A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Dopping Ellenes Szabályzata

1.§ (1) A dopping elles szabályzat ( a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Magyar
Dinamikus Lövészsport Szövetség sportolóira, a sportoló felkészítésében és irányításában
részvevő szakemberekre mind a hazai, mind a külföldi versenyek és edzések idején illetve a
Magyarországon tartott versenyek és edzések esetén mindazon hazai és külföldi sportolóra
valamint a sportoló felkészítésében és irányításában részvevő szakemberekre, akik nem tagjai
a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetségnek
(2) Jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a hazai versenyrendszerben szervezett
versenyekre,
továbbá
a
nemzetközi
sportszövetség
által
elrendelt
hazai
doppingellenőrzésekre.

2.§. (1) A jelen szabályzat alkalmazásában:
1.1
birtoklás: Tényleges fizikai birtoklás, vagy vélelmezett birtoklás (amely csak akkor
kerülhet megállapításra, ha a tiltott szer/módszer, vagy az a helyiség, ahol a tiltott
szer/módszer megtalálható a vádolt személy kizárólagos ellenőrzése alatt állt); ugyanakkor ha
a tiltott szer/módszer, vagy az a helyiség, ahol a tiltott szer/módszer megtalálható a vádolt
személy kizárólagos ellenőrzése alatt nem állt, a vélelmezett birtoklás csak akkor kerül
megállapításra, ha tudott a tiltott szer/módszer létezéséről és rendelkezni szándékozott vele.
Ugyanakkor nem állapítható meg doppingvétség a puszta birtoklás ténye alapján, amennyiben
a személy a doppingvétségről történő bárminemű előzetes értesítését megelőzően egyértelmű
lépéseket tett igazolva, hogy a birtoklásról lemondott.
1.2 célzott vizsgálat: A sportolók vizsgálatra történő kiválasztásának az a formája, amikor
egy meghatározott időpontban, meghatározott sportolók vagy sportolók csoportja nem
véletlenszerűen kerül vizsgálat céljából kiválasztásra.
1.3

csapatsport: Az a sportág, amelyben megengedett a játékosok cseréje a verseny alatt.

1.4
dopping kísérlet: Olyan cselekmény szándékos megkezdése, amely egy jelentős fázis
egy doppingvétség elkövetésére vezető cselekménysorozatban. Nem valósul meg ugyanakkor
doppingvétség, a vétség elkövetésére irányuló puszta kísérlet esetén, ha a személy azt
megelőzően eláll a kísérlettől, hogy a kísérletet egy a cselekményben nem érintett harmadik
személy felfedi.
1.5
dopping ellenes szervezet: A doppingellenőrzési folyamat bármely részének
kezdeményezését, végrehajtását vagy kikényszerítését elfogadó szervezet, beleértve a WADA
szervezetét is
1.6
doppingellenőrzés: A vizsgálat-eloszlási tervezést, mintavételt és kezelést,
laboratóriumi elemzést, eredménykezelést, meghallgatást és jogorvoslatot magába foglaló
eljárás.

1.7
doppingvétség következményei: sportoló vagy más személy doppingvétsége esetén a
Sportfegyelmi Szabályzatban foglaltak az irányadóak, figyelemmel a 43/2011(III.23)
Korm.r.-ben meghatározottakra is.
1.8
edzés: Minden versenynek nem minősülő sporttevékenység, ide nem értve a
lőfegyverek, lőszerek, versenypályák és berendezéseinek műszaki ellenőrzését.
1.9
előzetes értesítés nélküli: Doppingellenőrzés, amely előzetes értesítés nélkül végeznek
a sportolón és ahol a sportolót egészen az értesítés időpontjától a mintavétel folyamán
figyelemmel kísérik.
1.10

eltiltás: Lásd doppingvétségek következményei fent.

1.11

érvénytelenítés/diszkvalifikáció: lásd doppingvétségek következményeit fent.

1.12 használat: Tiltott szer vagy tiltott módszer alkalmazása, fogyasztása, injekció útján
történő beadása, vagy bármely módon történő felhasználása.
1.13

ideiglenes felfüggesztés: Lásd Következményeket fent.

1.14 ideiglenes meghallgatás: A gyorsított rövidített meghallgatás a fegyelmi eljárás
szerinti meghallgatás előtt, amely során értesítik a sportolót a felmerült doppingvádról és
lehetőséget biztosítanak részére az írásbeli vagy szóbeli nyilatkozattételre.
1.15 kiskorú: Az a természetes személy, aki a lakóhelye szerint illetékes jog alapján a
nagykorúságot nem érte el.
1.16 manipuláció: Nem megengedett cél érdekében vagy nem megengedett módon
végrehajtott bármely módosítás; nem megengedett befolyásolás; eredmény megváltoztatása,
vagy természetes folyamat meggátolása céljával végzett nem megengedett beavatkozás.
1.17 marker: Olyan összetétel vagy összetételek, illetve biológiai paraméterek csoportja,
amely jelzi a tiltott szerek vagy tiltott módszerek használatát.
1.18

minta: Bármely doppingellenes ellenőrzési céllal gyűjtött biológiai anyag.

1.19

NADO: nemzeti doppingellenes szervezet ( Magyar Antidopping Csoport)

1.20 nemzeti doppingellenes szervezet: Az egyes országok által kijelölt szervezetek,
amelyek országos szinten az elsődleges joghatósággal és kötelezettséggel rendelkeznek a
doppingellenes szabályok elfogadására és végrehajtására, mintavételek irányítására, vizsgálati
eredmények kezelésére, valamint a meghallgatások lefolytatására.
1.21 nemzetközi sportesemény: az a sportesemény, ahol az IPSC nemzetközi szervezete
vagy bármely más sportesemény szövetség vagy más nemzetközi sportszervezet a
sportesemény szabályozó testülete, vagy ő jelöli ki a sportesemény szakmai tisztviselőit.

