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PREAMBUL
Codul Mondial Anti-Doping – Standardul InternaŃional pentru Testare este un
standard internaŃional obligatoriu, elaborat ca parte a Programului Mondial AntiDoping.
Standardul InternaŃional pentru Testare este extras din Standardul InternaŃional
pentru Controlul Doping ISO (ISO ISDC), care a fost elaborat de un grup de
experŃi în cadrul Acordului InternaŃional Anti – Doping (IADA) şi AMAD.
Standardul ISO ISDC se bazează pe Standardul internaŃional pentru control
doping (ISDC)/ ISO PAS 18873 (1999) al IADA. AMAD sprijină şi este un
partener activ al IADA în transformarea standardului propus ISO ISDC într-un
standard ISO complet. Procedura ISO urmează sa se încheie la jumătatea anului
2004.
Varianta 1.0 a Standardului InternaŃional pentru Testare a fost trimisă
Semnatarilor şi guvernelor pentru examinare şi comentarii în noiembrie 2002.
Varianta 2.0 se bazează pe comentariile şi propunerile primite de la Semnatari şi
guverne.
ToŃi Semnatarii şi toate guvernele au fost consultate şi au avut prilejul să
examineze şi să facă comentarii asupra variantei 2.0. Această variantă proiect
3.0 va fi prezentată spre aprobare Comitetului Executiv al AMAD, la data de 7
iunie 2003.
Textul oficial al Standardului InternaŃional pentru Testare va fi susŃinut de
AMAD şi va fi publicat în engleză şi franceză. În eventualitatea unei
neconcordanŃe între variantele din engleză şi franceză, varianta engleză va
prevala.
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PARTEA ÎNTÂI: INTRODUCERE, PREVEDERILE CODULUI ŞI
DEFINIłII
1.0

Introducere şi scop

Principalul scop al Standardului InternaŃional pentru Testare este să elaboreze
un plan pentru testarea efectivă şi să menŃină integritatea şi identitatea probei,
din momentul anunŃării Sportivului până la transportul Probei pentru analiză.
Standardul InternaŃional pentru Testare include standarde pentru planificarea
distribuirii testelor , înştiinŃarea Sportivilor, pregătirea şi conducerea colectării
Probei, securitatea / administrarea şi transportarea Probei.
Standardul InternaŃional pentru Testare, inclusiv anexele, este obligatoriu
pentru toŃi Semnatarii Codului.
Programul Mondial Anti–Doping cuprinde toate elementele necesare pentru a
asigura armonizarea optimă şi cea mai bună practică în programele anti–doping
naŃionale şi internaŃionale. Principalele elemente sunt: Codul (nivelul 1),
Standardele InternaŃionale (nivelul 2) şi Modelele de Bună Practică (nivelul 3)
În introducerea Codului, scopul şi implementarea Standardelor InternaŃionale
sunt rezumate după cum urmează:
„Standardele InternaŃionale pentru diferite domenii tehnice şi operaŃionale din cadrul
programului anti–doping vor fi elaborate în urma consultării cu Semnatarii şi
guvernele şi aprobate de AMA. Scopul Standardelor InternaŃionale este armonizarea
între OrganizaŃiilor Anti – Doping responsabile pentru părŃile tehnice şi operaŃionale
specifice programelor anti–doping. Aderarea la Standardele InternaŃionale este
obligatorie pentru respectarea Codului. Standardele InternaŃionale pot fi revizuite din
când în când de către Comitetul Executiv al AMA, după consultarea echitabilă cu
Semnatarii şi guvernele. Dacă nu este prevăzut altfel în Cod, Standardele
InternaŃionale şi toate revizuirile vor intra în vigoare la data specificată în Standardele
InternaŃionale sau în revizuire.”

Standardele, inclusiv Standardul InternaŃional pentru Testare sunt extrase din
Standardul InternaŃional pentru Controlul Doping ISO (ISO ISDC), care include
managementul şi procedura de asistenŃă a activităŃilor de Testare.
DefiniŃiile specificate în Cod sunt scrise cu litere italice. DefiniŃiile
suplimentare, specifice Standardului InternaŃional pentru Testare sunt
subliniate.
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2.0

Prevederile Codului

Următoarele articole din Cod se referă în mod direct la Standardul InternaŃional
pentru Testare:
Codul Articolul 2
Încălcarea reglementărilor anti–doping:
2.3
Refuzul sau neprezentarea, fără o justificare valabilă, pentru colectarea Probei, după
primirea înştiinŃării, în conformitate cu reglementările anti-doping în vigoare, sau evitarea în
alte feluri a colectării Probei.
2.4
Încălcarea prevederilor în vigoare referitoare la disponibilitatea Sportivului pentru
controalele în afara competiŃiei, inclusiv nerespectarea de către sportiv a obligaŃiei de a
furniza informaŃiile necesare despre locurile unde poate fi găsit, ca şi controalele declarate ca
neefectuate pe baza regulilor acceptate
2.5

Falsificarea sau tentativa de a falsifica orice parte a controlului doping.

2.8
Administrarea sau încercarea de a administra o SubstanŃă Interzisă sau o Metodă
inteRzisă oricărui Sportiv, sau asistarea, încurajarea, ajutorul dat, instigarea, acoperirea sau
orice alt tip de complicitate implicând o încălcare sau orice încercare de încălcare a
reglementărilor anti–doping.
Codul Articolul 3
Dovedirea dopajului
3.2.2 Abaterile de la Standardul InternaŃional pentru Testare care nu au cauzat obŃinerea
unui Rezultat Analitic Pozitiv sau vreo altă încălcare a reglementărilor anti–doping nu vor
invalida respectivele rezultate. Dacă Sportivul dovedeşte că abaterile de la Standardul
InternaŃional s-au produs în timpul Testării, atunci OrganizaŃia Anti - Doping va avea
obligaŃia să demonstreze că respectivele abateri nu au cauzat Rezultatul Analitic Pozitiv sau
baza reală pentru încălcarea reglementărilor anti–doping.
Codul Articolul 5
Testarea doping
5.1
Planificarea distribuirii testelor. OrganizaŃiile Anti – Doping care conduc testarea
doping, în colaborare cu alte OrganizaŃii Anti - Doping care conduc testarea doping pe acelaşi
lot de sportivi:
5.1.1

Vor planifica şi efectua un număr semnificativ de teste în competiŃie şi în afara
competiŃiilor. Fiecare federaŃie internaŃională va stabili Lotul de Testare
Înregistrat cu Sportivii de Nivel InternaŃional din ramura sa sportivă, iar
fiecare OrganizaŃie NaŃională Anti–Doping va stabili Lotul NaŃional de
Testare Înregistrat cu Sportivii din Ńara sa. Lotul de nivel naŃional va include
sportivii de nivel internaŃional din acea Ńară, ca şi alŃi sportivi de nivel naŃional.
Fiecare federaŃie internaŃională şi fiecare OrganizaŃie NaŃională Anti–Doping
va planifica şi conduce teste în competiŃie şi în afara competiŃiei asupra
propriului Lot de Testare Înregistrat.

5.1.2

Testările fără Aviz Prealabil vor fi prioritare.

5.1.3

Se vor efectua testări-Ńintă.
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5.2
Standarde pentru Testare. OrganizaŃiile Anti - Doping care conduc Testarea Doping
vor efectua aceste Testări în conformitate cu Standardul InternaŃional pentru Testare.
Codul Articolul 7
Gestionarea rezultatelor
7.3
Verificarea ulterioară a Rezultatului Analitic Pozitiv atunci când acest lucru este
impus pe baza Listei Interzise. OrganizaŃia Anti - Doping sau alt organism de control
desemnat de respectiva organizaŃie va efectua, oricare dintre investigaŃiile ulterioare, pe baza
Listei Interzise. La încheierea unei astfel de investigaŃii, OrganizaŃia Anti-Doping va înştiinŃa
imediat sportivul despre rezultatele acesteia şi despre decizia OrganizaŃiei Anti-Doping care
poate susŃine sau nu că a avut loc o încălcare a reglementărilor anti–doping.
Codul Articolul 10 SancŃiuni aplicate indivizilor:
10.10 Testarea în vederea reabilitării. Ca o condiŃie a reintegrării în activitatea sportivă la
sfârşitul perioadei de suspendare, pe parcursul oricărei perioade de suspendare provizorie sau
nu, un sportiv trebuie să se supună testării stabilite în afara competiŃiilor, efectuată de orice
OrganizaŃie Anti-Doping care are competenŃă să efectueze această testare, şi, dacă acest lucru
este cerut, trebuie să ofere informaŃii actuale şi corecte privind localizarea sa. Dacă un sportiv
care a fost sancŃionat cu o perioadă de suspendare se retrage din activitatea sportivă şi este
scos din evidenŃele testării în afara competiŃiei, iar mai târziu solicită reintegrarea în
activitatea sportivă, acest sportiv nu poate fi reintegrat până când nu înştiinŃează OrganizaŃiile
Anti-Doping şi se supune testării în afara competiŃiei pentru o perioadă de timp egală cu
perioadă de suspendare rămasă de la momentul când acel sportiv s-a retras din viaŃa sportivă.
Codul Articolul 14 ConfidenŃialitate şi raportare
14.3 InformaŃii privind localizarea Sportivului. Sportivii care au fost nominalizaŃi de
federaŃia internaŃională sau OrganizaŃia NaŃională Anti-Doping de care aparŃin pentru a fi
incluşi în eşantionul de testare în afara competiŃiei, vor trebui să prezinte informaŃii corecte şi
actualizate asupra localizării lor. FederaŃiile internaŃionale şi OrganizaŃia NaŃională AntiDoping vor coordona identificarea sportivilor şi strângerea de informaŃii actualizate asupra
localizării acestora, date pe care le vor comunica AMAD.
La rândul său, AMA va face accesibile aceste informaŃii celorlalte OrganizaŃii Anti-Doping
care au autoritatea de a testa Sportivii, aşa cum este stipulat în Articolul 15. Aceste informaŃii
vor fi menŃinute în strictă confidenŃialitate tot timpul; vor fi folosite exclusiv pentru scopuri
de planificare, coordonare sau conducere a Testării, urmând a fi distruse după ce nu vor mai fi
relevante pentru aceste scopuri.
14.5 Biroul de informare (Clearinghouse). AMA va acŃiona ca un centru de informare în
materie de date referitoare la Testările Doping şi rezultatele acestora, pentru Sportivii de Nivel
InternaŃional şi Sportivii de nivel naŃional care au fost incluşi în lotul de Testare Înregistrat al
OrganizaŃiei NaŃionale Anti-Doping de care aparŃin. Pentru a facilita planificarea şi
coordonarea distribuŃiei testărilor şi pentru a evita dublarea inutilă a testărilor din partea
diferitelor OrganizaŃii Anti-Doping, fiecare OrganizaŃie Anti-Doping va raporta la AMA toate
testările efectuate în competiŃie şi în afara competiŃiei asupra acestor sportivi cât de curând
posibil, după efectuarea lor. La rândul său, AMA va facilita accesul la aceste informaŃii pentru
sportivi, federaŃia naŃională a acelor sportivi, Comitetul Olimpic NaŃional sau Comitetul
Paralimpic NaŃional, OrganizaŃia NaŃională Anti–Doping, federaŃia internaŃională, Comitetul
Olimpic InternaŃional sau Comitetul Paralimpic InternaŃional. De asemenea, AMA va menŃine
confidenŃialitatea absolută asupra informaŃiilor referitoare la Sportivi. Cel puŃin o dată pe an,
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AMA va da publicităŃii un raport statistic, care va prezenta o trecere în revistă asupra
respectivelor informaŃii.
Codul Articolul 15 Clarificarea responsabilităŃilor referitoare la controlul doping
15.1 Testarea la o manifestare sportivă. Colectarea de Probe biologice pentru Controlul
Doping are loc – aşa cum este obligatoriu – atât în cadrul Evenimentelor Sportive
InternaŃionale, cât şi în cadrul Manifestărilor Sportive NaŃionale. În orice caz, numai o
singură organizaŃie trebuie să fie responsabilă de iniŃierea şi conducerea testării, pe perioada
desfăşurării unei manifestări sportive. În situaŃia manifestărilor sportive internaŃionale,
colectarea de probe biologice pentru controlul doping trebuie să fie iniŃiată şi condusă de acea
organizaŃie internaŃională care reprezintă organismul decizional conducător al respectivei
manifestări sportive (de exemplu: Comitetul Olimpic InternaŃional pentru Jocurile Olimpice,
federaŃia internaŃională pentru un Campionat Mondial sau PASO pentru Jocurile Pan
Americane). În situaŃia în care respectiva organizaŃie internaŃională decide să nu conducă nici
una din testările prevăzute a se efectua la respectiva manifestare sportivă, OrganizaŃia
NaŃională Anti-Doping a Ńării în care se desfăşoară acea manifestare sportivă va putea, în
deplină coordonare cu dispoziŃiile date de organizaŃia internaŃională sau AMA şi cu aprobarea
acestora, să iniŃieze şi să conducă asemenea testare. În cadrul manifestărilor sportive cu
caracter naŃional, colectarea de probe biologice pentru controlul doping va fi iniŃiată şi
condusă de OrganizaŃia Anti-Doping NaŃională desemnată a acelei Ńări.
15.2 Testarea în afara competiŃiei. Testarea în afara competiŃiei este şi trebuie să fie
iniŃiată şi condusă atât de organizaŃiile internaŃionale cât şi de cele naŃionale. Testarea în
afara competiŃiei este iniŃiată şi condusă de: (a) AMAD; (b) Comitetul Olimpic InternaŃional
sau Comitetul Paralimpic InternaŃional în legătură cu Jocurile Olimpice sau Jocurile
Paralimpice; (c) FederaŃia internaŃională a sportivului; (d) OrganizaŃia NaŃională Anti-Doping
de care aparŃine sportivul sau (e) OrganizaŃia NaŃională Anti-Doping din orice Ńară unde
respectivul sportiv este prezent. Testarea în afara competiŃiei trebuie să fie coordonată de
către AMAD, cu scopul de a se mări eficienŃa efortului combinat al testării şi de a evita
repetarea testării sportivilor în mod inutil.
15.4 Recunoaşterea reciprocă. Constituind subiect al exercitării dreptului de a face apel,
prevăzut de Articolul 13, Testarea, scutirile pentru uz terapeutic, rezultatele audierilor sau alte
decizii finale ale oricărui Semnatar, care sunt în concordanŃă cu prevederile Codului şi sub
autoritatea Semnatarilor, vor fi recunoscute şi respectate de toŃi ceilalŃi Semnatari. De
asemenea, Semnatarii pot recunoaşte acele acŃiuni efectuate de alte organisme decizionale,
care nu au acceptat Codul, dacă reglementările după care funcŃionează acele organisme sunt
în concordanŃă cu prevederile Codului.

