnik 
nepazljiv skladno z dokazili, ki jih določa 
podklavzula 11.4.3(a) do (d); na to oceno 
lahko športnik ugovarja z ugotovitvijo, 
da z njegove strani ni bilo nepazljivega 
ravnanja, ki bi povzročilo ali prispevalo k 
njegovi nerazpoložljivosti za testiranje na 
danem kraju v danem časovnem okviru; 
in na dopolnjevanje prijave o zadnjem 
prebivališču, da bi s tem dal obvestilo o 
drugačnem kraju, kjer bo namesto tega 
na voljo za testiranje med opredeljenim 
60-minutnim časovnim okvirom tega dne.

[11.4.3(c) Komentar: Ko je UKD 
prispel na kraj, določen za 
60-minutni časovni okvir, in če 
športnika ni našel takoj, mora 
UKD ostati na kraju samem za 

preostali čas 60-minutnega 
okvira in med tem časom 
narediti vse, kar je potrebno 
v danih okoliščinah, da najde 
športnika.]

[11.4.3(e) Komentar: V primeru, 
da se ugotovi kršitev člena 
Kodeksa 2.4, se na podlagi 
člena Kodeksa 10.3.3 oceni 

dejanska stopnja krivde 
športnika in naloženo obdobje 
neustreznosti.] 
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  11.4.4 Da bi se zagotovila pravičnost do športnika, 
kadar je prišlo do neuspelega poskusa 
testiranja športnika med 60-minutnim 
časovnim okvirom, opredeljenim v njegovi 
prijavi prebivališča, se vsak naslednji 
poskus testiranja tega športnika (s 
strani iste ali druge OPD) šteje kot 
neopravljeno testiranje tega športnika, 
če do naslednjega testiranja pride po 
tistem, ko je športnik prejel obvestilo v 
skladu s klavzulo 11.6.3(b) od prvotnega 
neuspešnega testiranja.

11.5 Ekipni šport

[11.5 Komentar: V 
posvetovalnem obdobju v 
letih 2007–08 glede prenove 
Mednarodnih standardov za 
testiranje različice 3.0 iz 2007 je 
bila skupna tema glede ekipnega 
športa, da naj bo usklajevanje 
sistema prijavljanja prebivališča 
dovolj gibljivo, da odraža dejstvo, 
da je ekipni šport organiziran 
in izvajan na ekipni osnovi v 
nasprotju z individualnim, pri 
čemer se večina dejavnosti 
izvaja na osnovi skupnega 
vodenja in ne individualnega. 
Namen te klavzule 11.5 je 
odražati to značilnost ekipnega 
športa tako, da se registrirani 
seznam za testiranje določa v 

odnosu do ekipe. Omogoča tudi, 
da se prijavljanje prebivališča 
članov ekip izvaja na kolektivni 
osnovi s podatki o skupnih 
dejavnostih ekipe, ki pa se 
dopolnjujejo s predložitvijo 
individualnih podatkov o 
prebivališču za obdobja, ko 
športniki niso z ekipo. Skladno s 
sistemom, ki je bil v uporabi od 
2004–2007 pri ekipnem športu, 
kot sta vaterpolo in ragbi, 
ostane v veljavi individualna 
odgovornost športnika ob 
vsakem času za natančnost 
podatkov o prebivališču in 
razpoložljivost za testiranje na 
tem prebivališču.]
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11.5.1 _e MZ v ekipnem športu določi registrirani 
seznam za testiranje z ozirom na ekipe, to 
je tako, da je v registriranem seznamu za 
testiranje le nekaj športnikov ali pa so vsi 
iz določene ekipe v ustreznem obdobju.  

11.5.2 V okoliščinah, ki odražajo dejstvo, da se 
lahko članstvo v ekipah redno spreminja, 
MZ izda pravila, ki obravnavajo 
spremembe v sestavi registriranega 
seznama za testiranje za ustrezno 
obdobje v skladu s klavzulo 11.2.4.

[11.5.1 Komentar: MZ lahko 
določi svoj registrirani seznam 
za testiranje glede na najvišje 
uvrščene nacionalne ekipe ob 
katerem koli času. V letu, ko se 
za to MZ organizira svetovno 
prvenstvo, se lahko registrirani 
seznam za testiranje razširi 
tako, da vključuje vse nacionalne 
selekcije, ki so se kvalificirale 

na svetovno prvenstvo. V skladu 
s klavzulo 11.7.5 lahko MZ za 
zbiranje podatkov o prebivališču 
športnikov pooblasti pristojni 
nacionalni zvezi. 

NOPD, ki vključuje ekipni šport 
v svoj registrirani seznam 
za testiranje, ima lahko isti 
pristop.]

[11.5.2 Komentar: V ekipnih 
športih, kjer je na primer 
registrirani seznam za 
testiranje sestavljen v odnosu 
do nacionalnih selekcij, lahko 
MZ uravna članstvo glede na 
športnike, ki so bili vključeni 
v zadnjo nacionalno selekcijo, 
izbrano pred danim četrtletjem. 
če se izbere nova selekcija 
v četrtletju, ki je različna od 
predhodne ekipe, pravila MZ 

določijo, ali se spremembe 
odražajo takoj (na primer kateri 
koli športnik iz prve ekipe, ki 
ni v drugi ekipi, takoj izpade 
iz registriranega seznama za 
testiranje) ali po drugi strani na 
začetku naslednjega četrtletja 
(torej športnik, ki ni v drugi 
ekipi, ostane v registriranem 
seznamu za testiranje do 
naslednjega četrtletja.]
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  11.5.3 V ekipnem športu, kjer se registrirani 
seznam za testiranje določa v odnosu 
do ekip, športniki v izbranih ekipah 
izvajajo večino dejavnosti (na primer 
trening, potovanje, taktični sestanki) 
na kolektivni osnovi. Zato mora biti tudi 
podatek o prebivališču, ki ga zahteva 
klavzula 11.3, enak za vse športnike 
v ekipi. Ob priložnostih, ko športnik iz 
ekipe ne sodeluje na skupnih dejavnostih 
(na primer zaradi poškodbe) obstaja 
verjetnost, da se bo ukvarjal z drugimi 
dejavnostmi pod nadzorom svoje ekipe 
(na primer zdravi ga ekipni zdravnik). 
takšne ekipne dejavnosti, kolektivne 
ali ne, za potrebe teh Mednarodnih 
standardov za testiranje imenujemo 
»ekipne dejavnosti«. 

11.5.4 Športnik, ki je vključen v registrirani 
seznam za testiranje glede na to, da 
igra v določeni ekipi, ima enako osebno 
odgovornost glede prebivališča, kot 
to določa poglavje 11, kot športnik, ki 
je vključen v registrirani seznam za 
testiranje na osnovi drugih kriterijev. 
V skladu s klavzulama 11.3.6 in 11.3.7 
lahko športnik v okoliščinah, ki jih določa 
klavzula 11.5.3, pooblasti glede dela ali

[11.5.4 Komentar: V izogib 
dvomu in zaradi priročnosti ter 
učinkovitosti lahko športnik iz 
ekipnega športa prenese prijavo 
prebivališča na svojo ekipo ne 
samo glede obdobij timskih 
dejavnosti, ampak tudi glede 
obdobij, ko ni skupaj z moštvom, 

če se s tem ekipa strinja. V 
takih okoliščinah mora športnik 
posredovati informacijo o svojem 
individualnem prebivališču 
za dano obdobje svoji ekipi 
kot dopolnilo k informaciji, 
predloženi glede ekipnih 
dejavnosti. 

se nadeljuje
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  vse prijave prebivališča, v skladu s 
klavzulo 11.3.1 in 11.3.2 (in/ali kakršnih 
koli dopolnil k prijavi prebivališča v skladu 
s klavzulo 11.4.2) ekipo, izvaja pa jo (na 
primer odvisno od pravil odgovorne OPD) 
trener, menedžer ali nacionalna zveza. 

11.5.5 V pogojih, opredeljenih v klavzuli 11.5.4, 
lahko ekipa (na primer nacionalna zveza) 
opravi prijavo prebivališča v imenu 
športnikov in posreduje podatke, kot se 
zahteva v klavzuli 11.3, in sicer:

a. popolne poštne naslove zaradi uradnega 
obveščanja, v skladu s klavzulo 
11.3.1(a); kadar je tako dogovorjeno s 
športnikom, lahko takšno obvestilo v 
njegovem imenu pošlje ekipa;

b. podatke, opredeljene v klavzuli 11.3.1(b), 
(c), (d) in (f); 

V ekipnih športih, kjer lahko 
športnik igra za več kot eno 
ekipo in je lahko vključen v 
dejavnosti več kot ene ekipe 
v določenem prijavljenem 
obdobju, je treba postaviti 
jasna pravila glede zbiranja in 
posredovanja informacij, kot jih 
zahteva klavzula 11.3. Kjer na 
primer MZ določi registrirani 
seznam za testiranje glede 
na nacionalne ekipe, lahko 
športniki preživijo večino svojega 
časa s svojimi nacionalnimi 
ekipami, tekmujejo v 

mednarodnih prvenstvih in lahko 
preživijo znatno količino časa s 
svojim klubom na tekmovanjih 
v domačih in regionalnih 
prireditvah. V takšnih 
okoliščinah mora nacionalna 
federacija zbrati informacije o 
dejavnostih športnikove ekipe 
za njegov klub in jo vključiti 
v prijavo prebivališča skupaj 
z informacijo o dejavnostih 
nacionalne ekipe in o podatkih 
glede športnikovega prebivališča 
za določeno obdobje.]



251Mednarodni standardi za testiranje

c. za vsak dan v naslednjem četrtletju čas 
dejavnosti ekipe, bodisi za kolektivno 
dejavnost (na primer trening) bodisi 
individualno dejavnost pod nadzorom 
ekipe (na primer medicinsko 
zdravljenje), skupaj s prizoriščem in 
drugimi podrobnostmi, da se lahko 
športnika najde v navedenih obdobjih;  

d. za vsak dan naslednjega četrtletja en 
specifičen 60-minutni časovni okvir 
med 6. uro zjutraj in 11. uro zvečer, 
ko je športnik na voljo in dostopen 
za testiranje na določenem kraju; v 
izogib dvomu je lahko ta 60-minutni 
časovni okvir med ekipno dejavnostjo 
določenega dne. 

11.5.6 Za športnike iz registriranega seznama 
za testiranje v ekipnih športih se 
odgovornost za neprijavo prebivališča 
določi v skladu s klavzulo 11.3.5 in 
odgovornost za neopravljeno testiranje 
na podlagi klavzule 11.4.2. V skladu s 
klavzulo 11.3.7 velja, da: 

a. če ekipa ne opravi zahtevane prijave 
prebivališča ali jo opravi, ampak ne 
vključi vseh zahtevanih informacij, potem 
je (glede na določbe klavzule 11.3.5) 
športnik odgovoren za neopravljeno

[11.5.5(c) Komentar: če športnik 
izvaja druge redne dejavnosti 
zunaj ekipnega dela (na primer, 
da je amaterski atlet in torej tudi 
dela ali in hodi v šolo), potem 

morajo biti odkriti tudi kraji in 
časovna obdobja teh drugih 
dejavnosti, v skladu s klavzulo 
11.3.1(e).]
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 prijavo v skladu s členom Kodeksa 2.4; 

b. če se katera od zahtevanih informacij 
spremeni, potem ko je bila prijava 
prebivališča opravljena, se mora, v 
skladu s klavzulo 11.4.2, posodobiti 
tako, da je prijava prebivališča ves čas 
točna. če dopolnilo ni opravljeno in če 
zaradi tega poskus testiranja športnika 
v 60-minutnem časovnem okviru 
ne uspe, potem je (glede na zahteve 
klavzule 11.4.3) športnik odgovoren 
za neopravljeno testiranje v skladu s 
členom Kodeksa 2.4.  

11.5.7 V skladu s klavzulo 11.1.6 lahko OPD 
pri ekipnem športu poleg vzdrževanja 
registriranega seznama za testiranje, v 
skladu s klavzulo 11.5, ustanovi enega 
ali več nadaljnjih seznamov za testiranje 
za druge ekipe/športnike pod njeno 
pristojnostjo in lahko uveljavi različne 

[11.5.6 Komentar: _e je na 
primer poskus testiranja 
športnika v 60-minutnem 
časovnem okviru, ki je bil 
določen med dejavnostjo 
ekipe, neuspešen zaradi tega, 
ker je ekipni uradnik napačno 
posredoval podatke o dejavnosti 
ekipe ali ni dopolnil predhodno 
prijavljene informacije in so se 
podrobnosti glede dejavnosti 
ekipe medtem spremenile, je 
ekipa odgovorna za kazen po 
veljavnih pravilih MZ, športnik 
pa je še vedno odgovoren (ob 
predpostavki, da so zahteve 

klavzule 11.4.3 izpolnjene) za 
neopravljen test. _e je športnik 
sposoben prevaliti krivdo 
za svojo nerazpoložljivost 
za testiranje na določenem 
kraju, ki ga je javila ekipa, 
je gotovo sposoben izogniti 
se odgovornosti za prijavo 
prebivališča. Zaradi tega mora 
zgornje pravilo ostati v veljavi. 
Ekipa ima enak interes kot 
športnik pri zagotavljanju 
natančne prijave prebivališča 
in pri izogibanju napak pri 
prijavljanju v zvezi s tem 
športnikom.]
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 zahteve glede prijave prebivališča za te 
sezname za potrebe člena Kodeksa 2.4. 

11.6 Ravnanje z rezultati 

11.6.1 Dodatek A k Mednarodnim standardom 
za testiranje (»preiskovanje možnega 
neizpolnjevanja obveznosti«) ne velja za 
neprijavljanje prebivališča. Namesto tega 
veljajo določbe klavzule 11.6. 

 
11.6.2 Ravnanje z rezultati glede očitne kršitve 

prijavljanja poteka, kot sledi:

[11.5.7 Komentar: Dober primer 
takšnega dodatnega seznama 
je seznam  prebivališč, ki ga je 
vzdrževala nogometna zveza 
Anglije v letih 2006–2008, 
sestavljenega iz vseh športnikov, 
ki so igrali za določeno 
ekipo. V skladu s pristopom 
nogometne zveze Anglije, ki je 
bil potrjen od FIFA in MZ tudi 
za druge športe kot koristen 
model, je moštvo, ki je izbrano 
za vključitev v tak seznam, 
odgovorno za redno prijavljanje 
prebivališča pri nogometni zvezi 
ob navajanju imen športnikov 
iz ekipe in programa treniranja 
ter tekmovanja ekipe za 
naslednje obdobje. Z drugimi 
besedami, nogometni zvezi se 
svetuje kolektivno prijavljanje 
prebivališča med dejavnostjo, 
ki jo opisuje klavzula 11.5.3. 
če se pri tem poskusi testirati 
športnika iz te ekipe med 
aktivnostmi ekipe in ta športnik 
ni na voljo za testiranje na 

določenem kraju, potem 
se za tega športnika odpre 
preiskava glede neopravljenega 
testiranja. če se v preiskavi 
ugotovi, da športnik ni bil 
dosegljiv zaradi tega, ker ekipa 
ni prijavila nogometni zvezi 
točne informacije o sodelovanju 
športnika na kraju dejavnosti 
ekipe, potem se kaznuje ekipo, 
ne pa športnika. V nasprotnem 
primeru se v odsotnosti izjemnih 
okoliščin za športnika ugotovi 
neopravljeno testiranje. 