1.22 nemzetközi követelmény: A Szabályzat végrehajtását segítő WADA által elfogadott
standard. A nemzetközi standardnak történő megfelelés esetén fennáll a vélelem, hogy a
nemzetközi standard hatálya alá tartozó eljárások megfelelően kerülnek végrehajtásra.
1.23 nyilvánosan közzétett vagy nyilvánosan jelentett: A nagy nyilvánosság, vagy a 14.
cikkely szerinti előzetes értesítésre jogosultakon túl, más személyeknek adott tájékoztatás.
1.24 nyilvántartott vizsgálati csoport: Az egyes nemzetközi szövetségek és országos
doppingellenes szervezetek által külön meghatározott élsportolói csoportok, akik a
nemzetközi szervezet vagy szövetség vizsgálat-eloszlási terve alapján versenyen és versenyen
kívül történő vizsgálatokra kötelesek.
1.25 országos sportesemény: legalább II. szintű szervezett sportesemény, amely nem
minősül nemzetközi sporteseménynek.
1.26 pozitív vizsgálati eredmény: Laboratóriumból vagy más feljogosított vizsgálati
intézményből származó jelentés, amely a mintában tiltott szer vagy annak metabolitját vagy
markerét (beleértve endogén anyagok emelkedett szintjét), illetve tiltott módszer használatát
mutatja ki.
1.27 résztvevő: Bármely sportoló, vagy sportolót segítő személyzet tagja.
1.28 sportesemény: Egy meghatározott szabályozó testület által lebonyolított egyedi
versenyek sorozata.
1.29 sportoló: A doppingellenőrzés szempontjából minden olyan személy, aki nemzetközi
vagy országos szinten vesz részt a sportban, valamint minden más a sportban alacsonyabb
szinten résztvevő és az országos doppingellenes szövetsége által feljogosított személy.
1.30 sportoló felkészítésében és irányításában részvevő szakember: Bármely felkészítő
edző, edző, lövészetvezető, kisegítő személyzeti tag, tisztviselő, verseny tisztségviselő (MD,
RM, CRO, RO, SO ) egészségügyi vagy egészségügyi jellegű személyzeti tag, aki a
versenysportban részt vevő, illetve arra felkészülő sportoló mellett dolgozik, illetve őt kezeli.
1.31 súlyos vétkesség vagy gondatlanság hiánya: A sportoló igazolni tudja, hogy
vétkessége, illetve gondatlansága az összes körülmény tükrében, valamint a vétkesség és
gondatlanság szempontjait figyelembe véve nem volt jelentős a doppingvétség szempontjából.
1.32

származék: Bármely biológiai átalakulási folyamat során képződött anyag.

1.33

személy: Bármely természetes személy, illetve szervezet vagy más entitás.

1.34

tiltó lista: A tiltott szereket és tiltott módszereket meghatározó lista.

1.35

tiltott módszer: A tiltott listán szereplő bármely módszer.

1.36

tiltott szer: A tiltott listán szereplő bármely szer.

1.37 TUE Bizottság: Magyar TUE Bizottság. A Magyar Antidopping Csoport (NADA)
gyógyászati célú mentességet engedélyező bizottsága
1.38 üzérkedés: Tiltott szer vagy tiltott módszer közvetlenül vagy harmadik személyek
útján a sportolónak történő értékesítése, átadása, juttatása, küldése, kézbesítése, kiadása,
kivéve, ha a tiltott szerértékesítése vagy átadása valóban és szabályszerűen a gyógykezelés
céljával történik (orvosi személyzet vagy más sportolót segítő személyzet tagjának nem
minősülő személy által).
1.39 verseny: Minden egyes sport tevékenység, ahol a helyezés legalább kettő sportoló
közötti elsőséget dönti el.
1.40 versenyen történő: a versenyen történő és a versenyen kívüli vizsgálat közötti
különbségtétel szempontjából, ha a nemzetközi szövetségek vagy más illetékes
doppingellenes szövetségek szabályai eltérően nem rendelkezek, a versenyen történő vizsgálat
az a vizsgálat, ahol a sportolót egy adott versennyel kapcsolatban választják ki vizsgálatra.
1.41 versenyen kívüli: nem versenyen történő doppingellenőrzés.
1.42 vétkesség vagy gondatlanság hiánya: A sportoló igazolja, hogy se nem tudta, se nem
sejtette, illetve nem tudhatta vagy sejthette a legnagyobb körültekintés mellett sem, hogy
tiltott szert vagy tiltott módszert használt, illetve alkalmazott.
1.43 vizsgálat: A doppingellenőrzési folyamat része, beleértve a vizsgálateloszlás tervezést,
a mintavételt, a mintakezelést és a minták laboratóriumba történő szállítását.
1.44

WADA: Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (World Anti-Doping Agency).

3.§ A doppingtilalom, a doppingtilalommal kapcsolatos kötelezettségek:
(1)
A versenyző nem használhat, illetve nem alkalmazhat, vagy forgalmazhat  a
mindenkori hatályos doppinglistát tartalmazó jogszabályban meghatározott - tiltott
teljesítményfokozó szereket, készítményeket és módszereket.
(2)
A versenyző köteles alávetni magát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére
irányuló vizsgálatnak (doppingvizsgálat).
(3)
a)

A versenyző köteles
a versenyen felhívásra a doppingvizsgálatnak alávetni magát,

b) versenyen kívül doppingellenőrzés céljából rendelkezésre állni, a tartózkodási helyére
vonatkozó információkat biztosítani,
c) a doppingellenőrzési űrlapon a valóságnak megfelelő adatokat feltüntetni, ezen belül a
tájékoztatási követelményeknek eleget tenni,

d) szükség esetén a gyógyászati célú mentességhez a bejelentési kötelezettségnek eleget
tenni,
e) doppingvétség esetén, amennyiben a versenyző kéri a B minta vizsgálatát, ezen
vizsgálat költségeit megfizetni.
(4)

A sportszakember köteles

a)

a versenyzőt a doppingellenes előírásokról tájékoztatni,

b)

a versenyzőt a dopping alkalmazásának következményeiről felvilágosítani,

c)

a versenyző (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni.

