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Tisztelt Hölgyem/Uram!
A MACS a Magyar Antidopping Csoport újabb hírlevelét kapják kézhez, amely – az olimpia közeledtével, egyre nagyobb jelentőséget kap, a szaporodó ellenőrzések miatt.
Mostani témánk a: WHEREABOUTS INFORMATION: a versenyzők elérhetőségét bejelentő, s tároló irat.
Azokat a sportolókat, akik nemzetközi, vagy nemzeti versenyen indulnak, bármikor ellenőrizhetik a
doppingellenőrök. Előfordulhat azonban, hogy NADO: a Nemzeti Doppingellenes Szervezet úgy rendelkezik, a
nemzeti sportági szakszövetségekhez, vagy profi sportszervezethez tartozó sportoló is kötelezhető
adatszolgáltatásra. Minden esetben a versenyzőnek kell információt adni, de megteheti ezt az általa írásban
meghatalmazott személy, vagy szervezet is. Az adatszolgáltatás mindig a sportoló felelőssége, ennek a hollétet
igazoló iratnak annyira részletesnek kell lennie, hogy a dopping ellenőrök az év bármelyik napján felvehessék a
versenyzővel a kapcsolatot és a jelzett helyszínen meg is találják őt. (Amennyiben ezek az adatok nem állnak
az ellenőrök rendelkezésére, felmerülhet a dopping-gyanú, hogy a sportoló ily módon akarja elkerülni az
ellenőrzést.)
Az adatszolgáltatás frissítését minden esetben a NADO szabályozza, bejelentheti a sportoló hollétét e-mailben,
faxon, vagy levélben, de éppen a naprakész állapot miatt akár kézírással tett bejelentést is elfogadnak.
A holléti információkról a NADO, az adott sportág nemzetközi szövetsége, valamint a WADA értesül. Az
adatokat a kötelezett sportoló akár közvetlenül is küldheti az előbb említett szervezeteknek, de egyes
országokban – ez a rendes menet – a sportág illetékes szövetsége gyűjti be s továbbítja a megfelelő helyre,
helyekre. Ezek az adatok a WADA Kódex 14.3 cikkelye alapján olyannyira szigorúan bizalmasak, hogy
mindenkinek, aki hozzáférhet nyilatkozatot kell tennie a bizalmas kezelésről, s csakis a doppingellenőrzések
tervezéséhez illetve kivitelezéséhez használhatók fel. Ha a holléti jelentés érvényét veszti tudniillik, elévül,
azonnal meg kell semmisíteni. Lehetőség van a változások bejelentésére is, t öt nappal korábban de akadnak vis
major helyzetek – pl. kórházi kezelés - amikor el kell tekinteni az 5 naptól Amennyiben a sportoló nem jelenti
be hollétét az illetékes szervezeteknek, akkor 3 hónaptól, két évig terjedő eltiltást kaphat.
A hollétet igazoló bejelentésnek tartalmaznia kell a versenyző nevét, személyi adatait, lakcímét, nemzetiségét,
telefonszámait, nemzeti sportszövetségében nyilvántartott tagsági számát s versenyszámait. Be kell jelenteni a
lehetséges edzéshelyeket, a napi beosztást, ideiglenes címeket (pl. szülők lakcíme, szálloda szabadság alatt) az
edzőtábor címe, s versenynaptár szerinti helyeket, szállás címeket, utazási napokat. A WADA ajánlása szerint a
bejelentéseket célszerű 3 havi bontásban megtenni, pl. jan.1-márc.31. stb.
Amennyiben az adott versenyző nem akkor és nem ott tartózkodik, amikor és ahol őt a doppingellenőrök
mintavételre kérnék, akkor a MACS munkatársai sikertelen dopping mintavételi eljárást állapítanak meg, s
jegyzőkönyveznek, amelyet haladéktalanul továbbítanak az adott sportági szakszövetségnek, az ÖTM Sport
szakállamtitkárságára és a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testületnek.

A sportszövetség köteles haladéktalanul felfüggeszteni a sportoló versenyengedélyét, valamint megtartani az
előzetes felülvizsgála! ti eljár ást nyolc napon belül Amennyiben a sikertelen mintavétel a sportoló hibájából
következett be, ezt jegyzőkönyvben rögzítik, s a harmadik ilyen eset után doppingvétséget állapítanak meg, ami
viszont már doppingeljárást von maga után. Amennyiben viszont az esetről a sportoló nem tehet, 24 órán belül
vissza kell adni versenyengedélyét.
Befejezésül annyit: ha a sportoló hibáját állapítják meg, bejelentve az illetékes nemzeti szervezeteknek, akkor
ennek elévülési ideje általában 18 hónap. A mulasztásokról a MACS köteles jegyzőkönyvet vezetni, s a három
mulasztás után az esetleges doppingvétséget a MACS értesítése után az adott sportági szakszövetség Fegyelmi
Bizottsága állapítja meg.
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