Nič v teh standardih ne 
preprečuje OPD za ekipne 
športe, da sprejmejo sezname 
takšnega tipa z zahtevami 
enakega tipa. V izogib dvomu 
se to opravi kot dodatek k 
(ne namesto) vzdrževanju 
registriranega seznama za 
testiranje, v skladu z zgoraj 
navedenimi določbami te 
klavzule 11.5, za katero določbe 
tega poglavja 11 v celoti veljajo.]
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  a. _e je videti, da so vse zahteve klavzule 
11.3.5 glede neprijavljanja izpolnjene, 
mora OPD največ 14 dni po odkritju očitne 
napake prijavljanja poslati obvestilo 
športniku o očitni kršitvi prijavljanja z 
zahtevo po odgovoru v 14 dneh po prejemu 
obvestila. V obvestilu mora odgovorna 
opd opozoriti športnika: 

i. da bo (na osnovi preostanka postopka 
ravnanja z rezultati, kot sledi spodaj) 
registrirana domnevna napaka 
prijavljanja odgovornega športnika, če 
športnik ne uspe prepričati odgovorne 
opd, da ni bilo napake prijavljanja; in 

ii. o posledicah za športnika, če zasliševalni 
odbor zadrži domnevno napako prija-
vljanja prebivališča. 

b. kadar športnik ugovarja očitni napaki 
prijavljanja, mora odgovorna opd 
ponovno preučiti, ali so bile izpolnjene 
vse zahteve klavzule 11.3.5. Odgovorna 
opd mora športniku v pismu najkasneje 
v 14 dneh po prejemu športnikovega 
odgovora pojasniti, ali gre za napako 
prijavljanja ali ne.

[11.6.2(a)(II) Komentar: 
Obvestilo mora športniku 
pojasniti, ali je storil katere 
druge domnevne napake glede 

prijavljanja prebivališča v 
18-mesečnem obdobju pred to 
domnevno napako prijavljanja.]

[11.6.2(b) Komentar: Vsako 
obvestilo, ki je bilo poslano 
športniku na osnovi klavzule 
11.6.2(b) in ki ugotavlja, da ni 
bilo napake pri prijavljanju, 
se pošlje tudi  WADA in vsem 

drugim stranem, ki imajo 
pravico do pritožbe v skladu s 
členom Kodeksa 13 in se nanj 
lahko pritoži tudi WADA in/
ali druga stran v skladu s tem 
členom.]
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c. _e do ustreznega končnega datuma 
športnik ne pošlje odgovora ali če 
odgovorna OPD meni (ne glede na 
športnikov odgovor), da je prišlo do 
napake prijavljanja, odgovorna opd 
pošlje obvestilo športniku, da se zanj 
zabeleži domnevna napaka prijavljanja. 
odgovorna opd hkrati športniku pojasni, 
da ima pravico do administrativnega 
preverjanja takšne odločitve. 

d. kadar športnik zahteva tak administrativni 
pregled, to opravi predstavnik odgovorne 
opd, ki ni bil vpleten v prejšnje ocenjevanje 
napake prijavljanja. Pregled temelji samo 
na pisnih vlogah in upošteva, ali so bile 
vse zahteve klavzule 11.3.5 spoštovane. 
Pregled se zaključi v 14 dneh po prejemu 
športnikove zahteve in odločitev se 
sporoči športniku pisno najkasneje v 7 
dneh po sprejemu odločitve. 

e._e je po pregledu videti, da zahteve 
klavzule 11.3.5 niso bile izpolnjene, se 
domnevna napaka prijavljanja ne šteje 
kot kršitev prijave prebivališča za kateri 
koli namen.

[11.6.2(d) Komentar: Nič 
v tem členu ne preprečuje 
kadrovsko zadostni OPD, da 
uporabi odbor do treh oseb, ki 
izpelje takšen administrativni 

pregled, pri čemer nihče ne 
sme biti vključen v predhodno 
ocenjevanje iste domnevne 
napake prijavljanja.] 

[11.6.2(e) Komentar: Vsako 
obvestilo, ki je bilo poslano 
športniku na osnovi klavzule 
11.6.3(e) in ki ugotavlja, da ni 
bilo napake pri prijavljanju, 
se tudi pošlje WADA in vsem 

drugim stranem, ki imajo 
pravico do pritožbe v skladu 
s členom Kodeksa 13, ter se 
nanj lahko pritoži tudi WADA in/
ali druga stran v skladu s tem 
členom.]
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f. _e športnik ne zahteva administrativnega 
pregleda domnevne napake prijavljanja 
do določenega končnega datuma ali če 
administrativni pregled vodi k zaključku, 
da so bile vse zahteve klavzule 11.3.5 
upoštevane, odgovorna OPD zabeleži 
domnevno športnikovo napako prijave 
in obvesti športnika ter (na zaupni 
osnovi) WADA in druge ustrezne OPD 
glede te domnevne napake prijavljanja 
in o datumu napake.

11.6.3  Postopek ravnanja z rezultati bo v primeru 
očitnega neopravljenega testa, kot sledi: 

a. UKD pri OPD predloži poročilo o 
neuspelem poskusu testiranja, kjer 
opredeli podrobnosti poskusa odvzema 
vzorca, vključno z datumom poskusa, 
obiskanim krajem, točnega prihoda in 
odhoda, korake, ki jih je podvzel na kraju 
samem, da bi poiskal športnika, vključno 
z vsemi stiki s tretjo stranjo, in katere 
koli druge pomembne podrobnosti o 
poskusu odvzema vzorca.

[11.6.2(f) Komentar: V izogib 
dvomu odgovorna OPD nima 
zadržkov pri obveščanju drugih 
OPD (zaupno) o domnevni 
napaki prijavljanja v začetni fazi 
postopka ravnanja z rezultati. 
Nasprotno, odgovorna OPD je 
pooblaščena, da to stori, kjer 
se zdi primerno (za načrtovanje 

testiranja ali drugo). 

Obvestilo iz klavzule 11.6.2(f) 
mora ponovno pojasniti 
športniku, ali je bila storjena 
druga kršitev prijave 
prebivališča v njegovem imenu 
v obdobju 18 mesecev pred to 
domnevno napako prijave.]

[11.6.3(a) Komentar: WADA 
pripravi model poročila za 
neuspeli poskus, ki ga s 
prilagoditvami uporabi OPD. Ko 
se daje pooblastilo drugi OPD za 

opravljanje testiranja, lahko OPD 
s tem pooblastilom določi končni 
datum za predložitev poročila o 
neuspelem poskusu.] 
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b. _e je videti, da je zadoščeno vsem 
določbam klavzule 11.4.3 glede 
neopravljenega testa, mora odgovorna 
opd (to pomeni, tista OPD, v imenu 
katere je bil poskus opravljen) v roku 
14 dni po neuspelem poskusu poslati 
obvestilo športniku o neuspelem 
poskusu in ga pozvati k odgovoru v roku 
14 dni po prejemu obvestila. V obvestilu 
odgovorna opd opozori športnika o 
sledečem:

i. da bo športniku (na osnovi preostalih 
določil glede postopka ravnanja z 
rezultati, kot sledi spodaj) zabeležen 
neopravljen test, če ne prepriča 
odgovorne opd, da ni bilo domnevnega 
neopravljenega testa; in

ii.  o posledicah za športnika, če zasliševalni 
odbor zadrži domnevno napako 
prijavljanja prebivališča.  

c. Kadar športnik ugovarja očitnemu 
neopravljenemu testu, mora odgovorna 
OPD ponovno preučiti, ali so bile 
izpolnjene vse zahteve klavzule 11.3.5. 
odgovorna opd mora športniku v

[11.6.3(b)(II) Komentar: 
Obvestilo mora športniku 
pojasniti, ali je storil kakšne 
druge domnevne napake glede 
prijavljanja prebivališča v 

18-mesečnem obdobju pred to 
domnevno napako prijavljanja. 
(Glej tudi komentar h klavzuli 
11.6.3(d).)]
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 pismu najkasneje v 14 dneh po prejemu 
športnikovega odgovora pojasniti, ali 
gre za neopravljeni test. 

d. _e do ustreznega končnega datuma 
športnik ne pošlje odgovora ali če 
odgovorna OPD meni (ne glede na 
športnikov odgovor), da je prišlo do 
neopravljenega testa, odgovorna 
opd pošlje obvestilo športniku, 
da se bo zanj zabeležil domnevni 
neopravljeni test. Odgovorna OPD 
hkrati športniku pojasni, da ima pravico 
do administrativnega preverjanja 
takšne odločitve glede domnevnega 
neopravljenega testa. V tem trenutku 
je treba za športnika pripraviti poročilo 
o neuspelem poskusu, če to še ni bilo 
posredovano prej v postopku. 

[11.6.3(c) Komentar: WADA 
namerava izdati navodila 
glede ocenjevanja neuspešnih 
poskusov, vključno s tem, 
katere obrazložitve lahko ali 
ne morejo opravičiti očitnega 
neopravljenega testa. 

Vsako obvestilo, ki je bilo 
poslano športniku na osnovi 

klavzule 11.6.3(c) in ki ugotavlja, 
da ni bilo neopravljenega testa, 
se tudi pošlje na WADA in 
vsem drugim stranem, ki imajo 
pravico do pritožbe, v skladu s 
členom Kodeksa 13, in se nanj 
lahko pritoži tudi WADA in/
ali druga stran v skladu s tem 
členom.]

[11.6.3(d) Komentar: OPD lahko 
predloži športniku poročilo o 
neuspelem poskusu pred to 
stopnjo, če se tako odloči (torej, 
ko pošlje prvo obvestilo v skladu 
s klavzulo 11.6.3(b)), ali lahko 

za začetek predloži le osnovne 
podrobnosti o neopravljenem 
testu in pri tem zadrži celotno 
poročilo o neuspelem poskusu, 
ki se opravi le na tej točki.]
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e. kadar se tako zahteva, ta administrativni 
pregled opravi predstavnik odgovorne 
opd, ki ni bil vpleten v prejšnje 
ocenjevanje neopravljenega testa in 
temelji samo na pisnih vlogah ter 
upošteva, ali so bile vse zahteve klavzule 
11.4.3 spoštovane. če je treba, se lahko 
od ustreznega UKD zahteva, da predloži 
dodatne informacije predstavniku OPD. 
Pregled se zaključi v 14 dneh po prejemu 
športnikove zahteve in odločitev se 
sporoči športniku pisno najkasneje v 7 
dneh po sprejemu odločitve. 

f. _e se predstavniku zdi, da zahteve 
klavzule 11.4.3 niso bile izpolnjene, 
se neuspeli poskus testa ne šteje kot 
neopravljeni test za kateri koli namen;

[11.6.3(e) Komentar: Nič 
v tem členu ne preprečuje 
kadrovsko zadostni OPD, da 
uporabi odbor do treh oseb, ki 
izpelje takšen administrativni 

pregled, pri čemer nihče ne 
sme biti vključen v predhodno 
ocenjevanje istega domnevnega 
neopravljenega testa.]

[11.6.3(f) Komentar: Vsako 
obvestilo, ki je bilo poslano 
športniku na osnovi klavzule 
11.6.3(f) in ki ugotavlja, da ni bilo 
neopravljenega testa, se tudi 
pošlje WADA in vsem drugim 

stranem, ki imajo pravico do 
pritožbe v skladu s členom 
Kodeksa 13, in se nanj lahko 
pritoži tudi WADA in/ali druga 
stran v skladu s tem členom.] 
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g.  _e športnik ne zahteva administra-
tivnega pregleda domnevnega neopra-
vljenega testa do določenega končnega 
datuma ali če administrativni pregled 
vodi k zaključku, da so bile vse zahteve 
klavzule 11.4.3 upoštevane, odgovorna 
OPD zabeleži domnevni športnikov 
neopravljeni test in obvesti športnika 
ter (na zaupni osnovi) WADA in druge 
ustrezne opd glede tega domnevnega 
neopravljenega testa ter o datumu 
dogodka.

[11.6.3(g) Komentar: V izogib 
dvomu odgovorna OPD, ki je 
opravila poskus, nima zadržkov 
pri obveščanju drugih OPD 
(na striktno zaupni osnovi) o 
domnevnem neopravljenem 
testu v začetni fazi postopka 
ravnanja z rezultati. Nasprotno, 
odgovorna OPD je pooblaščena, 
da to stori, kjer se zdi primerno 
(za načrtovanje testiranja ali 
drugo).

Obvestilo iz klavzule 11.6.3(g) 
mora ponovno pojasniti 
športniku, ali je bila storjena 
druga kršitev prijave 
prebivališča v njegovem imenu 
v obdobju 18 mesecev pred 
tem domnevnim neopravljenim 
testom. 

Ko je takšno obvestilo sprejeto 
in če je OPD, ki ima pooblastilo 
za ravnanje za rezultati, kot 
to določa klavzula 11.7.5, 
drugačna od tiste, ki je poskusila 
opraviti test, potem se OPD z 
odgovornostjo za ravnanje z 
rezultati spodbudi, da pregleda 

dosje takoj, da bi ugotovila, 
ali po njeni oceni dokazila o 
neopravljenem testu, ki ga je 
objavila OPD, ki je poskusila 
opraviti test, zadostujejo za 
odločitev, da gre za kršitev 
prijave prebivališča na podlagi 
člena Kodeksa 2.4. OPD, ki 
opravlja pregled, mora sprožiti 
kakršno koli zaskrbljenost pri 
obveščanju OPD čim prej, to 
pomeni, da ne sme čakati, da 
športnik zbere tri domnevne 
kršitve prijave prebivališča 
znotraj 18-mesečnega obdobja, 
preden izrazi zaskrbljenost. 
Vsaka odločitev OPD, ki 
pregleduje primer, da je treba 
spregledati zabeležko kršitve 
prijave prebivališča druge OPD 
zaradi pomanjkanja dokazov, 
mora biti javljena drugi OPD in 
WADA, ki ima brez predsodkov 
pravico do pritožbe na podlagi 
člena Kodeksa 13, in v nobenem 
primeru ne vpliva na veljavnost 
katere koli kršitve prijave 
prebivališča, ki jo je razglasila 
za tega športnika.] 
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11.6.4 OPD, ki razglasi ali ki prejme sporočilo o 
kršitvi prijave prebivališča glede nekega 
športnika, ne razkrije tega drugim osebam 
kot pa tistim, ki morajo vedeti, razen če je 
in dokler meni, da je športnik kršil pravila 
proti dopingu v skladu s členom Kodeksa 
2.4 na osnovi (med drugim) takšnih 
kršitev prijave prebivališča. Osebe, ki 
morajo poznati informacijo, jo ohranijo 
zaupno do istega trenutka. 

11.6.5 Odgovorna OPD vodi evidenco domnevnih 
kršitev prijave prebivališča za vsakega 
športnika v okviru svojega registriranega 
seznama za testiranje. Kadar gre za 
domnevo, da je neki športnik zagrešil 3 
(tri) kršitve neprijavljanja prebivališča v 
18-mesečnem obdobju, velja:

a. kadar opd domneva, da je športnik iz 
registriranega seznama za testiranje 
storil dve ali več kršitev neprijavljanja 
prebivališča, potem je ta OPD (pa naj 
bo MZ ali NOPD) odgovorna za uvedbo 
postopka proti športniku na podlagi 
člena Kodeksa 2.4. V nasprotnem 
primeru (če so na primer domneve

[11.6.4 Komentar: To ne 
ovira OPD, da objavi splošno 
statistično poročilo o svojih 
dejavnostih, ki nasplošno 
razkriva število kršitev 
neprijave prebivališča, ki so bile 
razglašene za športnike pod 
njeno pristojnostjo v določenem 
časovnem obdobju, če se s tem 
ne objavi kakšna informacija, 

ki lahko razkrije ime vpletenih 
športnikov. OPD ne razkrije, da 
ima določeni športnik (ali da 
nima) odprte domnevne kršitve 
prijavljanja prebivališča (ali da 
določena športna panoga ima 
ali nima odprtih vprašanj glede 
športnikov s kršitvijo prijavljanja 
prebivališča).]
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 o kršitvi neprijavljanja prebivališča 
razglasile tri različne OPD) je odgovorna 
opd za te primere tista opd, na katere 
registriranem seznamu za testiranje 
je bil športnik na dan tretje kršitve 
neprijavljanja prebivališča. _e je bil 
športnik v obeh, tako na mednarodnem 
kot tudi nacionalnem registriranem 
seznamu za testiranje na ta datum, je 
odgovorna OPD za ta primer MZ.  

b. _e odgovorna OPD ne začne s 
postopkom proti športniku na podlagi 
člena Kodeksa 2.4 v roku 30 (trideset) dni 
po tistem, ko je WAdA prejela obvestilo 
o športnikovi tretji kršitvi prijavljanje 
prebivališča v 18-mesečnem obdobju, 
se šteje, da se je odgovorna opd 
odločila, da ne gre za kršitev predpisov 
proti dopingu zaradi sprožitve pravic o 
pritožbi, kot to določa člen Kodeksa 13 
(zlasti člen 13.2). 