3.0

Termeni şi definiŃii

3.1

Termeni definiŃi în Cod

Rezultat analitic pozitivs: Un raport de la un laborator sau altă entitate care
efectuează testări, care identifică într-o Probă biologică prezenŃa unei SubstanŃe
Interzise, a MetaboliŃilor sau Markerilor acesteia (inclusiv însemnate cantităŃi de
substanŃe endogene) sau dovezi ale Utilizării Metodelor Interzise.
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OrganizaŃie Anti-Doping: Un Semnatar care este responsabil cu adoptarea de
reguli pentru iniŃierea, implementarea şi impunerea oricărei părŃi din procedura
de Control Doping. Aceasta include, spre exemplu, Comitetul Olimpic
InternaŃional, Comitetul Paralimpic InternaŃional, alŃi organizatori de
evenimente sportive majore care efectuează testarea în cadrul evenimentelor
sportive organizate, AMA, federaŃiile internaŃionale şi OrganizaŃiile NaŃionale
Anti-Doping.
Sportiv: În ideea controlului doping, orice persoană care participă la activitatea
sportivă la un nivel internaŃional (definit ca atare de fiecare federaŃie
internaŃională) sau la nivel naŃional (aşa cum este definit de fiecare OrganizaŃie
NaŃională Anti-Doping) şi oricare altă persoană care participă la activitatea
sportivă la un nivel inferior, dacă este desemnată de OrganizaŃia NaŃională AntiDoping a acelei persoane. În ideea informării şi educării anti-doping, orice
persoană care participă în activitatea sportivă, aflată sub autoritatea unui
semnatar, guvern sau a altei organizaŃii sportive care acceptă prevederile
Codului.
Cod: Codul Mondial Anti–Doping
CompetiŃie: O singură cursă, meci, joc sau o întrecere sportivă singulară. Spre
exemplu, finalele olimpice la cursa de 100 m plat. Pentru cursele pe etape sau
alte întreceri sportive unde premiile sunt acordate zilnic sau pe baza unei alte
consideraŃii interimare, distincŃia între o competiŃie şi un eveniment sportiv va fi
făcută după cum se stipulează în regulile în vigoare ale federaŃiei internaŃionale.
ConsecinŃele încălcărilor reglementărilor anti-doping: Încălcarea de către un
Sportiv sau o altă persoană a unei reglementări anti-doping poate avea ca
rezultat una sau mai multe din următoarele: (a) Descalificarea, care înseamnă că
rezultatele Sportivului, obŃinute în cadrul unei anumite competiŃii sau eveniment
Sportiv sunt invalidate, cu toate consecinŃele ce decurg din aceasta, inclusiv
retragerea de medalii, puncte şi premii; (b) Suspendarea, care înseamnă că
Sportivul sau altă persoană este oprit pentru o perioadă determinată de timp să
participe în cadrul oricărei competiŃii sau a altei activităŃi sau sponsorizări, după
cum se prevede în Articolul 10.9; şi (c) Suspendarea provizorie, care înseamnă
că Sportivul sau altă persoană este oprit temporar să participe în cadrul oricărei
competiŃii până la luarea deciziei finale în cadrul unei audieri conduse sub
prevederile Articolului 8 (Dreptul la o audiere corectă).
Controlul doping: procesul care include planificarea distribuirii testului,
colectarea şi manipularea de Probe, analiza de laborator, gestionarea
rezultatelor, audieri şi apeluri.
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Eveniment sportiv: o serie de competiŃii individuale conduse de către un singur
organism decizional (spre exemplu Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale
FINA sau Jocurile Pan Americane).
În competiŃie: în ideea diferenŃierii între testarea în competiŃiei şi testarea în
afara competiŃiei, dacă nu se prevede altfel în regulile unei federaŃii
internaŃionale sau ale unei alte OrganizaŃii NaŃionale Anti-Doping, testarea în
competiŃie reprezintă un test în care sportivul este selectat pentru a fi testat în
cadrul unei competiŃii.
Programul observatorilor independenŃi: o echipă de observatori, aflată sub
conducerea AMA, care observă procedura de Control Doping în cadrul unui
Eveniment Sportiv şi care va raporta observaŃiile făcute. În situaŃia în care
AMAD desfăşoară o testare în competiŃie în cadrul unui Eveniment Sportiv,
observatorii vor fi supervizaŃi de o organizaŃie independentă.
Suspendare: a se vedea consecinŃele unei încălcări a reglementărilor antidoping, de mai sus.
Eveniment sportiv internaŃional: un Eveniment Sportiv în cadrul căruia
Comitetul Olimpic InternaŃional, Comitetul Paralimpic InternaŃional, o federaŃie
internaŃională, un organizator al unui eveniment sportiv major sau altă
organizaŃie sportivă internaŃională reprezintă organismul care conduce acel
Eveniment Sportiv sau care numeşte oficialităŃile tehnice pentru Evenimentul
Sportiv.
Sportiv de nivel internaŃional: Sportivul desemnat de una sau mai multe
federaŃii internaŃionale ca făcând parte din lotul de testare înregistrat al unei
federaŃii internaŃionale.
Standard internaŃional: un standard adaptat de AMA în sprijinul Codului.
Respectarea Standardului InternaŃional (spre deosebire de cea a unui standard
alternativ, a unei practici sau proceduri) va fi suficientă pentru a concluziona că
procedurile la care se face referire în Standardul InternaŃional au fost efectuate
în mod corespunzător.
Minor: o Persoană care nu a atins vârsta majoratului, aşa cum s-a stabilit în
legile în vigoare ale Ńării de rezidenŃă a lui sau a ei.
OrganizaŃie NaŃională Anti–Doping: Entitatea (entităŃile) desemnate de fiecare
Ńară ca fiind posesoare ale autorităŃii şi responsabilităŃii de prim rang în
adoptarea şi implementarea reglementărilor anti-doping, conducerea colectării
de Probe, gestionarea rezultatelor şi conducerea audierilor, la nivel naŃional.
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Dacă această desemnare nu a fost făcută de autoritatea (autorităŃile) publice
competente, entitatea respectivă va fi Comitetul Olimpic NaŃional al Ńării
respective sau reprezentantul său.
Comitet Olimpic NaŃional: organizaŃia recunoscută de Comitetul Olimpic
InternaŃional. Termenul Comitet Olimpic NaŃional va include, de asemenea,
confederaŃiile sportive naŃionale, în acele Ńări în care responsabilităŃile tipice
Comitetului Olimpic NaŃional în domeniul anti-doping, sunt asumate de
confederaŃiile sportive naŃionale.
Fără înştiinŃare prealabilă: un Control Doping care se desfăşoară fără vreo
atenŃionare prealabilă a Sportivului şi în care Sportivul este însoŃit în
permanenŃă, începând din momentul anunŃării şi până la colectarea Probei
biologice.
În afara competiŃiei: Orice Control Doping care nu este realizat în competiŃie.
Lista Interzisă: Lista care identifică SubstanŃele Interzise şi Metodele Interzise.
Suspendarea provizori: vezi consecinŃele unei încălcări a reglementărilor anti–
doping, prezentate mai sus.
Eşantionul înregistrat de testare: eşantionul de Sportivi de nivelul
competiŃional cel mai înalt, stabilit separat de către fiecare FederaŃie
InternaŃională şi OrganizaŃie NaŃională Anti - Doping, sportivi care sunt supuşi
atât testării în competiŃie, cât şi în afara competiŃiei, aceste proceduri
constituindu-se ca parte a planului de distribuire a testului aparŃinând
OrganizaŃiei sau FederaŃiei InternaŃionale respective.
Probă/ mostră: orice material biologic colectat pentru a realiza Controlul
Doping
Semnatari: acele entităŃi care semnează Codul şi se declară de acord să se
conformeze prevederilor stipulate în cuprinsul acestuia, cuprinzând Comitetul
InternaŃional Olimpic, FederaŃiile InternaŃionale, Comitetul InternaŃional
Paralimpic, Comitetele Olimpice NaŃionale, Comitetele Paralimpice NaŃionale,
OrganizaŃiile care realizează evenimente sportive majore şi OrganizaŃiile
NaŃionale Anti-Doping şi AMA.
Testarea Ńintă: SelecŃionarea Sportivilor pentru testare, acolo unde anumiŃi
Sportivi sau grupuri de Sportivi sunt selecŃionaŃi pe o bază guvernată de reguli
specifice, pentru efectuarea Testării, la un anumit moment.
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Testare: parte a procesului de desfăşurare a controlului doping, ce presupune
planificarea distribuirii testului, colectarea de probe biologice, manipularea lor
şi transportul de Probe biologice la laborator.
AMAD:AgenŃia Mondială Anti – Doping
3.2

