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ĮVADAS
Įžanga
Šios Antidopingo taisyklės patvirtintos ir įgyvendinamos remiantis
Lietuvos antidopingo agentūros (toliau tekste – Agentūra) ir Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto įsipareigojimais pagal Pasaulinį antidopingo kodeksą, taip
pat tęsiant nuolatines Agentūros ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
pastangas išnaikinti dopingo vartojimą tarp Lietuvos sportininkų.
Antidopingo taisyklės atitinka Pasaulinį antidopingo kodeksą (toliau
tekste – Kodeksas) ir Tarptautinius standartus, įsigaliojusius 2015 m. sausio 1
dieną.
Antidopingo taisyklėmis reglamentuojamos sąlygos, kuriomis vyksta
sporto varžybos. Antidopingo taisyklės, kuriomis siekiama globaliai ir
suderintai įgyvendinti antidopingo principus, savo pobūdžiu skiriasi nuo
baudžiamųjų ir civilinių įstatymų; jos neturėtų būti priklausomos nuo kokių
nors nacionalinių baudžiamajam ar civiliniam procesui taikytinų reikalavimų ar
teisinių standartų ar būti jų ribojamos. Vertindami konkrečios bylos faktines
aplinkybes ir teisines normas, visi teismai, arbitražo teismai ir kitos bylą
nagrinėjančios institucijos turi suvokti ir gerbti skirtingą Kodekso antidopingo
taisyklių prigimtį ir tai, kad šios taisyklės atspindi bendrą daugelio
suinteresuotų šalių iš viso pasaulio siekį apsaugoti ir užtikrinti sąžiningą
sportą.
Kodeksą bei antidopingo taisykles pagrindžiantys motyvai
Antidopingo programomis siekiama išsaugoti tai, kas yra iš esmės vertinama
sporte. Ta esminė vertybė dažnai vadinama sportine dvasia. Tai yra olimpizmo
esmė, žmogaus tobulumo siekimas uoliai tobulinant kiekvieno žmogaus
įgimtus gabumus. Tai yra garbinga kova. Sportinė dvasia yra žmogaus
dvasios, kūno ir proto išaukštinimas, ir ji atsispindi tose vertybėse, kurias
puoselėjame sporte ir per sportą, tarp jų:












etika, garbinga kova ir sąžiningumas;
sveikata;
sportinis meistriškumas;
charakteris ir išsilavinimas;
malonumas ir džiaugsmas;
komandinis darbas;
pasiaukojimas ir atsidavimas;
pagarba taisyklėms ir įstatymams;
pagarba sau ir kitiems dalyviams;
drąsa;
bendruomeniškumas ir solidarumas.

Dopingas iš esmės nesuderinamas su sportine dvasia.
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Nacionalinė antidopingo programa
Agentūra įsteigta Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, siekiant užtikrinti, kad ji funkcionuotų kaip Lietuvos
nepriklausoma nacionalinė antidopingo organizacija. Todėl Agentūra turi
reikiamus įgaliojimus ir atsako už:


dopingo kontrolės planavimą, koordinavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir
jos tobulinimo skatinimą;



bendradarbiavimą
su
kitomis
atitinkamomis
nacionalinėmis
organizacijomis, agentūromis ir kitomis antidopingo organizacijomis;



nacionalinių antidopingo organizacijų abipusio testavimo skatinimą;



antidopingo informacijos, švietimo ir prevencijos programų planavimą,
įgyvendinimą ir stebėseną;



mokslinių tyrimų antidopingo srityje skatinimą;



aktyvų visų potencialių antidopingo taisyklių pažeidimų jos jurisdikcijos
ribose tyrimą, įskaitant tyrimą, ar su dopingo vartojimu konkrečiu
atveju susijęs sportininkų pagalbinis personalas arba kiti asmenys, taip
pat tinkamą nuobaudų taikymą;



už automatišką tyrimą savo jurisdikcijoje esančio sportininkų pagalbinio
personalo atžvilgiu, kai antidopingo taisyklę pažeidžia nepilnametis, taip
pat bet kokio sportininkų pagalbinio personalo nario atžvilgiu, jei jis
suteikė paramą daugiau nei vienam sportininkui, pažeidusiam
antidopingo taisykles;



visapusį bendradarbiavimą su WADA, šiai vykdant tyrimus pagal
Kodekso 20.7.10 straipsnį;



jei paskirtas finansavimas – už visos finansavimo sumos ar jos dalies
neišmokėjimą sportininkui ar sportininkų pagalbiniam personalui, kol
jiems taikoma diskvalifikacija už antidopingo taisyklių pažeidimą.

[Komentaras. Siekiama, kad nacionalinė antidopingo organizacija būtų
kiekvienoje šalyje ir kad nacionalinė antidopingo organizacija, priimdama
veiklos sprendimus ir vykdydama veiklą, būtų nepriklausoma nuo bet kokių
viešųjų institucijų ir sporto judėjimų. Savarankiškumo principu grįstos
antidopingo programos visame pasaulyje ir jis užtikrina, kad darbas
antidopingo srityje būtų vykdomas sąžiningai.]

Antidopingo taisyklių taikymo sritis
Antidopingo taisyklių taikymo sritis nurodyta 1 straipsnyje.
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1 STRAIPSNIS.
1.1

ANTIDOPINGO TAISYKLIŲ TAIKYMAS

Taikymas Agentūrai

Antidopingo taisyklės taikytinos Agentūrai
1.2

Taikymas nacionalinėms federacijoms
1.2.1 Kad galėtų gauti biudžeto lėšų, finansinę ir (arba) kitokią
paramą iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, kiekviena Lietuvos
nacionalinė federacija priima Lietuvos nacionaline antidopingo
programą ir vadovaujasi ja ir šių Antidopingo taisyklių
nuostatomis, ir tiesiogiai arba nuorodų būdu įtraukia Antidopingo
taisykles į savo reglamentus, įstatus ir (arba) taisykles, kaip jų
nariams ir dalyviams privalomų sporto taisyklių dalį.
1.2.2 Antidopingo taisyklės taikomos Lietuvos nacionalinėms
federacijoms, kurios yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
narės, taip pat toms, kurias pripažino Kūno kultūros ir sporto
departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
Departamentas) vadovaudamasis Nacionalinių sporto (šakų)
federacijų pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento
generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-33
(Žin., 2009, Nr. 12-504), jų nariams ir sportininkams, kurie nėra
pripažintų nacionalinių sporto (šakų) federacijų nariai, tačiau
dalyvauja jų organizuojamose sporto varžybose.

[1.2.1 punkto komentaras. Agentūra bendradarbiauja su vyriausybe ir LTOK,
siekdama užtikrinti, kad Agentūros pripažinimas bei šių Antidopingo taisyklių
priėmimas ir taikymas būtų išankstinė sąlyga nacionalinei federacijai,
pretenduojančiai į bet kokią finansinę ir (arba) kitokią vyriausybės ir (arba)
nacionalinio olimpinio komiteto paramą.]
1.2.2 Priimdamos šias Antidopingo taisykles ir įtraukdamos jas į
savo reglamentus ir sporto taisykles, nacionalinės federacijos
pripažįsta Agentūtos įgaliojimus ir atsakomybę už nacionalinės
antidopingo programos įgyvendinimą ir šių Antidopingo taisyklių
vykdymo užtikrinimą (įskaitant testavimą) visų tolesnio 1.3
punkte nurodytų asmenų, priklausančių nacionalinės federacijos
jurisdikcijai, atžvilgiu, ir turi bendradarbiauti su Agentūra ir ją
remti atliekant minėtas funkcijas. Jos tai pat turi pripažinti pagal
Antidopingo taisykles priimtus sprendimus, įskaitant bylą
nagrinėjančių kolegijų sprendimus dėl sankcijų jų jurisdikcijoje
esantiems asmenims, šių sprendimų laikytis ir juos įgyvendinti.
1.3

Taikymas asmenims
1.3.1 Antidopingo taisyklės toliau nurodytiems asmenims
(įskaitant nepilnamečius) taikytinos visais atvejais,
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neatsižvelgiant ar atitinkamas asmuo yra Lietuvos pilietis
ar gyventojas:
1.3.1.1

visiems sportininkams ir sportininkų pagalbiniam
personalui, kurie yra bet kokios Lietuvos
nacionalinės federacijos ar bet kokio Lietuvos
nacionalinės federacijos nario ar padalinio
(įskaitant klubus, komandas, asociacijas ir lygas),
nariai ar licencijos turėtojai;

1.3.1.2

visiems sportininkams ir sportininkų pagalbiniam
personalui,
tokiu
statusu
dalyvaujantiems
renginiuose, varžybose ir kitoje veikloje, kurią
organizuoja, kurioje kviečia dalyvauti, kuriai
leidimą suteikia arba kurią pripažįsta bet kokia
Lietuvos nacionalinė federacija ar bet kokios
Lietuvos nacionalinės federacijos narys ar
padalinys
(įskaitant
klubus,
komandas,
asociacijas ir lygas), kada jos bebūtų rengiamos;

1.3.1.3

visiems kitiems sportininkams ar sportininkų
pagalbiniam personalui arba kitiems asmenims,
kurie dėl akreditacijos, licencijos, kitos sutartinės
priemonės, ar dėl kitų priežasčių patenka į bet
kokios Lietuvos nacionalinės federacijos ar bet
kokio Lietuvos nacionalinės federacijos nario ar
padalinio (įskaitant klubus, komandas, asociacijas
ir lygas), jurisdikciją antidopingo klausimais;

1.3.1.4

visiems sportininkams ir sportininkų pagalbiniam
personalui, bet kokiu statusu dalyvaujantiems bet
kokioje veikloje, kurią organizuoja, rengia,
kurioje dalyvauti kviečia ar kuriai leidimą suteikia
nacionalinei
federacijai
nepriklausantis
nacionalinio renginio ar nacionalinės lygos
organizatorius;

[1.3.1 punkto komentaras: Šios organizuojančios institucijos turi būti įtrauktos
į nacionalinę antidopingo programą.]