(5)

A Szövetség köteles

a) évente több alkalommal versenyen és versenyen kívül doppingellenőrzést
kezdeményezni, illetőleg megrendelni,
b) a doppingellenőrzéseket nyilvántartani, a mintavételek eredményeinek dokumentációját
8 évig megőrizni,
c) az IPSC Doppingellenes Szabályzatában meghatározott kötelezettségeinek, ezen belül az
adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségeinek eleget tenni,
d)

az általa megrendelt doppingellenőrzéseket megfizetni,

e) doppingvétség esetén a doppingeljárást jelen Szabályzat és az IPSC Doppingellenes
Szabályzata alapján lefolytatni.

3.§ A doppingvétség
(1)

Doppingvétséget követ el a versenyző, ha

a) a testéből származó mintában jelen van a doppinglistán szereplő tiltott szer, annak
származéka vagy markerje;
b) a doppinglistán szereplő tiltott szert vagy tiltott módszert használ, vagy a használatot
megkísérli;
c) a mintaszolgáltatási kötelezettséget megtagadja, vagy a mintaszolgáltatás - azt követően,
hogy a versenyző erről írásban értesítést kapott - a versenyző önhibájából elmarad, továbbá,
ha a mintavétel rendjét nem tartja be, vagy a mintavételt egyéb módon akadályozza;
d) a versenyen kívüli rendelkezésre-állásra, ezen belül a tartózkodási helyére vonatkozó
információk biztosítására és a doppingellenőrzésen való részvételre vonatkozó, a

doppingellenes szervezet szabályzatában meghatározott tájékoztatási követelményeket
megszegi;
e)

a doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli;

f)
tiltott szert birtokol, vagy azzal rendelkezik, üzérkedik, illetve tiltott módszert
alkalmaz, kivéve, ha igazolja, hogy gyógyászati célú mentességet élvez.

(2)

Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha

a)
a versenyzővel összefüggésben tiltott szert birtokol, vagy azzal rendelkezik, üzérkedik,
kivéve, ha igazolni tudja, hogy az a versenyző engedélyezett gyógyászati célú mentességére
figyelemmel történik;
b) a tiltott szert a versenyzőnek beadja vagy a tiltott módszert a versenyzővel
összefüggésben alkalmazza, a tiltott szert a versenyző részére értékesíti, átadja, tiltott szer
vagy módszer felhasználását, alkalmazását egyéb módon lehetővé teszi, illetve ezeket
megkísérli;
c) a tiltott szer előállításához, megszerzéséhez, tiltott módszer alkalmazásához segítséget
nyújt, abban közreműködik, illetve ezeket megkísérli;
d)

a doppingellenőrzést manipulálja vagy azt megkísérli;

e) tudomására jut, hogy a versenyző doppingol, illetve valaki a versenyzőnek a
doppingoláshoz segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a doppingellenes szervezetnek.

4.§ A doppingellenőrzésre vonatkozó általános rendelkezések:

(1) A doppingellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) lehet előre bejelentett vagy előzetes
bejelentés nélküli, és kiterjed minden - versenyengedéllyel rendelkező - versenyzőre.
(2) Ellenőrzés tartható a versenyrendszerben szervezett versenyen és versenyen kívüli
időszakban is.
(3) Az ellenőrzés elrendelésére a hazai Nemzeti Doppingellenes Szervezet, a WADA, az
IPSC a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség jogosult.

(4) Az ellenőrzést akkor is el kell végezni, ha a versenyző a versenytől visszalép, továbbá ha
a verseny előtt vagy a versenyen megsérül.
(5) Az ellenőrzést a versenyző emberi méltósághoz fűződő jogainak tiszteletben tartásával
kell elvégezni.
(6) Az ellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges elkülönített helyiséget  be nem jelentett
ellenőrzés esetén is  a verseny szervezője köteles biztosítani. Minden más  ellenőrzéssel
kapcsolatos  személyi és tárgyi feltételek biztosítása az ellenőrzést elrendelő feladata.
(7) A feltételek meglétét a versenybíróság elnöke a verseny előtt ellenőrzi. Ha a verseny a
személyi vagy tárgyi feltételek hiánya miatt nem tartható meg, az ebből eredő
többletköltségeket a mulasztó fél viseli.
(8) Az ellenőrzés költségeit, az ellenőrzést elrendelő vagy az azt megrendelő szervezet
viseli.
(9) Az ellenőrzésre az 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

5.§ Az előzetes felülvizsgálati eljárás:

(1) A mintavételt és kezelést követően az előzetes felülvizsgálati eljárás lefolytatása a
Sportszövetség feladata.
(2) Az előzetes felülvizsgálati eljárást az IPSC Doppingellenes Szabályzata előírásainak
figyelembevételével a Szövetség főtitkára, vagy az általa ezzel megbízott személy folytatja le.
(3) Ha a doppingellenőrzésre levett  az 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete szerinti  A jelű minta vizsgálatának eredménye pozitív, az előzetes
felülvizsgálati eljárás keretében meg kell vizsgálni, hogy
a)

a versenyző rendelkezik-e gyógyászati célú mentességgel;

b)

történt-e nyilvánvaló eltérés a doppingellenőrzésre vonatkozó nemzetközi előírástól.

(4) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapításra kerül, hogy a
versenyző gyógyászati célú mentességgel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan eltértek a
nemzetközi előírástól, a pozitív eredménnyel járó hátrányos következmények nem
alkalmazhatók.