Termeni definiŃi în Standardul InternaŃional pentru Testare

Oficial care se ocupă cu colectarea de probe sanguine: Un oficial care este
calificat şi autorizat de către o OrganizaŃie Anti – Doping să colecteze o probă
sanguină de la un Sportiv.
LanŃ de custodie: Succesiunea de indivizi sau organizaŃii care au
responsabilitate asupra Probei/mostrei din momentul prelevării acesteia, până în
momentul când PROBA/ mostra a fost primită pentru analiză.
ÎnsoŃitor: Un oficial care este instruit sau autorizat de către o OrganizaŃie Anti –
Doping să îndeplinească sarcini specifice, inclusiv înştiinŃarea Sportivului
selectat pentru colectarea Probei, să însoŃească şi să Ńină sub observaŃie
Sportivul până la sosirea la StaŃia de Control Doping şi/ sau să fie martor şi să
verifice colectarea Probei în situaŃia în care instruirea lui/ ei îi oferă calificarea
de a realiza acest lucru.
OfiŃer de Control Doping (OCD): Un oficial care a fost specializat şi autorizat
de către OrganizaŃia Anti-Doping de a avea, pe bază de delegaŃie,
responsabilitatea gestionării la faŃa locului a ŞedinŃei de Colectare a Probei.
StaŃie de Control Doping: Locul în care se va organiza ŞedinŃa de Colectare a
Probei.
Abatere în procedură: Un termen utilizat pentru a descrie încălcările
reglementărilor anti-doping din Articolele 2.3, 2.4, 2.5 şi 2.8 ale Codului.
Echipamentul pentru colectarea probei: Containere sau aparate utilizate
pentru a colecta direct sau a menŃine Proba Biologică a Sportivului, în orice
moment în timpul procesului de colectare a Probei. Echipamentul pentru
colectarea Probei va consta din minimum:
• Pentru colectarea Probei de urină:
Recipientele de colectare pentru Probele de urină în timpul emiterii
Probei
Recipientele care se pot sigila, având capace pentru asigurarea
securităŃii Probei de urină şi cu accesorii speciale împotriva
falsificării Probei.
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• Pentru colectarea Probei sanguine:
Ace pentru colectarea Probei sanguine;
Eprubete care se pot sigila şi accesorii speciale împotriva falsificării
Probei sanguine.
Personalul pentru colectarea probei: Un termen comun pentru oficialii
calificaŃi, autorizaŃi de OrganizaŃia Anti – Doping care pot efectua sau asista,
îndeplinind sarcini specifice, ŞedinŃa de Colectare a Probei.
ŞedinŃele de Colectare a Probei: Toate activităŃile succesive care implică direct
Sportivul din momentul înştiinŃării până când acesta părăseşte StaŃia de Control
Doping după recoltarea Probei.
Ierarhizarea: O metodă de ierarhizare în selecŃionarea Sportivilor utilizând
criteriile în care departajarea se bazează pe riscul potenŃial de dopaj şi pe
posibilele modele de dopaj.
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PARTEA A DOUA: STANDARDE PENTRU TESTARE
4.0

Planificare

4.1

Obiectiv

Obiectivul este acela de a planifica şi de a implementa o distribuire efectivă a
testării Sportivului.
4.2

GeneralităŃi

Planificarea începe cu stabilirea criteriilor pentru Sportivi în vederea includerii
lor într-un Lot de Testare Înregistrat şi se încheie cu selectarea Sportivilor
pentru colectarea Probei.
Principalele activităŃi sunt strângerea de informaŃii, evaluarea riscului şi
întocmirea, monitorizarea, evaluarea şi modificarea planului de distribuire a
testărilor.
4.3

CerinŃe pentru stabilirea Lotului de Testare Înregistrat

4.3.1 OrganizaŃia Anti–Doping (OAD) va defini şi va documenta criteriile
conform cărora Sportivii urmează să fie incluşi în Lotul de Testare Înregistrat.
Aceasta va include cel puŃin:
• Pentru FederaŃiile InternaŃionale (FI):
Sportivii de nivel internaŃional
• Pentru OrganizaŃiile NaŃionale Anti–Doping:
Sportivii care fac parte din echipele naŃionale pentru disciplinele sportive
olimpice şi paralimpice şi federaŃii naŃionale recunoscute.
Criteriile vor fi revizuite cel puŃin o dată pe an şi actualizate dacă este necesar.
4.3.2 OrganizaŃia Anti–Doping va include în Lotul de Testare Înregistrat,
Sportivii aflaŃi sub jurisdicŃia sa, care se află în perioada de Suspendare sau
Suspendare Provizorie, ca urmare a ConsecinŃelor Încălcărilor Regulamentului
Anti–Doping.
4.3.3 Lotul de Testare Înregistrat va fi revizuit şi actualizat în mod regulat cu
scopul de a reflecta modificările la nivel competiŃional, pentru a se asigura de
includerea sau eliminarea Sportivului din lot, după cum este cazul.
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4.4

CerinŃe pentru întocmirea bazei de date referitoare la locul unde
poate fi găsit sportivul în scopul testării în afara competiŃiei

4.4.1 OrganizaŃia Anti–Doping va defini procedurile şi/ sau sistemele pentru:
a) Colectarea, menŃinerea şi monitorizarea informaŃiilor cu privire la
locul unde poate fi găsit sportivul pentru a se asigura că colectarea
probei poate fi planificată şi condusă fără înştiinŃarea prealabilă
pentru toŃi sportivii incluşi în Lotul de Testare Înregistrat, şi
b) În cazul în care Sportivii nu oferă informaŃii precise, respectând limita
de timp, luarea de măsuri adecvate pentru a se asigura că informaŃiile
sunt actualizate şi complete.
4.4.2 Un minim de informaŃii referitoare la localizarea sportivului vor fi
colectate:
a) Numele
b) Sport/ disciplina sportivă
c) Adresa domiciliului
d) Numerele de telefon la care poate fi contactat
e) Locurile şi orele de antrenament
f) Locul cantonamentelor
g) Planurile de călătorie
h) Programul competiŃiei
i) Handicapul, dacă este cazul, inclusiv necesitatea ca o terŃă parte să fie
prezentă în timpul înştiinŃării.
4.5

CerinŃe pentru planificarea şi distribuirea testului

4.5.1 OAD va evalua, ca o cerinŃă minimă, riscul potenŃial al dopajului şi
posibilul model de dopaj în fiecare sport/ disciplină sportivă, în baza:
a) CerinŃele fizice ale disciplinei sportive şi efectul posibil de îmbunătăŃire a
performanŃei pe care l-ar produce utilizarea ilicită a dopingului;
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b) Statisticile disponibile ale analizelor doping
c) Cercetări disponibile asupra tendinŃelor de dopaj
d) Perioade de antrenament şi sezonul competiŃional.
4.5.2 OAD va dezvolta şi documenta un plan de distribuire a testului bazat pe
informaŃia stabilită la punctul 4.5.1, numărul Sportivilor pentru fiecare sport/
disciplină, care sunt incluşi în Lotul de Testare Înregistrat şi evaluarea
rezultatelor din ciclurile anterioare de planificare a distribuirii testului.
4.5.3 OAD va repartiza numărul de colectări de Probă în funcŃie de: tipul de
colectare de Probă pentru fiecare sport/ disciplină, inclusiv colectarea fără
înştiinŃare prealabilă, în afara competiŃiei, în competiŃie, colectarea Probei de
sânge şi urină, ca o cerinŃă în realizarea eficientă a eradicării dopajului.
4.5.4 OAD va stabili un sistem prin care planul de distribuire a testului să fie
revizuit şi, dacă este necesar, actualizat regulat cu scopul de a aduce noi
informaŃii, Ńinând cont de colectarea Probei de la Sportivii din Lotul de Testare
Înregistrat de către alte OAD.
4.5.5 OAD va stabili un sistem pentru menŃinerea planului de distribuire a
testului la datele planificate. Astfel de informaŃii vor fi utilizate pentru a se
stabili dacă sunt necesare modificări în plan. Aceste informaŃii vor include
minimum:
Pentru fiecare test:
a) Sportul/ disciplina
b) łara reprezentată de sportiv (dacă este cazul);
c) Tipul colectării probei (fără înştiinŃare prealabilă, în afara competiŃiei,
în competiŃie sau cu înştiinŃare prealabilă)
d) Data colectării probei; şi
e) łara în care s-a realizat colectarea probei.
În plus, pentru fiecare Rezultat Analitic Advers:
a)
b)
c)
d)

Datele pentru colectarea şi analiza probei;
Clasa substanŃei/ substanŃelor găsite;
SubstanŃa/ substanŃele detectate;
Dacă este cazul, sancŃiunile încălcărilor regulamentului anti – doping.

4.5.6 OAD se va asigura că personalul însoŃitor al sportivului nu va fi implicat
în planul de distribuire a testului pentru Sportivii lor.
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4.5.7 La planificarea şi conducerea testelor în cadrul competiŃiilor
internaŃionale şi unde FederaŃia InternaŃională relevantă nu are un program de
control doping, care să respecte acest standard, OrganizaŃia NaŃională Anti –
Doping va fi preferată pentru colectarea probei.
4.6

CerinŃe pentru selectarea sportivilor

4.6.1 În conformitate cu numărul de colectări de probă alocate fiecărui sport/
disciplină sportivă în planul de distribuire a testului, OAD va selecŃiona sportivii
pentru colectarea probei folosind testarea Ńintă, ierarhizarea şi metode de
selecŃie randomizată.
4.6.2 Pe baza următoarelor informaŃii, ca o cerinŃă minimă, OAD va selecta
sportivii pentru testarea Ńintă.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

accidentări
retragerea sau absenŃa de la competiŃia unde era aşteptată participarea;
intrarea în retragere sau revenirea după retragerea din viaŃa sportivă;
comportament care desconspiră dopajul;
îmbunătăŃiri neaşteptate ale performanŃei;
modificări cu privire la locul unde poate fi găsit sportivul, care pot indica
o posibilă creştere a riscului de dopaj, inclusiv mutarea într-o localitate
îndepărtată;
istoria performanŃelor sportive ale acestuia;
detalii despre controalele doping anterioare;
reluarea activităŃii de către sportiv după o perioadă de suspendare; şi
informaŃii sigure de la o terŃă parte.