1.3.1.5

sportininkams, nepatenkantiems į nei vienos iš
pirmesnių 1.3.1 punkto nuostatų taikymo sritį,
bet pageidaujantiems turėti teisę dalyvauti
tarptautiniuose renginiuose ar nacionaliniuose
renginiuose (prieš įgydami teisę dalyvauti
tokiuose renginiuose, sportininkai turi sudaryti
galimybes juos testuoti pagal Antidopingo
taisykles bent šešis mėnesius).
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1.3.2 Antidopingo taisyklės taip pat taikytinos visiems kitiems
asmenims, kuriems pagal Kodeksą Agentūrai suteikiama
jurisdikcija, įskaitanti visus sportininkus, kurie yra Lietuvos
piliečiai ar gyventojai, ir visiems sportininkams , esantiems
Lietuvoje, nesvarbu, ar varžybų, treniruočių, ar kitais
tikslais.
1.3.3 Laikoma, kad į 1.3.1 ar 1.3.2 punktų taikymo sritį
patenkantys asmenys priėmė Antidopingo taisykles ir
sutiko būti jomis saistomais, taip pat pripažino Agentūros
įgaliojimus užtikrinti Antidopingo taisyklių vykdymą bei 8 ir
13 straipsniuose nurodytų bylų nagrinėjimo kolegijų
jurisdikciją nagrinėti ir spręsti pagal Antidopingo taisykles
iškeltas bylas bei pateiktas apeliacijas – tai yra jų narystės,
akreditacijos ir (arba) dalyvavimo pasirinktame sporte
sąlyga.
1.4

Nacionalinio lygmens sportininkai

1.4.1 Iš visų sportininkų, patenkančių į 1.3 punkto taikymo sritį,
sportininkai įvardyti Registruotame testuotinų sportininkų sąraše
(sąrašas skelbiamas Agentūros internetiniame puslapyje), taikant
Antidopingo taisyklės, laikytini nacionalinio lygmens sportininkais.
Taip pat visi sportininkai, kurie turi Lietuvos nacionalinės
federacijos licenziją arba kurie dalyvauja Lietuvos nacionalinės
federacijos organizuojamose renginiuose, yra laikomi nacionalinio
lygio sportininkais. Tačiau jei bent vieną iš šių sportininkų
atitinkama tarptautinė federacija priskiria tarptautinio lygmens
sportininkų kategorijai, tuomet ir taikant Antidopingo taisykles jis
laikytinas tarptautinio lygmens sportininku (o ne nacionalinio
lygmens sportininku).
1.4.2 Antidopingo taisyklės taikytinos visiems asmenims,
patenkantiems į 1.3 punkto taikymo sritį.
Vis dėlto,
vadovaujantis Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto 4.3
straipsniu, pagrindinis dėmesys Agentūros testų paskirstymo
plane skiriamas nacionalinio ir aukštesnio lygmens sportininkams
.
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2 STRAIPSNIS.
PAŽEIDIMAI

DOPINGO APIBRĖŽTIS – ANTIDOPINGO TAISYKLIŲ

Dopingas - tai vienos ar daugiau Antidopingo taisyklių, apibrėžtų 2.1-2.10
punktuose, pažeidimas .
2 straipsnio tikslas – apibrėžti antidopingo taisyklių pažeidimus sudarančias
aplinkybes ir elgesį. Dopingo bylas pradedama nagrinėti remiantis įtarimu, kad
yra padarytas vienos ar daugiau šių konkrečių taisyklių pažeidimas.
Sportininkai ar kiti asmenys turi pareigą žinoti, kas sudaro antidopingo
taisyklių pažeidimą ir kokios medžiagos bei metodai įtraukti į Draudžiamųjų
medžiagų ir metodų sąrašą.
Antidopingo taisyklių pažeidimus sudaro:
2.1 Draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba jų
liekanų buvimas sportininko mėginyje.
2.1.1 Kiekvieno sportininko asmeninė pareiga yra užtikrinti, kad
jokia draudžiamoji medžiaga nepatektų į jo organizmą.
Sportininkai yra atsakingi už bet kokias draudžiamąsias
medžiagas ar jų metabolitus arba liekanas, kurie randami jų
mėginiuose. Todėl tam, kad būtų nustatytas antidopingo taisyklių
pažeidimas pagal 2.1 punktą, nebūtina įrodyti sportininko
ketinimą vartoti draudžiamąsias medžiagas, kaltę ar neapdairumą
jas vartojus arba sąmoningą jų vartojimą.
[2.1.1 punkto komentaras. Pagal šį punktą antidopingo taisyklių pažeidimas
yra padarytas neatsižvelgiant į sportininko kaltę. Įvairiuose savo sprendimuose
CAS šią taisyklę įvardijo kaip griežtos atsakomybės taisyklę. Į sportininko kaltę
atsižvelgiama skiriant nuobaudas už šios antidopingo taisyklės pažeidimą
pagal 10 straipsnį. Šio principo savo sprendimuose nuosekliai laikosi CAS.]
2.1.2 Pakankamu antidopingo taisyklių pažeidimo įrodymu pagal
2.1 punktą yra bet kuris iš šių atvejų: draudžiamosios medžiagos
ar jos metabolitų arba liekanų buvimas sportininko A mėginyje,
kai sportininkas atsisako B mėginio tyrimo ir B mėginys lieka
neištirtas; arba sportininko B mėginys tiriamas ir sportininko B
mėginio tyrimas patvirtina draudžiamosios medžiagos, jos
metabolitų arba liekanų, rastų sportininko A mėginyje, buvimą;
arba sportininko B mėginys patalpinamas į du buteliukus ir
antrojo buteliuko turinio analizė patvirtina draudžiamosios
medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų, rastų pirmajame
buteliuke, buvimą.
[2.1.2 punkto komentaras. Antidopingo organizacija, atsakinga už rezultatų
valdymą, savo nuožiūra gali nuspręsti, kad reikia ištirti ir B mėginį, net jeigu
sportininkas ir nereikalauja, kad B mėginys būtų ištirtas.]
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2.1.3 Bet kokios draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų
arba liekanų, išskyrus tas medžiagas, kurių didžiausias leistinas
kiekis yra konkrečiai nurodytas Draudžiamųjų medžiagų ir
metodų sąraše, buvimas sportininko mėginyje yra antidopingo
taisyklių pažeidimas.
2.1.4 Taikant
bendrosios
2.1
punkto
taisyklės
išimtį,
Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše arba tarptautiniuose
standartuose gali būti nustatyti specialūs draudžiamųjų
medžiagų, kurios gali gamintis ir organizmo viduje, vertinimo
kriterijai.
2.2 Sportininko
vykdomas
draudžiamosios
medžiagos
vartojimas ar draudžiamojo metodo naudojimas arba bandymas
vartoti (naudoti)
[2.2 punkto komentaras. Draudžiamosios medžiagos vartojimą ar bandymą
vartoti arba draudžiamojo metodo naudojimą ar bandymą naudoti visada
galima nustatyti bet kokiomis patikimomis priemonėmis. Kaip pažymėta 3.2
punkto komentare, priešingai nei nustatyta 2.1 punkte, pagal kurį
reikalaujama pateikti įrodymus siekiant nustatyti antidopingo taisyklių
pažeidimą, vartojimą (naudojimą) ar bandymą vartoti (naudoti) taip pat
galima nustatyti kitomis patikimomis priemonėmis, kaip antai sportininko
prisipažinimu, liudytojų parodymais, dokumentiniais įrodymais, išvadomis,
gautomis atlikus išilginį profiliavimą, taip pat ir sportininko biologiniam pasui
surinktais duomenimis, arba kita analitine informacija, kuri kitais atžvilgiais
netenkina visų reikalavimų siekiant nustatyti draudžiamosios medžiagos
buvimą pagal 2.1 punktą. Pavyzdžiui, vartojimą (naudojimą) galima nustatyti
remiantis patikimais tyrimo duomenimis, gautais ištyrus A mėginį (nesant
patvirtinimo ištyrus B mėginį) arba ištyrus tik B mėginį, jeigu antidopingo
organizacija pateikia pakankamą paaiškinimą, kodėl nėra patvirtinimo kitame
mėginyje.]
2.2.1 Kiekvieno sportininko asmeninė pareiga yra užtikrinti, kad
jokia draudžiamoji medžiaga nepatektų į jo organizmą ir kad joks
draudžiamasis metodas nebūtų naudojamas. Todėl tam, kad būtų
nustatytas antidopingo taisyklių pažeidimas, padarytas vartojant
draudžiamąją medžiagą arba naudojant draudžiamąjį metodą,
nebūtina įrodyti sportininko ketinimo vartoti draudžiamąsias
medžiagas ar naudoti draudžiamuosius metodus, kaltę ar
neapdairumą juos vartojus (naudojus) arba sąmoningą jų
vartojimą (naudojimą).
2.2.2 Nėra svarbu, ar pasisekė ar nepasisekė pavartoti arba
bandyti pavartoti draudžiamąją medžiagą arba panaudoti ar
bandyti panaudoti draudžiamąjį metodą. Kad atitinkamas
antidopingo taisyklių pažeidimas būtų pripažintas, pakanka, kad
draudžiamoji medžiaga
buvo pavartota ar buvo mėginta ją
pavartoti arba draudžiamasis metodas buvo panaudotas ar buvo
mėginta jį panaudoti.
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[2.2.2 punkto komentaras. Įrodinėjant bandymą pavartoti draudžiamąją
medžiagą arba bandymą panaudoti draudžiamąjį metodą, reikia įrodyti
sportininko ketinimą tai daryti. Tai, kad norint įrodyti šį antidopingo taisyklės
pažeidimą gali prireikti įrodyti ketinimą, neturi poveikio griežtos atsakomybės
principui, taikomam už 2.1 punkto ar 2.2 punkto pažeidimus, padarytus
vartojant draudžiamąją medžiagą ar naudojant draudžiamąjį metodą.
Vartodamas draudžiamąją medžiagą, sportininkas padaro antidopingo taisyklių
pažeidimą, nebent tokia medžiaga nėra draudžiama ne varžybų metu ir
sportininkas ją vartoja ne per varžybas. (Tačiau draudžiamosios medžiagos ar
jos metabolitų arba liekanų buvimas mėginyje, paimtame per varžybas, yra
2.1 punkto pažeidimas, nesvarbu, kada ta medžiaga galėjo būti paskirta.)]
2.3 Vengimas
nepateikimas

