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A WADA utolsó utasításai és ajánlásai a 2008. évi Olimpia előtt
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) a Pekingi Nyári Olimpiai Játékok
doppingellenőrzésére vonatkozó irányelvei
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC - NOB) és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) felhívása értelmében,
minden Nemzeti Doppingellenes Szervezetnek (NADO) a pekingi Olimpiai Játékok előtt fokoznia kell doppingellenes
tevékenységét. A NOB és a WADA, az országok Nemzeti Doppingellenes Szervezeteinek, a Nemzeti Sportszövetségeknek, és a
Nemzeti Olimpiai Bizottságoknak (MOB) a támogatását kéri, az Olimpia előtti felkészülésben, és doppingellenőrzésekben, és
egyúttal azt is kijelenti, hogy munkájukhoz a nemzetközi szervezetektől maximális segítséget kapnak, melyet a NOB és a WADA
közösen garantál.

1. Holléti (whereabouts) információ
A WADA és a NOB felszólítja valamennyi Nemzeti doppingellenes szervezetet, hogy az Olimpián részt vevő sportolók holléti
(whereabouts) információit mostantól a játékok végéig adja meg. A holléti (whereabouts) információ szolgáltatása, minden, az
olimpiai részvételre jelölt sportoló számára szigorú követelmény, melyet legkésőbb 2008. július 27.-ig naprakészen be kell
nyújtani az illetékes nemzetközi szervezeteknek. Továbbá felkérik az országok doppingellenes szervezeteit, hogy tegyék
lehetővé a sportolók doppingellenőrzését, és vizsgálatát az edzőtáborokban, illetve az olimpiai időszakban a sportolók
szálláshelyén, és a verseny teljes időtartama alatt is.
2. Tervezett doppingellenőrzések
A vizsgálatok megfelelő koordinálása érdekében felkérik valamennyi Nemzeti Doppingellenes Szervezetet, hogy mutassa be, és
küldje el a versenyen történő (in-competition) és a versenyen kívüli (out of competition) doppingellenőrzésekre vonatkozó
programját (teszt-elosztási terv) mostantól a játékok végéig. Továbbá a WADA és a NOB kéri azon sportolók névsorát is, akik az
Olimpiai Játék kezdete előtt hazai doppingellenőrzésen estek át.

3. Eredménykezelés (Results management)
A NOB kéri, - még a pekingi megérkezést megelőzően - minden, az Olimpián induló sportoló doppingellenőrzésének vizsgálati
eredményét. A június és július hónapban elvégzett tesztek gyorsított eljárásban történő analízisét javasolják a WADA akkreditált
laboratóriumoknak, hogy minden Pekingbe érkező sportolónak előzetesen ismertek legyenek a vizsgálati eredményei. Továbbá a
NOB kéri azon sportolók névsorát is, akiknél a NADO sikertelen mintavételi eljárást regisztrált a sportoló mulasztása miatt, illetve
hiányos, vagy nem megfelelő holléti (whereabouts) információt adtak meg az utolsó 18 hónap során (szabályzat 5.5.2.).
4. Segítség a NADO-nak
Amennyiben egy Nemzeti Doppingellenes Szervezet szükségesnek látja, hogy országa valamelyik sportolóját a WADA
versenyen kívüli (out of competition) doppingellenőrzésnek vesse alá, úgy ehhez minden lehetőség adott.
5. NOB (IOC) Holléti (whereabouts) követelmények
Az Olimpiai Játékokon részt vevő sportolók holléti (whereabouts) jelentéseiért az országok Nemzeti Olimpiai Bizottságai (MOB) a
felelősek a játékok teljes ideje alatt (júl. 27- aug.24). A holléti információkat nem csak megadni szükséges, de felügyelni, és
naprakészen frissíteni is, részletesen megjelölve, hogy a sportoló (csapat) hol lakik, hol edz, illetve versenyez. Az olimpiai
időszakban minden sportoló, bármikor doppingellenőrzés alá vonható, az olimpiai falu egész területén, vagy azon kívül is.
Amennyiben a Nemzeti Olimpiai Bizottság (MOB) nem nyújtja be az előírt holléti információt, úgy az, súlyos szabályszegésnek
minősül (2.4. cikkely).

6. Sikertelen mintavételek
A holléti (whereabouts) információ szolgáltatásán túl, az is nagyon fontos, hogy a megadott adatok pontosak legyenek, és a
sportoló adott helyszínen valóban megtalálható legyen. Az a sportoló, aki nem megtalálható, és nem elérhető a doppingellenőrök
számára
az,
súlyos
szabályszegést
követ
el
(2.4.).
Ha egy sportoló az olimpiai időszakban két különböző alkalommal elérhetetlen, akkor doppingvétséget követ el. A doppingvétség
akkor is megállapításra kerül, ha az olimpiai időszakban, ugyan csak egy alkalommal nem elérhető, de az Olimpiát megelőző 18
hónapban már két alkalommal sikertelen mintavételt regisztráltak nála.
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