4.6.3 OAD poate selecta sportivi de sub autoritatea sa pentru colectarea probei,
chiar dacă aceştia nu sunt incluşi în Lotul de Testare Înregistrat definit la
articolele 4.3.1 şi 4.3.2.
4.6.4 Atunci când OAD autorizează un OfiŃer de Control Doping (OCD) să
selecteze sportivi pentru colectarea probei, OAD va furniza acestui oficial OCD
(ofiŃer de control doping) criteriile de selectare, în conformitate cu planul de
distribuire a testului.
4.6.5 În urma selectării unui sportiv pentru colectarea Probei şi înainte de
înştiinŃarea Sportivului, OAD şi/ sau OCD se vor asigura că deciziile privind
selectarea Sportivului vor fi aduse la cunoştinŃă numai acelora care au nevoie să
cunoască acest lucru, pentru a se asigura că Sportivul poate fi înştiinŃat şi testat
fără înştiinŃare prealabilă.
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5.0

ÎnştiinŃarea sportivilor

5.1

Obiectiv

Să se asigure că sportivul selectat a fost înştiinŃat, că drepturile sportivului sunt
respectate, că nu există posibilitatea de a manipula proba ce urmează a fi
furnizată şi că înştiinŃarea este documentată.
5.2

GeneralităŃi

ÎnştiinŃarea sportivilor începe atunci când OAD iniŃiază înştiinŃarea sportivilor
selectaŃi şi se încheie când sportivul soseşte la StaŃia de Control Doping sau
când posibila încălcare a regulamentului anti-doping de către sportiv este adusă
în atenŃia OAD.
Principalele activităŃi sunt:
a)

Desemnarea OfiŃerilor de Control Doping, a însoŃitorilor şi altui Personal
de colectare a probei;

b)

Localizarea sportivului şi confirmarea identităŃii lui/ ei;

c)

Informarea sportivului că a el/ ea a fost selectat/selectată să ofere o probă
şi asupra drepturilor şi responsabilităŃilor lui/ ei;

d)

În cazul colectării fără înştiinŃare prealabilă, însoŃirea permanentă a
sportivului, din momentul înştiinŃării până la sosirea la StaŃia de Control
Doping desemnată; şi

e)

DocumentaŃia pentru înştiinŃare (invitaŃia).

5.3

CerinŃe înainte de înştiinŃarea sportivilor

5.3.1 Fără ÎnştiinŃare Prealabilă va reprezenta metoda de înştiinŃare în cazul
colectării probei în afara competiŃiei, ori de câte ori va fi posibil.
5.3.2 Pentru a conduce sau asista la ŞedinŃele de Colectare a Probei, OAD va
desemna şi va autoriza Personalul de Colectare a probei instruit pentru
asemenea responsabilităŃi, care nu se află în conflict de interese cu rezultatul
colectării probei şi care nu sunt minori.
5.3.3 Personalul de Colectare a probei va avea o identificare oficială eliberată şi
controlată de OAD. CerinŃa minimă de identificare este un card/ o legitimaŃie
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oficială care să conŃină numele OAD care i-a autorizat. Pentru OfiŃerii de
Control Doping, cerinŃele suplimentare de identificare vor cuprinde şi numele,
fotografia şi data de expirare a cardului/ legitimaŃiei. Pentru Oficialii care
colectează probe sanguine, cerinŃele suplimentare de identificare includ dovada
că aceştia au pregătirea profesională pentru colectarea probei de sânge (personal
medical).
5.3.4 OAD va stabili criteriile pentru validarea identităŃii unui sportiv selectat să
ofere o probă. În acest mod, se asigură că sportivul selectat este acela care a fost
înştiinŃat.
5.3.5 OAD, OCD sau însoŃitorul, după caz, vor stabili locaŃia sportivului
selectat şi vor planifica modalitatea şi momentul înştiinŃării, Ńinând cont de
circumstanŃele specifice ale sportului/ competiŃiei şi de situaŃia în cauză.
5.3.6 Pentru colectarea probei în afara competiŃiei, OAD va stabili criteriile
pentru a se asigura că se fac încercări rezonabile pentru a înştiinŃa sportivii
asupra selectării lor pentru colectarea probei.
5.3.7 Încercările rezonabile vor fi definite de către OAD şi se lua în considerare,
ca o cerinŃă minimă, momente alternative din zi/ seară şi locaŃii alternative pe
parcursul unei perioade de timp specificate din momentul primei încercări de
înştiinŃare.
5.3.8 OAD va stabili un sistem de înregistrare a încercării/ încercărilor de
înştiinŃare a sportivului şi a rezultatului/ rezultatelor obŃinute.
5.3.9 Sportivul va fi înştiinŃat primul că el/ ea a fost selectat/ă pentru colectarea
probei, exceptând cazul în care un contact anterior cu o terŃă parte este solicitat,
aşa cum se specifică la punctul 5.3.10.
5.3.10 OAD, OCD sau însoŃitorul, după caz, vor stabili dacă este necesar ca o
terŃă parte să fie anunŃată înainte de înştiinŃarea sportivului, dacă sportivul este
minor, dacă handicapul sportivului impune acest lucru, conform prevederilor din
Anexa B – Modificări pentru sportivi cu handicap – sau în situaŃiile în care este
necesar un interpret pentru înştiinŃare.
5.3.11 Dacă Sportivul nu poate fi contactat, după ce au fost efectuate încercări
rezonabile, folosind informaŃiile furnizate la punctul 4.4.2 şi înregistrând
încercările în conformitate cu punctul 5.3.8, OCD sau OAD vor institui, după
caz, anexa A – Cercetarea unei posibile încălcări a regulamentului anti – doping.
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5.3.12 OAD nu va reprograma sau schimba o colectare a probei de la fără
înştiinŃare la cu înştiinŃare prealabilă, decât atunci când o situaŃie neaşteptată
face necesară o colectare a probei cu înştiinŃare prealabilă. Va fi înregistrată
orice asemenea hotărâre.
5.5.13 AnunŃarea colectării probei cu înştiinŃare prealabilă se va face prin orice
mijloace care să asigure primirea acesteia de către sportiv.
5.4

CerinŃe pentru anunŃarea sportivilor

5.4.1 Când s-a stabilit un contact iniŃial, OAD şi OCD sau însoŃitorul, după caz,
se vor asigura că sportivul şi/ sau o terŃă parte, dacă este solicitată conform
punctului 5.3.10 –sunt informaŃi:
a) Că sportivului i se solicită să se supună colectării probei;
b) Asupra autorităŃii sub care se va conduce colectarea probei;
c) Asupra tipului colectării probei şi oricărei condiŃii ce trebuie îndeplinite
înainte de colectarea probei;
d) Asupra drepturilor sportivului, inclusiv dreptul:
i.
De a avea un reprezentant şi, dacă este necesar, un interpret;
ii.

De a solicita informaŃii suplimentare cu privire la procesul de
colectare a Probei;

iii.

De a cere o amânare în a se prezenta la StaŃia de Control Doping
din motive întemeiate; şi

iv.

De a cere modificări, conform prevederilor din Anexa B–
Modificări pentru Sportivii cu handicap.

e) Asupra responsabilităŃilor sportivului, inclusiv cerinŃele:
i.
Să rămână permanent sub observaŃia OCD/ însoŃitorului din primul
moment în care a fost înştiinŃat personal de către acesta, până la
încheierea procedurii de colectare a Probei;
ii.

Să se identifice, conform punctului 5.3.4; şi

iii.

Să respecte procedurile de colectare a Probei şi posibilele
consecinŃe ale încălcării regulamentului anti-doping; şi

iv.

Să se prezinte la StaŃia de Control Doping cât mai curând posibil, în
limita a 60 de minute de la înştiinŃarea pentru colectarea Probei
fără înştiinŃare prealabilă şi în 24 de ore în cazul primirii
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înştiinŃării prealabile, cu excepŃia cazului în care întârzierea are
motive întemeiate.
f) Asupra locaŃiei StaŃiei de Control Doping.
5.4.2 Când un contact personal este stabilit, OCD/ însoŃitorul trebuie:
a) Din acel moment până când sportivul părăseşte StaŃia de Control Doping,
la sfârşitul şedinŃei de colectare a probei, să îl Ńină permanent sub
observaŃie.
b) Să se legitimeze faŃă de sportiv folosind cardul/ legitimaŃia oficială de
identificare OAD;
c) Să confirme identitatea sportivului conform criteriilor menŃionate la
punctul 5.3.4. Orice nepotrivire în confirmarea identităŃii sportivului va fi
menŃionată în documente. În asemenea cazuri, OCD responsabil cu
conducerea ŞedinŃei de Colectare a probei va hotărî dacă va raporta
situaŃia, conform Anexei A – Cercetarea privind o posibilă încălcare a
regulamentului anti-doping.
5.4.3 ÎnsoŃitorul/ OCD îi va cere apoi sportivului să semneze formularul
corespunzător, în sensul că a luat la cunoştinŃă şi că acceptă invitaŃia. Dacă
sportivul refuză să semneze că el/ ea a fost înştiinŃat/ă sau evită semnarea
invitaŃiei, însoŃitorul/ OCD va informa sportivul cu privire la posibilele
consecinŃe ale refuzului, iar însoŃitorul (dacă lipseşte OCD) va raporta imediat
toate faptele relevante OCD. Când este posibil, OCD va continua să colecteze
proba. OCD va întocmi un document cu faptele respective şi va raporta
circumstanŃele OAD. OCD şi OAD trebuie să respecte etapele Anexei A Cercetarea privind o posibilă încălcare a regulamentului anti-doping.
5.4.4 OCD/ însoŃitorul va examina orice solicitare rezonabilă de amânare din
partea sportivului, raportând imediat la StaŃia de Control Doping, în maxim 60
minute de la luarea la cunoştinŃă şi acceptarea invitaŃiei şi va aproba sau va
respinge asemenea cereri, după caz, conform punctelor 5.4.5 şi 5.4.6. OCD va
menŃiona în documente motivele pentru orice asemenea amânare, care ar putea
necesita cercetări ulterioare din partea OAD. Este important ca prima probă de
urină de după înştiinŃare să fie colectată.
5.4.5 Un OCD poate accepta o cerere din partea unui sportiv de a se amâna
prezentarea sa la StaŃia de Control Doping mai mult de 60 de minute şi/sau,
după prezentarea sa la StaŃia de Control Doping, de a părăsi staŃia, dacă
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sportivul poate fi însoŃit în permanenŃă pe timpul amânării şi dacă cererea este
legată de următoarele activităŃi:
a) participarea la ceremonia de premiere;
b) obligaŃii legate de mass – media;
c) participarea la alte competiŃii;
d) realizarea unor exerciŃii de relaxare;
e) obŃinerea unui tratament medical necesar;
f)

găsirea unui reprezentant şi/ sau a unui interpret;