ar

atsisakymas

pateikti

mėginius

arba

jų

Vengimas pateikti mėginį arba atsisakymas pateikti mėginį ar jo
nepateikimas be pateisinamos priežasties, po to, kai pagal šias
Antidopingo taisykles ar kitas galiojančias antidopingo taisykles apie tai
buvo perspėta.
[2.3 punkto komentaras. Pavyzdžiui, antidopingo taisyklių pažeidimas
„vengimas pateikti mėginį“ būtų padarytas, jeigu būtų nustatyta, kad
sportininkas sąmoningai vengė dopingo kontrolės pareigūno tam, kad jam
nebūtų įteiktas pranešimas ir nebūtų atliktas testas. Pažeidimas, įvardijamas
kaip „mėginio nepateikimas“, gali būti padarytas tyčiniu arba aplaidžiu
sportininko elgesiu, tuo tarpu „vengimas“ arba „atsisakymas“ pateikti mėginį
traktuojamas kaip sportininko tyčinis elgesys.]
2.4

Su buvimo vieta susiję pažeidimai

Bet koks Registruotajame testuotinų sportininkų sąraše esančio
sportininko trijų praleistų testų ir (arba) pranešimo apie savo buvimo
vietą nepateikimo atvejų derinys, kaip apibrėžta Tarptautiniame
testavimo ir tyrimų standarte, per dvylikos mėnesių laikotarpį.
2.5 Kliudymas arba bandymas sukliudyti atlikti bet kurią
dopingo kontrolės dalį
Elgesys, kuriuo kenkiama dopingo kontrolės procesui, tačiau kuris šiaip
nebūtų įtrauktas į draudžiamųjų metodų apibrėžtį. Kliudymas be
apribojimų apima sąmoningą trukdymą dopingo kontrolės pareigūnui ar
bandymą jam trukdyti, klaidingos informacijos antidopingo organizacijai
pateikimą arba potencialaus liudytojo įbauginimą ar bandymą jį
įbauginti.
[2.5 punkto komentaras. Pavyzdžiui, pagal šį punktą būtų draudžiama keisti
identifikacijos numerius dopingo kontrolės anketoje atliekant testus, sudaužyti
B buteliuką atliekant B mėginio tyrimą arba keisti mėginį į jį pridedant
pašalinės medžiagos.
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Užgaulus elgesys dopingo kontrolės pareigūno ar kito dopingo kontrolėje
dalyvaujančio asmens atžvilgiu, kuris šiaip nėra kliudymas, aptariamas sporto
organizacijų drausmės taisyklėse.]
2.6 Draudžiamosios
turėjimas

medžiagos

ar

draudžiamojo

metodo

2.6.1 Sportininkas per varžybas turi bet kokią draudžiamąją
medžiagą ar bet kokį draudžiamąjį metodą arba sportininkas ne
varžybų metu turi bet kokią draudžiamąją medžiagą ar bet kokį
draudžiamąjį metodą, kai draudžiama vartoti ar naudoti ne
varžybų metu, nebent sportininkas įrodo, kad turėjimas galimas
atsižvelgiant į suteiktą leidimą vartoti gydymui (LVG) pagal 4.4
punktą arba turi kitą tinkamą pateisinimą.
2.6.2 Sportininkų pagalbinio personalo narys per varžybas turi
bet kokią draudžiamąją medžiagą ar bet kokį draudžiamąjį
metodą arba sportininkų pagalbinio personalo narys ne varžybų
metu turi bet kokią draudžiamąją medžiagą ar bet kokį
draudžiamąjį metodą, kai draudžiama vartoti ar naudoti ne
varžybų metu, nebent sportininkų pagalbinio personalo narys
įrodo, kad turėjimas galimas atsižvelgiant į sportininkui išduotą
LVG pagal 4.4 punktą arba turi kitą tinkamą pateisinimą.
[2.6.1 ir 2.6.2 punktų komentaras. Pavyzdžiui, tinkamu pateisinimu nebūtų
laikomas draudžiamosios medžiagos įsigijimas ar turėjimas turint tikslą ją
duoti draugui ar giminaičiui, išskyrus pateisinamas aplinkybes, susijusias su
sveikata, kai tas asmuo turėjo gydytojo receptą, pvz. insulino pirkimas diabetu
sergančiam vaikui.]
[2.6.2 punkto komentaras. Pavyzdžiui, tinkamu pateisinimu būtų laikomas
atvejis, kai komandos gydytojas draudžiamąsias medžiagas laiko ūmioms ir
kritinėmis situacijoms spręsti.]
2.7 Neteisėta prekyba arba bandymas neteisėtai prekiauti bet
kokia draudžiamąja medžiaga ar draudžiamuoju metodu
2.8 Draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo
paskyrimas bet kokiam sportininkui per varžybas arba
bandymas tai daryti, arba bet kokios draudžiamosios medžiagos
ar draudžiamojo metodo paskyrimas bet kokiam sportininkui ne
varžybų metu arba bandymas tai daryti, kai ne varžybų metu tai
draudžiama.
2.9

Bendrininkavimas

Kito asmens pagalba, raginimas, talkinimas, kurstymas, nuslėpimas ar
tyčinis bendrininkavimas kita forma, pažeidžiant antidopingo taisykles,
bandant pažeisti antidopingo taisykles ar darant 10.12.1 punkto
pažeidimą.
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2.10 Draudžiami ryšiai
Sportininko ar kito antidopingo organizacijai pavaldaus asmens ryšiai
vykdant profesines ar su sportu susijusias pareigas su bet kuriuo
sportininkų pagalbinio personalo nariu:
2.10.1 kuriam paskirtas diskvalifikacijos laikotarpis – jeigu jis
pavaldus antidopingo organizacijai; arba
2.10.2 kuris yra pripažintas kaltu ar nagrinėjant jo baudžiamąją,
drausmės ar profesinę bylą nustatyta, kad savo atliktais veiksmais
jis būtų padaręs antidopingo taisyklių pažeidimą, jeigu tokiam
asmeniui būtų taikytinos taisyklės pagal Kodeksą – jeigu jis
nepavaldus antidopingo organizacijai ir jei pagal Kodeksą vykdant
rezultatų valdymo procesą nebuvo svarstomas jo diskvalifikavimo
klausimas. Tokiam asmeniui taikomas diskvalifikacijos statusas
galioja šešerius metus nuo sprendimo baudžiamojoje, profesinėje
ar drausmės byloje priėmimo arba tiek, kiek galioja paskirta
baudžiamoji, drausminė ar profesinė sankcija, atsižvelgiant į tai,
kuris laikotarpis ilgesnis; arba
2.10.3 kuris suteikia 2.10.1 ar 2.10.2 punkte apibūdintam
asmeniui priedangą arba jam tarpininkauja.
Siekiant taikyti šią nuostatą, būtina, kad antidopingo organizacija, kurios
jurisdikcijai priklauso sportininkas ar kitas asmuo, arba WADA pirma būtų
raštu informavusi sportininką ar kitą asmenį apie sportininkų pagalbinio
personalo nariui taikomą diskvalifikacijos statusą ir galimas nuobaudas už
draudžiamų ryšius ir kad sportininkas ar kitas asmuo pagrįstai gali tokių
ryšių išvengti. Antidopingo organizacija taip pat deda pakankamai
pastangų, kad sportininkui ar kitam asmeniui skirtame pranešime
nurodytas sportininkų pagalbinio personalo narys būtų informuotas, jog
šis sportininkų pagalbinio personalo narys per 15 dienų antidopingo
organizacijai gali pateikti paaiškinimą, kad 2.10.1 ir 2.10.2 punktuose
išvardyti kriterijai jam netaikomi. (Nepaisant 17 straipsnio nuostatų, šis
punktas taikomas ir tuo atveju, kai sportininkų pagalbinio personalo
narys savo elgesiu diskvalifikacijos nusipelnė iki 20.7 straipsnyje
nustatytos įsigaliojimo datos).
Pareiga įrodyti, kad bet kokie 2.10.1 ar 2.10.2 punkte aprašyti ryšiai su
sportininkų pagalbinio personalo nariu nėra palaikomi vykdant profesines
ar su sportu susijusias pareigas tenka sportininkui ar kitam asmeniui.
Antidopingo organizacijos, turinčios informacijos apie sportininkų pagalbinį
personalą, atitinkantį 2.10.1, 2.10.2 ar 2.10.3 punkte nustatytus
kriterijus, šią informaciją pateikia WADA.
[2.10 punkto komentaras. Sportininkams ir kitiems asmenims negalima dirbti
su treneriais, instruktoriais, gydytojais ar kitu sportininkų pagalbiniu
personalu, kurie yra diskvalifikuoti dėl antidopingo taisyklių pažeidimo arba
kurie yra pripažinti kaltais baudžiamojoje byloje arba bausti už profesinius
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pažeidimus dėl dopingo. Keletas draudžiamų ryšių rūšių pavyzdžių: būti
treniruojamam, gauti strategiją, techniką ar gydytojo konsultaciją; gauti
gydymą, procedūras ar receptus; pateikti bet kokius organizmo produktus
ištyrimui; leisti sportininkų pagalbinio personalo nariui būti agentu ar atstovu.
Draudžiami ryšiai nebūtinai turi būti susiję su kokios nors formos
kompensacija.]
3 STRAIPSNIS
3.1