(5) Az a versenyző, aki orvosilag dokumentálható módon olyan krónikus betegségben
szenved, amely indokolja a doppinglistán szereplő valamely tiltott szer vagy tiltott módszer
használatát, gyógyászati célú mentességért folyamodhat a Magyar TUE Bizottsághoz.
(6) A Magyar TUE Bizottság a gyógyászati célú mentességre vonatkozó kérelmet annak
kézhezvételétől számított 30 napon belül megvizsgálja, és határozattal dönt a mentesség
megadásáról vagy a kérelem elutasításáról, amelyről a IPSC-t és a WADA-t tájékoztatni kell.
(7) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel gyógyászati célú mentességet, vagy
olyan nyilvánvaló eltérést a nemzetközi előírásoktól, amelyek az A jelű minta pozitív
eredményét érvénytelenné tennék, a Szövetségnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a
versenyzőt arról, hogy
a)

pozitív vizsgálati eredmény született;

b)

melyik doppingellenes szabályt sértette meg;

c)

a versenyzőnek jogában áll kérni a B jelű mintája analízisét;

d) a c) pont szerinti kérelem hiányát úgy kell tekinteni, hogy a versenyző lemondott a B
jelű minta vizsgálatának jogáról;
e)
a versenyzőnek, illetve az általa választott külső szakértőnek joga van jelen lenni a B
jelű minta kinyitásánál és vizsgálatánál;
f)
a versenyzőnek jogában áll kérni az A és B jelű mintája vizsgálati
dokumentációját.

6.§ A doppingeljárás

(1) Ha a doppingellenőrzés eredménye pozitív, vagy a versenyző a 3.§ (1) bekezdésben
meghatározott pontjaiban meghatározott magatartást tanúsít, illetve a doppingolás tényét
elismerte, vele szemben a Szövetség fegyelmi eljárást folytat le.
(2) Ha a sportszakember a 3.§ (2) bekezdésében meghatározott magatartást tanúsít, vele
szemben a Szövetség fegyelmi eljárást folytat le.
(3) A doppingvétség ügyében a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi
Szabályzata szerint kell az eljárást lefolytatni.
(4) Doppingeljárás a doppingvétség elkövetésétől számított nyolc éven belül indítható.
Külföldön elkövetett doppingvétség esetén a határidőt az eljárás alá vont versenyző vagy
sportszakember belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.

(5) Az előzetes felülvizsgálati eljárás és a doppingeljárás részletes szabályaira a jelen
Szabályzatban foglalt eltérésekkel a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései az irányadók.
(6) A versenyen történő doppingvizsgálat eredményeként a megállapított doppingvétség
doppingeljárás lefolytatása nélkül, az adott versenyen elért eredmények megsemmisítését
vonja maga után, továbbá amennyiben a versenyző a sporteredmény eléréséért díjazást vagy
egyéb juttatást, elismerés kapott, azokat köteles visszaszolgáltatni.
(7) A (6) bekezdésben meghatározottak alkalmazása akkor is kötelező, ha a versenyző
bizonyítja, hogy a doppingvétség elkövetése tekintetében még gondatlanság sem terheli.

7.§ A büntetések
(1)
A Szövetség a fegyelmi büntetés a 43/2011 (III.23) Korm.r. 1. mellékletében
meghatározottak figyelembe vételével a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
Sportfegyelmi Szabályzatában meghatározottak szerint szabja ki.

8.§ (1) Ha a versenyző a doppingeljárás során bizonyítja, hogy még gondatlanság sem
terheli a 3.§ (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti doppingvétség elkövetésében, vele
szemben az egyébként meghatározott eltiltás büntetés nem alkalmazható.
(2) Ha a versenyző a doppingeljárás során bizonyítja, hogy nem terheli szándékosság a 3.§
(1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja szerinti doppingvétség elkövetésében, vele szemben az
egyébként alkalmazandó eltiltás csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás
időtartamának felénél.
(3) Ha az eltiltás időtartama végleges, akkor a (2) bekezdés szerint csökkentett időtartam
nem lehet kevesebb nyolc évnél.
(4) A sportszakember által elkövetett 3.§ (2) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti
doppingvétség tekintetében a (2)-(3) bekezdésében meghatározottakat megfelelően
alkalmazni kell.
(5) Ha a versenyző vagy a sportszakember a doppingeljárás során érdemben közreműködik
más versenyző, csapat vagy sportszakember doppingvétségének a felderítésében, vagy az
általuk elkövetett doppingvétség bizonyításában, velük szemben az egyébként alkalmazandó
eltiltás tekintetében a (2)-(3) bekezdésben meghatározottakat megfelelően alkalmazni kell.

9.§ (1) Az eltiltás hatálya alatt álló személy a doppingellenes szervezet által szervezett
doppingellenes felvilágosító és rehabilitációs programokon kívül semmilyen formában nem
vehet részt versenyrendszerben szervezett versenyen, kivéve nézőként.

(2) Az a személy, akivel szemben négy évnél hosszabb időtartamú eltiltás került kiszabásra,
a négy év elteltét követően  azon sportágon kívül, amelyben a doppingvétséget elkövette 
részt vehet alacsonyabb osztályban szervezett versenyeken, feltéve, ha az adott sportág
versenyszabályzatában meghatározottak szerint az alacsonyabb osztályból nem kvalifikálhatja
magát országos vagy nemzetközi versenyre.
(3) A versenyző az eltiltás hatálya alatt sportszakemberként, a sportszakember pedig
versenyzőként nem tevékenykedhet.
(4) Az eltiltás hatálya alatt a versenyző köteles a tartózkodási helyéről, illetve annak
megváltozásáról a doppingellenes szervezetet tájékoztatni, és versenyen kívüli vizsgálatok
céljából részére rendelkezésre állni.