[11.6.5(a) Komentar: 
Odgovorna OPD ima pravico 
prejeti nadaljnje informacije 
o domnevni kršitvi prijave 
prebivališča od katere koli druge 
OPD, ki je zabeležila domnevno 
kršitev prijavljanja prebivališča, 
kot jih odgovorna OPD potrebuje, 
da bi ocenila moč dokazov o 
tej domnevni kršitvi prijave 
prebivališča in začeti postopke 
na podlagi člena Kodeksa 2.4, 
ki bo odslej v njenem varstvu. 
če se odgovorna OPD odloči v 
dobri veri, da so dokazi v zvezi 
z domnevnimi kršitvami prijave 
prebivališča nezadostni, da 

bi lahko podprli postopke na 
podlagi člena Kodeksa 2.4, lahko 
zavrne začetek postopka glede 
teh kršitev prijave prebivališča. 
O vsaki odločitvi, da je bila 
razglašena kršitev prijave 
prebivališča zaradi pomanjkanja 
dokazov opuščena, je treba 
obvestiti druge OPD in WADA, 
ki ima brez predsodka pravico 
do pritožbe na podlagi člena 
Kodeksa 13, in v nobenem 
primeru ne vpliva na veljavnost 
drugih domnevnih kršitev 
določenega športnika glede 
prijavljanja prebivališča.]
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11.6.6 Športnik, ki je bil obtožen domnevne 
kršitve predpisov proti dopingu na 
podlagi člena Kodeksa 2.4, ima pravico 
zahtevati, da se domnevne obtožbe 
utemeljijo s polnimi dokazi na zaslišanju 
na podlagi člena Kodeksa 8. Zasliševalni 
odbor ni zavezan z nobeno utemeljitvijo 
med postopkom ravnanja z rezultati, 
niti glede primernosti obrazložitev za 
kršitev prijavljanja prebivališča ali drugo. 
Namesto tega breme leži na OPD, ki 
mora v začetem postopku ugotoviti vse 
potrebne elemente za vsako domnevno 
kršitev prijave prebivališča. 

[11.6.5(b) Komentar: V takšnih 
okoliščinah mora OPD, ki je 
razglasila domnevo o kršitvi 
prijave prebivališča, posredovati 
WADA, na osnovi zahteve, 
dodatne informacije glede 
domnevne kršitve prijave 

prebivališča, ki jih WADA logično 
potrebuje, da lahko oceni moč 
dokazov teh domnevnih kršitev 
prijave prebivališča) in (kjer se 
zdi primerno) začne s pritožbo v 
skladu s členom Kodeksa 13.] 

[11.6.6 Komentar: Ničesar v 
klavzuli 11.6.6 nima namena 
ovirati OPD, da na zaslišanju 
pretehta argument, predstavljen 
na račun športnika na osnovi 
tega, da bi lahko bil  sprožen že v 
zgodnji fazi postopka za ravnanje 
z rezultati. 

OPD, ki začne s postopkom 
proti športniku na podlagi 
člena Kodeksa 2.4, mora tudi 
upoštevati v dobri veri, ali naj 
se športniku naloži začasna 
izključitev na osnovi nerešene 
odločitve v postopku na podlagi 
člena Kodeksa 7.5.2. 

_e zasliševalni odbor ugotovi, 
da sta bili ena ali dve domnevni 

kršitvi prijave prebivališča 
skladni z zahtevanimi standardi, 
ampak da tretja domnevna 
kršitev prijave prebivališča 
ni bila, potem se ugotovi, 
da ni prišlo do kršitve člena 
Kodeksa 2.4. _e športnik 
potem kljub temu zagreši eno 
ali dve nadaljnji kršitvi prijave 
prebivališča v roku 18 mesecev, 
se lahko začne nov postopek 
na osnovi kombinacije kršitve 
prijave prebivališča, ki jo je 
ugotovil zasliševalni odbor v 
prejšnjem postopku (v skladu 
s členom Kodeksa 3.2.3), in 
kršitve prijave prebivališča, ki jih 
je športnik storil kasneje.  
Ugotovitev, da je športnik storil 
kršitev predpisov proti dopingu 

se nadaljuje
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11.7 Odgovornost organizacij proti dopingu glede 
prebivališča 
 
11.7.1 MZ je odgovorna za naslednje: 

a. imenovanje športnikov za vključitev v 
mednarodni registrirani seznam za 
testiranje in občasno za popravljanje 
seznama imenovanih športnikov kot 
primernih, vse v skladu s členom 
Kodeksa 14.3 in klavzulo 11.2;

b. obveščanje vseh športnikov, imenovanih 
za vključitev na mednarodni registrirani 
seznam za testiranje, bodisi neposredno 
bodisi prek nacionalne zveze ali 
o l i m p i j s ke g a / p a ra o l i m p i j s ke g a 
komiteja, ki ga je MZ pooblastila za 
obveščanje športnika: 

I. o tem, da je bil imenovan za vključitev 
na mednarodni registrirani seznam za 
testiranje; 

v skladu s členom Kodeksa 2.4, 
ima naslednje posledice: 

a. izrek obdobja neustreznosti 
na podlagi člena Kodeksa 10.3.3 
(prva kršitev) ali člena Kodeksa 
10.7 (druga kršitev);  

b. v skladu s členom Kodeksa 
10.8, izločitev (razen če 
pravičnost ne nalaga drugače) 
vseh individualnih rezultatov, 
ki jih je športnik dosegel od 
datuma kršitve predpisov 
proti dopingu do datuma 
začetka začasne izključitve 

ali obdobja neustreznosti, z 
vsemi posledicami, vključno 
z odvzemom medalj, točk ali 
nagrad. Za te namene se šteje, 
da je do kršitve pravil proti 
dopingu prišlo na dan tretje 
kršitve prijave prebivališča, kar 
ugotovi zasliševalni odbor. 

Učinek člena Kodeksa 2.4 glede 
športnikove kršitve predpisov 
proti dopingu na rezultat ekipe, 
za katero je športnik igral med 
določenim obdobjem, se določi v 
skladu s členom Kodeksa 11.]
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II. o zahtevah glede prijave prebivališča, 
ki se jim mora podrejati, ker je bil 
vključen;  

III.o morebitnih posledicah, če ne ravna v 
skladu s temi zahtevami;

c. dogovarjanje z nopd, v skladu s klavzulo 
11.3.1, katera od obeh je odgovorna za 
sprejem prijave prebivališča športnikov, 
ki so hkrati na registriranem seznamu 
za testiranje nopd in mednarodnem 
registriranem seznamu za testiranje;

d. vzpostavljanje operativnega sistema 
za zbiranje, hrambo in izmenjavo prijav 
prebivališča s prednostno uporabo 
elektronskega sistema (ki lahko zabeleži, 
kdo je prijavil spremembo in kdaj) ali 
vsaj faksa, elektronske pošte in/ali SMS-
besedila in s tem zagotovila, da: 

i. je športnikova informacija varno 
spravljena in zavarovana (v idealnem 
smislu v okviru AdAMS ali druge 
centralizirane baze podatkov podobne 
funkcionalnosti in varnosti); 

II. je informacija dosegljiva za (A) 
pooblaščene posameznike, ki delujejo 
v imenu MZ zgolj zaradi potrebe po 
obveščenosti; (B) WADA; in (C) druge OPD 
s pristojnostjo za testiranje za športnika v 
skladu s členom Kodeksa 14.3; 
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III.je informacija shranjena v strogi 
zaupnosti ob vsakem času, da jo 
uporablja samo MZ zaradi načrtovanja, 
koordinacije in izvajanja testiranja in da 
se uniči v skladu z zahtevami ustrezne 
zaupnosti, potem ko ni več potrebna;

e. izvajanje ravnanja z rezultati v skladu s 
klavzulo 11.6 ob upoštevanju: 

I. vsake napake prijavljanja prebivališča 
športnika, ki je na mednarodnem 
registriranem seznamu za testiranje 
(razen če je športnik hkrati tudi na 
nacionalnem registriranem seznamu 
za testiranje in prijavlja prebivališče pri 
nopd, ko mora nopd izvesti postopek 
ravnanja z rezultati ob upoštevanju vseh 
očitnih kršitev prijavljanja športnika); 

II. vsakega očitnega neopravljenega testa 
določenega športnika, ko je bil neuspeli 
poskus testiranja športnika opravljen v 
imenu MZ; 

f. uvajanje disciplinskih postopkov v 
okoliščinah v skladu s klavzulo 11.6.5(a) 
proti športniku na podlagi člena 
Kodeksa 2.4.

11.7.2  Ne glede na klavzulo 11.7.1:

a. lahko MZ predlaga in NOPD se lahko s 
tem strinja, da se del ali vsa odgovornost, 
kot je določeno v klavzulah od 11.7.1(b) 
do (e), prenese na nopd; ali



267Mednarodni standardi za testiranje

b. MZ lahko prenese del ali vso 
odgovornost iz klavzule 11.7.1 na 
športnikovo nacionalno panožno zvezo; 
ali 

c. kadar WADA ugotovi, da MZ ne izvaja 
dela ali vseh obveznosti iz klavzule 
11.7.1, lahko WADA prenese del ali vso 
odgovornost na drugo ustrezno OPD. 

11.7.3  NOPD je odgovorna za naslednje:

a. imenovanje športnikov za vključitev v 
mednarodni registrirani seznam za 
testiranje in občasno za popravljanje 
seznama imenovanih športnikov kot 
primernih, vse v skladu s členom 
Kodeksa 14.3 in klavzulo 11.2;

b. obveščanje vsakega športnika, 
imenovanega za vključitev v nacionalni 
registrirani seznam za testiranje: 

i. o tem, da je bil imenovan za vključitev 
na nacionalni registrirani seznam za 
testiranje; 

II.o zahtevah glede prijave prebivališča, 
ki se jim mora podrejati, ker je bil 
vključen;  

III. o morebitnih posledicah, če ne ravna v             
skladu s temi zahtevami; 
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c. dogovarjanje z MZ, v skladu s klavzulo 
11.3.1, katera od obeh je odgovorna za 
sprejem prijave prebivališča športnikov, 
ki so hkrati na nacionalnem registriranem 
seznamu za testiranje nopd in na 
mednarodnem registriranem seznamu 
za testiranje MZ;

d. vzpostavljanje operativnega sistema za 
zbiranje, hrambo in izmenjavo prijav 
prebivališča s prednostno uporabo 
elektronskega sistema (ki lahko 
zabeleži, kdo je prijavil spremembo in 
kdaj) ali vsaj faksa, elektronske pošte 
in/ali SMS-besedila in s tem zagotovila, 
da: 

i. je športnikova informacija varno 
spravljena in zavarovana (v idealnem 
smislu v okviru AdAMS ali druge 
centralizirane baze podatkov podobne 
funkcionalnosti in varnosti); 

ii. je informacija dosegljiva za (A) 
pooblaščene posameznike, ki delujejo 
v imenu nopd zgolj zaradi potrebe po 
obveščenosti; (B) WADA; in (C) druge 
opd s pristojnostjo za testiranje za 
športnika, v skladu s členom kodeksa 
14.3; 

III.je informacija shranjena v strogi 
zaupnosti ob vsakem času, da 
jo uporablja samo nopd zaradi 
načrtovanja, koordinacije in izvajanja 
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testiranja in da se uniči v skladu z 
zahtevami ustrezne zaupnosti, potem 
ko ni več potrebna;

e. izvajanje ravnanja z rezultati v skladu s 
klavzulo 11.6 ob upoštevanju:

i. vsake napake prijavljanja prebivališča 
športnika, ki je na nacionalnem 
registriranem seznamu za testiranje 
(razen če je športnik hkrati tudi na 
mednarodnem registriranem seznamu 
za testiranje in prijavlja prebivališče 
pri MZ, ko mora MZ izvesti postopek 
ravnanja z rezultati ob upoštevanju vseh 
očitnih kršitev prijavljanja športnika); 

II. vsakega očitnega neopravljenega testa 
določenega športnika, ko je bil neuspeli 
poskus testiranja športnika opravljen v 
imenu nopd; 

f. uvajanje disciplinskih postopkov v 
okoliščinah v skladu s klavzulo 11.6.5(a) 
proti športniku na podlagi člena 
Kodeksa 2.4.

11.7.4 Ne glede na klavzulo 11.7.3:

a. lahko nopd prenese delno ali v celoti 
vsa pooblastila, kot je določeno v 
klavzuli 11.7.3, na ustrezno športnikovo 
nacionalno zvezo ali drugo primerno 
opd, ki ima pristojnost nad tem 
športnikom;  
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b. kadar ni ustrezne nopd, nacionalni 
olimpijski komite prevzame odgovornost 
NOPD, kot to določa klavzula 11.7.3; 

c. kadar WAdA ugotovi, da se odgovornosti, 
ki izhajajo iz klavzule 11.7.3, ne izvajajo 
primerno, lahko prenese del ali vso 
odgovornost na katero koli drugo 
primerno OPD. 

11.7.5 Poleg posebnih odgovornosti, ki so bile 
prenesene nanjo v skladu s klavzulo 
11.7.2 ali klavzulo 11.7.4, mora MZ storiti 
vse, da pomaga pristojni opd pri zbiranju 
športnikovih prijav o prebivališču v okviru 
pristojnosti te nacionalne zveze, vključno 
(a ne z omejitvami) z oblikovanjem 
posebnih pravil za te namene. 