DOPINGO ĮRODYMAS

Įrodinėjimo pareiga ir standartai

Agentūra turi pareigą įrodyti, kad buvo padarytas antidopingo taisyklių
pažeidimas. Įrodinėjimo standartu laikomas antidopingo organizacijos
gebėjimas bylą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai įtikinamai įrodyti
antidopingo taisyklių pažeidimą, atsižvelgiant į pareikšto įtarimo
rimtumą. Šis įrodinėjimo standartas visais atvejais yra svarbesnis už
paprasčiausią tikimybių pusiausvyrą, bet mažiau svarbus, nei
neginčijamas pažeidimo įrodymas. Jeigu pagal Kodeksą sportininkas ar
kitas asmuo, įtariamas dopingo taisyklių pažeidimu, turi įrodinėjimo
pareigą paneigti prezumpciją ar įrodyti nurodytus faktus arba
aplinkybes,
įrodinėjimo
standartas
taikomas
pagal
tikimybių
pusiausvyrą.
[3.1 punkto komentaras. Šis įrodinėjimo standartas, kurio turi laikytis
Agentūra, lygintinas su daugelio kitų šalių profesinių nusižengimų bylose
taikomu standartu.]
3.2

Faktų ir prezumpcijų įrodymo metodai

Antidopingo taisyklių pažeidimo faktai gali būti įrodomi bet kokiomis
patikimomis priemonėmis, tarp jų ir prisipažinimais. Dopingo bylose
taikomos šios įrodinėjimo taisyklės:
[3.2 punkto komentaras. Pavyzdžiui Agentūra gali nustatyti antidopingo
taisyklių pažeidimą pagal 2.2 punktą remdamasi sportininko prisipažinimu,
patikimais trečiųjų asmenų parodymais, patikimais dokumentiniais įrodymais,
patikimais tyrimų duomenimis ištyrus A arba B mėginį, kaip numatyta 2.2
punkto komentaruose, arba išvadomis, padarytomis iš sportininko kraujo ar
šlapimo mėginių profilio, kaip antai sportininko biologinio paso duomenimis.]
3.2.1 Taikoma prezumpcija, kad tyrimų metodai ar sprendimų
apimtis, kuriuos patvirtina WADA pasikonsultavusi su atitinkama
mokslo bendruomene ir kuriuos peržiūri tokio pat lygmens
specialistai, yra moksliškai pagrįsti. Bet kuris sportininkas ar kitas
asmuo, kuris siekia paneigti šią mokslinio pagrįstumo
prezumpciją, apie paneigimą ir paneigimo pagrindą pirmiausia
praneša WADA, o tai yra išankstinė bet kokio paneigimo sąlyga.
CAS savo iniciatyva irgi gali pranešti WADA apie bet kokį
paneigimą. WADA paprašius, CAS teisėjų kolegija paskiria
tinkamą mokslo ekspertą, kuris teisėjų kolegijai padėtų įvertinti
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paneigimą. Gavusi tokį pranešimą ir gavusi CAS bylos medžiagą
WADA per 10 dienų taip pat turi teisę įstoti į bylą šalies teisėmis
ar kaip amicus curiare arba pateikti įrodymus tokioje byloje kitu
būdu.
3.2.2 Taikoma
prezumpcija,
kad
WADA
akredituotos
laboratorijos ir kitos WADA patvirtintos laboratorijos mėginių
analizę ir saugojimo procedūras atliko pagal Tarptautinį
laboratorijų standartą. Sportininkas ar kitas asmuo gali paneigti
šią prezumpciją, įrodydamas, kad buvo nukrypta nuo Tarptautinio
laboratorijų standarto ir tai pagrįstai galėjo lemti teigiamą testo
rezultatą. Jeigu sportininkas ar kitas asmuo paneigia ankstesnę
prezumpciją įrodydamas, kad buvo nukrypta nuo Tarptautinio
laboratorijų standarto ir tai pagrįstai galėjo lemti teigiamą testo
rezultatą, tuomet antidopingo organizacija turi pareigą įrodyti,
kad toks nukrypimas nelėmė teigiamo testo rezultato.
[3.2.2 punkto komentaras. Sportininkas ar kitas asmuo turi pareigą įrodyti,
remdamasis tikimybių pusiausvyros principu, kad buvo nukrypta nuo
Tarptautinio laboratorijų standarto ir tai pagrįstai galėjo lemti teigiamą testo
rezultatą. Jeigu sportininkas ar kitas asmuo tai padaro, tuomet įrodinėjimo
pareiga pereina Agentūrai, kuri bylą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai turi
įtikinamai įrodyti, kad nukrypimas nebuvo teigiamo testo rezultato
priežastimi.]
3.2.3 Nukrypimai nuo bet kurių kitų tarptautinių standartų ar
kitų Kodekse arba Antidopingo taisyklėse nustatytų antidopingo
taisyklių ar politikos, kurie nelėmė teigiamo testo rezultato arba
nebuvo kito antidopingo taisyklių pažeidimo priežastimi, nepadaro
tokio įrodymo ar rezultatų negaliojančiais.
Jeigu sportininkas ar kitas asmuo įrodo, kad buvo nukrypta nuo
kito tarptautinio standarto ar kitų antidopingo taisyklių arba
politikos ir tuo pagrįstai galėjo būti padarytas antidopingo
taisyklių pažeidimas remiantis teigiamu testo rezultatu arba kitų
antidopingo taisyklių pažeidimu, tuomet antidopingo organizacija
turi pareigą įrodyti, kad toks nukrypimas nenulėmė teigiamo
testo rezultato ar nebuvo faktinio antidopingo taisyklių pažeidimo
pagrindo priežastimi.
3.2.4
Apeliacine
tvarka
neskundžiamu
kompetentingos
jurisdikcijos teismo ar profesinės drausmės tribunolo sprendimu
konstatuoti faktai yra neginčijamas įrodymas sportininko ar kito
asmens, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas dėl šių faktų,
nenaudai, nebent sportininkas ar kitas asmuo įrodo, kad
sprendimu buvo pažeisti bendrieji teisingumo principai.
3.2.5 Nagrinėdama antidopingo taisyklių pažeidimą, bylą
nagrinėjanti teisėjų kolegija gali padaryti antidopingo taisyklių
pažeidimu kaltinamam sportininkui ar kitam asmeniui nepalankias
išvadas, remdamasi sportininko ar kito asmens atsisakymu
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dalyvauti bylos nagrinėjime (asmeniškai arba telefonu, kaip
nurodė bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija) arba atsakyti į bylą
nagrinėjančios teisėjų kolegijos ar Agentūros klausimus po to, kai
to buvo pareikalauta pakankamai anksti prieš bylos nagrinėjimą.
4 STRAIPSNIS.
4.1

DRAUDŽIAMŲJŲ MEDŽIAGŲ IR METODŲ SĄRAŠAS

Įtraukimas į Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašą

Į Antidopingo taisykles įtrauktas Draudžiamųjų medžiagų ir metodų
sąrašas, kurį WADA skelbia ir peržiūri, kaip nurodyta Kodekso 4.1
punkte ir kuris yra UNESCO Tarptautinės konvencijos prieš dopingo
sporte 1 priedas.
[4.1 punkto komentaras. Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas yra
publikuojamas Valstybės Žiniose, Agentūros www.antidopingas.lt ir WADA
www.wada-ama.org. interneto svetainėse.
4.2 Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše
draudžiamosios medžiagos ir draudžiamieji metodai
4.2.1

nurodytos

Draudžiamosios medžiagos ir draudžiamieji metodai

Jei Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše ir (arba) jo
pakeitimuose nenurodyta kitaip, Draudžiamųjų medžiagų ir
metodų sąrašas ir jo pakeitimai įsigalioja praėjus trims
mėnesiams po to, kai jį paskelbia WADA. Jokių papildomų
veiksmų Agentūrai imtis nereikia. Visi sportininkai ir kiti asmenys
privalo vadovautis Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašu ir jo
pakeitimais nuo jų įsigaliojimo dienos; jokie papildomi formalumai
nereikalingi. Visi sportininkai ir kiti asmenys turi susipažinti su
naujausia Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašo redakcija ir
visais pakeitimais.
4.2.2 Nurodytosios medžiagos
Taikant 10 straipsnį, visos draudžiamosios medžiagos yra
nurodytosios medžiagos, išskyrus anabolinių preparatų ir
hormonų klasės medžiagas bei tuos stimuliatorius ir hormoninius
antagonistus bei moduliatorius, kurie nurodyti Draudžiamųjų
medžiagų ir metodų sąraše. Draudžiamieji metodai nėra įtraukti į
nurodytųjų medžiagų kategoriją.
[4.2.2 punkto komentaras. 4.2.2 punkte įvardytos nurodytosios medžiagos
jokiu atveju neturėtų būti laikomos mažiau svarbiomis ar mažiau
pavojingomis, nei kiti dopingo preparatai. Tiesiog paprasčiausiai yra didesnė
tikimybė, kad sportininkas tokias medžiagas vartojo ne sportiniams
rezultatams pagerinti.]
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4.3 WADA
sąrašas