OCD va întocmi un document cu motivele întârzierii la prezentarea la StaŃia de
Control Doping şi/sau cu motivele părăsirii StaŃiei de Control Doping, după
prezentarea sa la StaŃie, care pot necesita o cercetare ulterioară din partea OAD.
5.4.6 Un OCD/ însoŃitor va respinge o cerere de amânare din partea unui
Sportiv dacă nu va mai fi posibilă însoŃirea permanentă a Sportivului.
5.4.7 Dacă un Sportiv înştiinŃat în prealabil de colectarea probei nu se prezintă
la StaŃia de Control Doping la ora stabilită , OCD va hotărî dacă să mai încerce
să contacteze Sportivul sau nu. Ca o cerinŃă minimă, OCD va aştepta 30 de
minute după ora stabilită, înainte de a pleca. Dacă Sportivul tot nu se prezintă
până la ora la care OCD pleacă, OCD va proceda conform cerinŃelor din Anexa
A – Cercetări privind încălcarea regulamentului anti-doping.
5.4.8 Dacă Sportivul se prezintă la StaŃia de Control Doping după timpul minim
de aşteptare şi înainte de plecarea OCD, acesta va decide dacă să înregistreze o
posibilă încălcare a regulamentului anti-doping. Dacă este totuşi posibil, OCD
va proceda la colectarea Probei şi va menŃiona în documente toate amănuntele
privind întârzierea Sportivului la StaŃia de Control Doping.
5.4.9 Dacă pe timpul Ńinerii sub observaŃie a Sportivului, Personalul de
Colectare a Probei observă orice problemă care ar putea compromite testul,
circumstanŃele vor fi raportate şi menŃionate în documente de către OCD. Dacă
OCD consideră potrivit, el va da curs cerinŃelor din Anexa A – Cercetări privind
o posibilă încălcare a regulamentului anti-doping.
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6.0

Pregătirea şedinŃei de colectare a probei

6.1 Obiectivul
Să pregătească ŞedinŃa de Colectare a probei într-o manieră care să asigure că
şedinŃa va putea fi condusă efectiv şi eficient.
6.2

GeneralităŃi

Pregătirea ŞedinŃei de Colectare a Probei începe cu stabilirea unui sistem de
obŃinere de informaŃii relevante pentru conducerea eficientă a şedinŃei şi se
termină când se confirmă că echipamentul de colectare a probei îndeplineşte
criteriile specificate .
Principalele activităŃi sunt:
a)

stabilirea unui sistem de colectare a informaŃiilor detaliate privind ŞedinŃa
de Colectare a probei:
stabilirea criteriilor privind persoanele care pot fi autorizate să fie prezente
la ŞedinŃa de Colectare a probei;
asigurarea că StaŃia de Control Doping îndeplineşte criteriile minime
descrise la punctul 6.3.2;
asigurarea că echipamentul de colectare a probei folosit de OAD
îndeplineşte criteriile minime descrise la punctul 6.3.4.

b)
c)
d)

6.3

CerinŃe pentru pregătirea ŞedinŃei de Colectare a probei

6.3.1 OAD va stabili un sistem de obŃinere a tuturor informaŃiilor necesare
pentru a se asigura că ŞedinŃa de Colectare a Probei poate fi condusă eficient,
inclusiv cerinŃele speciale privind nevoile speciale ale Sportivilor cu handicap,
conform Anexei B – Modificări pentru Sportivii cu handicap.
6.3.2 OCD va utiliza o StaŃie de Control Doping care va asigura , ca o cerinŃă
minimă, intimitatea Sportivului şi va fi folosită exclusiv drept StaŃie de Control
Doping, pe durata ŞedinŃei de Colectare a probei. OCD va înregistra orice
abatere semnificativă de la aceste criterii.
6.3.3 OAD va stabili criteriile privind persoanele care pot fi autorizate să asiste
în timpul ŞedinŃei de Colectare a probei, auxiliare personalului de colectare a
probei. Criteriile vor cuprinde, ca o cerinŃă minimă:
a)

Dreptul Sportivului de a fi însoŃit de un reprezentant şi / sau un interpret
pe timpul ŞedinŃei de Colectare a probei, cu excepŃia momentului în
care Sportivul emite o Probă de urină;
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b)

c)

d)

Dreptul unui Sportiv minor şi dreptul OCD/ însoŃitorului care asistă la
emiterea probei (martor) să aibă un reprezentant, care să-l observe pe
însoŃitor atunci când Sportivul minor emite Proba de urină, dar fără ca
acest reprezentant să observe în mod direct emiterea Probei, în afara
cazului în care Sportivul minor solicită acest lucru.
Dreptul unui Sportiv cu handicap de a fi însoŃit de un reprezentant,
conform prevederilor din Anexa B – Modificări pentru Sportivii cu
handicap;
Un observator independent din partea AMA, atunci când este cazul, în
cadrul Programului de Observare Independentă. Observatorul
independent de la AMAD nu va observa direct emiterea Probei de urină.

6.3.4 OCD va folosi numai sistemele de echipament de colectare a probei care
sunt autorizate de OAD, care vor îndeplini, ca o cerinŃă minimă, următoarele
criterii. Acestea trebuie:
a) Să deŃină un sistem unic de numerotare aplicat tuturor recipientelor,
containerelor, eprubetelor sau oricărui alt obiect folosit pentru sigilarea
Probei Sportivului;
b) Să deŃină un sistem de sigilare rezistent la şocuri;
c) Să asigure faptul că identitatea Sportivului nu poate fi divulgată prin
folosirea echipamentului respectiv;
d) Să asigure că întreg echipamentul este curat şi sigilat înainte de a fi
folosit de către Sportiv.
7.0

Desfăşurarea ŞedinŃei de Colectare a probei

7.1

Obiectiv

Să conducă ŞedinŃa de Colectare a probei într-o manieră care să asigure
integritatea, securitatea şi identitatea Probei şi respectarea intimităŃii Sportivului.
7.2

GeneralităŃi

ŞedinŃa de Colectare a Probei începe cu definirea întregii responsabilităŃi pentru
conducerea ŞedinŃei de Colectare a Probei şi se termină atunci când
documentaŃia privind colectarea Probei este completă.
Principalele activităŃi sunt:
a)
b)
c)

Pregătirea pentru colectarea Probei;
Colectarea Probei; şi
DocumentaŃia privind colectarea Probei.
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7.3

CerinŃele anterioare colectării probei

7.3.1 OAD va fi responsabilă pentru întreaga conducere a ŞedinŃei de Colectare
a Probei, cu responsabilităŃi specifice delegate OCD.
7.3.2 OCD se va asigura de faptul că Sportivul este informat asupra drepturilor
şi responsabilităŃilor lui/ ei aşa cum s-a specificat la paragraful 5.4.1.
7.3.3 OCD îi va oferi Sportivului posibilitatea de a se hidrata.
7.3.4 Sportivul va părăsi StaŃia de Control Doping numai sub permanenta
observaŃie a OCD/ însoŃitorului şi cu aprobarea OCD. OCD va lua în
consideraŃie orice solicitare rezonabilă a Sportivului de a părăsi StaŃia de Control
Doping aşa cum s-a specificat la paragrafele 5.4.5 şi 5.4.6, până când Sportivul
va fi apt să emită o pRobă.
7.3.5 Dacă OCD aprobă posibilitatea Sportivului de a părăsi StaŃia de Control
Doping, OCD va cădea de comun acord cu Sportivul în ceea ce priveşte:
a) Motivul pentru care Sportivul părăseşte StaŃia de Control Doping; şi
b) Momentul întoarcerii (sau întoarcerea după încheierea activităŃii asupra
căreia s-a căzut de acord).
OCD va întocmi un document cu această informaŃie şi momentul exact al
plecării şi întoarcerii Sportivului.
7.4

CerinŃe pentru colectarea probei

7.4.1 OCD va colecta Proba de la Sportiv în conformitate cu următorul protocol
pentru tipul specific de colectare a Probei:
a) Anexa C: Colectare de Probe de urină
b) Anexa D: Colectare de Probe de sânge
7.4.2 Va fi înregistrat orice comportament al Sportivului şi/ sau al persoanelor
care-l însoŃesc sau orice abatere care ar putea compromite colectarea Probei.
Atunci când este cazul, OAD şi/ sau OCD pot institui ca aplicabilă Anexa A –
Cercetări privind o posibilă încălcare a regulamentului anti-doping.
7.4.3 Dacă există dubii asupra originii sau autenticităŃii Probei, Sportivului i se
va cere să ofere o Probă suplimentară. Dacă Sportivul refuză să ofere o Probă
suplimentară, OCD va institui aplicarea Anexei A – Cercetări privind o posibilă
încălcare a regulamentului anti-doping.
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7.4.4 OCD îi va oferi Sportivului posibilitatea de a prezenta în scris orice
nelămurire pe care el/ ea o poate avea asupra modului în care s-a desfăşurat
şedinŃa.
7.4.5 În conducerea ŞedinŃei de Colectare a Probei se vor înregistra , ca o
cerinŃă minimă, următoarele informaŃii:
a) Data, ora şi tipul de înştiinŃare (fără înştiinŃare prealabilă, cu înştiinŃare
prealabilă, în competiŃie sau în afara competiŃiei);
b) Data şi ora emiterii Probei;
c) Numele Sportivului;
d) Data naşterii Sportivului;
e) Sexul Sportivului;
f) Adresa şi numărul de telefon al Sportivului;
g) Sportul şi disciplina Sportivului;
h) Codul numeric al Probei;
i) Numele şi semnătura însoŃitorului care a fost martor la emiterea Probei de
urină;
j) Numele şi semnătura Oficialului care a colectat proba de sânge, acolo
unde este cazul.
k) InformaŃiile necesare laboratorului în ceea ce priveşte Proba;
l) Medicamentele şi suplimentele luate şi, dacă este cazul, detaliile asupra
unor transfuzii de sânge recente în perioada specificată de laborator,
conform declaraŃiei Sportivului;
m) Orice nereguli în proceduri;
n) Comentariile sau nelămuririle Sportivului în ceea ce priveşte conducerea
şedinŃei, dacă acestea există;
o) Numele şi semnătura Sportivului;
p) Numele şi semnătura reprezentantului Sportivului, dacă se solicită; şi
q) Numele şi semnătura OCD.
7.4.6 Sportivul şi OCD vor semna documentaŃia corespunzătoare pentru a
demonstra acordul asupra faptului că documentaŃia prezintă în mod corect detalii
privind ŞedinŃa de Colectare a Probei sportIvului, inclusiv orice nelămuriri
înregistrate de către Sportiv. Dacă Sportivul refuză să semneze, OCD va
completa Anexa A - Cercetări privind o posibilă încălcare a regulamentului antidoping Reprezentantul Sportivului va semna în numele acestuia dacă Sportivul
este minor. Alte persoane prezente care au îndeplinit un rol formal în timpul
ŞedinŃei de Colectare a Probei pot semna documentaŃia ca martori la proceduri.
7.4.7 OCD trebuie să-i pună la dispoziŃie sportivului o copie cu datele
referitoare la ŞedinŃa de Colectare a Probei, care a fost semnată de către sportiv.
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8.0