11.7.6 Katera koli OPD, ki ima pooblastilo za 
testiranje športnika na registriranem 
seznamu za testiranje (glej člen Kodeksa 
15): 

a. ima pravico do pristopa do 
športnikove prijave prebivališča, kot 
so dokumentirana pri njegovi MZ ali 
nopd, zaradi uporabe pri izvajanju 
testiranja na podlagi člena 14.3 pod 
pogojem, da: 

I. zagotovi, da ima do takšne informacije 
dostop pooblaščen posameznik, 
ki deluje v imenu opd zgolj zaradi 
obveščanja, da je shranjena v strogi 
zaupnosti ves čas, da se uporablja 
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izključno za potrebe načrtovanja, 
koordiniranja in izvajanja testiranja 
in se uniči v skladu za zahtevami o 
zaupnosti, ko ni več potrebna; 

II. ima primeren vpogled, v skladu 
s členom Kodeksa 15.2, glede 
koordinacije svojih aktivnosti pri 
odvzemu vzorca z dejavnostmi 
odvzema vzorca drugih opd, da bi se 
s tem povečala učinkovitost skupnih 
prizadevanj glede testiranja in da bi se 
izognili nepotrebnemu ponavljajočemu 
se testiranju posameznih športnikov; 

b. mora posredovati informacijo glede 
zadnje prijave prebivališča UKD, ki je 
zadolžen za testiranje športnika, in 
mora dati ukd jasne napotke, kako naj 
poskusi poiskati športnika v skladu s 
klavzulo in 11.4.3(d); 

c.  mora izvesti postopek za ravnanje 
z rezultati ob upoštevanju očitnih 
neopravljenih testov, izhajajočih iz 
poskusov testiranja športnika, v skladu 
s klavzulo 11.6.3; 

d. mora takoj poročati o neuspelih poskusih 
odgovorni OPD o določenem športniku, 
v skladu s klavzulo 11.4.3(h); 

11.7.6(c) Komentar: Kadar 
OPD poskusi opraviti test po 
dogovoru z drugo OPD, lahko 
tak dogovor opredeli, da bo 
postopek ravnanja z rezultati 

opravila OPD, ki je to zaprosila, 
in sicer ob upoštevanju vseh 
očitnih neuspelih testov, ki 
izhaja iz tega poskusa
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e. mora sodelovati po modri presoji z 
odgovorno opd in/ali WAdA pri svojih 
preiskavah o katerih koli kršitvah prijave 
prebivališča in o svojih ukrepih glede 
postopkov, uvedenih glede takšnih 
kršitev prijave prebivališča, vključno s 
posredovanjem katere koli nadaljnje 
zahtevane informacije in zagotavljanje 
prič in/ali dokumentacije zaradi 
dokazov v katerem koli disciplinskem 
ali sorodnem postopku, kakršna koli 
dejstva, ki so ji znana in na katerih sloni 
obtožba.
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TRETJI DEL: PRILOGE

Priloga A – Preiskava o morebitnem neizpolnjevanju 

obveznosti

A.1  Cilj
poskrbeti, da so vse zadeve, ki se zgodijo pred 
postopkom odvzema vzorcev, med njim ali po 
njem, ki lahko vodijo k odločitvi o neizpolnjevanju 
obveznosti, skrbno preverjene, da se nanje 
ustrezno reagira in da se jih dokumentira.

A.2  Področje delovanja
preiskovanje morebitnega neizpolnjevanja 
obveznosti se začne, ko OPD ali UKD spozna 
možno neizpolnjevanje obveznosti, in se konča, 
ko opd uvede primerno nadaljnjo dejavnost, ki 
temelji na rezultatih preiskav.

A.3  Dolžnosti

A.3.1 OPD je zadolžena za to, da:

pobuda za začetek preiskave o možnem neiz-• 
polnjevanju obveznosti temelji na ustrezni in-
formaciji in dokumentaciji;  
je športnik ali druga stran pisno obveščena o • 
morebitnem neizpolnjevanju obveznosti in da 
ima priložnost odgovoriti;   
je postopek ocenjevanja dokumentiran;• 
je končna odločitev na voljo drugim OPD•  v 
skladu s Kodeksom. 

A. 3.2 UKD je odgovoren za: 

a) obveščanje športnika ali druge strani o 
posledicah morebitnega neizpolnjevanja 
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obveznosti;
b) dopolnitev postopka športnikovega odvzema 
vzorca, kjer je to mogoče; 
c) posredovanje podrobnega pisnega poročila 
o kakršnem koli morebitnem neizpolnjevanju 
obveznosti; 

3.3 Osebje za odvzem vzorcev je odgovorno za:
a) obveščanje športnika ali druge strani o • 
posledicah morebitnega neizpolnjevanja ob-
veznosti;
b) poročanje UKD o možnem neizpolnjevanju • 
obveznosti.     

A.4  Zahteve

A.4.1 UKD nemudoma poroča o vsakem 
možnem primeru neizpolnjevanja 
obveznosti (in/ali), ki mu sledi spremljanje 
opd.

A.4.2  _e OPD ugotovi, da obstaja možnost 
neizpolnjevanja obveznosti, se športnika 
ali tretjo stran takoj pisno obvesti o:

morebitnih posledicah;• 
o tem, da bo morebitno neizpolnjevanje ob-• 
veznosti posebej raziskal opd in glede tega 
sprejel ustrezne ukrepe.

A.4.3  kakršne koli dodatne potrebne informacije 
o neizpolnjevanju obveznosti se pridobijo 
in zabeležijo iz vseh razpoložljivih virov, 
vključno od športnika ali  drugih strani, 
kakor hitro je mogoče.
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A.4.4  OPD vzpostavi sistem, s katerim omogoči, da se 
rezultati preiskave o možnosti neizpolnjevanja 
obveznosti upoštevajo pri postopku ravnanja z 
rezultati in, če je tako uveljavljeno, za nadaljnje 
načrtovanje in ciljno testiranje.
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Priloga B – Prilagoditve za športnike s posebnimi  

 potrebami

B.1  Cilj

poskrbeti, da so glede oddaje vzorcev izpolnjene 
vse zahteve v primeru športnikov s posebnimi 
potrebami brez škodovanja postopku odvzema 
vzorca.

B.2  Področje delovanja

Odločanje o tem, ali so potrebna dopolnila, se 
začne pri prepoznavanju situacij, kjer odvzem 
vzorcev vključuje športnike s posebnimi 
potrebami, in se konča z ustreznimi prilagoditvami 
glede postopkov odvzema vzorcev in opreme, kjer 
je to potrebno in kjer je to mogoče. 

B.3  Dolžnosti

OPD je dolžna zagotoviti, kadar je to mogoče, da 
ima UKD na voljo vse razpoložljive informacije 
in potrebno opremo za odvzem vzorcev za 
izvedbo postopka odvzema vzorcev pri športniku 
s posebnimi potrebami. UKD je odgovoren za 
odvzem vzorcev.

B.4  Zahteve

B.4.1 Vsi vidiki obveščanja in jemanja vzorcev 
športnikov s posebnimi potrebami se 
izvajajo v skladu s postopki standarnega 
obveščanja in odvzema vzorcev, razen če 
so potrebna dopolnila zaradi športnikovih 
posebnih potreb.
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B.4.2 OPD in UKD pri načrtovanju in urejanju 
odvzema vzorcev preučita, ali bo pri 
odvzemu vzorcev sodeloval tudi kakšen 
športnik s posebnimi potrebami, kar 
bi lahko pomenilo, da je treba sprejeti 
dopolnila k standardnemu postopku 
obveščanja in odvzema vzorcev, vključno 
z opremo za odvzem vzorcev in objekti.

B.4.3 UKD je pooblaščen za sprejem dopolnil 
glede na dano situacijo in ko je to mogoče, 
in sicer tako dolgo, dokler dopolnila ne 
škodujejo identiteti, varnosti in integriteti 
vzorcev. vse prilagoditve morajo biti 
dokumentirane.

B.4.4 Športnikom s posebnimi intelektualnimi, 
telesnimi ali čutnimi potrebami lahko 
pomagajo športnikovi predstavniki ali 
osebje za odvzem vzorcev med samim 
postopkom za odvzem vzorcev, če ga 
pooblasti športnik in se s tem strinja 
UKD.

B.4.5 UKD lahko odloči, da se bo uporabilo 
opremo za odvzem vzorcev ali druge 
objekte, da bi s tem omogočili športniku, 
da odda vzorec pod pogojem, da ne bo 
trpela identiteta, varnost in integriteta 
vzorcev.

B.4.6 Športniki, ki uporabljajo odvzem urina 
ali odvajalne sisteme, morajo odstraniti 
obstoječi urin iz teh sistemov, preden 
oddajo vzorec urina za analizo. kjer je to 
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mogoče, se uporablja obstoječi odvzem 
urina ali se odvajalni sistem nadomesti 
z novim, nerabljenim katetrom ali 
odvajalnim sistemom. 

B.4.7 UKD zabeleži vsa dopolnila, ki so 
bila oblikovana v okviru standardnih 
postopkov odvzema vzorcev športnikov s 
posebnimi potrebami, vključno z vsemi 
izvedljivimi dopolnili, ki so opisana v 
zgornjih dejavnostih.
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Priloga C – Prilagoditve za mladoletne športnike

C.1  Cilji

Zadostiti potrebam mladoletnih športnikov 
pri oddajanju vzorcev brez škodovanja glede 
integritete postopka odvzema vzorca.

C.2  Področje delovanja 

Odločanje o tem, ali so potrebne prilagoditve, se 
začne z ugotavljanjem situacije, ko odvzem vzorca 
vključuje športnike, ki so mladoletni, in se konča 
s prilagoditvami pri postopku odvzema vzorcev, 
kjer je to potrebno in kjer je to mogoče.

C.3  Odgovornost

OPD je odgovorna, da zagotovi, kjer je to mogoče, 
UKD vse razpoložljive informacije za izvedbo 
postopka za odvzem vzorca za mladoletnega 
športnika. To vključuje tudi potrditev, kjer je 
potrebno, da se pridobi soglasje staršev pri 
organiziranju testiranja na prireditvi. 

C.4  Zahteve

C.4.1 Vsi vidiki obveščanja in odvzema vzorcev 
za mladoletne športnike se izvajajo v 
skladu s standardnimi načini obveščanja 
in postopkov odvzema vzorcev, razen če 
so potrebne prilagoditve zaradi tega, ker 
je športnik mladoleten.

C.4.2 Pri načrtovanju in organiziranju odvzema 
vzorca morata OPD in UKD preučiti, ali 
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gre za odvzem vzorca mladoletnega 
športnika, kar zahteva prilagoditve 
standardnih postopkov za obveščanje in 
odvzem vzorca.

C.4.3 UKD in OPD sta pooblaščeni, da uvedeta 
spremembe glede na zahteve v dani 
situaciji, kjer je to mogoče in če takšne 
prilagoditve ne škodujejo identiteti, 
varnosti in integriteti vzorca.

C.4.4 Mladoletne športnike lahko spremlja 
zastopnik med celotnim postopkom 
odvzema vzorca. Zastopnik ne prisostvuje 
predaji vzorca urina, razen če tako ne 
zahteva mladoletnik. Namen tega je, da 
UKD korektno opazuje oddajo vzorca. 
Tudi če mladoletnik zavrne zastopnika, 
opd, ukd ali nadzornik, kot je v veljavi, 
preuči, ali bi morala biti prisotna tretja 
stran med zapisovanjem in/ali odvzemom 
športnikovega vzorca. 

C.4.5 Za mladoletne športnike odloči UKD, kdo 
je poleg osebja za odvzem vzorca lahko 
prisoten med postopkom za odvzem 
vzorca, namreč zastopnik mladoletnika, 
ki opazuje postopek odvzema vzorca 
(vključno z opazovanjem UKD, ko 
mladoletnik predaja vzorec urina, 
toda ne opazuje neposredno samega 
predajanja vzorca urina, razen če tako ne 
zahteva mladoletnik), in zastopnik UKD/
nadzornika, da opazuje ukd/nadzornika, 
ko mladoletnik predaja vzorec urina, pri 
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čemer zastopnik ne opazuje neposredne 
predaje vzorca, razen če to zahteva 
mladoletnik. 

C.4.6 V primeru, da mladoletnik odkloni 
prisotnost zastopnika med postopkom za 
odvzem vzorca, mora UKD to natančno 
zabeležiti. To ne razvrednoti testa, a mora 
biti zabeleženo. če mladoletnik zavrne 
prisotnost zastopnika, mora biti prisoten 
zastopnik UKD/nadzornika.

C.4.7 V primeru, da je mladoletnik uvrščen 
na registrirani seznam za testiranje, 
je najboljši kraj za testiranje zunaj 
tekmovanja tam, kjer je pričakovati 
prisotnost staršev, na primer na 
prizorišču treninga.

C.4.8 OPD preuči primerni način ravnanja, 
kadar ni prisotnih staršev pri testiranju 
mladoletnega športnika, in preskrbi 
športnika tako, da poišče zastopnika za 
nadaljevanje testiranja.
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Priloga D – Odvzem vzorcev urina

D.1 Cilj

Odvzeti vzorec urina športnika na način, ki 
zagotavlja:

da nista oškodovana zdravje in varnost športnika • 
ter osebja za odvzem vzorcev;
da vzorec • ustreza specifični teži za analizo in 
primerni količini urina za analizo; če vzorec ne 
ustreza tem zahtevam na noben način, škoduje 
veljavnosti vzorca za analizo; ugotavljanje vel-
javnosti vzorca za analizo je odločitev ustrezne-
ga laboratorija v posvetovanju z opd;
da vzorec ni spremenjen, zamenjan, kontamin-• 
iran ali se je kako drugače posegalo vanj; 
da je vzorec jasno in natančno identificiran; • 
da je vzorec varno zapečaten • v kompletu, ki ne 
dovoljuje poseganja. 

D.2 Področje delovanja

Odvzem vzorcev urina se začne s tem, da je 
športnik obveščen o zahtevah odvzema vzorcev, 
in se konča z odstranitvijo preostankov urina na 
koncu postopka odvzema vzorcev.

D.3 Dolžnosti

UKD je dolžan poskrbeti, da se vsak vzorec 
pravilno odvzame, identificira in zapečati. 
ukd/nadzornik je neposredno prisoten pri 
oddajanju vzorca urina.
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D.4 Zahteve

D.4.1 UKD poskrbi, da je športnik obveščen 
o zahtevah postopka odvzema vzorcev, 
vključno z dopolnili, kot jih predvideva 
Priloga B – Dopolnila za športnike s 
posebnimi potrebami.

D.4.2 UKD poskrbi, da se športniku ponudi 
izbira primerne opreme za odvzem 
vzorca. če narava športnikovih posebnih 
potreb zahteva, da mora uporabiti dodatno 
drugo opremo v skladu z določili Priloge 
B – Dopolnila za športnike s posebnimi 
potrebami, ukd pregleda opremo, da 
bi s tem zagotovil, da ne bo vplivala na 
identiteto ali integriteto vzorcev.

D.4.3 UKD naroči športniku, da izbere posodo 
za odvzem.

D.4.4 Ko športnik izbere posodo za odvzem in 
vso drugo opremo za odvzem vzorcev, ki 
neposredno vsebuje vzorec urina, ukd 
opozori športnika, da preveri, ali so vsi 
drugi pečati na izbrani opremi brezhibni 
in je oprema ostala nedotaknjena. če 
športnik ni zadovoljen z izbrano opremo, 
lahko izbere drugo. _e športnik ni 
zadovoljen z nobeno opremo, ki je na 
voljo za izbor, si to zabeleži UKD.

 _e se UKD ne strinja s športnikom, da je 
vsa razpoložljiva oprema nezadovoljiva, 
lahko naroči športniku, da nadaljuje s 
postopkom odvzema vzorcev. 
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 _e se UKD strinja z razlogi, ki jih je navedel 
športnik, da je vsa oprema neprimerna, 
potem UKD zaključi odvzem vzorcev urina 
športnika in o tem naredi zabeležko.

D.4.5 Športnik obdrži nadzor nad posodami za 
odvzem in vsemi vzorci, ki so bili oddani, 
dokler se vzorci ne zapečatijo, razen če 
se zahteva pomoč zaradi športnikovih 
posebnih potreb, kot to predvideva priloga 
B – Dopolnila za športnike s posebnimi 
potrebami. Dodatno pomoč lahko športniku 
zagotovi športnikov zastopnik ali osebje 
za odvzem vzorcev med postopkom za 
odvzem vzorca, če da pooblastilo športnik 
in se s tem strinja UKD.

D.4.6 UKD/nadzornik, ki osebno prisostvuje 
oddaji vzorcev, je enakega spola, kot je 
športnik, ki oddaja vzorec.

D.4.7 UKD/nadzornik, kjer je primerno, 
poskrbi, da si športnik temeljito umije 
roke, preden odda vzorec.