10.§

Hatályba léptető és záró rendelkezések

(1)
Jelen szabályzatot a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Közgyűlése
napján fogadta el azzal, hogy a szabályzat rendelkezéseit
napjától kell alkalmazni.
(2)
Jelen szabályzatnak mellékletét képezi a doppingellenes tevékenység szabályairól
szóló 43/2011. (III.23.) Korm. rendelet 1. számú és 2. számú melléklete valamint a tiltólistán
levő szerek jegyzéke. A mellékletek változása nem minősül a szabályzat változásának. Az I.
és II. melléklet a jogszabály változással egyidejűleg minden külön közgyűlési intézkedés
nélkül kerül átvezetésre. A III. számú mellékletet a Szövetség főtitkára a közzétett tiltólista
alapján önállóan frissíti és teszi közzé.

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Dopping Ellenes Szabályzat
I. számú melléklete
Az eltiltás időtartama második alkalommal el követett doppingvétségek esetén

A

B

C

D

E

F

G

1. Második
doppingvétség
Első
doppingvétség

24. § (2)
12. § (1)
bekezdése bekezdés
d) pontja

27. § (2)
12. § (1)
28. § (1)
bekezdése bekezdés bekezdése
a)-c) és e)f) pontja,
12. § (2)
bekezdés
a) és d)
pontja

12. § (1) bekezdés
g)-h) pontja, 12. §
(2) bekezdés b)-c)
és e) pontja

2. 24. § (2)
bekezdése

1-4 év

2-4 év

2-4 év

4-6 év

8-10 év

10 év-végleges

3. 12. § (1)
1-4 év
bekezdés d)
pontja

4-8 év

4-8 év

6-8 év

10 évvégleges

végleges

4. 27. § (2)
bekezdése

1-4 év

4-8 év

4-8 év

6-8 év

10 évvégleges

végleges

5. 12. § (1)
2-4 év
bekezdés a)c) és e)-f)
pontja, 12. §
(2) bekezdés
a) és d)
pontja

6-8 év

6-8 év

8 évvégleges

végleges

végleges

6. 28. § (1)
bekezdése

10 évvégleges

10 évvégleges

végleges

végleges

végleges

végleges

végleges

végleges

végleges

végleges

4-5 év

7. 12. § (1)
8 évbekezdés g)- végleges
h) pontja, 12.
§ (2)
bekezdés b)c) és e)
pontja

A versenyző, sportszakember által második alkalommal elkövetett doppingvétségért
alkalmazandó eltiltás időtartamát az első alkalommal elkövetett doppingvétség, illetve az
annak büntetése során értékelt körülmény (a táblázat "A" oszlopában függőlegesen) és a
második alkalommal elkövetett doppingvétséget megalapozó magatartás, illetve az annak
büntetése során értékelt körülmény (a táblázat "1." sorában vízszintesen)
figyelembevételével kell megállapítani.

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Dopping Ellenes Szabályzata
II. számú melléklete

A dopping-mintavételi és -kezelési eljárási rend részletes szabályai
Az eljárási rend célja, hogy operatív egységesített eljárás keretében minden érdekelt
számára biztosítsa az egységes és korrekt mintavételt és -kezelést; elősegítse a
doppingellenőrzés folyamatos végrehajtását és egy egységes, minden sportágra kiterjedő
mintavételi és -kezelési modell kialakítását.
1. Mintavételi és -kezelési csoportok
A versenyzőtől vett mintával az a doppingellenes szervezet rendelkezik, amely
kezdeményezi (megrendeli) a versenyző doppingvizsgálatát.
1.1. A doppingellenőrzésnél - a mintavételre történő kijelölést tartalmazó dokumentum
versenyző részére történő átadása kivételével - a HUNADO legalább két tagjának (a
továbbiakban: doppingellenőr) jelenléte szükséges. A mintavétel során a versenyzővel a
mintavételi helyiségben csak azonos nemű doppingellenőr tartózkodhat. A
doppingellenőrzés során kísérőként (a továbbiakban: választott kísérő) jelen lehet továbbá a mintavétel szakaszát kivéve - a versenyző által megjelölt személy is. Kiskorú versenyző
mintavétele esetén választott kísérő biztosítása kötelező. Kiskorú versenyző mintavételekor
a törvényes képviselője, fogyatékos versenyző esetén - amennyiben a mintavétel
teljesítéséhez az a versenyző fogyatékossága miatt kifejezetten szükséges - választott
kísérője is jelen lehet, de a mintavételt nem tekinthetik meg.
1.2. A doppingellenőröknek érvényes megbízólevéllel kell rendelkezniük, amelyet a
HUNADO állít ki.
2. A versenyzők értesítése és a doppingellenőrzésre történő kijelölés
2.1. A versenyzők értesítésének időszaka akkor kezdődik, amikor a doppingellenes
szervezet kezdeményezi a kiválasztott versenyző értesítését, és akkor fejeződik be, amikor a
versenyző megérkezik a doppingellenőrző állomásra, vagy amikor a versenyző esetleges
mulasztása a doppingellenes szervezet tudomására jut.
2.2. A versenyzők doppingellenőrzésre történő értesítését a doppingellenőröknek
dokumentálniuk kell.
2.3. A doppingellenes szervezet gondoskodik arról, hogy a mintavételre kiválasztott
versenyző személyazonosságát megfelelően igazolja. (A személyazonosság igazolása az
egyesületi tagkönyv, valamint a versenyzői versenyengedély vagy rajtengedély alapján is
történhet, amennyiben ezek alapján a versenyző személyazonossága egyértelműen
megállapítható). Ez biztosítja, hogy a kiválasztott versenyző az legyen, akit értesítettek. A
versenyző azonosításának módját dokumentálni kell a doppingellenőrzési dokumentációban.
2.4. A felszólítással egyidejűleg a versenyzőt tájékoztatni kell:
a) a doppingellenőrzésen mintaszolgáltatás céljából való megjelenés kötelezettségéről;
b) a doppingellenőrzés pontos helyéről és idejéről;
c) a doppingellenőrzést kezdeményező doppingellenes szervezetről;
d) a versenyző jogairól, különös tekintettel az általa megjelölt személy, illetve tolmács
jelenlétének, a mintavétellel és -kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérésének, valamint a
mintavétel indokolt esetben való elhalasztásának lehetőségéről;
e) a versenyző kötelezettségeiről, különösen együttműködési kötelezettségéről, a
doppingellenőrzés megtagadásának, meghiúsításának, illetve magának a doppingellenőrzés
alól történő kivonásának következményeiről;
f) a doppingellenőrzéssel kapcsolatos egyéb fontos tudnivalóról.
2.5. A doppingellenőrzéseket a versenyeken és a versenyeken kívül is el lehet rendelni a
nemzeti doppingellenes rendelkezéseknek, illetve szövetségek alapszabályainak