nustatytas

Draudžiamųjų

medžiagų

ir

metodų

WADA sprendimas dėl į Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašą
įtrauktinų draudžiamųjų medžiagų ir draudžiamųjų metodų, medžiagų
skirstymo į kategorijas Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše ir
medžiagos klasifikavimo kaip draudžiamosios visada arba tik per
varžybas yra galutinis ir sportininkas ar kitas asmuo negali jo užginčyti,
remdamasis argumentu, kad medžiaga ar metodas nebuvo maskavimo
reagentas, negalėjo pagerinti sportinių rezultatų, nesukėlė pavojaus
sveikatai ar neprieštaravo sportinei dvasiai.
4.4

Leidimai vartoti gydymui (LVG)
4.4.1 Draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų
buvimas ir (arba) draudžiamosios medžiagos vartojimas ar
draudžiamojo metodo naudojimas arba bandymas vartoti ar
naudoti, turėjimas ar paskyrimas arba bandymas turėti arba
paskirti nelaikomas antidopingo taisyklių pažeidimu, jeigu jis
atitinka pagal Tarptautinį leidimų vartoti gydymui išdavimo
standartą išduoto LVG nuostatas.
4.4.2 Jeigu savo interneto svetainėje Agentūra nenurodo kitaip,
bet koks nacionalinio lygmens sportininkas, kuriam gydymo
tikslais reikia pavartoti draudžiamąją medžiagą arba panaudoti
draudžiamąjį metodą, turi kreiptis į Agentūra dėl LVG iškart, kai
tik toks poreikis atsiranda ir bet kokiu atveju (išskyrus kritinių
situacijų atvejais, ypatingomis aplinkybėmis ar tais atvejais, kai
taikomas Tarptautinio leidimų vartoti gydymui išdavimo standarto
4.3 punktas) bent 30 dienų prieš kitas sportininko varžybas,
užpildant Agentūros interneto svetainėje www.antidopingas.lt
pateiktą formą. Agentūra suformuoja Leidimų vartoti gydymui
komitetą (toliau – LVG komitetas) LVG prašymams suteikti ar
pripažinti. LVG komitetas nedelsdamas išnagrinėja prašymą ir
priima dėl jo sprendimą pagal atitinkamas Tarptautinio leidimų
vartoti gydymui išdavimo standarto ir Agentūros interneto
svetainėje
www.antidopingas.lt
paskelbtų
LVG
komiteto
reikalavimų nuostatas. Taisyklių 4.4.6 punkto objektas, LVG
komiteto sprendimas yra galutinis Agentūros sprendimas, apie
kurį, vadovaujantis Tarptautiniu leidimų vartoti gydymui išdavimo
standartu per ADAMS informuojama WADA ir kitos susijusios
antidopingo organizacijos.

[4.4.2 punkto komentaras. Remiantis Tarptautinio leidimų vartoti gydymui
išdavimo standarto 5.1 punktu, Agentūra gali atsisakyti svarstyti išankstinius
prašymus suteikti LVG, pateiktus nacionalinio lygmens sportininkų tose sporto
šakose, kurioms Agentūros testų paskirstymo plane neteikiamas prioritetas,
tačiau tokiu atveju Agentūra bet kokiam vėliau testuojamam sportininkui
leidžia kreiptis dėl LVG suteikimo atgaline data.
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Su LVG prašymu pateikus neteisingą ar klaidinančiai neišsamią informaciją
(įskaitant, be kita ko, neinformavimą apie neigiamą atsakymą į ankstesnį kitai
antidopingo organizacijai pateiktą prašymą dėl tokio LVG), gali būti pareikštas
kaltinimas dėl kliudymo ar bandymo sukliudyti pagal 2.5 punktą.
Sportininkas neturėtų preziumuoti, kad jo prašymas suteikti arba pripažinti
LVG (ar pratęsti jo galiojimą) bus patenkintas. Sportininkas prisiima visą riziką
dėl bet kokio draudžiamosios medžiagos vartojimo ar draudžiamojo metodo
naudojimo prieš prašymo patenkinimą.]
4.4.3 Jei Agentūra nusprendžia testuoti sportininką, kuris nėra
tarptautinio lygmens arba nacionalinio lygmens sportininkas, ji
tokiam sportininkui leidžia kreiptis dėl atgaline data galiojančio
LVG bet kurios iš jo gydymui vartojamų medžiagų ar naudojamų
metodų atžvilgiu.
[4.4.3 punkto komentaras. Pagal Tarptautinį leidimų vartoti gydymui išdavimo
standartą nacionalinė antidopingo organizacija taip pat gali apriboti išankstinių
LVG išdavimą tam tikrų kategorijų nacionalinio lygmens sportininkams. Jeigu
nacionalinė antidopingo organizacija nusprendžia paimti mėginį iš nacionalinio
lygmens sportininko, iš kurio nacionalinė antidopingo organizacija nepriima
išankstinių LVG prašymų, tuomet nacionalinė antidopingo organizacija privalo
šiam sportininkui taip pat leisti pateikti prašymą dėl atgaline data galiojančio
LVG, jei to reikia.
4.4.4 Agentūros išduotas LVG galioja tik nacionaliniu lygmeniu;
jis nėra automatiškai galiojantis tarptautinio lygmens varžybų
atžvilgiu. Sportininkas, kuris yra ar tampa tarptautinio lygmens
sportininku, turi atlikti tokius veiksmus:
4.4.4.1 Jei sportininkas jau turi Agentūros suteiktą LVG
atitinkamai medžiagai ar metodui, jis gali kreiptis į savo
tarptautinę
federaciją
dėl LVG
pripažinimo
pagal
Tarptautinio leidimų vartoti gydymui išdavimo standarto 7
straipsnį. Jeigu minėtas LVG atitinka Tarptautiniame
leidimų vartoti gydymui išdavimo standarte nustatytus
kriterijus, tarptautinė federacija jį pripažįsta kaip tinkamą
ir tarptautinio lygmens varžyboms. Jeigu tarptautinė
federacija mano, kad Agentūros išduotas LVG neatitinka
minėtų nustatytų kriterijų ir atsisako jį pripažinti,
tarptautinė federacija apie tai nedelsdama informuoja
tarptautinio lygmens sportininką ir Agentūros nurodydama
priežastis. Tarptautinio lygmens sportininkas ir Agentūra
per 21 dieną nuo pranešimo gavimo gali perduoti klausimą
persvarstyti WADA. Perdavus klausimą persvarstyti WADA
pagal 4.4.6 punktą, Agentūros išduotas LVG išlieka galioti
iki bus priimtas WADA sprendimas, kai testavimas
atliekamas per nacionalinio lygmens varžybas ir ne tokių
varžybų metu (bet negalioja tarptautinio lygmens varžybų
atžvilgiu). Klausimo neperdavus persvarstyti WADA, LVG
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nebegalioja jokiu tikslu, pasibaigus peržiūrai skirtam 21
dienos laikotarpiui.
[4.4.4.1 punkto komentaras. Pagal Tarptautinio leidimų vartoti gydymui
išdavimo standarto 5.6 punktą ir 7.1 punkto a papunktį tarptautinė federacija
savo interneto svetainėje gali paskelbti, kad ji automatiškai pripažins
nacionalinių antidopingo organizacijų sprendimus dėl LVG (arba kai kurias
tokių sprendimų kategorijas, pavyzdžiui, dėl kai kurių medžiagų ar metodų).
Jeigu sportininko LVG patenka į automatiškai pripažįstamų LVG kategoriją, jis
neprivalo kreiptis į savo tarptautinę federaciją dėl atitinkamo LVG pripažinimo.
Remiantis Tarptautiniu leidimų vartoti gydymui išdavimo standarto
reikalavimais, Agentūra savo sportininkams padeda nustatyti, ar jiems reikia
kreiptis į tarptautinę federaciją arba didžiųjų renginių organizaciją dėl
Agentūros suteikto leidimo pripažinimo, taip pat pataria ir padeda šiems
sportininkams pripažinimo procedūros metu.
Jeigu tarptautinė federacija atsisako pripažinti Agentūros išduotą LVG tik dėl
to, kad trūksta medicininių dokumentų ar kitos informacijos, reikalingos įrodyti
atitiktį Tarptautinio leidimų vartoti gydymui išdavimo standarto kriterijams,
klausimas svarstyti WADA neperduodamas. Bylos medžiagą reikia papildyti ir
pateikti tarptautinei federacijai dar kartą.]
4.4.4.2 Jei sportininkas dar neturi Agentūros suteikto LVG
atitinkamai medžiagai ar metodui, jis privalo tiesiogiai
kreiptis į savo tarptautinę federaciją dėl LVG pagal
Tarptautinio leidimų vartoti gydymui išdavimo standarte
nustatytą procedūrą. Jeigu tarptautinė federacija patenkina
sportininko prašymą, ji apie tai informuoja sportininką ir
Agentūrą. Jeigu Agentūra mano, kad tarptautinės
federacijos išduotas LVG neatitinka Tarptautiniame leidimų
vartoti gydymui išdavimo standarte nustatytų kriterijų, per
21 dieną nuo tokio pranešimo ji gali perduoti klausimą
persvarstyti
WADA.
Agentūrai
perdavus
klausimą
persvarstyti WADA, tarptautinės federacijos išduotas LVG
išlieka galioti iki bus priimtas WADA sprendimas, kai
testavimas atliekamas per tarptautinio lygmens varžybas ir
ne tokių varžybų metu (bet negalioja nacionalinio lygmens
varžybų atžvilgiu). Agentūrai neperdavus klausimo
persvarstyti WADA, tarptautinės federacijos išduotas LVG
tampa galiojančiu ir nacionalinio lygmens varžyboms, kai
pasibaigia peržiūrai skirtas 21 dienos laikotarpis.
[4.4.4.2 punkto komentaras. Tarptautinė federacija ir Agentūra gali susitarti,
kad Agentūra nagrinės LVG prašymus tarptautinės federacijos vardu.]
4.4.5
LVG
galiojimo
pasibaigimas,
atšaukimas ar anuliavimas
4.4.5.1
LVG: a)