D.4.8 UKD/nadzornik in športnik se napotita v 
zasebni prostor za odvzem vzorca.

D.4.9 UKD/nadzornik poskrbi za nemoten pogled 
na trenutek, ko vzorec urina zapušča telo 
športnika, in mora nadaljevati z nadzorom 
nad vzorcem po oddaji, dokler vzorec ni 
varno zapečaten in dokler nadzornik ne 
zapiše prisotnosti. Da bi se zagotovil čist 
in neoviran pogled na predajo vzorca, 
mora nadzornik opozoriti športnika, da 
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odstrani ali popravi dele oblačil, ki bi 
ovirala pogled na predajo vzorca. Ko je 
vzorec oddan, ukd/nadzornik prav tako 
poskrbi, da športnik ne odda nobene 
dodatne količine v trenutku predaje, ki bi 
lahko bila zaščitena v posodici za oddajo.

D.4.10 UKD v prisotnosti športnika preveri, da 
je oddana zadostna količina urina za 
analizo.

D.4.11 V primeru, da je količina urina nezadostna, 
ukd izpelje delni odvzem vzorcev urina, 
kot to predvideva Priloga E – Vzorci urina 
– nezadostna količina.

D.4.12 UKD naroči športniku, da vzame komplet 
za odvzem vzorcev, ki vsebuje steklenički 
A in B v skladu s členom C.4.4.

D.4.13 Ko je športnik izbral komplet za odvzem 
vzorcev, ukd in športnik preverita, da se 
vse kodne številke ujemajo in da ukd te 
kodne številke natančno zapiše.

 _e športnik ali UKD ugotovi, da številke 
niso iste, UKD naroči športniku, da izbere 
drug komplet v skladu s členom C.4.4. 
Zadevo zabeleži UKD.

D.4.14 Športnik nalije minimalno primerno 
količino urina za analizo v stekleničko B 
(najmanj 30 ml) in potem nalije preostanek 
urina v stekleničko A (najmanj 60 ml). 
_e je bilo oddana več kot minimalna 
primerna količina urina za analizo, UKD 
poskrbi, da športnik napolni steklenico 
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A do točke, ki jo priporoča izdelovalec 
opreme. če je še vedno ostalo urina, UKD 
poskrbi, da športnik napolni steklenico 
B do mere, ki jo priporoča proizvajalec 
opreme. UKD zahteva od športnika, da 
poskrbi, da je majhna količina ostala v 
posodici za odvzem, in pojasni, da je to 
zato, da ukd preveri preostanek urina v 
skladu s klavzulo D.4.17.

D.4.15 Urin se odvrže šele takrat, ko sta obe 
steklenički A in B napolnjeni do mere, 
določene v klavzuli D.4.14, in potem ko 
se preveri preostanek urina v skladu s 
klavzulo D.4.17. Primerna količina urina za 
analizo se šteje kot absolutni minimum. 

D.4.16 Športnik zapečati steklenice na podlagi 
navodil UKD. UKD preveri pred očmi 
športnika, da so steklenice ustrezno 
zapečatene.

D.4.17 UKD testira preostanek urina v posodici 
za odvzem, da bi ugotovil, ali ima vzorec 
primerno specifično težo za analizo. _e 
ukd na terenu ugotovi, da vzorec nima 
zadostne specifične teže za analizo, 
potem UKD sledi določbam priloge G (da 
ne izpolnjuje zahtevam glede primerne 
specifične teže za analizo).

D.4.18 UKD poskrbi, da ima športnik možnost, 
da se morebitni preostanek urina, ki ne 
gre na testiranje v laboratorij, odstrani 
pred očmi športnika.
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Priloga E – Odvzem vzorcev krvi

E.1 Cilj

Odvzeti vzorec krvi športnika na način, ki bo 
zagotavljal:

da zdravje in varnost športnika ter osebja za • 
odvzem vzorcev niso ogroženi;
da je vzorec takšne kakovosti in količine, da iz-• 
polnjuje pogoje za analizo;
da vzorec • ni spremenjen, zamenjan, kontamin-
iran ali se je kako drugače posegalo vanj; 
da je vzorec jasno in natančno identificiran; • 
da je vzorec varno zapečaten.• 

E.2 Področje delovanja

Odvzem vzorca krvi se začne z zagotovilom, da 
je športnik obveščen o zahtevah glede odvzema 
vzorcev, in konča s primernim skladiščenjem 
vzorcev, preden se jih pošlje na analizo v 
laboratorij, ki je akreditiran s strani WAdA ali  je 
WADA odločila drugače.

E.3 Dolžnosti

E.3.1 UKD je odgovoren za naslednje:

da je vsak vzorec ustrezno odvzet, iden-• 
tificiran in zapečaten; 

 da so vsi vzorci primerno uskladiščeni 
in odposlani v skladu z analitičnimi 
navodili.     
      
     



288 Mednarodni standardi za testiranje

E.3.2 Uradnik za odvzem krvi je odgovoren 
za odvzem vzorcev krvi, za oblikovanje 
odgovorov med oddajanjem vzorcev in 
primerno ravnanje z uporabljeno opremo 
za odvzem krvi, ki se ni uporabila za 
zaključek postopka odvzema vzorca.

E.4 Zahteve

E.4.1 Postopki, ki vsebujejo kri, so skladni z 
lokalnimi standardi in uredbami glede 
previdnosti v zdravstvenem okolju.

e.4.2   Oprema za odvzem vzorca krvi sestoji iz 
(a) enojne tube vzorec zaradi razvrščanja 
krvnih profilov ali (b) oboje tuba za A in B 
vzorec za analizo krvi; ali (c) kot je drugače 
določeno v ustreznem laboratoriju. 

E.4.3 UKD poskrbi, da je športnik obveščen 
o zahtevah odvzema vzorcev, vključno z 
dopolnili, kot jih določa Priloga B – Dopolnila 
za športnike s posebnimi potrebami.

E.4.4  UKD/nadzornik in športnik gresta skupaj 
do točke, kjer se odda vzorec.

D.4.5 UKD poskrbi, da ima športnik udobne 
pogoje, vključno z ugodnim položajem, za 
vsaj 10 minut pred oddajo vzorca.

E.4.6 UKD naroči športniku, da izbere predvideni 
komplet za odvzem vzorcev in da preveri, 
ali izbrana oprema ni bila že uporabljena 
ter ali so pečati brezhibni. če športnik ni 
zadovoljen z izbranim kompletom, lahko 
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izbere drugega. če športnik ni zadovoljen 
z nobenim kompletom in na voljo ni 
več nobenih novih, UKD o vsem naredi 
zabeležko.

 _e se UKD ne strinja s športnikom, da je 
vsa razpoložljiva oprema nezadovoljiva, 
potem UKD naroči športniku, da nadaljuje 
s postopkom odvzema vzorcev.

 _e se UKD strinja s športnikom, da so vsi 
kompleti nezadovoljivi, potem UKD zaključi 
odvzem športnikovega vzorca krvi in to 
zabeleži.

E.4.7 Ko je bil komplet za odvzem vzorca izbran, 
ukd in športnik preverita, ali se vse 
številčne kode ujemajo, UKD pa te kode 
natančno zapiše.

 _e športnik ali UKD ugotovi, da številke 
niso iste, UKD naroči športniku, da izbere 
nov komplet. UKD zadevo uradno zabeleži.

E.4.8 Uradnik za odvzem krvi očisti kožo s 
čisto razkuženo sterilno krpico, počaka, 
da se omočeni predel posuši, da ne bi 
povratno učinkovalo na športnika ali na 
njegovo nastopanje in, če je treba, uporabi 
tudi podvezo žile. Uradnik za odvzem 
krvi odvzame vzorec krvi iz površinske 
vene v končno tubo za odvzem. _e je bila 
uporabljena podveza žile, se ta odstrani 
takoj, ko je bila punkcija iz vene opravljena.

E.4.9 Količina odvzete krvi ustreza analitičnim 
zahtevam, ki so primerne za izvedbo analize 
vzorca.
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E.4.10 _e je količina krvi, ki je bila športniku 
odvzeta v prvem poskusu, nezadostna, 
uradnik za odvzem krvi postopek ponovi. 
Največ so možni trije poskusi. _e so vsi 
poskusi neuspešni, uradnik za odvzem krvi 
o tem obvesti UKD. UKD zaključi odvzem 
vzorca krvi in v zabeležki zapiše razloge za 
zaključek odvzema.

E.4.11 Uradnik za odvzem krvi na območje(-a) 
punkcije pritrdi zaščitni tampon.

E.4.12 Uradnik za odvzem krvi razpolaga z opremo 
za odvzem vzorcev krvi, ki ni bila uporabljena 
za zaključek postopka odvzema vzorca v 
skladu z zahtevami lokalnih standardov za 
ravnanje s krvjo.

E.4.13 _e vzorec zahteva nadaljnjo obdelavo na mestu 
samem, kot na primer konfiguracija ali ločitev 
seruma, ostane športnik prisoten in opazuje 
vzorec do končnega pečatenja v varnem, proti 
poseganju zaščitenem kompletu. 

E.4.14 Športnik zapečati svoj vzorec v komplet za 
odvzem vzorcev v skladu z navodili UKD. 
UKD pred očmi športnika preveri, ali je 
pečat zadovoljiv.

E.4.15 Zapečaten vzorec se uskladišči na način, ki 
ščiti njegovo celovitost, identiteto in varnost 
pred transportom iz postaje za kontrolo 
dopinga v analizo v laboratorij, ki ga je 
akreditirala WADA ali ga kako drugače 
pooblastila. 
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Priloga F – Vzorci urina – nezadostna količina 

F.1 Cilj

Zagotoviti, da se v primeru nezadostne količine 
urina za analizo postopa v skladu s predvidenimi 
postopki.

F.2 Področje delovanja

Postopek se začne z obvestilom športniku, da 
vzorca ni v primerni količini za analizo, in se 
konča z oddajo vzorca v zadostni količini.

F.3 Dolžnosti

UKD je zadolžen za razglasitev vzorca kot 
nezadostnega in za oddajo dodatnega vzorca, 
da bi se s tem pridobila zadostna količina 
kombiniranega vzorca.

F.4 Zahteve

F.4.1 _e odvzeti vzorec ni v zadostni količini 
za analizo, ukd obvesti športnika, da 
bo potreben odvzem dodatnega vzorca 
za dosego ustrezne količine urina za 
analizo. 

F.4.2 UKD naroči športniku, da izbere delno 
opremo za odvzem vzorcev v skladu s 
_lenom C.4.4.

F.4.3 UKD potem naroči športniku, da odpre 
potrebno opremo, prelije nezadostni 
vzorec v posodico in ga zapečati po 
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navodilih UKD. UKD pred očmi športnika 
preveri, da je bila posodica primerno 
zapečatena.

F.4.4 UKD in športnik preverita, da UKD 
natančno zabeleži številčno kodo opreme, 
količino in identiteto nezadostnega 
vzorca. Bodisi športnik bodisi UKD zadrži 
pod nadzorom zapečaten delni vzorec.

F.4.5 Med čakanjem na oddajo dodatnega 
vzorca je športnik pod stalnim nadzorom, 
ponudi se mu pijača.

F.4.6 Ko je športnik v stanju oddati dodatni 
vzorec, se postopek odvzema izpelje, kot 
je predpisano v Prilogi D – Odvzem vzorcev 
urina, dokler količina oddanega urina ne 
zadošča, pri čemer se kombinirajo prvi in 
nadaljnji vzorec(-ci).

F.4.7 Ko je UKD zadovoljen s tem, da je bilo 
zadoščeno zahtevam po zadostni količini 
urina za analizo, ukd in športnik skupaj 
preverita integriteto pečatov na posodici 
delnega nezadostnega vzorca, oddanega 
predhodno. Kakršno koli nepravilnost 
glede integritete pečata(-ov) uradno 
zabeleži UKD in vse tudi razišče v skladu 
s Prilogo A – Preiskava o morebitnem 
neizpolnjevanju obveznosti.

F.4.8 UKD potem napoti športnika, da prelomi 
pečat(-e) in kombinira vzorce, pri čemer 
poskrbi, da se dodatni vzorci zaporedoma 
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dodajajo prvim kompletnim vzorcem, 
dokler ni dosežena minimalna primerna 
količina urina za analizo. 

F.4.9 UKD in športnik nato nadaljujeta s 
postopkom v skladu s klavzulo D.4.12 ali 
klavzulo D.4.14, kot je primerno.

F.4.10 UKD preveri preostanek urina, da bi s tem 
zagotovil, da ustreza zahtevam primerne 
specifične teže za analizo. 

F.4.11 Urin se lahko zavrže šele, ko sta 
napolnjeni obe, tako A kot B steklenička, 
in sicer do zmogljivosti, kot to določa 
klavzula D.4.1.4. Primerna količina 
urina za analizo se šteje kot absolutni 
minimum.
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Priloga G – Vzorci urina, ki niso v skladu z navodili  
 glede specifične teže za analizo

 G.1 Cilj

poskrbeti, da se ravna v skladu z ustreznimi 
postopki v primeru, ko vzorci urina ne ustrezajo 
zahtevam specifične teže za analizo.

G.2  Področje delovanja

Postopek se začne, ko UKD obvesti športnika, da 
je potreben dodatni vzorec, in konča z odvzemom 
vzorca, ki ustreza zahtevam specifične teže za 
analizo ali z ustrezno nadaljnjo aktivnostjo opd, 
če je to potrebno.

 G.3 Dolžnosti

opd je odgovorna za vzpostavitev postopkov, ki 
zagotovijo odvzem primernega vzorca. _e prvotno 
odvzeti vzorec ne ustreza zahtevam za primernost 
glede specifične teže, mora UKD odvzeti dodatne 
vzorce, dokler ni dosežen zadovoljiv vzorec. 

G.4 Zahteve

G.1.1 UKD odloči o tem, da niso izpolnjene 
zahteve po primerni specifični teži za 
analizo.

G.1.2 UKD obvesti športnika, da je dolžan 
oddati dodatne vzorce.

G.1.3 Med čakanjem na oddajo dodatnih vzorcev 
je športnik pod stalnim nadzorom.
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G.1.4 Športnika se spodbuja, da ne hidrira 
pretirano, kar lahko odloži oddajo 
primernega vzorca. 

G.1.5 Ko je športnik v stanju oddati dodatni 
vzorec, ukd ponovi postopek za odvzem 
vzorcev, kot je določeno v Prilogi D – 
Odvzem vzorcev urina.

G.1.6 UKD nadaljuje z odvzemom dodatnih 
vzorcev, dokler ni zadoščeno zahtevam 
po primerni specifični teži za analizo 
ali dokler UKD ne odloči, da obstajajo 
izjemne okoliščine, ki pomenijo v 
logističnem smislu, da nadaljnji postopek 
odvzema vzorca ni mogoč. Takšne izjemne 
okoliščine zabeleži UKD.

G.1.7 UKD uradno zabeleži, da odvzeti vzorci 
spadajo k enemu samemu športniku, 
in zaporedje, v katerem so bili vzorci 
oddani.

G1.1.8 UKD nato nadaljuje s postopkom odvzema 
vzorca v skladu s klavzulo D.4.16.