Securitatea/ Administrarea Probei după Testare

8.1

Obiectiv

Să se asigure că toate Probele colectate la StaŃia de Control Doping, precum şi
documentaŃia privind colectarea Probei sunt depozitate în siguranŃă înaintea
transportării lor de la StaŃia de Control Doping.
8.2

GeneralităŃi

Administrarea după testare începe atunci când Sportivul a părăsit StaŃia de
Control Doping după ce a oferit Proba/ Probele ei/ lui şi se încheie cu pregătirea
tuturor Probelor colectate şi a documentaŃiei pentru transport.
8.3

CerinŃe referitoare la securitate/ administrarea după testare

8.3.1 OAD va defini criteriile prin care se asigură că orice probă sigilată va fi
depozitată astfel încât să-i fie protejată integritatea, identitatea şi securitatea
înainte de a fi transportată de la StaŃia de Control Doping. OCD trebuie să se
asigure că orice Probă sigilată este depozitată în conformitate cu aceste criterii.
8.3.2 Toate probele colectate, fără nici o excepŃie, vor fi trimise pentru analize
la laboratorul acreditat de AMAD sau care este autorizat de AMAD.
8.3.3 OAD/ OCD trebuie să dezvolte un sistem pentru a se asigura că
documentaŃia pentru fiecare Probă sigilată este completată şi manipulată în
siguranŃă.
8.3.4 OAD trebuie să dezvolte un sistem care să asigure că, atunci când este
necesar, instrucŃiunile pentru tipul de analize care vor fi realizate sunt oferite
laboratorului acreditat de AMA sau care este autorizat de AMAD.
9.0

Transportul probelor şi al documentaŃiei

9.1

Obiectiv

a) Să se asigure că Probele şi documentaŃia aferentă sosesc la laboratorul
acreditat de AMAD sau care este autorizat de AMAD, în condiŃii optime
pentru efectuarea analizelor necesare, şi
b) Să se asigura că documentaŃia privind ŞedinŃa de Colectare a probei este
trimisă de OCD către OAD într-o manieră sigură şi care respectă termenul
limită.
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9.2

GeneralităŃi

Transportul începe atunci când Probele sigilate şi documentaŃia părăsesc StaŃia
de Control Doping şi se încheie cu confirmarea primirii Probelor şi a
documentaŃiei privind colectarea Probei la destinaŃii.
Principalele activităŃi sunt aranjamentul pentru transportarea în siguranŃă a
Probelor şi a documentaŃiei aferente la laboratorul acreditat de AMAD sau care
este autorizat de AMAD şi aranjamentul pentru transportarea în siguranŃă a
documentaŃiei referitoare la colectarea Probei către OAD.

9.3

CerinŃe referitoare la transportarea probelor şi a documentaŃiei

9.3.1 OAD trebuie să autorizeze un sistem de transport care să asigure că
Probele şi documentaŃia vor fi transportate într-o manieră care să le protejeze
integritatea, identitatea şi securitatea.
9.3.2 OAD trebuie să dezvolte un sistem pentru înregistrarea LanŃului de
Custodie a Probelor şi a documentaŃiei privind colectarea Probei, care include
confirmarea că atât Probele cât şi documentaŃia referitoare la colectarea Probei
au ajuns la destinaŃiile dorite.
9.3.3 Probele sigilate vor fi transportate întotdeauna către laboratorul acreditat
de AMAD sau care este autorizat de AMA, folosind modalitatea de transport
autorizată de OAD cât mai repede posibil după încheierea ŞedinŃei de Colectare
a Probei.
9.3.4 DocumentaŃia privind datele de identificare ale Sportivului nu va însoŃi
Probele sau documentaŃia trimisă laboratorului acreditat de AMA sau care este
autorizat de AMA.
9.3.5 OCD va trimite toată documentaŃia relevantă referitoare la ŞedinŃa de
Colectare a Probei către OAD folosind modalitatea de transport autorizată de
OAD cât mai repede posibil după încheierea ŞedinŃei de Colectare a Probei.
9.3.6 Dacă primirea fie a Probelor cu documentaŃia aferentă, fie a
documentaŃiei referitoare la colectarea Probei nu este confirmată la destinaŃia
dorită sau dacă integritatea sau identitatea Probei a fost compromisă în timpul
transportului, LanŃul de Custodie va fi verificat de către OAD. În această
situaŃie, OAD va hotărî dacă Proba respectivă va fi invalidată.
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PARTEA III: ANEXE
Anexa A - Cercetări privind o posibilă încălcare a regulamentului antidoping
A.1

Obiectiv

Să se asigure că orice problemă care apare înaintea, în timpul sau după ŞedinŃa
de Colectare a Probei, care poate determina o încălcare a regulamentului antidoping, este evaluată, sunt luate măsuri şi se întocmeşte documentaŃia.
A.2

Scop

Investigarea privind o posibilă încălcare a regulamentului anti-doping începe
atunci când OAD sau OCD identifică problema care poate compromite testul
unui Sportiv şi se încheie atunci când OAD întreprinde măsurile adecvate pe
baza rezultatelor cercetării privind o posibilă încălcare a regulamentului antidoping.
A.3

Responsabilitatea

A.3.1 OAD este responsabilă să se asigure că:
a)

b)

c)

Orice probleme care pot compromite testarea unui Sportiv sunt
evaluate pentru a se determina dacă a intervenit o posibilă încălcare
a regulamentului anti-doping;
Toate informaŃiile relevante, inclusiv informaŃiile de la sursele
apropiate, atunci când este cazul, sunt obŃinute cât mai curând
posibil sau se asigură că toate datele referitoare la problemă pot fi
prezentate ca posibile probe, dacă este cazul, şi
DocumentaŃia aferentă este completată pentru a se raporta orice
posibilă încălcare a regulamentului anti-doping.

A.3.2 Personalul de Colectare a Probei are responsabilitatea să raporteze către
OCD orice problemă care poate compromite o testare, iar OCD are
responsabilitatea să raporteze aceste probleme către OAD.
A.4

CerinŃe

A.4.1 Orice problemă care poate compromite testul va fi raportată cât mai
repede posibil.
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A.4.2 Dacă problema poate compromite testul, sportivul va fi înştiinŃat, dacă
este posibil asupra:
a)
b)

Posibilelor consecinŃe;
Faptului că un posibil eşec în procedură va fi investigat de către
OAD şi se vor lua măsurile adecvate.

A.4.3 InformaŃiile necesare despre un posibil eşec în procedură vor fi obŃinute
de la toate sursele relevante şi vor fi înregistrate.
A.4.4 Dacă este posibil, ŞedinŃa de Colectare a Probei Sportivului va fi
completată.
A.4.5 OAD va stabili un sistem pentru a se asigura că rezultatele investigaŃiei
sale în cazul unui posibil eşec în procedură sunt utilizate în cadrul
managementului rezultatelor şi, dacă este posibil, în viitoarea planificare şi
Testare.
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Anexa B – Modificări în cazul sportivilor cu handicap
B.1

Obiectiv

Să se asigure că nevoile speciale ale Sportivilor cu handicap sunt îndeplinite cât
mai eficient posibil în cazul colectării Probei.
B.2 Scop
Scopul determinării situaŃiei în care modificările trebuie luate în considerare
începe cu identificarea situaŃiilor în care colectarea Probei implică Sportivi cu
handicap şi se încheie cu modificările necesare procedurilor de colectare a
Probei şi echipamentului atât cât este posibil pentru aceşti sportivi.

B.3 Responsabilitatea
OAD are responsabilitatea de a se asigura, atunci când este posibil că OCD
deŃine informaŃiile şi Echipamentul pentru Colectarea Probei necesar
desfăşurării unei ŞedinŃe de Colectare a probei pentru un Sportiv cu handicap.
Responsabilitatea pentru colectarea Probei îi revine OCD.
B.4

CerinŃe

B.4.1 Toate aspectele înştiinŃării şi colectării Probei pentru Sportivii cu
handicap vor fi îndeplinite în conformitate cu înştiinŃarea standard şi procedurile
de colectare a Probei, dacă nu sunt necesare modificări pentru handicapul
Sportivilor.
B.4.2 În planificarea şi aranjamentul pentru colectarea Probei, OAD şi OCD
trebuie să aibă în vedere dacă va exista vreo colectare a Probei pentru Sportivii
cu handicap care pot necesita modificări de la procedurile standard de
înştiinŃarea sau de colectare a Probei, inclusiv Echipament pentru Colectarea
Probei şi facilităŃi.
B.4.3 OCD are autoritatea de a opera modificări aşa cum impune situaŃia atunci
când este posibil şi atâta timp cât aceste modificări nu vor compromite
identitatea, securitatea şi integritatea Probei.
B.4.4 Sportivii cu un handicap fizic sau senzorial pot fi asistaŃi de către
reprezentanŃi sau Personalul de Colectare a Probei pe durata ŞedinŃei de
Colectare, atunci când aceştia sunt autorizaŃi de către Sportivi şi au aprobarea
OCD.
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B.4.5 În cazul Sportivilor cu handicap intelectual, OAD sau OCD va stabili dacă
Sportivul trebuie să aibă un reprezentant la ŞedinŃa de Colectare a Probei şi tipul
de asistenŃă pe care acesta trebuie să o acorde. AsistenŃa suplimentară poate fi
oferită de către reprezentant sau Personalul de Colectare a Probei pe perioada
ŞedinŃei de Colectare a Probei atunci când este autorizată de către Sportiv şi
OCD o aprobă.
B.4.6 OCD poate decide dacă Echipamentul Alternativ de Colectare a Probei
sau facilităŃile vor fi utilizate atunci când este necesar pentru a-i oferi Sportivului
posibilitatea de a emite Proba atât timp cât identitatea, securitatea şi integritatea
Probei nu vor fi afectate.
B.4.7 Sportivilor care folosesc recipientele de colectare a urinei sau sonde de
urină li se solicită să elimine urina existentă din asemenea sisteme înainte de a
emite Proba de urină pentru analize.
B.4.8 OCD va înregistra modificările procedurilor standard de colectare a
Probei pentru Sportivii cu handicap, inclusiv orice modificare aplicabilă
specificată în secŃiunile anterioare.
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Anexa C – Colectarea de probe de urină
C.1