megfelelően, összhangban a nemzetközi doppingellenes szervezetek szabályzataiban
foglaltakkal.
2.6. A versenyző doppingellenőrzésre történő kijelölésének különösen az alábbi
szempontokra figyelemmel kell megtörténnie:
a) sérülés;
b) hirtelen nagymértékű eredményjavulás;
c) visszalépés vagy távolmaradás olyan versenytől, amelyen a részvétel várható volt;
d) felkészüléssel kapcsolatos információk;
e) dopping használatára utaló viselkedés, erre vonatkozó információk;
f) váratlan visszavonulás vagy visszatérés onnan;
g) korábbi doppingellenőrzéseken tapasztalt magatartásbeli vagy analitikai
rendellenességek;
h) a versenyző eltiltás utáni visszatérése.
2.7. Az igazolt, illetve versenyeken rendszeresen részt vevő versenyzőket bármikor,
előzetes figyelmeztetés nélkül ismételten is tesztvizsgálatnak lehet alávetni.
2.8. Bejelentés nélküli doppingellenőrzés esetén tilos a versenyző előzetes tájékoztatása
a várható doppingellenőrzésről.
3. A doppingmintát kísérő nyomtatványok
3.1. A versenyzőt szóban és írásban is fel kell szólítani a doppingvizsgálatra. A szóbeli
felszólítást a mintavételi eljárás során dokumentálni kell a versenyző mintavételre való
kijelölését igazoló nyomtatványon, amely tartalmazza különösen:
a) a versenyző személyes adatai közül nevét, állampolgárságát,
b) a mintavétel típusát (vizelet vagy vér, illetve alkoholteszt),
c) a megrendelő szervezet nevét,
d) a versenyző sportágát.
A kijelölő nyomtatvány aláírásával a versenyző elismeri
a) a doppingvizsgálatra történő kijelölését,
b) annak tudomásul vételét, hogy a doppingellenőrzésre vonatkozó szabályok alapján a
minta szolgáltatásának elmulasztása ugyanolyan következményekkel jár, mint a pozitív
vizsgálati eredmény,
c) azt, hogy a doppingellenőrzéssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeitől a
doppingellenőröktől felvilágosítást kapott.
3.2. A mintavételi eljárás során a doppingellenőr dopping-mintavételi űrlapot tölt ki, amely
tartalmazza különösen:
a) a versenyző személyes adatai közül nevét, születési idejét, állampolgárságát, lakcímét,
személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum számát,
b) a versenyző sportágát,
c) a sportesemény megnevezését, helyszínét,
d) a mintavételt megrendelő szervezet megnevezését,
e) a versenyző versenyengedélyét (rajtengedélyét) kiállító sportszövetséget,
f) a mintavétel helyét és időpontját,
g) a mintavétel típusát (vizelet vagy vér) és módját (előre be nem jelentett, bejelentett,
versenyidőszakban vagy versenyen kívüli időszakban elvégzett),
h) a mintavétel dátumát, a versenyző mintavétel helyszínére való megérkezésének és a
mintavétel befejezésének időpontját,
i) a mintatartó doboz számát, az "A" jelű és "B" jelű mintavételi üveg számát, j) a
versenyző által a mintavételt megelőző időszakban szedett gyógyszerek, étrend- és táplálékkiegészítők versenyző általi megjelölését,
k) a TUE-engedély meglétére vonatkozó információt,
l) a versenyző, a kísérő és a doppingellenőrök nyilatkozatát arról, hogy a
doppingellenőrzési eljárás az e rendeletben foglaltaknak, valamint a vonatkozó nemzetközi
követelménynek megfelelően történt,
m) a mintavételi eljárással összefüggésben tett megjegyzéseket,
n) a versenyző és a doppingellenőr aláírását.
4. A doppingellenőrzésre vonatkozó szabályok