G1.1.9 _e se ugotovi, da noben športnikov 
vzorec ne ustreza zahtevam po primerni 
specifičniteži za analizo, in UKD odloči, da

G.4.6 Komentar: Športnik 
ima odgovornost, da zagotovi 
vzorce s primerno specifično 
težo za analizo. če je njegov prvi 
vzorec preredek, ne potrebuje 
nadaljnje hidracije in naj torej 
ne pije več, dokler ne zagotovi 
vzorca s primerno specifično 

težo za analizo. UKD mora 
čakati, dokler je potrebno, 
za odvzem takšnega vzorca. 
OPD lahko sprejme navodila 
za UKD pri odločanju, ali 
obstajajo izjemne okoliščine, ki 
onemogočajo nadaljnji postopek 
odvzema vzorcev. 
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  je zaradi logističnih razlogov nemogoče 
nadaljevati s postopkom za odvzem 
vzorca, lahko UKD zaključi postopek 
odvzema vzorca. V takšnih primerih 
lahko OPD, če se ji zdi primerno, sproži 
preiskavo o morebitni kršitvi predpisov 
proti dopingu. 

G.1.10 UKD pošlje laboratoriju v analizo vse 
vzorce ne glede na to, ali so ali niso 
izpolnjevali zahtev po primerni specifični 
teži za analizo. 

G.1.11 Laboratorij mora v sodelovanju z OPD 
določiti, kateri vzorci se bodo analizirali.
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Priloga H – Zahteve za osebje za odvzem vzorcev 

H.1  Cilji

Zagotoviti, da osebje za odvzem vzorcev ni v konfliktu 
in da ima ustrezno kvalifikacijo ter izkušnje za 
izvajanje postopkov za odvzem vzorcev.

H.2  Področje 

Zahteve za osebje za odvzem vzorcev se začnejo 
z razvojem potrebnih kompetenc za osebje za 
odvzem vzorcev in končajo s posredovanjem 
ustreznih identifikacijskih akreditacij.

H.3  Dolžnosti

opd nosi vso odgovornost glede vseh dejavnosti 
iz te priloge H.

H.4  Zahteve – kvalifikacije in usposabljanje 

H.4.1 OPD določi potrebne kompetence in 
kvalifikacije za položaj uradnika za 
kontrolo dopinga, nadzornika in uradnika 
za odvzem krvi. OPD sprejem pravilnik 
o dolžnostih za vse osebje za odvzem 
vzorcev, ki predstavi njihove dolžnosti. 
kot minimum velja, da:

a)  osebje za odvzem vzorcev ne sme imeti 
mladoletnih članov; 

b) uradnik za odvzem krvi mora imeti 
primerno kvalifikacijo in praktična 
znanja za izvajanje odvzema krvi iz vene. 
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H.4.2 OPD zagotovi, da osebje za odvzem 
vzorcev, ki bi imelo kakršen koli interes 
glede izida pri odvzemu ali testiranju 
vzorca katerega koli športnika, ki odda 
vzorec pri postopku, ni imenovano za tak 
postopek odvzema vzorcev. Da ima osebje 
za odvzem vzorcev interes pri odvzemu 
vzorca, se presoja, če:

a) je vpleteno v načrtovanje glede športne 
panoge, za katero se testiranje izvaja; 

b) je povezano ali vpleteno v osebne 
zadeve športnika, ki mora oddati vzorec 
v določenem postopku. 

H.4.3 OPD uvede sistem, ki zagotavlja, da je 
osebje za odvzem vzorcev primerno 
usposobljeno za izvajanje nalog glede 
odvzema vzorcev.

 H.4.3.1 program usposabljanja za 
uradnika za odvzem krvi kot minimum 
vsebuje učenje vseh ustreznih zahtev 
glede postopka testiranja in seznanjanje z 
vsemi potrebnimi standardi za preventivo 
varstva zdravja. 

 H.4.3.2 program usposabljanja 
za osebje za odvzem vzorcev naj kot 
minimum vsebuje:

a) splošno teoretično usposabljanje na 
področju različnih tipov testiranja 
glede na položaj uradnika za kontrolo 
dopinga; 
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b) opazovanje vseh dejavnosti glede 
kontrole dopinga glede na te standarde 
na mestu samem;

c)  zadovoljivo izvajanje popolnega 
postopka odvzema vzorcev na mestu 
samem pod nadzorom kvalificiranega 
uradnika za kontrolo dopinga ali 
podobno;  zahteve glede 
dejanske predaje vzorca niso vključene 
v opazovanje na prizorišču.

H.4.3.3 Program usposabljanja za nadzornika 
vključuje učenje potrebnih zahtev glede 
postopka odvzema vzorca. 

H 4.4 OPD hrani dokumentacijo o izobraževanju, 
usposabljanju, spretnostih in izkušnjah. 

H.5  Zahteve – akreditacija, ponovna akreditacija in 
pooblastila 

H.5.1 OPD uvede sistem za akreditiranje in 
ponovno akreditiranje osebja za odvzem 
vzorcev.

H.5.2 OPD zagotovi, da osebje za odvzem 
vzorcev konča programe usposabljanja 
in je seznanjeno z zahtevami teh 
Mednarodnih standardov za testiranje, 
preden izda akreditacijo.
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H.5.3 Akreditacija je veljavna največ dve leti. 
osebje za odvzem vzorcev se pozove na 
ponovitev celotnega usposabljanja, če ni 
sodelovalo pri dejavnostih glede odvzema 
vzorcev v letu pred ponovno akreditacijo.

H.5.4 Samo osebje za odvzem vzorcev, ki 
ima akreditacijo, ki jo priznava opd, 
je pooblaščeno za izvajanje odvzema 
vzorcev v imenu OPD. 

H.5.5 Uradniki za kontrolo dopinga lahko 
osebno izvajajo katere koli dejavnosti 
znotraj postopka za odvzem vzorca, z 
izjemo odvzema krvi, razen če ni posebej 
usposobljeno za to, ali pa lahko napotijo 
nadzornika, da opravi posebne naloge, 
ki spadajo v okvir njegovih pooblaščenih 
obveznosti.
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Mednarodni standardi za terapevtske izjeme 
Mednarodni standardi za terapevtske izjeme so bili prvič sprejeti leta 2004 in so stopili v veljavo leta 2005. 
Priložena je različica 2.0, ki vključuje popravke k Mednarodnim standardom za terapevtske izjeme, ki jih 
je sprejel Izvršni odbor Svetovne agencije proti dopingu 10. maja 2008. Dopolnjeni Mednarodni standardi 
za terapevtske izjeme bodo stopili v veljavo 1. januarja 2009.

Objavila 15. maja 2008:

Svetovna agencija proti dopingu 
World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
PO Box 120
Montreal, Quebec,
Canada H4Z 1B7

URL: www.wada-ama.org

tel.: +1 514 904 9232
Faks: +1 514 904 8650

E-naslov: info@wada-ama.org
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predgovor

Mednarodni standardi za terapevtske izjeme (TI) so 
dokument druge kategorije obvezujočih mednarodnih 
standardov, ki so bili oblikovani kot del svetovnega 
programa boja proti dopingu. 

Osnova za oblikovanje Mednarodnih standardov za 
ti so bili: pregled različnih postopkov in protokolov 
mednarodnih zvez, MOK-a in nacionalnih organizacij 
proti dopingu ter poglavja iz popravljenih Mednarodnih 
standardov za kontrolo dopinga (MSKD). Po temeljitem 
pregledu in proučitvi je dokument pripravila mednarodna 
strokovna skupina WADE, tj. ob upoštevanju obširnih 
posvetovanj in proučevanj predlogov za dopolnitev.

uradno besedilo Mednarodnih standardov za terapevtske 
izjeme hrani WADA in je objavljeno v angleščini in 
francoščini. Ob razlikah med angleškim in francoskim 
besedilom prevlada besedilo v angleščini.
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PRVI DEL: UVOD, DOLO_BE KODEKSA IN  
 DEFINICIJE

1	 Uvod	in	področje	delovanja

osnovni namen Mednarodnih standardov za ti 
je zagotoviti enotnost postopkov za podeljevanje 
terapevtske izjeme v športu v vseh državah.

kodeks dovoljuje športnikom in njihovim 
zdravnikom, da zaprosijo za terapevtsko izjemo, 
torej za dovoljenje za uporabo, za katere 
pravzaprav velja prepoved uporabe glede na 
pravila v športu.

Mednarodni standardi za ti zajemajo standarde za 
kriterije za podeljevanje ti, zaupnost informacij, 
delovanje odborov za podeljevanje terapevtskih 
izjem, namene in postopke za vložitev prošnje za 
ti.

ti standardi veljajo za vse športnike, kot jih 
opredeljuje Kodeks, normalno sposobne športnike 
in za športnike s posebnimi potrebami.

Svetovni program boja proti dopingu zajema vse 
elemente, ki so potrebni za optimalno usklajenost 
in najboljšo mogočo uporabo v mednarodnih 
in nacionalnih programih boja proti dopingu. Ti 
elementi so: kodeks (1. stopnja), Mednarodni 
standardi (2. stopnja), primeri dobre prakse (3. 
stopnja).
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Povzetek uvoda h Kodeksu, namena in izvajanja 
Mednarodnih standardov se glasi:

“Mednarodne standarde za različna tehnična področja pa 

tudi področja delovanja mednarodnega programa boja 

proti dopingu WADA sprejema v sodelovanju in s pomočjo 

posvetovanja s podpisnicami in z vladami držav. Namen 

Mednarodnih standardov je poenotenje med Organizacijami 

za boj proti dopingu, ki so odgovorne za posebne tehnične 

in operativne dele programa boja proti dopingu. Pristop 

k Mednarodnim standardom je obvezujoč za skladno 

izvajanje Kodeksa. Mednarodne standarde lahko občasno 

dopolni Izvršni odbor WADA po predhodnem posvetovanju 

s podpisnicami in z vladami držav. če Kodeks ne določa 

drugače, stopijo Mednarodni standardi v veljavo z dnem, ki ga 

določajo standardi ali dopolnjena različica  standardov ...”

Skladnost z Mednarodnimi standardi (v primerjavi 
z drugimi sorodnimi standardi, s prakso ali 
postopki) se ima za ustrezno, če se ugotovi, da 
se določila Mednarodnih standardov izvajajo 
primerno.

Definicije, ki jih opredeljuje Kodeks, so zapisane v 
poševnem tisku. Dodatne definicije, ki so posebne 
za Mednarodne standarde za ti, so podčrtane.
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2	 Določbe	Kodeksa

_leni, navedeni spodaj, neposredno zadevajo 
Mednarodne standarde za ti:

_len	 Kodeksa	 4.4: Terapevtska uporaba WADA 
je sprejel Mednarodne standarde za postopke, ki 
omogočajo podeljevanje terapevtskih izjem.

Vsaka mednarodna zveza poskrbi, da imajo lahko 
športniki mednarodnega razreda ali kateri koli 
drugi športniki, ki nastopajo na mednarodni 
prireditvi, na voljo postopek, pri katerem lahko 
športniki z uradno zdravniško dokumentacijo 
zahtevajo izjemno jemanje prepovedanih snovi ali 
uporabo prepovedanih postopkov zaradi terapevtske 
uporabe. Športniki, ki so bili uvrščeni na registrirani 
seznam za testiranje svoje mednarodne zveze, so 
upravičeni do terapevtske izjeme na podlagi pravil 
njihove mednarodne zveze. Vsaka mednarodna 
zveza objavi seznam tistih mednarodnih prireditev, 
za katere mednarodna zveza zahteva izdajo 
terapevtske izjeme. Vsaka nacionalna organizacija 
za boj proti dopingu za vse športnike pod njeno 
pristojnostjo, ki niso bili vključeni na mednarodni 
registrirani seznam za testiranje, zagotovi, da imajo 
na voljo postopek, pri katerem lahko športniki 
z uradno zdravniško dokumentacijo zahtevajo 
izjemno jemanje prepovedanih snovi ali uporabo 
prepovedanih postopkov zaradi uporabe v zdravstvene 
namene. Takšni zahtevki se ocenjujejo skladno z 
Mednarodnimi standardi za terapevtske izjeme. 
Mednarodne zveze in nacionalne organizacije za boj 
proti dopingu pravočasno prek AdAMS-a obveščajo 
WAdo o odobritvi vseh terapevtskih izjem, razen 
športnikov nacionalnega razreda, ki niso vključeni 
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na registrirani seznam za testiranje Nacionalne 
organizacije za boj proti dopingu.

WADA lahko na lastno pobudo ob katerem koli času 
preveri odobritev uporabe v zdravstvene namene 
kateremu koli športniku mednarodnega razreda 
ali športniku nacionalnega razreda, ki je vključen 
na registrirani seznam testirancev Nacionalne 
organizacije za boj proti dopingu. Na zahtevo vsakega 
športnika lahko WADA prav tako preveri zavrnitev 
odobritve izjeme za uporabo v zdravstvene namene. 
če WADA ugotovi neskladnost odobritve ali zavrnitve 
terapevtske izjeme z Mednarodnimi standardi za 
terapevtske izjeme, lahko WADA takšno odločitev 
spremeni.

_e v nasprotju z določili tega člena neka 
mednarodna zveza nima uveljavljenega 
postopka, po katerem lahko športnik zaprosi 
za terapevtsko izjemo, lahko športnik 
mednarodnega razreda zaprosi WADA, da 
obravnava vlogo, kot da je bila zvrnjena.

prisotnost nedovoljenih snovi ali njihovih 
presnovkov ali markerjev (označevalcev) 
(člen 2.1), Uporaba ali poskus uporabe 
nedovoljene snovi ali nedovoljenega 
postopka (člen 2.2), Posest nedovoljene 
snovi in nedovoljenega postopka (člen 2.6) ali 
Dajanje ali poskus dajanja nedovoljene snovi 
ali nedovoljene metode (člen 2.8) skladno z 
določbami veljavne terapevtske izjeme, ki 
je bila odobrena na podlagi Mednarodnih 
standardov za terapevtske izjeme, ne šteje 
kot kršitev pravil proti dopingu.  
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_len	 Kodeksa	 13.4: Pritožbe na odločitve, ki 
odobravajo ali zavračajo izjeme za uporabo v 
zdravstvene namene.
Na odločitve, s katerimi WADA spremeni odločitve 
glede odobritve ali zavrnitve terapevtske izjeme, 
se izključno na CAS lahko pritoži le športnik ali 
Organizacija za boj proti dopingu, katere odločitev 
je bila spremenjena. Na odločitve Organizacij za 
boj proti dopingu razen WAdA o zavrnitvi glede 
terapevtske izjeme, ki jih ne spremeni WADA, se 
lahko na CAS pritožijo športniki mednarodnega 
razreda in drugi športniki na nacionalni revizijski 
organ, kot je opisano v členu 13.2.2. _e nacionalno 
revizijsko telo spremeni odločitev o zavrnitvi 
terapevtske izjeme, je na to odločitev mogoča 
pritožba na CAS ali WADA. 

kadar OPD ne uspe ukrepati na primerno 
predloženo prošnjo za terapevtsko izjemo 
v razumnem roku, se lahko neuspeh OPD 
pri odločanju šteje kot zavrnitev za potrebe 
pravic do pritožbe, kot to določa ta člen.

_len	Kodeksa	14.5: Informacijska hiša za kontrolo 
dopinga Clearinghouse. 
Naloge osrednje informacijske hiše Clearinghouse 
glede podatkov o testiranju zaradi kontrole dopinga 
in njenih izidov za športnike mednarodnega 
razreda in športnike nacionalnega razreda, ki 
so vključeni v seznam testiranja nacionalne 
organizacije za boj proti dopingu, opravlja WADA. 
Zaradi lažjega usklajevanja in razporeditve 
testiranja ter da bi se izognili nepotrebnemu 
podvajanju testiranja, ki ga opravljajo različne 
organizacije za boj proti dopingu, le-te 
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obvestijo osrednjo informacijsko hišo WADE o 
vseh testiranjih na tekmovanjih in tudi zunaj 
tekmovanj, takoj ko so bila testiranja opravljena. 
Te informacije bodo dostopne športniku, 
športnikovi panožni športni zvezi, nacionalnemu 
olimpijskemu komiteju, mednarodni zvezi in 
Mednarodnemu olimpijskemu komiteju ali 
Mednarodnemu paraolimpijskemu komiteju. 
WADA vsaj enkrat letno objavi statistično poročilo 
o zgoraj navedenih podatkih. Zasebne podatke o 
športniku WADA zadrži v strogi tajnosti.