panaikinimas,

Pagal Lietuvos antidopingo taisykles suteiktas
nustoja galioti automatiškai, pasibaigus jo
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galiojimo terminui; jokie papildomi pranešimai ar
formalumai nereikalingi; b) gali būti panaikintas, jei
sportininkas nedelsdamas neįvykdo kokių nors reikalavimų
ar sąlygų, kurias LVG komitetas nustato išduodamas LVG;
c) LVG komiteto gali būti atšauktas, jei vėliau nustatoma,
kad kriterijai, kuriais remiantis suteiktas LVG, iš tikro nėra
patenkinti; d) gali būti anuliuotas po WADA atlikto
persvarstymo ar pagal pateiktą apeliaciją.
4.4.5.2
Tokiu atveju sportininkui netaikomos jokios
nuobaudos,
pagrįstos
atitinkamos
draudžiamosios
medžiagos ar draudžiamojo metodo naudojimu (vartojimu)
ar paskyrimu pagal LVG iki LVG galiojimo pasibaigimo,
panaikinimo, atšaukimo ar anuliavimo įsigaliojimo datos.
Pagal 7.2 punktą atliekant bet kokio vėlesnio teigiamo
testo rezultato peržiūrą, turi būti atsižvelgiama į tai, ar
toks rezultatas gali būti paaiškintas tuo, kad draudžiamoji
medžiaga buvo vartota arba draudžiamasis metodas buvo
naudotas iki minėtos datos, ir tokiu atveju antidopingo
taisyklės pažeidimas nėra konstatuojamas.
4.4.6

Sprendimų dėl LVG peržiūra ir apskundimas
4.4.6.1 Jei Agentūra atmeta LVG prašymą, sportininkas
apeliaciją gali paduoti tik 13.2.2 ir 13.2.3 punktuose
aprašytai nacionalinio lygmens apeliacinei institucijai.
4.4.6.2 WADA peržiūri visus tarptautinės federacijos
sprendimus nepripažinti Agentūros išduoto LVG, kuriuos jai
perduoda sportininkas arba Agentūra. Be to, WADA peržiūri
visus tarptautinės federacijos sprendimus išduoti LVG,
kuriuos jai perduoda Agentūrai. WADA gali bet kada
peržiūrėti bet kokius kitus sprendimus dėl LVG
suinteresuotų šalių prašymu arba savo iniciatyva. Jeigu
peržiūrimas sprendimas dėl LVG tenkina Tarptautiniame
leidimų vartoti gydymui išdavimo standarte nustatytus
kriterijus, WADA jo nekeičia. Jei sprendimas dėl LVG
neatitinka minėtų kriterijų, WADA jį anuliuoja.
4.4.6.3 Apeliaciją bet kokio tarptautinės federacijos (arba
Agentūros, kai ji sutinka svarstyti prašymą už tarptautinę
federaciją) sprendimo dėl LVG, kurio WADA neperžiūri arba
kurį WADA peržiūri, bet po peržiūros nepanaikina,
sportininkas ir (arba) Agentūra, vadovaudamiesi 13
straipsniu, gali paduoti tik CAS.

[4.4.6.3 punkto komentaras. Tokiais atvejais apeliacija duodama dėl
tarptautinės federacijos LVG sprendimo, o ne dėl WADA sprendimo
neperžiūrėti LVG sprendimo arba (jį peržiūrėjus) nepanaikinti LVG sprendimo.
Tačiau LVG sprendimo negalima apskųsti apeliacine tvarka tol, kol WADA
nepaskelbia savo sprendimo. Bet kokiu atveju, ir WADA peržiūrėjus
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sprendimą, ir jo neperžiūrėjus, WADA pranešama apie apeliaciją, kad ji galėtų
dalyvauti jos svarstyme, jei manys, kad to reikia.]
4.4.6.4 Apeliaciją dėl WADA sprendimo panaikinti LVG
sprendimą sportininkas, Agentūra ir (arba) suinteresuota
tarptautinė federacija, vadovaudamiesi 13 straipsniu, gali
paduoti tik CAS.
4.4.6.5 Per protingą laiko tarpą nesiėmus veiksmų dėl
tinkamai pateikto prašymo išduoti (pripažinti) LVG arba
peržiūrėti LVG sprendimą, laikoma, kad paraiška atmesta.
5 STRAIPSNIS
5.1

TESTAVIMAS IR TYRIMAI

Testavimo ir tyrimų paskirtis

Testavimas ir tyrimai atliekami tik dėl kovos su dopingo vartojimu. Jie
atliekami vadovaujantis Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto
nuostatomis bei konkrečiais šį Tarptautinį standartą papildančiais
Agentūros protokolais.
5.1.1 Testavimas atliekamas siekiant gauti tyrimu pagrįstus
įrodymus, kad sportininkas laikosi (nesilaiko) griežto Kodekso
draudimo dėl draudžiamosios medžiagos buvimo (vartojimo) ar
draudžiamojo metodo naudojimo. Testų paskirstymo planas,
testavimas, veikla po testavimo ir visa susijusi Agentūros
vykdoma veikla turi atitikti Tarptautinio testavimo ir tyrimų
standarto nuostatas. Agentūra nustato, kiek testų pagal užimtą
galutinę vietą, testų atsitiktinės atrankos būdu ir tikslinių tekstų
turi būti atlikta vadovaujantis Tarptautiniame testavimų ir tyrimų
standarte nurodytais kriterijais. Visos Tarptautinio testavimo ir
tyrimų standarto nuostatos tokio testavimo atžvilgiu taikomos
automatiškai.
5.1.2 Tyrimai atliekami:
5.1.2.1 dėl netipinių rezultatų, netipinių rezultatų pagal
biologinio paso duomenis ir teigiamų rezultatų pagal
biologinio paso duomenis atitinkamai pagal 7.4 ir 7.5
punktus, renkant duomenis ar įrodymus (ypač tyrimais
pagrįstus įrodymus) tam, kad būtų nustatyta, ar nebuvo
padarytas antidopingo taisyklių pažeidimas pagal 2.1 ir
(arba) 2.2 punktą;
5.1.2.2 kai yra kitų galimų antidopingo taisyklių
pažeidimų pagal 7.6 ir 7.7 punktus požymių, renkant
duomenis ar įrodymus (ypač ne tyrimais pagrįstus
įrodymus) tam, kad būtų nustatyta, ar nebuvo
padarytas antidopingo taisyklių pažeidimas pagal bet
kurį 2.2–2.10 punktą.
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5.1.3 Agentūra gali iš visų prieinamų šaltinių gauti antidopingo
duomenis, juos vertinti ir tvarkyti siekiant sėkmingai įgyvendinti
veiksmingą, sumanų ir proporcingą testų paskirstymo planą,
planuoti tikslinį testavimą ir (arba) suformuoti galimo (-ų)
antidopingo taisyklių pažeidimo (-ų) tyrimo pagrindą.

5.2

Įgaliojimai atlikti testavimą
5.2.1 Atsižvelgiant į Kodekso 5.3 straipsnyje nustatytus
testavimo renginiuose jurisdikcijos apribojimus, Agentūra turi
testavimo per varžybas ir ne varžybų metu įgaliojimus visų
sportininkų, patenkančių į Antidopingo taisyklių 1.3 punkto
taikymo sritį, atžvilgiu.
5.2.2 Agentūra gali pareikalauti, kad bet kuris sportininkas, kurio
atžvilgiu ji turi testavimo įgaliojimus (įskaitant bet kurį
sportininką, kuriam paskirtas diskvalifikacijos laikotarpis), bet
kuriuo metu ir bet kurioje vietoje duotų mėginį.