Obiective

Să colecteze Proba de urină a Sportivului într-o manieră care să asigure:
a)
Respectarea principiilor relevante ale precauŃiilor standard recunoscute
internaŃional în domeniul sănătăŃii, astfel încât sănătatea şi siguranŃa
Sportivului şi a Personalului de Colectare a Probei să nu fie compromise;
b)
Proba va avea calitatea şi cantitatea care să respecte cerinŃele
laboratorului.
c)
Proba va fi identificată corect şi cu precizie; şi
d)
Proba vor fi sigilată în siguranŃă.
C.2

Scopul

Colectarea probei de urină începe cu informarea Sportivului în ce priveşte
cerinŃele necesare colectării Probei şi se încheie cu îndepărtarea oricărui rest de
urină rămas la sfârşitul ŞedinŃei de Colectare a Probei Sportivului.
C.3

Responsabilitatea

OCD are responsabilitatea de a se asigura că fiecare Probă este colectată,
identificată şi sigilată corect. OCD/ însoŃitorul are responsabilitatea de a fi
martor direct la emiterea Probei de urină.
C.4

CerinŃe

C.4.1 OCD se va asigura că Sportivul este informat în ce priveşte cerinŃele
colectării Probei, inclusiv modificările aşa cum a fost menŃionat în Anexa B –
Modificări pentru Sportivii cu handicap.
C.4.2 OCD se va asigura că Sportivului îi este oferită posibilitatea de a alege
echipamentul adecvat pentru colectarea Probei. Dacă tipul handicapului unui
Sportiv presupune ca ea/ el să folosească echipament suplimentar sau alt tip de
echipament aşa cum s-a menŃionat în Anexa B - Modificări pentru Sportivii cu
handicap, OCD va inspecta acest echipament pentru a se asigura că nu va fi
afectată identitatea sau integritatea Probei.
C.4.3 OCD va instrui Sportivii pentru a selecta recipientele de colectare.
C.4.4 Atunci când Sportivul selectează un recipient de colectare, ca şi în cazul
tuturor celorlalte Echipamente de Colectare a Probei care conŃin direct Proba de
urină, OCD va instrui Sportivul să verifice dacă toate sigiliile echipamentului
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selectat sunt intacte şi dacă echipamentul nu a fost desigilat. Dacă Sportivul nu
este mulŃumit de echipamentul selectat, el/ ea poate alege altul. Dacă Sportivul
nu este mulŃumit de nici un echipament disponibil pentru selectare, OCD va
înregistra acest lucru. Dacă OCD nu este de acord cu opinia Sportivului conform
căreia toate echipamentele disponibile sunt nesatisfăcătoare, OCD va instrui
Sportivul să continue ŞedinŃa de Colectare a Probei. Dacă OCD este de acord cu
motivele înaintate de Sportiv referitoare la faptul că toate echipamentele
disponibile pentru colectare sunt nesatisfăcătoare, OCD trebuie să termine
colectarea Probei de urină a Sportivului şi să înregistreze acest lucru.
C.4.5 Sportivul trebuie să deŃină controlul asupra recipientelor de colectare şi
asupra oricărei Probe oferite înainte de sigilare, dacă nu este solicitată asistenŃa
pentru Sportivii cu handicap aşa cum s-a menŃionat în Anexa B - Modificări
pentru Sportivii cu handicap.
C.4.6 OCD/ însoŃitorul care este martor la emiterea Probei trebuie să fie de
acelaşi sex cu Sportivul care emite Proba.
C.4.7 OCD/ însoŃitorul şi sportivul trebuie să se deplaseze într-o zonă privată
pentru a emite Proba.
C.4.8 OCD/ însoŃitorul va fi martor la emiterea Probei Sportivului şi va
înregistra în scris participarea ca martor.
C.4.9 OCD trebuie să utilizeze specificaŃiile relevante ale laboratorului, pentru a
verifica de faŃă cu sporti$vul că respectiva cantitate a Probei de urină
îndeplineşte cerinŃele laboratorului pentru analize.
C.4.10 Atunci când cantitatea de urină este insuficientă, OCD va coordona o
procedură de colectare parŃială a probei, aşa cum se menŃionează în Anexa E –
Probe de urină – cantitate insuficientă.
C.4.11 OCD va instrui Sportivul să selecteze un set de recipiente pentru
colectarea probei care să conŃină recipiente A şi B conform C.4.4.
C.4.12 După ce setul de recipiente pentru colectarea Probei a fost selectat, OCD
şi Sportivul trebuie să verifice că toate codurile numerice se potrivesc şi că acest
cod numeric este înregistrat corect de către OCD.
Dacă Sportivul sau OCD descoperă că numerele sunt diferite, OCD va instrui
Sportivul să aleagă alt set în conformitate cu C.4.4. OCD va înregistra acest
lucru.
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C.4.13 Sportivul trebuie să toarne cantitatea minimă de urină solicitată de
laborator în recipientul B şi apoi să umple recipientul A cât mai mult posibil.
Sportivul poate apoi să umple recipientul B cât mai mult posibil cu urina rămasă.
Sportivul trebuie să se asigure că o cantitate mică de urină a rămas în recipientul
de colectare.
C.4.14 Sportivul trebuie să sigileze recipientele aşa cum a fost instruit de către
OCD. OCD va verifica în faŃa Sportivului faptul că recipientele au fost sigilate
corespunzător.
C.4.15 OCD va utiliza îndrumările laboratorului în ceea ce priveşte pH-ul şi
densitatea specifică în testarea urinei rămase în recipientul de colectare, pentru a
determina dacă Proba îndeplineşte cerinŃele laboratorului. Dacă aceasta nu
îndeplineşte cerinŃele, OCD va urma instrucŃiunile din Anexa F – Probe de urină
– Probe care nu îndeplinesc cerinŃele laboratorului referitoare la pH şi densitatea
specifică.
C.4.16 OCD se va asigura de faptul că urina rămasă care nu va fi trimisă la
analiză este aruncată de faŃă cu Sportivul.
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Anexa D – Colectarea Probelor de Sânge
D.1

Obiectiv

Să colecteze Proba de sânge a Sportivului într-o manieră care să asigure:
a)
că nu sunt compromise sănătatea şi siguranŃa Sportivului şi a Personalului
de Colectare a Probei;
b)
Proba va avea calitatea şi cantitatea care să respecte îndrumările analitice.
c)
Proba va fi identificată corect şi cu precizie; şi
d)
Proba va fi sigilată fără a-i fi periclitată siguranŃa.
D.2

Scopul

Colectarea Probei de sânge începe cu informarea Sportivului în ce priveşte
cerinŃele necesare colectării Probei şi se încheie cu depozitarea corectă a Probei
înainte de expedierea pentru analize la un laborator acreditat AMA sau care este
autorizat de AMA.
D.3

Responsabilitatea

D.3.1 OCD are responsabilitatea de a se asigura că:
a)
fiecare Probă este colectată, identificată şi sigilată corect; şi
b)
toate Probele au fost depozitate corect şi expediate în conformitate cu
îndrumările analitice.
D.3.2 Oficialul pentru Colectarea Probei de Sânge are responsabilitatea de a
colecta Proba de sânge, răspunzând întrebărilor adecvate în timpul colectării
Probei şi îndepărtând corect echipamentul de colectare a Probei de sânge care
nu a fost folosit în desfăşurarea ŞedinŃei de Colectare a Probei.
D.4

CerinŃe

D.4.1 Procedurile care implică Probe de sânge vor fi în conformitate cu
principiile importante ale precauŃiilor standard recunoscute internaŃional în
domeniul sănătăŃii.
D.4.2 Echipamentul de Colectare a Probei de Sânge trebuie să conŃină fie o
eprubetă A sau o eprubetă A şi o eprubetă B. Dacă colectarea de Probă constă
numai în colectarea Probei de sânge, atunci o probă B va fi colectată şi utilizată
drept confirmare dacă se solicită acest lucru.
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D.4.3 OCD se va asigura că Sportivul este informat în ce priveşte cerinŃele
colectării Probei, inclusiv orice modificări aşa cum a fost menŃionat în Anexa B
– Modificări pentru Sportivii cu handicap.
D.4.4 OCD/ însoŃitorul şi Sportivul trebuie să se deplaseze în zona în care se
colectează Proba.
D.4.5 OCD trebuie să se asigure că Sportivului îi sunt oferite condiŃii
confortabile, inclusiv posibilitatea de a sta într-o poziŃie relaxată timp de cel
puŃin 10 minute înainte de colectarea Probei.
D.4.6 OCD trebuie să instruiască Sportivul să selecteze setul de recipiente
necesar colectării Probei şi să verifice că echipamentul selectat nu a fost
desigilat şi că sigiliile sunt intacte. Dacă Sportivul nu este mulŃumit de
echipamentul selectat, el/ ea poate alege altul. Dacă Sportivul nu este mulŃumit
de nici un echipament disponibil , OCD va înregistra acest lucru.
Dacă OCD nu este de acord cu opinia Sportivului conform căreia toate
echipamentele disponibile sunt nesatisfăcătoare, OCD va instrui Sportivul să
continue ŞedinŃa de Colectare a Probei.
Dacă OCD este de acord cu motivele înaintate de sportiv referitoare la faptul că
toate echipamentele de colectare disponibile sunt nesatisfăcătoare, OCD trebuie
să termine colectarea Probei de sânge a Sportivului şi să înregistreze acest lucru.
D.4.7 După ce setul de recipiente pentru colectarea Probei a fost selectat, OCD
şi Sportivul trebuie să verifice că toate codurile numerice se potrivesc şi că acest
cod numeric este înregistrat corect de către OCD.
Dacă Sportivul sau OCD descoperă că numerele sunt diferite, OCD va instrui
Sportivul să aleagă alt set în conformitate cu D.4.5. OCD va înregistra acest
lucru.
D.4.8 Oficialul de Colectare a Probei de Sânge trebuie să cureŃe pielea
Sportivului cu un tampon steril într-o zonă care să nu-i afecteze sportivului
performanŃa, iar dacă se solicită, să se aplice un bandaj de compresie. Oficialul
de Colectare a Probei de Sânge trebuie să colecteze Proba de sânge dintr-o venă
superficială în containerul final de colectare. Bandajul de compresie, dacă a fost
aplicat, va fi îndepărtat imediat după ce s-a înŃepat vena.
D.4.9 Cantitatea de sânge colectată trebuie să fie suficientă pentru a îndeplini
cerinŃele analitice, aşa încât analizele să poată fi realizate.
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D.4.10 Atunci când cantitatea de sânge care poate fi colectată de la Sportiv din
prima încercare este insuficientă, Oficialul de Colectare a Probei de Sânge va
repeta procedura. Numărul maxim de încercări este 3. Dacă toate încercările
eşuează, Oficialul de Colectare a Probei de Sânge va informa OCD. OCD
trebuie să încheie colectarea Probei de sânge şi trebuie să înregistreze acest
lucru, precum şi motivele pentru care a încheiat colectarea.
D.4.11 Oficialul de Colectare a Probei de Sânge va aplica un bandaj pe zona/
zonele afectată/ afectate.
D.4.12 Oficialul de Colectare a Probei de Sânge trebuie să îndepărteze
echipamentul pentru colectarea probei de sânge care nu este necesar pentru
finalizarea ŞedinŃei de Colectare a Probei.
D.4.13 Sportivul trebuie să sigileze Proba în setul de recipiente pentru colectare,
aşa cum a fost instruit de către OCD. OCD va verifica în faŃa Sportivului faptul
că recipientele au fost sigilate corespunzător.
D.4.14 Probele sigilate vor fi păstrate într-un loc rece dar în care să nu se
înregistreze temperatura de îngheŃ, înainte de analizele de la StaŃia de Control
Doping sau de expedierea pentru analize la laboratorul acreditat de AMAD sau
care este autorizat de la AMAD.
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Anexa E – Probe de urină – Cantitate insuficientă
E.1