4.1. A versenyző előzetes értesítés nélkül bármikor kijelölhető doppingellenőrzésre.
4.2. A doppingellenőrzésre történő kijelölést közvetlenül a verseny befejezése után kell
megtenni.
4.3. A kijelölés, illetve a mintavétel a HUNADO döntése alapján más időpontban is
megtörténhet (például súlycsoporthoz kötött sportágaknál mérlegeléskor is).
4.4. A doppingellenőrzésre történő kijelölés után a versenyző mellé ki kell rendelni egy
kísérőt (a továbbiakban: kirendelt kísérő), aki a mintavételre történő megjelenésig a
versenyző mellett tartózkodik. Kirendelt kísérőnek a doppingellenőr is kijelölhető.
4.5. Amennyiben vizelet-mintavétel történik, úgy azt a doppingvizsgálatra történő
felszólítás utáni első vizeletmintából kell elvégezni. Versenyen való doppingellenőrzés
esetén a mintavételre történő kijelölés után 1 órán belül, versenyen kívüli doppingellenőrzés
esetén lehetőség szerint azonnal meg kell jelenni a mintavételi állomáson.
4.6. A doppingellenőrnek alkalmat kell biztosítania a versenyző részére, hogy
dokumentálja, ha bármilyen megjegyzése van a kijelöléstől a mintavételi eljárás lezárásáig
tartó időszakban történtekkel kapcsolatban.
4.7. Kiskorú versenyző esetében a mintavételi eljárás akkor folytatható le, ha a kiskorú
versenyzővel egy felnőtt kísérő is jelen van az 1.1. pontban foglaltaknak megfelelően.
4.8. A mintavételi eljárás befejeztével a versenyzőnek és a doppingellenőrnek aláírással
kell igazolni, hogy a kapcsolódó dokumentáció pontosan tükrözi a versenyzővel végzett
mintavételi eljárás adatait, beleértve a versenyzőtől kapott kifogásokat is. A versenyző
törvényes képviselőjének (ha jelen van) és a versenyzőnek is alá kell írnia a
dokumentumokat, ha a versenyző kiskorú. A további jelenlévők, akiknek szerepük volt a
versenyző mintavételénél, tanúként aláírják a dokumentumokat. A doppingellenőr köteles
adni a versenyzőnek egy példányt a versenyző által aláírt mintavételi jegyzőkönyvből.
5. Megjelenés mintavételre
5.1. A verseny befejezésekor a kijelölő nyomtatványon jelzett időpontban a versenyzőnek
a mellérendelt kísérővel együtt meg kell jelennie a doppingellenőrző állomáson rendszerint
azonnal, de legfeljebb 1 órán belül.
5.2. A doppingellenőr indokolt esetben engedélyezheti, hogy a versenyző a
doppingellenőrző állomáson a kijelölést követő 1 óra elteltét követően jelenjen meg. A
versenyző távolléte különösen az alábbi esetekben minősülhet indokoltnak, de kizárólag
csak akkor, ha a versenyző felügyelete (kísérése) megoldható.
Versenyidőszakban történő vizsgálat esetén:
a) részvétel eredményhirdetésen,
b) a médiával szembeni kötelezettségek teljesítése,
c) további versenyszámokban való részvétel,
d) levezetés elvégzése,
e) szükséges orvosi kezelésen való részvétel,
f) megbízott vagy tolmács keresése,
g) a versenyző fényképes azonosítójának magához vétele, vagy
h) egyéb rendkívüli körülmények, amelyek indokolhatók és dokumentálhatók. Versenyen
kívüli időszakban történő vizsgálat esetén:
a) kísérő keresése,
b) edzés befejezése,
c) orvosi kezelés lefolytatása,
d) a versenyző személyazonosításra alkalmas dokumentumának magához vétele,
e) egyéb rendkívüli körülmények, amelyek indokolhatók és dokumentálhatók.
6. Mintavételi helyiség
6.1. A mintavételi helyiségnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a versenyző számára a
nyugodt elvonulást, felkészülést a mintavételre biztosítsa. A mintavételi helyiség kizárólag a
mintavételi eljárással összefüggésben használható a mintavételi eljárás ideje alatt. A
doppingellenőrnek fel kell jegyeznie minden jelentős eltérést ezektől a kritériumoktól.
6.2. A versenyidőszakban, illetve a versenyen kívüli időszakban végzett
doppingellenőrzés során a mintavételi helyiségnek a sportrendezvény helyéhez olyan közel
kell lennie, amennyire az lehetséges. Erről a szervezőnek kell gondoskodnia.

6.3. A mintavétel helyének elszigeteléséről és biztonságáról gondoskodni kell.
6.4. A mintavételi helyiséget úgy kell kialakítani, hogy egy elkülönített váró- és
adminisztratív helyiség, valamint külön mosdó a mintavétel céljára biztosított legyen.
6.5. A szervezőnek gondoskodnia kell róla, hogy a mintavétel eredményes lebonyolítása
és a minták biztonságos tárolása érdekében a mintavételi helyiségben:
a) bontatlan palackozott ásványvíz, versenyzőnként legalább 1,5 liter mennyiségben;
b) megfelelő higiénés körülményeket biztosító eszközök rendelkezésre álljanak.
6.6. A mintavételi helyiségben csak arra felhatalmazott személyek tartózkodhatnak, a
vizeletminta szolgáltatásánál csak azonos nemű doppingellenőr lehet jelen. Szükség esetén
tolmács segítsége igénybe vehető.
6.7. A mintavételi helyiségben egy időben csak egy versenyző vizsgálata történhet.
7. A mintavételi eljárás
7.1. Doppingellenőrzés céljából vizelet-mintavételre, vérminta vételére és alkoholteszt
elvégzésére kerülhet sor.
A mintavétel fajtáját a mintát megrendelő szervezet dönti el.
7.2. A HUNADO a vonatkozó nemzetközi követelményben foglaltak alapján kidolgoz egy
felelősségi rendszert a minták és a mintavételi dokumentáció felügyeleti láncának
nyilvántartására, amelynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a minták és a mintavételi
dokumentumok kívánt rendeltetési helyre érkezését igazolja.
7.3. A mintavételi felszerelésnek eleget kell tennie az egyedi azonosítás, a biztonságos
tárolás és a sérthetetlenség követelményeinek, valamint a vonatkozó nemzetközi
követelményben meghatározott további feltételeknek.
7.4. Az eljárás lényegét és folyamatát a mintavétel előtt a versenyzővel ismertetni kell.
Különösen indokolt esetben, a doppingellenőr engedélyével, az általa megjelölt időpontig a
versenyző a számára kijelölt kísérővel elhagyhatja a mintavételi helyiséget.
7.5. A vizelet-mintavétel lezárható, ellenőrzött mintavételi edénybe történik, az
adminisztratív helyiségben tartózkodó választott kísérő jelenlétében. A mintavétel során csak
a doppingellenőr és kiskorú versenyző esetén a törvényes képviselője, fogyatékos versenyző
esetén választott kísérője lehet jelen az 1.1. pontban foglaltaknak megfelelően. A mintavétel
folyamatát csak a doppingellenőr tekintheti meg a versenyző testének érintése nélkül.
Fogyatékos versenyző esetén, amennyiben a minta szolgáltatására önállóan nem képes, a
doppingellenőr vagy a választott kísérő a fogyatékos versenyző kérésére a versenyző testét,
illetve a mintavételi edényt megérintheti a mintaszolgáltatás érdekében.
7.6. A doppingellenőrnek biztosítania kell, hogy a versenyző megfelelő számú mintavételi
edényből választhasson.
7.7. A doppingellenőrzés eredményének befolyásolása, illetve a mintavétel manipulációja
elkerülése érdekében a felesleges ruhadarabokat a versenyzőnek le kell vennie. Mindig egy
azonos nemű doppingellenőr jelenlétét kell biztosítani a mintaszolgáltatás során.
7.8. A versenyző az általa kiválasztott, előre megszámozott mintaszállító edénypárba tölti
ki a vizeletmintát, majd lezárja azokat. Az egyedi kódot a doppingellenőrzési űrlapon fel kell
tüntetni, amit a versenyző, a versenyző által választott kísérő személy, és a doppingellenőr
ellenőriz.
7.9. A doppingellenőr új minta szolgáltatását írhatja elő, amennyiben a minta nem felel
meg a vonatkozó nemzetközi követelményben meghatározott előírásoknak, illetve a minta
eredetiségével kapcsolatban kétségek merülnek fel. Az ismételt mintaszolgáltatás
megtagadása az első mintaszolgáltatás megtagadásának következményeivel jár. Ismételt
mintaszolgáltatás esetén mindkét mintát a laboratóriumba kell szállíttatni.
7.10. A versenyzőnek nyilatkoznia kell azokról a gyógyszerekről vagy egyéb
készítményekről, amelyeket a vizsgálatot megelőző 10 napon belül szedett. Az adatokat
bizalmasan kell kezelni, de azokat fel kell tüntetni a doppingellenőrző űrlapon.
7.11. A doppingellenőr által kitöltött doppingellenőrzési űrlapon szereplő adatok
helyességét, valamint a mintavétel befejezését a mintavételkor a mintavételi helyiségben
tartózkodó valamennyi személy aláírásával igazolja az űrlapon, amelyen a
doppingellenőrzéssel kapcsolatos bármilyen további észrevételt dokumentálni kell.
7.12. A doppingellenőrzési űrlap 1-1 példányát megkapja