[5.2.2 punkto komentaras. Jeigu sportininkas nenurodė 60 minučių testavimo
laikotarpio nuo 23:00 iki 6:00 valandos ir kitaip nesutiko būti testuojamas per
tą laikotarpį, Agentūra tuo laikotarpiu sportininko netestuoja, nebent turėtų
rimtą ir konkretų įtarimą, kad sportininkas gali vartoti dopingą.
Prieštaravimas, kad Agentūra neturėjo pakankamo įtarimo, kad atliktų
testavimą per ši laikotarpį, negali būti gynybinis argumentas byloje dėl
antidopingo taisyklių pažeidimo, pagrįstas tokiu testu arba bandymu atlikti
testą.]
5.2.3 WADA turi testavimo per varžybas ir ne varžybų metu
įgaliojimus, kaip nurodyta Kodekso 20.7.8 punkte.
5.2.4 Jeigu tarptautinė federacija ar didžiųjų renginių
organizacija Agentūrai paveda atlikti bet kurią testavimo dalį arba
dėl to sudaro su ja sutartį (tiesiogiai arba per nacionalinę
federaciją), Agentūra gali rinkti papildomus mėginius arba
nurodyti laboratorijai atlikti kitų rūšių tyrimus Agentūros sąskaita.
Jeigu renkami papildomi mėginiai arba atliekami kitų rūšių
tyrimai, apie tai informuojama tarptautinė federacija ir didžiųjų
renginių organizacija.
5.2.5 Jei kita antidopingo organizacija, turinti testavimo
įgaliojimus sportininko, kuriam taikomos Lietuvos antidopingo
taisyklės, atžvilgiu, atlieka to sportininko testavimą, Agentūra ir
sportininko nacionalinė federacija tokį testavimą pripažįsta pagal
15 straipsnį ir (jei taip sutarta su minėta kita antidopingo
organizacija arba numatyta Kodekso 7 straipsnyje), Agentūra,
remdamasi Antidopingo taisyklėmis, gali sportininkui iškelti bylą
dėl bet kurios (-ių) antidopingo taisyklės (-ių) nesilaikymo,
susijusio su tokiu testavimu.
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5.3

Testavimas renginyje
5.3.1 Išskyrus Kodekso 5.3 punkte numatytus atvejus, tik viena
organizacija turėtų būti atsakinga už testavimo renginio vietoje
renginio
laikotarpiu
inicijavimą
ir
vadovavimą
jam.
Tarptautiniuose renginiuose, vykstančiuose Lietuvoje, mėginių
paėmimą inicijuoja ir jam vadovauja tarptautinė federacija (ar bet
kokia kita tarptautinė organizacija, kuri yra renginio valdymo
organas). Nacionaliniuose renginiuose, vykstančiuose Lietuvoje,
mėginių paėmimą inicijuoja ir jam vadovauja Agentūra. Agentūrai
(ar renginio valdymo organui) paprašius, bet koks testavimas
renginio laikotarpiu ne renginio vietoje derinamas su Agentūra
(arba tuo valdymo organu).
5.3.2 Jeigu antidopingo organizacija, kuri nėra atsakinga už
testavimo renginyje inicijavimą ir koordinavimą, tačiau šiaip
turėtų teisę testavimą atlikti, nori vykdyti sportininkų testavimą
renginio
laikotarpiu
renginio
vietoje,
tokia
antidopingo
organizacija pirma kreipiasi į Agentūrą (arba renginio valdymo
organą), kad gautų leidimą tokį testavimą atlikti ir koordinuoti.
Jeigu antidopingo organizacijos netenkina Agentūros (arba
renginio valdymo organo) atsakymas, antidopingo organizacija,
remdamasi Tarptautiniame testavimo ir tyrimų standarte
nustatytomis procedūromis, gali paprašyti, kad WADA duotų
leidimą vykdyti testavimą ir nustatytų, kaip tokį testavimą
koordinuoti. WADA tokiam testavimui leidimo nesuteikia, prieš tai
nepasikonsultavusi su Agentūra (ar renginio valdymo organu) ir
jų
neinformavusi.
WADA
sprendimas
yra
galutinis
ir
neskundžiamas. Išskyrus leidime vykdyti testavimą numatytus
atvejus, tokie testai laikomi ne varžybų metu atliekamais testais.
Už bet kokio tokio testo rezultatų valdymą atsakinga testą
inicijavusi antidopingo organizacija, nebent renginio valdymo
organo taisyklėse būtų numatyta kitaip.
5.3.3 Nacionalinės
federacijos
bei
nacionalinių
renginių
organizaciniai komitetai teikia leidimus tokiuose renginiuose
vykdyti nepriklausomų stebėtojų programą ir padeda ją vykdyti.

5.4

Testų paskirstymo planavimas

Vadovaudamasi Tarptautiniu testavimo ir tyrimų standartu ir derindama
veiksmus su kitomis tų pačių sportininkų testavimą vykdančiomis
antidopingo organizacijomis, ir Agentūra parengia ir įgyvendina
veiksmingą, sumanų ir proporcingą testų paskirstymo planą, kuriame
pagal Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto reikalavimus tinkamai
pagal svarbą išdėsto sporto rūšis, sportininkų kategorijas, testavimo
rūšis, imamų mėginių rūšis ir mėginių tyrimų rūšis. WADA paprašius,
Agentūra jai pateikia savo galiojančią testų paskirstymo plano redakciją.
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5.5

Testavimo koordinavimas

Jei įmanoma, testavimas koordinuojamas ADAMS ar kita WADA
patvirtinta sistema, siekiant kuo labiau padidinti bendrų testavimo
pastangų veiksmingumą ir išvengti nereikalingo pasikartojančio
testavimo.
5.6

Informacija apie sportininko buvimo vietą
5.6.1 Agentūra nustato Registruotąjį testuotinų sportininkų
sąrašą, sudarytą iš sportininkų, kurie privalo įvykdyti Tarptautinio
testavimo ir tyrimų standarto I priede išvardintus reikalavimus.
Kiekvienas Registruotajame testuotinų sportininkų sąraše
nurodytas sportininkas, vadovaudamasis Tarptautinio testavimo ir
tyrimų standarto I priedu, atlieka tokius veiksmus: a) kas ketvirtį
Agentūrai praneša apie savo buvimo vietą; b) prireikus, atnaujina
minėtą informaciją, kad ji visada būtų tiksli ir išsami; c)
nurodytoje buvimo vietoje sudaro galimybę jį testuoti.
5.6.2 Agentūra per ADAMS pateikia sąrašą, kuriame nurodyti į
jos Registruotąjį testuotinų sportininkų sąrašą įtraukti sportininkai
pagal vardą ir pavardę arba aiškiai apibrėžtus konkrečius
kriterijus. Agentūra su tarptautinėmis federacijomis koordinuoja
tokių sportininkų identifikavimą ir informacijos apie jų buvimo
vietą rinkimą. Jei į Registruotąjį testuotinų sportininkų sąrašą
sportininką įtraukė jo tarptautinė federacija arba į nacionalinį
Registruotąjį testuotinų sportininkų sąrašą jį įtraukė Agentūra,
Agentūra ir tarptautinė federacija tarpusavyje susitaria, kuri iš jų
priims pranešimą apie to sportininko buvimo vietą; jokiu atveju
negalima reikalauti, kad sportininkas pranešimą apie savo buvimo
vietą pateiktų joms abiems. Prireikus Agentūra peržiūri ir
atnaujina sportininkų įtraukimo į jos Registruotąjį testuotinų
sportininkų sąrašą kriterijus, taip pat, remdamasi minėtais
kriterijais, pagal poreikį periodiškai peržiūri savo Registruotojo
testuotinų sportininkų sąrašo sudėtį. Prieš sportininkus įtraukiant
į Registruotąjį testuotinų sportininkų sąrašą ir išbraukus iš sąrašo,
jie apie tai informuojami.
5.6.3 Įgyvendinant 2.4 punktą, sportininkui neįvykdžius
Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto reikalavimų, tai
laikoma pranešimo apie buvimo vietą nepateikimu arba praleistu
testu (kaip apibrėžta Tarptautiniame testavimo ir tyrimų
standarte), jeigu tenkinamos Tarptautiniame testavimo ir tyrimų
standarte nurodytos pranešimo apie buvimo vietą nepateikimo ar
praleisto testo konstatavimo sąlygos.
5.6.4 Į Agentūros Registruotąjį testuotinų sportininkų sąrašą
įtrauktas sportininkas ir toliau privalo vykdyti informacijos apie
buvimo vietą teikimo reikalavimus pagal Tarptautinio testavimo ir
tyrimų standarto I priedą, iki to momento, kai: a) sportininkas
raštu informuoja Agentūra apie savo pasitraukimą iš sporto arba
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b) Agentūra jį informuoja, kad jis nebeatitinka įtraukimo į
Agentūros Registruotąjį testuotinų sportininkų sąrašą kriterijų.
5.6.5 Informacija apie sportininko buvimo vietą dalijamasi (per
ADAMS) su WADA ir kitomis įgaliojimus testuoti šį sportininką
turinčiomis antidopingo organizacijomis, visuomet griežtai
saugomas jos slaptumas, ji naudojama tik Kodekso 5.6 punkte
nurodytais tikslais ir, tapusi tam nebereikalinga, sunaikinama
pagal Tarptautinį privatumo ir asmeninės informacijos apsaugos
standartą.
5.7 Iš sportinės veiklos pasitraukusių sportininkų grįžimas į
varžybas
5.7.1 Į Agentūros Registruotąjį testuotinų sportininkų sąrašą
įtrauktas sportininkas, pranešęs Agentūrai apie pasitraukimą iš
sporto, negali vėl pradėti dalyvauti tarptautinių renginių ar
nacionalinių renginių varžybose tol, kol jis nepateikė Agentūra
rašytinio pranešimo apie savo ketinimą vėl pradėti dalyvauti
varžybose ir nesudarė galimybių jį testuoti bent šešis mėnesius
iki sugrįžimo į varžybas; turi būti vykdomi (jei reikalaujama) ir
Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto I priede nustatyti
reikalavimai
dėl
buvimo
vietos
deklaravimo.
WADA,
konsultuodamasi su Agentūra ir sportininko tarptautine
federacija, gali taikyti taisyklės, kuria reikalaujama raštu pranešti
prieš šešis mėnesius, išimtį, jeigu griežtas šios taisyklės taikymas
būtų akivaizdžiai neteisingas sportininko atžvilgiu. Šis sprendimas
gali būti apskųstas remiantis 13 straipsniu. Bet kokie varžybų
rezultatai, pasiekti pažeidžiant 5.7.1 punktą, anuliuojami.
5.7.2 Jeigu sportininkas pasitraukia iš sportinės veiklos
nepasibaigus jo diskvalifikacijos laikotarpiui, jis negali vėl pradėti
varžytis
tarptautiniuose
renginiuose
ar
nacionaliniuose
renginiuose tol, kol nepateikia išankstinio rašytinio pranešimo
prieš šešis mėnesius (arba laikotarpį, atitinkantį likusį
diskvalifikacijos laiką nuo sportininko pasitraukimo iš sporto
dienos, jeigu tas laikotarpis ilgesnis nei šeši mėnesiai) Agentūrai
bei savo tarptautinei federacijai, informuodamas jas apie
ketinimą vėl pradėti varžytis, ir nesudaro galimybės tuo
pranešimo laikotarpiu jį testuoti; turi būti vykdomi (jei
reikalaujama) ir Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto I
priede nustatyti reikalavimai dėl buvimo vietos
6 STRAIPSNIS