Za usposobitev informacijske hiše glede 
podatkov o testiranju za kontrolo dopinga 
je WAdA razvil orodje za vodenje podatkov 
ADAMS, ki odraža načela zasebnosti 
podatkov. WADA je razvil ADAMS zlasti zato, 
da bi bila skladna s statuti in z normami 
o zasebnosti podatkov, ki naj jih WADA in 
druge organizacije, ki uporabljajo sistem 
ADAMS, upoštevajo. 

Zasebne podatke o športniku, športnikovem 
spremljajočem osebju ali o drugih, vključenih 
v dejavnosti proti dopingu, shrani WADA, 
ki je pod nadzorom kanadskih organov 
za zaščito zasebnosti, v strogi zaupnosti 
in skladno z Mednarodnimi standardi za 
varstvo zasebnosti. WAdA bo najmanj 
enkrat letno objavil statistična poročila, ki 
bodo povzela prejete informacije, pri čemer 
bo ves čas skrbel za spoštovanje zasebnosti 
športnikov in za nadaljnjo razpravo o tem z 
nacionalnimi in regionalnimi organizacijami 
za varstvo podatkov.
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_len	Kodeksa	15.4: Medsebojno priznavanje

15.4.1: Osnova za pravico do pritožbe skladno 
s členom 13, testiranje, terapevtske 
izjeme in izidi zaslišanja ali druge končne 
odločitve katere koli podpisnice, ki so 
skladne z določili Kodeksa in so v okviru 
pristojnosti podpisnice, veljajo tudi v 
drugih državah podpisnicah.

15.4.2 Podpisnice lahko priznajo podobne 
aktivnosti drugih organov, ki niso sprejele 
Kodeksa, če so pravila teh organizacij 
načelno skladna s Kodeksom.

3	 Izrazi	in	definicije

3.1	 Definirani	izrazi	iz	Kodeksa

ADAMS:protidopinški in administrativni upravni 
sistem je orodje za vodenje baze podatkov na spletu 
glede vnašanja, shranjevanja, izmenjave in poročanja, 
oblikovano tako, da pomaga zainteresiranim in WADA pri 
njihovem delovanju proti dopingu skladno z zakonodajo 
na področju varstva podatkov.

Pozitivni	izid	–	pozitiven	rezultat: Poročilo laboratorija 
ali druge ustanove, ki jo je priznal WADA, za testiranje, 
ki skladno z Mednarodnimi standardi za laboratorije in 
ustrezno tehnično dokumentacijo v vzorcu ugotavlja

[Komentar	k	členu	15.4.1:	
V	preteklosti	je	bilo	okrog	
tega	člena	precej	zmede	pri	
razlagi	glede	terapevtskih	
izjem.	_e	ni	določeno	drugače	
s	pravili	mednarodne	
zveze	ali	s	sporazumom	z	

mednarodno	zvezo,	nacionalne	
organizacije	proti	dopingu	
nimajo	“pristojnosti”	za	
odobritev	izjeme	zaradi	
terapevtske	uporabe	športnikom	
mednarodnega	razreda.]
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prisotnost nedovoljenih snovi ali njihovih presnovkov 
(metabolitov) ali označevalcev (markerjev) (vključno 
s povečano prisotnostjo endogenih snovi) ali dokaz o 
uporabi nedovoljenega postopka.

Organizacija	 za	 boj	 proti	 dopingu: Podpisnica, ki je 
odgovorna za sprejetje predpisov, začetek izvajanja ali 
za uveljavljanje katerega koli dela procesa kontrole 
dopinga. To na primer vključuje tudi Mednarodni 
olimpijski komite, Mednarodni paraolimpijski komite, 
Organizacijo za pripravo velikih športnih prireditev, 
ki izvajajo testiranje na njihovih prireditvah, WADA, 
mednarodne športne zveze in Nacionalne organizacije 
za boj proti dopingu.

Športnik: Kateri koli človek, ki sodeluje v športnih 
dejavnostih na mednarodni ravni (kot jih opredeljuje 
vsaka posamezna mednarodna zveza), na nacionalni 
ravni (kot jih opredeljuje vsaka nacionalna protidopinška 
organizacija, vključno, ampak ne omejeno, s tistimi 
ljudmi na registriranem seznamu za testiranje) in 
kateri koli drugi tekmovalec v športu, ki je kakor koli 
predmet sodne pristojnosti katere koli podpisnice ali 
druge športne organizacije, ki je sprejela Kodeks. Vse 
določbe Kodeksa, vključno z na primer testiranjem in 
izjemami zaradi terapevtske uporabe, se morajo izvajati 
za tekmovalce mednarodnega in nacionalnega razreda. 
Nekatere nacionalne organizacije proti dopingu se 
lahko odločijo za uporabo pravil proti dopingu za 
športno rekreacijo in tekmovalcev kvalitativnega športa, 
ki niso v tistem trenutku na ravni ali potencialno na 
ravni tekmovalcev nacionalnega razreda. Nacionalne 
organizacije proti dopingu morajo kljub temu uporabiti 
vse vidike kodeksa za takšne ljudi. Sprejmejo se lahko 
posebna pravila za kontrolo dopinga za tekmovalce, ki 
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niso mednarodnega in nacionalnega razreda, ki pa ne 
smejo biti v nasprotju s Kodeksom. Torej se lahko država 
odloči, da bo testirala raven športne rekreacije, ne bo pa 
zahtevala podatkov o trenutnem prebivališču. na enak 
način se lahko organizator večje prireditve na prireditvi, 
na kateri sodelujejo samo športniki kvalitativnega 
razreda, odloči, da bo testiral športnike, ne bo pa 
zahteval dokazil za izjeme zaradi uporabe v terapevtske 
namene ali informacije o prebivališču. Za potrebe člena 
2.8 (Dajanje ali poskus dajanja) ter potrebe izobraževanja 
in izmenjave informacij na področju dopinga pa je vsak 
človek, ki sodeluje v športu pod okriljem katere koli 
podpisnice, vlade ali druge športne organizacije, ki 
sprejema Kodeks, športnik.

Kodeks: Svetovni kodeks proti dopingu

Tekmovanje: Posamezna dirka, tekma, igra ali 
posamezno atletsko tekmovanje. Na primer košarkarska 
tekma, finale olimpijskega teka na 100 metrov v atletiki. 
Za dirke na prizoriščih in druga atletska tekmovanja, 
kjer se podeljujejo nagrade na dnevni osnovi ali na 
osnovi drugih notranjih predpisov, se razlike med 

[Komentar:	Ta	definicija	
pojasnjuje,	da	so	vsi	športniki	
mednarodnega	in	nacionalnega	
razreda	predmet	protidopinških	
predpisov	Kodeksa,	z	natančnimi	
definicijami	mednarodne	in	
nacionalne	ravni	športa,	ki	
so	opredeljene	v	predpisih	
mednarodnih	zvez	in	nacionalnih	
organizacij	proti	dopingu.	Na	
nacionalni	ravni	se	sprejeta,	s	
Kodeksom	skladna	pravila	proti	
dopingu	izvajajo	najmanj	za	vse	
ljudi	nacionalnih	ekip	in	vse	
ljudi,	ki	ustrezajo	tekmovanjem	
v	tekmovanjih	na	nacionalni	

ravni	v	katerem	koli	športu.	To 
pa	ne	pomeni,	da	morajo	biti	vsi	
navedeni	športniki	uvrščeni	na	
registrirani	seznam	za	testiranja	
nacionalne	organizacije	proti	
dopingu.	Definicija	tudi	omogoča	
vsaki	nacionalni	organizaciji	
proti	dopingu,	če	se	seveda	
tako	odloči,	da	razširi	program	
boja	proti	dopingu	tudi	prek	
športnikov	nacionalnega	razreda	
na	tekmovalce	na	nižjih	ravneh	
tekmovanja.	Tekmovalci	vseh	
ravni	tekmovanja	naj	prejmejo	
informacije	in	izobraževanje	
glede	dopinga	v	športu.]
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tekmovanjem ali dogodkom določijo skladno z 
opredelitvami veljavnih določil mednarodne zveze.

Kontrola	dopinga: Vsi koraki ali postopki, ki vključujejo 
načrtovanje razporeditve testiranja do končnega stanja 
ob pritožbi, vključno z vsemi koraki in s postopki med tem, 
kot na primer določba o informaciji glede prebivališča, 
odvzem vzorcev in ravnanje z njimi, laboratorijska 
analiza, izjema zaradi uporabe v terapevtske namene, 
rokovanje z izidi in zaslišanje.

Prireditev: Serija individualnih tekmovanj, ki jih vodi 
skupno telo (npr. olimpijske igre, svetovna prvenstva 
FINE (mednarodne plavalne zveze ali Pan, tj. ameriške 
igre).

obdobje prireditve: čas med začetkom in koncem neke 
prireditve, kot je odločil odgovorni organ prireditve. 

Na	 tekmovanju: _e ni določeno drugače v pravilih 
mednarodne zveze ali druge organizacije proti dopingu, 
“na tekmovanju” pomeni obdobje dvanajst ur pred 
tekmovanjem, na katerem bo športnik navadno nastopil, 
in do konca takega tekmovanja ter postopek odvzema 
vzorca na tem tekmovanju.

Mednarodna	 prireditev: Prireditev, na kateri je 
odgovorna organizacija Mednarodni olimpijski komite, 
Mednarodni paraolimpijski komite, mednarodna športna 
zveza, Organizacija za pripravo velikih mednarodnih 
prireditev ali druga mednarodna športna organizacija in 
ki tudi imenuje tehnično osebje za prireditev.
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Športnik	 mednarodnega	 razreda: Športnik, ki ga 
je ena ali več mednarodnih športnih zvez uvrstila 
na “Registrirani seznam za testiranje” določene 
mednarodne športne zveze.

Mednarodni	 standardi: Standardi, ki jih je sprejel 
WADA v podporo Kodeksu. Spoštovanje Mednarodnega 
standarda (v nasprotju z drugim alternativnim 
standardom, s prakso in postopkom) zadostuje za 
ugotovitev, da so bili postopki, ki jih zajemajo Mednarodni 
standardi, primerno izvajani. Mednarodni standardi 
vključujejo vse tehnične dokumente, ki so izdani na 
podlagi Mednarodnih standardov.

Nacionalna	organizacija	za	boj	proti	dopingu: Telo (esa), 
kateremu so države določile prvenstveno pooblastilo in 
odgovornost za sprejemanje in izvajanje pravil boja proti 
dopingu, usmerjanje jemanja vzorcev, vodenje izidov in 
za izvajanje zasliševanj na nacionalni ravni. To vključuje 
ustanovo, ki jo imenuje večje število držav, da deluje kot 
regionalna organizacija proti dopingu za te države. če 
tega ni/-so storila/-e organizacija/-e nosilka/-e javne/-
ih oblasti, je odgovorno telo Nacionalni olimpijski komite 
kot njen pooblaščenec.

Nacionalna	prireditev: Športna prireditev, ki vključuje 
športnike mednarodnega in nacionalnega razreda, ki ni 
mednarodna prireditev. 

Zunaj	tekmovanja: Katera koli Kontrola dopinga, ki se 
ne izvaja na tekmovanju.

Seznam	 nedovoljenih	 snovi: Seznam, ki predstavlja 
prepovedane snovi in prepovedane postopke.
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Nedovoljeni postopki: vsak postopek s takšnim opisom 
na prepovedanem seznamu.

Nedovoljene snovi: vsaka snov tako opisana na 
prepovedanem seznamu.

Registrirani	seznam	za	 testiranje: Seznam vrhunskih 
športnikov, ki jih posebej ustanovi vsaka mednarodna 
športna zveza in Nacionalna organizacija za boj proti 
dopingu, ki so podvrženi testiranju na tekmovanju in 
tudi testiranju zunaj tekmovanja kot del razporeditve 
testiranja mednarodne športne zveze ali nacionalne 
organizacije proti dopingu. Vsaka mednarodna zveza 
objavi seznam, ki identificira tiste športnike, ki so 
vključeni na registrirani seznam za testiranje, in sicer 
poimensko ali z jasnimi posebnimi kriteriji.

Podpisnice: Tiste organizacije, ki Kodeks podpišejo in se 
strinjajo z njegovim izvajanjem, vključno z Mednarodnim 
olimpijskih komitejem, mednarodnim paraolimpijskim 
komitejem, nacionalnimi olimpijskimi komiteji, 
organizacijami za velike športne prireditve, nacionalnimi 
organizacijami za boj proti dopingu in z WADO.

Testiranje: Del procesa Kontrole dopinga, ki vsebuje tudi 
načrtovanje razporeditve testiranja, jemanje vzorcev, 
ravnanje z vzorci in prevoz vzorcev do laboratorija.

Uporaba: Na kateri koli način uporaba, dajanje, jemanje, 
vbrizgavanje ali prehranjevanje z nedovoljeno snovjo ali 
nedovoljenim postopkom.

WADA: Svetovna agencija proti dopingu.
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3.2	 Definirani	izrazi	iz	Mednarodnih	standardov	za	TI

Terapevtski: Zdravljenje zdravstvenega stanja z 
zdravilnimi snovmi ali S postopki; dajanje ali pomoč pri 
zdravilu. 

TI: Terapevtska izjema, ki jo odobri Odbor za terapevtske 
izjeme na osnovi zdravstvene dokumentacije pred 
uporabo te snovi v športu.

Retroaktiven	TI: Terapevtska izjema, ki jo odobri Odbor 
za terapevtske izjeme, ki temelji na dokumentirani 
zdravstveni kartoteki, potem ko je laboratorij sporočil 
pozitiven rezultat.

OTI: Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem je odbor, 
ki ga je izbrala pristojna Organizacija za boj proti 
dopingu.

WADA OTI: Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem 
WADE je odbor, ki ga je imenoval WADA.
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DRUGI DEL: STANDARDI ZA    
 PODELJEVANJE IZJEM ZA  
 UPORABO V ZDRAVSTVENE  
 NAMENE

4	Kriteriji	za	podeljevanje	terapevtskih	izjem

Terapevtska izjema (ti) se lahko podeli športniku, da 
se mu s tem omogoči uporaba prepovedane snovi ali 
prepovedanega postopka, kot to opredeljuje prepovedani 
seznam. Vsako vlogo za ti natančno pregleda ustrezno 
sestavljen Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem 
(oti). oti imenuje Organizacija za boj proti dopingu. 
izjema se podeli na osnovi popolne skladnosti z 
naslednjimi kriteriji:

4.1  Športnik mora vložiti prošnjo za TI najpozneje 
enaindvajset dni (21), preden potrebuje potrditev 
(na primer športna prireditev).

4.2  Športnik lahko utrpi škodo glede svojega 
zdravja, če se zadrži uporaba prepovedane snovi 
ali prepovedanega postopka med zdravljenjem 
neke akutne ali kronične bolezni.