a) a versenyző,
b) a HUNADO,
c) az érintett sportszövetség és
d) a minta kezelését végző laboratórium (ezen a példányon név nem szerepelhet, csak
kódszám).
8. A doppingellenőrzés megtagadása vagy elmulasztása
A doppingellenőrzés megtagadásának vagy elmulasztásának tényét az erre
rendszeresített nyomtatványon és a doppingellenőrzési űrlapon dokumentálni kell a
doppingellenőr, továbbá amennyiben lehetséges a versenyző és a választott kísérő
aláírásával együtt. Visszautasítás, a doppingellenőrzés elmulasztása vagy téves, illetve
megkésett megjelenés a doppingellenőrzés színhelyén a pozitív vizsgálati eredménnyel
azonos elbírálás alá esik.
9. A mintakezelési eljárás
9.1. A laboratóriumba történő mintaszállítás
9.1.1. A szállítás akkor kezdődik, amikor a minták és a dokumentáció elhagyják a
mintavételi helyiséget, és akkor fejeződik be, amikor a minták és a mintavételi dokumentáció
átvételét a laboratórium visszaigazolja.
9.1.2. A mintákat mindig a WADA által akkreditált vagy a WADA által más módon
jóváhagyott laboratóriumba kell szállítani, a HUNADO által engedélyezett szállítási
módszerrel, a mintavételi eljárás befejezése utáni lehető legkorábbi időpontban. A mintákat
úgy kell szállítani, hogy a minták károsodása lehetőleg elkerülhető legyen. A versenyző
azonosítására alkalmas dokumentumok nem mellékelhetők a WADA által akkreditált vagy a
WADA által más módon jóváhagyott laboratóriumnak küldött mintához vagy
dokumentációhoz. A mintákat a nemzetközi követelményeknek, valamint a nemzetközi
doppingellenes szervezetek által elfogadott módon, a biztonság szabályainak megfelelően
kell a laboratóriumba küldeni az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kíséretében.
A minták átvételét azok megérkezését követően a laboratóriumban dokumentálni kell.
9.2. A minta tárolása
9.2.1. Amennyiben a minta laboratóriumba történő azonnali szállítása nem lehetséges,
annak megfelelő tárolásáról a HUNADO-nak kell gondoskodnia.
9.2.2. A minta tárolása során biztosítani kell, hogy a minta a tárolást követően is alkalmas
legyen a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére, és kizárólag a szállítására és tárolására
felhatalmazott személyek férhessenek hozzá.
9.3. A laboratóriumi eljárás
9.3.1. Az analízist végző laboratóriummal kötött szerződése alapján a HUNADO
gondoskodik a minta analízisének elvégzéséről, amely során a nemzetközi
követelményeknek megfelelően biztosítani kell:
a) a laboratóriumon belüli megfelelő mintakezelést;
b) az analízisre vonatkozó speciális előírások megtartását;
c) az eredmények bizalmas kezelését.
9.3.2. A laboratórium értesíti a HUNADO-t az "A"jelű minta pozitív vizsgálati eredményéről,
valamint ha az analízis a minta mennyisége, minősége vagy más körülmény miatt nem
végezhető el. A laboratórium a "B" jelű minta vizsgálatát a HUNADO keresésére végzi el,
amelyen a versenyző vagy az általa meghatalmazott személy jelen lehet, egyéb esetben a
"B" jelű mintát a laboratórium a nemzetközi követelményekben meghatározott időpontig
köteles megőrizni.
9.3.3. A vizsgálat eredményét bizalmasan, az érintettek személyiségi jogainak védelmére
tekintettel kell kezelni.