Obiectiv

Să se asigure că în cazul în care a fost oferită o cantitate de urină insuficientă,
procedurile adecvate sunt îndeplinite corespunzător.
E.2

Scopul

Procedura începe cu informarea Sportivului că Proba este în cantitate
insuficientă şi se încheie cu colectarea unei Probe în cantitate suficientă.
E.3

Responsabilitatea

OCD are responsabilitatea de a declara Proba ca fiind în cantitate insuficientă şi
de a colecta Probă/Probe suplimentare pentru a obŃine o Probă combinată în
cantitate suficientă.
E.4

CerinŃe

E.4.1 Dacă Proba colectată este în cantitate insuficientă, OCD trebuie să
informeze Sportivul că o altă Probă va fi colectată pentru a îndeplini cerinŃele
laboratorului referitoare la cantitate.
E.4.2 OCD trebuie să instruiască Sportivul să selecteze Echipamentul ParŃial de
Colectare a Probei în conformitate cu C.4.4.
E.4.3 OCD trebuie apoi să instruiască Sportivul să deschidă echipamentul
adecvat, să toarne proba insuficientă în recipient şi să sigileze recipientul aşa
cum a fost instruit de OCD. OCD va verifica, în faŃa Sportivului că recipientul a
fost sigilat corespunzător.
E.4.4 OCD şi Sportivul trebuie să verifice că respectivul cod numeric al
recipientului, cantitatea şi identitatea probei insuficiente sunt înregistrate corect
de către OCD. Sportivul sau OCD va deŃine controlul asupra Probei parŃiale
sigilate.
E.4.5 În timp ce aşteaptă să emită Proba suplimentară, Sportivul trebuie să
rămână sub observaŃie permanentă şi să i se ofere posibilitatea de a se hidrata.
E.4.6 Când Sportivul este capabil să emită Proba suplimentară, procedurile
pentru colectarea Probei vor fi repetate aşa cum sunt menŃionate în Anexa C –
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Colectarea Probelor de urină, până când o cantitate suficientă de urină va fi
colectată prin combinarea Probei/ Probelor iniŃiale şi suplimentare.
E.4.7 Când OCD este mulŃumit de cantitatea de urină care a fost emisă, OCD şi
Sportivul vor verifica integritatea sigiliului/ sigiliilor recipientului/ recipientelor
Probei parŃiale care conŃin Proba/ Probele insuficiente emise anterior. Orice
nereguli referitoare la integritatea sigiliului/sigiliilor vor fi înregistrate de către
OCD şi investigate conform Anexei A – Cercetarea unei posibile încălcări a
regulamentului anti-doping.
E.4.8 OCD trebuie apoi să îndrume Sportivul să desigileze sigiliul/ sigiliile şi să
combine Probele, asigurându-se că Probele suplimentare sunt adăugate
secvenŃial primei Probe colectate până când cantitatea suficientă este atinsă.
E.4.9 OCD şi Sportivul vor continua apoi cu C.4.11.
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Anexa F – Probe de urină – Probe care nu îndeplinesc cerinŃele
laboratorului referitoare la pH sau la densitatea specifică
F.1

Obiectiv

Să se asigure că atunci când Proba de urină nu îndeplineşte cerinŃele
laboratorului referitoare la pH sau la densitatea specifică sunt aplicate
procedurile adecvate.
F.2

Scop

Procedura începe cu informarea Sportivului de către OCD că este nevoie de o
probă suplimentară şi se încheie cu colectarea unei Probe care îndeplineşte
cerinŃele laboratorului referitoare la pH şi densitatea specifică sau cu măsurile
adecvate luate de OAD, dacă este necesar.
F.3

Responsabilitatea

OAD are responsabilitatea de a stabili criteriile pentru numărul de Probe
suplimentare care trebuie colectate în timpul ŞedinŃei de Colectare a Probei.
Dacă Proba/ Probele suplimentare nu corespund cerinŃelor importante ale
laboratorului, OAD are responsabilitatea de a programa o nouă ŞedinŃă de
Colectare a Probei pentru Sportiv şi, dacă este necesar, să ia măsurile ulterioare
adecvate.
OCD este responsabil cu colectarea Probei/ Probelor suplimentare în
conformitate cu criteriile OAD.
F.4

CerinŃe

F.4.1 OAD trebuie să stabilească criteriile pentru numărul de Probe
suplimentare care trebuie colectate de către OCD atunci când OCD hotărăşte că
Proba unui Sportiv este improbabil să îndeplinească cerinŃele laboratorului
referitoare la pH şi densitatea specifică.
F.4.2 OCD va informa Sportivul că i se cere să mai emită o probă.
F.4.3 În timp ce aşteaptă să emită o Probă suplimentară, Sportivul trebuie să
rămână sub observaŃie permanentă.
F.4.4 Când Sportivul este capabil să emită Proba suplimentară, OCD va repeta
procedurile pentru colectarea Probei aşa cum sunt menŃionate în Anexa C –
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Colectarea Probelor de urină, şi în conformitate cu criteriile OAD pentru
numărul de Probe suplimentare care vor fi colectate aşa cum s-a stabilit în F.4.1.
F.4.5 OCD trebuie să înregistreze că Probele colectate aparŃin unui singur
Sportiv şi ordinea în care Probele au fost emise.
F.4.6 OCD va continua apoi cu C.4.16.
F.4.7 Dacă laboratorul stabileşte că toate Probele Sportivului nu îndeplinesc
cerinŃele referitoare la pH şi densitatea specifică pentru analize şi că acest lucru
nu se datorează unor cauze naturale, OAD va programa cât mai curând posibil o
altă ŞedinŃă de Colectare a Probei pentru Sportiv ca testare Ńintă.
F.4.8 Dacă ŞedinŃa de Colectare a Probei pentru testarea Ńintă are din nou ca
rezultat Probe care nu îndeplinesc cerinŃele laboratorului referitoare la pH şi/ sau
densitatea specifică pentru analize, OAD va investiga o posibilă încălcare a
regulamentului anti-doping.
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Anexa G – CerinŃe referitoare la Personalul de Colectare a Probei
G.1

Obiectiv

Să se asigure că Personalul de Colectare a Probei nu se află în conflict de
interese şi are calificările adecvate şi experienŃa necesară pentru a coordona
şedinŃele de colectare a Probei.
G.2

Scop

CerinŃele Personalului de Colectare a Probei încep o dată cu dezvoltarea
competenŃelor necesare pentru Personalul de Colectare a Probei şi se încheie cu
oferirea unei acreditări identificabile.
G.3

Responsabilitatea

OAD este responsabilă pentru toate activităŃile menŃionate în această Anexă G.
G.4

CerinŃe – Calificări şi instruire

G.4.1 OAD va determina competenŃa necesară şi cerinŃele referitoare la
calificare pentru poziŃiile de OfiŃer de Control Doping, ÎnsoŃitor şi Oficial de
Colectare a Probei de sânge. OAD va trasa toate sarcinile de serviciu pentru
Personalul de Colectare a Probei care subliniază responsabilităŃile acestora.
Minimum de cerinŃe:
a) Personalul de Colectare a Probei trebuie să fie de vârstă adultă.
b) Oficialii de Colectare a Probei de sânge trebuie să aibă calificările adecvate şi
îndemânarea practică pentru a preleva sânge din venă.
G.4.2 OAD se va asigura că Personalul de Colectare a Probei care poate avea
un interes în ce priveşte rezultatul colectării sau testării unei probe a unui sportiv
despre care se ştie că este posibil să emită o probă la o şedinŃă, nu va fi
desemnat să participe la ŞedinŃa de Colectare a Probei. Personalul de Colectare
a Probei este suspectat că are un interes în colectarea unei Probe dacă este:
a) implicat în planificarea sportului pentru care este condusă testarea;
b) există legături de rudenie sau este implicat în viaŃa personală a oricărui
Sportiv care poate emite o Probă în cadrul acelei şedinŃe.
G.4.3 OAD trebuie să stabilească un sistem prin care să se asigure că Personalul
de Colectare a Probei este calificat adecvat şi instruit corespunzător pentru a-şi
îndeplini sarcinile.
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G.4.4 Programul de instruire pentru ÎnsoŃitori şi OfiŃerii de Colectare a Probei
de Sânge trebuie să includă cel puŃin studierea tuturor cerinŃelor importante
pentru procesul de testare şi familiarizarea cu precauŃiile standard importante din
domeniul sănătăŃii.
G.4.5 Programul de instruire pentru OfiŃerii de Control Doping trebuie să
cuprindă, ca o cerinŃă minimă, următoarele:
a) instruirea teoretică aprofundată în ceea ce priveşte diferitele tipuri de activităŃi
de testare adecvate poziŃiei de OfiŃer de Control Doping;
b) observarea tuturor activităŃilor de control doping legate de cerinŃele din acest
standard, preferabil la faŃa locului;
c) efectuarea satisfăcătoare a unei colectări complete a Probei la faŃa locului sub
observaŃia unui OfiŃer de Control Doping calificat sau a unei persoane cu
calificare similară. CerinŃa referitoare la emiterea propriu-zisă a Probei nu va fi
inclusă în observarea la faŃa locului.
G.4.6 OAD va menŃine datele înregistrate referitoare la educaŃie, instruire,
abilităŃi şi experienŃă.
G.5

CerinŃe – Acreditare, reacreditare şi delegare

G.5.1 OAD trebuie să stabilească un sistem pentru acreditarea şi reacreditarea
Personalului de Colectare a Probei.
G.5.2 OAD se va asigura că Personalul de Colectare a Probei a încheiat
programul de instruire şi este familiarizat cu cerinŃele din acest standard de
testare înainte de obŃinerea acreditării.
G.5.3 Acreditarea va fi valabilă maxim 2 ani. Personalului de Colectare a Probei
i se va cere să repete un program de instruire complet dacă nu au participat la
activităŃi de colectare a Probei timp de 1 an înainte de reacreditare.
G.5.4 Numai Personalul de Colectare a Probei care are o acreditare recunoscută
de către OAD va fi autorizat de OAD să conducă activităŃi de colectare a Probei
în numele OAD.
G.5.5 OfiŃerii de Control Doping pot să participe personal la orice activitate
implicată în ŞedinŃa de Colectare a Probei, cu excepŃia colectării de sânge dacă
nu sunt calificaŃi, sau pot desemna un însoŃitor să efectueze activităŃi specifice
care corespund scopului îndatoririlor unui însoŃitor autorizat.
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