4.3	 uporaba prepovedane snovi ali prepovedanega  
postopka ne sme povzročiti izboljšanja nastopanja 
športnika, razen tistega, ki se pričakuje po 
vrnitvi športnika v zdravo stanje po končanem 
zdravljenju legitimnega bolezenskega stanja. 
uporaba katere koli prepovedane snovi

[Komentar:	Ti	standardi	lahko	
veljajo	za	vse	športnike	skladno	
z	definicijo	in	določili	Kodeksa,	
torej	za	redne	športnike	
in	športnike	s	posebnimi	
potrebami.	Ti	standardi	se	

uporabljajo	glede	na	okoliščine	
posameznika.	_e	je,	na	
primer,	izjema	primerna	za	
nekega	športnika	s	posebnimi	
potrebami,	je	lahko	neprimerna	
za	drugega	športnika.]
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 ali prepovedanega postopka za povečanje  
endogenih hormonov se šteje za nesprejemljivo 
zdravstveno posredovanje.

4.4	  Za zdravljenje z uporabo prepovedanih snovi ali 
prepovedanih postopkov, ki so sicer prepovedani, 
ne obstaja razumna alternativa.

4.5  Potreba po uporabi prepovedane snovi ali 
prepovedanega postopka ne more biti v nobenem 
primeru niti v celoti ali deloma posledica 
predhodne uporabe snovi s prepovedanega 
seznama v terapevtske namene.

4.6	 vsak ti, ki jo podeli Organizacija za boj proti 
dopingu, preneha, če športnik:

ne sledi takoj zahtevi • Organizacije za boj proti 
dopingu, ki mu je podelila izjemo;
je rok veljavnosti izjeme potekel; • 
je • športnik obveščen, da je Organizacija proti 
dopingu odobren TI umaknila. 

4.7  prošnja za ti se ne more obravnavati za nazaj, 
razen če:

[Komentar:	Vsak	TI	ima	določen	
rok	veljavnosti,	kar	določi	
OTI.	Obstajajo	primeri,	ko	je	
TI	potekel	ali	je	bil	umaknjen	
in	je	nedovoljena	snov,	ki	je	
bila	predmet	izjeme,	še	vedno	
prisotna	v	športnikovem	telesu.	

V	teh	primerih	Organizacija	proti	
dopingu,	ki	je	sprožila	pregled	
povratne	analitične	ugotovitve,	
prouči,	ali	je	ugotovitev/izsledek	
skladna/-en	s	preteklim	rokom	
ali	z	umikom	TI.]
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gre za urgentno zdravljenje ali ko je zdravljenje • 
akutnega bolezenskega stanja nujno ali ko
zaradi izjemnih okoliščin ni bilo dovolj časa za • 
vložitev prošnje ali pa oti ni imel dovolj časa za 
odločanje o vlogi pred kontrolo dopinga.
veljajo določbe člena 7.13.• 

5 Zaupnost informacij

5.1	 Prosilec mora dati pisno soglasje za prenos 
podatkov, ki se nanašajo na prošnjo, vsem 
članom oti in po potrebi tudi drugim neodvisnim 
medicinskim strokovnjakom ali znanstvenikom. 

 _e je potrebna pomoč zunanjih neodvisnih 
strokovnjakov, se vsi podatki iz prošnje pošljejo 
v kroženje brez identificiranja njegovega/-ih 
lečečega/-ih zdravnika/-ov. Ne nazadnje mora 
prosilec dati tudi soglasje, da se prošnja ali 
odločitev oti pošlje drugim Organizacijam za 
boj proti dopingu skladno z določili Kodeksa.

5.2  _lani oti in administracija vpletene Organizacije 
za boj proti dopingu vodi vse svoje postopke v 
popolni skladnosti s principi zaupnosti. Vsi 
člani oti podpišejo sporazume o zaupnosti in 
neskladju interesov. Zlasti se štejejo za zaupne 
naslednje informacije:

[Komentar:	Nujni	zdravstveni	
primeri	in	akutne	situacije,	
ki	zahtevajo	predpisovanje	
sicer	nedovoljenih	snovi	ali	
nedovoljenih	postopkov,	preden	
je	bila	prošnja	za	TI	vložena,	
so	neobičajni.	Podobno	tudi	

situacije,	ki	zahtevajo	pospešeno	
proučitev	prošnje	za	TI	za	
bližnjo	prireditev,	niso	pogoste.	
Organizacije	proti	dopingu,	
ki	odobrijo	TI,	morajo	imeti	
notranja	pravila,	ki	omogočajo	
obravnavo	takšnih	primerov.]
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Katere koli zdravstvene informacije in podatki, • 
ki jih posredujeta športnik in njegov/-i lečeč/-i 
zdravnik/-i.
Katere koli podrobnosti iz vloge, vključno z • 
imenom/-i zdravnika/-ov, ki so vključeni v 
postopek.

_e športnik želi zavrniti pravico OTI ali WAdA oti, 
da pridobi kakršne koli podatke glede njegovega 
zdravja, mora športnik o tem pisno obvestiti 
svojega zdravnika. Posledica takšne odločitve je, 
da športnik ne prejme odobritve ti ali obnovitve 
že obstoječega TI.

6		 Odbori	za	podeljevanje	izjem	(OTI)

oti se ustanavljajo in delujejo skladno z 
naslednjimi navodili:

6.1	 OTI naj bodo sestavljeni vsaj iz treh (3) zdravnikov 
z izkušnjami pri negi in zdravljenju športnikov 
ter s temeljitim znanjem klinične in uporabne 
medicine. Zaradi visoke stopnje neodvisnosti 
odločitev mora biti večina članov OTI brez 
konflikta interesov ali političnih obveznosti v 
organizaciji proti dopingu. Vsi člani OTI podpišejo 
dogovor o konfliktu interesov. Za prošnje, ki jih 
predložijo športniki s posebnimi potrebami, mora 
biti vsaj en član OTI seznanjen in izkušen z nego 
in zdravljenjem ljudi s posebnimi potrebami. 
_e gre za športnike s posebnimi potrebami, 
naj bo vsaj en član oti s posebnimi izkušnjami 
na področju nege in zdravljenja športnikov s 
posebnimi potrebami.
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6.2	 oti lahko glede na oceno potreb pri proučevanju 
okoliščin pri posamezni vlogi za ti k sodelovanju 
povabi katerega koli znanstvenika in 
medicinskega strokovnjaka.

6.3	 WAdA oti je sestavljen na podlagi določb člena 
6.1. WAdA oti je ustanovljen zaradi pregleda 
(na lastno pobudo) odločitev glede TI, ki jih 
je odobrila organizacija proti dopingu. Kot je 
določeno v členu 4.4 Kodeksa, WAdA oti na 
podlagi zahteve športnikov, ki jim je organizacija 
proti dopingu zavrnila TI, pregleda vsako takšno 
odločitev in ima pooblastilo, da tako odločitev 
spremeni.

7 postopek obravnave vlog za podelitev izjeme za 
uporabo v zdravstvene namene

7.1		 ti se obravnava le na osnovi prejete popolne vloge, 
ki mora vsebovati vse potrebne dokumente (glejte 
prilogo 1 – obrazec ti). Postopek obravnave vlog 
mora biti popolnoma skladen s principi medicinske 
zaupnosti/diskretnosti. Vlogi mora biti priložena 
vsa potrebna dokumentacija, in sicer:

7.2	 Obrazec prošnje za TI, kot to določa priloga 1, 
lahko organizacija proti dopingu prilagodi tako, da 
vključuje dodatne zahteve po podatkih, pri čemer 
se ne sme izbrisati nobenega poglavja ali točke.

7.3	 Obrazec prošnje za TI organizacija proti dopingu 
prevede v druge jezike, toda angleško in 
francosko besedilo mora na obrazcu ostati. 

7.4	 Športnik se ne more prijaviti za TI pri več kot 
eni organizaciji proti dopingu. Prošnja mora 
vsebovati vrsto športnikovega športa in panogo, 
kjer je potrebno, ter njegov položaj in vlogo.
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7.5 V vlogi morajo biti naštete vse predhodne 
zahteve za uporabo sicer prepovedanih snovi ali 
prepovedanih postopkov, naslov teles, na katera 
so bile zahteve naslovljene, in kakšne so bile 
odločitve teh teles.

7.6	 Vloga mora vsebovati ustrezno in vsesplošno 
zdravstveno preteklost ter izvide potrebnih 
pregledov, laboratorijskih preiskav in preverjanje 
slikanj. Vzroku glede diagnoze in zdravljenja 
pa tudi roka veljavnosti mora slediti WADA 
“Medicinskim informacijam v podporo odločitvam 
OTI”. Za astmo so potrebne izpolnjene posebne 
zahteve, kot sledi iz priloge 1. 

7.7	 Vsaka nadaljnja preiskava, pregled ali 
preverjanje slikanj, ki jo zahteva Organizacija za 
boj proti dopingu, se opravi pred odobritvijo na 
stroške vlagatelja/-ice prošnje ali njegove/njene 
nacionalne panožne športne zveze.

7.8	 vloga mora vsebovati izjavo primerno 
usposobljenega zdravnika, ki potrjuje nujnost 
uporabe sicer prepovedanih snovi ali prepovedanih 
postopkov za zdravljenje športnika in pojasnilo, 
zakaj alternativno dovoljeno zdravilo ne more biti 
uporabljeno za zdravljenje tega stanja.

7.9	 Posebej je treba navesti dozo/količino, pogostnost, 
pot oziroma način jemanja ter trajanje jemanja 
sicer prepovedanih snovi oziroma prepovedanih 
postopkov. Ob spremembah je treba vložiti novo 
prošnjo. 

7.10	 V normalnih okoliščinah se odločitev OTI 
sprejema v tridesetih (30) dneh od prejema vse 
potrebne dokumentacije in jo organizacija proti 
dopingu pisno sporoči športniku. pri prošnji 
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za TI v razumnem roku pred neko prireditvijo 
oti stori vse, kar je mogoče, da prošnjo reši 
pred prireditvijo. če je TI odobren športniku 
z registriranega seznama za testiranje neke 
organizacije proti dopingu, se športniku in 
WADA nemudoma zagotovi odobritev, ki vsebuje 
podatke o trajanju izjeme in pogoje glede TI.

7.11	 a) WAdA oti po prejemu prošnje športnika za 
TI v pregled na podlagi člena Kodeksa 4.4 lahko 
spremeni odločitev organizacije proti dopingu 
glede odobritve TI. Športnik mora WAdA oti 
posredovati vse nujne informacije glede TI, ki 
jih je prvotno poslal organizaciji proti dopingu 
skupaj s pristojbino za prošnjo. Dokler postopek 
pregleda ni končan, velja prvotna odločitev. 
Postopek ne sme trajati več kot trideset (30) dni 
po tem, ko je WADA prejel vse podatke. 

 b) WADA lahko na svojo pobudo začne pregled 
kadar koli.

7.12	 _e se odločitev o odobritvi ti spremeni na osnovi 
pritožbe, odprava odločitve ne velja za nazaj in 
ne izključuje športnikovih izidov, doseženih v 
času, ko mu je bil odobren ti in ko stopi v veljavo 
najpozneje v štirinajstih (14) dneh po obvestilu 
športnika o določitvi.

7.13	 Zdravljenje astme in njenih kliničnih variant; 
uporaba GCS za vdihavanja in beta2 agonistov:

Uporaba glukokortikosteroidov in/ali formot-• 
erola, salbutamola, salmeterola, terbutalina 
za vdihavanje odraža trenutno klinično prakso. 
Uporaba teh snovi se mora objaviti na ADAMS, 
kjer se prikaže njegova uporabnost skladno s 
kodeksom takoj; objavljena mora biti takoj, ko 
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se pojavi, na obrazcu kontrola dopinga v času 
testiranja. Neobjava se upošteva predvsem pri 
postopku za ravnanje z izidi, zlasti v posebnih 
primerih, ko gre za odobritev TI za nazaj.  

Športniki, • ki uporabljajo snovi, navedene zgo-
raj, z vdihavanjem, morajo imeti zdravstveno 
kartoteko, ki to utemeljuje, in izpolnjevati mini-
malne pogoje iz priloge 1. 

v odvisnosti od kategorije športnika se zdravstvena 
kartoteka ocenjuje, kot sledi:

Za•  športnike z registriranega seznama za testi-
ranje mednarodne zveze reden TI, ki je bil odo-
bren pred uporabo snovi.   

Za • športnike, ki sodelujejo na mednarodni 
prireditvi in ki niso vključeni na registrirani 
seznam za testiranje (RST), pristojne MZ za 
TI ali TI za nazaj, glede Mednarodne atletske 
zveze, skladno s pravili MZ ali Organizacije za 
velike prireditve.     

Za • športnike na nacionalni ravni, ki niso 
vključeni v RST, pristojne MZ, ne glede na to, 
ali so vključeni v nacionalni RST, za ti ali ti za 
nazaj, glede Mednarodne atletske zveze, sklad-
no s pravili NOPD.    

TI za nazaj se ne odobri, če zahteve iz prologe • 
1 niso izpolnjene, kar pomeni, da katera koli 
atletska zveza, če to sporoči laboratorij, v teh 
okoliščinah krši pravila proti dopingu.  
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kateri koli • športnik lahko zaprosi kadar koli za 
TI, če tako želi.     

kateri koli • športnik, ki je zaprosil za ti za nazaj 
in ki mu takšen TI ni bil odobren, ne sme snovi 
uporabljati brez predhodne odobritve TI (ne do-
voli se TI za nazaj).

8		 Postopek	za	izjavo	o	uporabi	

8.1		 Priznava se, da se nekatere snovi, ki so na 
seznamu nedovoljenih snovi, uporabljajo za 
zdravljenje zdravstvenih težav med športniki. 
Zaradi nadzora teh snovi, za katere pot uživanja 
ni prepovedana, se zahteva preprosta izjava o 
uporabi. Te se strogo nanašanjo na naslednje: 

Glukokortikosteroidi, ki se uporabljajo nenačrtno 
in ne po poti vdihavanja, namreč z intraartikularno, 
periartikularno, peritendinousno, epiduralno, 
intrathecalno in intradermalno injekcijo.

8.2  Za navedene snovi mora športnik objaviti izjavo 
o uporabi na sistemu ADAMS, kjer se prikaže 
njegova uporabnost skladno s Kodeksom, 
istočasno ko se začne njegova uporaba. Ta 
izjava mora zajemati diagnozo, ime snovi, vzet 
odmerek ter ime in stik zdravnika.

Športnik mora dodatno izjavo o uporabi snovi 
vnesti v obrazec za kontrolo dopinga.
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9		 Informacijska	hiša	Clearinghouse

9.1		 Organizacije proti dopingu morajo WAdA 
obveščati o TI, ki so bili odobreni športnikom, ki so 
na nacionalen ali mednarodnem registriranem 
seznamu za testiranje in vso spremljajočo 
dokumetacijo skladno s poglavjem 7.

9.2	 Izjave glede uporabe morajo biti na voljo na 
WADA (ADAMS).

9.3	 Informacijska hiša Clearinghouse jamči strogo 
zaupnost vseh zdravstvenih podatkov.
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PRILOGA 1: 

Minimalne zahteve za zdravstveni karton pri postopku 
za ti pri astmi 

dosje mora odražati najboljšo tekočo prakso, ki 
vključuje: 

1) popolno zdravstveno preteklost;   

2) splošno poročilo zdravstvenih pregledov s  
posebnim poudarkom na dihalnem sistemu;  

3) poročilo o spirometriji z meritvami o prisilnem  
dihalnem volumnu v eni sekundi in FEV 1; 

4) če gre za oviro za zrak, se spirometrija ponovi po  
vdihu kratkotrajnega beta 2 agonista, da se s tem 
dokaže spremenljivost konstrukcije bronhijev;  
   
5) če se ovira za zrak ne da odpraviti, se opravi 
test za draženje bronhijev, da se s tem ugotovi 
mogoča hiperodzivnost bronhijev.    
   
6) točno ime, specializacija, naslov (vključno s 
telefonsko številko, e-pošto, faksom) zdravnika, 
ki je opravil pregled. 
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