MĖGINIŲ TYRIMAS

Mėginiai tiriami vadovaujantis šiais principais:
6.1 Naudojimasis
laboratorijomis

akredituotomis

ir

patvirtintomis
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Pagal 2.1 punktą mėginiai tiriami tik WADA akredituotose ar kitaip
WADA patvirtintose laboratorijose. WADA akredituotas ar WADA
patvirtintas laboratorijas mėginiams ištirti savo nuožiūra pasirenka
Agentūra.
[6.1 punkto komentaras. 2.1 punkto pažeidimai gali būti nustatyti tik ištyrus
mėginį WADA akredituotoje laboratorijoje arba kitoje WADA patvirtintoje
laboratorijoje. Kitų punktų pažeidimai gali būti nustatomi naudojant kitų
laboratorijų atliktų tyrimų rezultatus, jei tie rezultatai yra patikimi.]
6.2

Mėginių tyrimo tikslas
Mėginiai tiriami siekiant aptikti į Draudžiamųjų medžiagų ir
metodų sąrašą įtrauktų draudžiamųjų medžiagų ir draudžiamųjų
metodų bei kitų medžiagų, kaip nurodo WADA pagal Kodekso 4.5
punkte aprašytą Stebėsenos programą, arba padėti gauti
atitinkamų sportininko šlapimo, kraujo ar kitos tarpląstelinės
medžiagos rodiklių profilį, taip pat DNR ir genomų profilį, arba bet
kokiu kitu teisėtu kovos su dopingo tikslu. Mėginius galima rinkti
ir laikyti būsimiems tyrimams.

[6.2 punkto komentaras. Pavyzdžiui, atitinkama profilio informacija galėtų būti
naudojama vadovaujant tiksliniam testavimui arba padedant nagrinėti
antidopingo taisyklių pažeidimo bylą pagal 2.2 punktą, arba abiem tikslais.]
6.2.2 Agentūra laboratorijų paprašo mėginius tirti pagal Kodekso
6.4 punktą ir Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto 4.7
punktą.
6.3

Mėginių moksliniai tyrimai

Joks mėginys negali būti naudojamas moksliniams tyrimams be raštiško
sportininko sutikimo. Jei mėginiai naudojami ne 6.2 punkte nurodytais
tikslais, bet kokios jų atpažinimo priemonės turi būti pašalintos taip, kad
mėginių nebūtų galima susieti su konkrečiu sportininku.
6.4

Mėginių tyrimo ir pranešimo apie rezultatus standartai

Laboratorijos mėginius tiria ir apie rezultatus praneša pagal Tarptautinį
laboratorijų standartą. Kad būtų užtikrintas veiksmingas testavimas,
Kodekso 5.4.1 punkte nurodytame techniniame dokumente nustatomos
rizikos vertinimu pagrįstos mėginių tyrimo parinktys, pritaikytos
konkrečioms sporto šakoms ir sporto rūšims, o laboratorijos mėginius
tiria pagal tas parinktis, išskyrus šiuos atvejus:
6.4.1 Agentūra gali paprašyti, kad laboratorijos jos mėginius tirtų
naudodamos platesnes parinktis, nei aprašytosios techniniame
dokumente;
6.4.2 Agentūra gali paprašyti, kad laboratorijos jos mėginius tirtų
naudodamos siauresnes parinktis, nei aprašytosios techniniame
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dokumente, tik tuo atveju, jeigu įtikina WADA, kad dėl tam tikrų
jos šalyje ar atitinkamoje sporto šakoje susiklosčiusių aplinkybių,
kaip nustatyta jų testų paskirstymo plane, pakaktų siauresnio
tyrimo.
6.4.3 Kaip numatyta Tarptautiniame laboratorijų standarte,
laboratorijos savo iniciatyva ir savo sąskaita gali tirti mėginius
siekdamos nustatyti, ar nėra draudžiamųjų medžiagų ar
draudžiamųjų metodų, kurie nėra įtraukti į techniniame
dokumente aprašytą mėginio tyrimo parinktį ar kurių nenurodė
testavimo institucija. Tokių tyrimų rezultatai pranešami ir galioja
lygiai taip pat bei turi tokias pačias pasekmes, kaip bet koks kitas
tyrimo rezultatas.
[6.4 punkto komentaras. Šio punkto tikslas – praplėsti „sumanaus testavimo“
principą iki mėginio tyrimo parinkties taip, kad kuo veiksmingiau ir
operatyviau būtų aptiktas dopingas. Pripažįstama, kad kovos su dopingu
ištekliai yra riboti ir kad mėginių tyrimo parinkties išplėtimu kai kuriose sporto
šakose ir šalyse būtų galima sumažinti mėginių, kuriuos galima tirti, skaičių.]
6.5 Vėlesnis mėginių tyrimas
Bet kokį mėginį saugoti ir vėliau 6.2 punkte nurodytais tikslais
papildomai ištirti gali: a) WADA – bet kuriuo metu; ir (arba) b) Agentūra
– bet kuriuo metu iki to momento, kai Agentūra sportininkui praneša A
ir B mėginių tyrimų rezultatus (arba tik A mėginio rezultatą, jei B
mėginio tyrimo atsisakoma ar jis neatliekamas), kurie sudaro 2.1
punkte apibrėžto antidopingo taisyklių pažeidimo įtarimo pagrindą.
Atliekant tokį papildomą mėginių tyrimą laikomasi Tarptautinio
laboratorijų standarto ir Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto
reikalavimų.
7 STRAIPSNIS
7.1

REZULTATŲ VALDYMAS

Atsakomybė už rezultatų valdymą
7.1.1 Agentūra prisiima atsakomybę už rezultatų, susijusių su jos
antidopingo
jurisdikcijoje
esančiais sportininkais
ir kitais
asmenimis, valdymą pagal Kodekso 7 straipsnyje išdėstytus
principus.
7.1.2 Siekiant nustatyti, kam tenka atsakomybė už rezultatų
valdymą, laikomasi principo, kad tuo atveju, kai Agentūra
nusprendžia
paimti
papildomus
mėginius
5.2.4
punkte
nurodytomis aplinkybėmis, tuomet ji laikoma antidopingo
organizacija, inicijavusia mėginių paėmimą ir jam vadovavusia.
Tačiau, jeigu Agentūra tik nurodo laboratorijai atlikti papildomų
rūšių tyrimus Agentūros sąskaita, tuomet tarptautinė federacija
arba didžiųjų renginių organizacija laikoma antidopingo
organizacija, kuri inicijavo mėginių paėmimą ir jam vadovavo.
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7.2

Agentūros inicijuotų testų teigiamų rezultatų patikrinimas

Agentūra inicijuotų testų rezultatų valdymas vykdomas taip:
7.2.1 Užkoduoti visų tyrimų rezultatai įgalioto laboratorijos
atstovo pasirašytu pranešimu siunčiami Agentūrai. Visas
susirašinėjamas vykdomas slaptai, laikantis ADAMS reikalavimų.
7.2.2 Gavusi teigiamą testo rezultatą, Agentūra atlieka
patikrinimą, siekdama nustatyti, ar: a) yra išduotas arba bus
išduotas galiojantis LVG, kaip numatyta Tarptautiniame leidimų
vartoti gydymui išdavimo standarte; arba b) yra koks nors
akivaizdus nukrypimas nuo Tarptautinio testavimo ir tyrimų
standarto arba Tarptautinio laboratorijų standarto, kuris buvo
teigiamo testo rezultato priežastimi.
7.2.3 Jeigu atlikus teigiamo testo rezultato patikrinimą pagal
7.2.2 punktą nustatoma, kad yra galiojantis LVG arba nukrypimas
nuo Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto arba Tarptautinio
laboratorijų standarto, kuris buvo teigiamo testo rezultato
priežastimi, viso testo rezultatas laikomas neigiamu ir apie tai
informuojamas sportininkas, sportininko tarptautinė federacija,
sportininko nacionalinė federacija ir WADA.
7.3 Pranešimas
rezultatų

atlikus

patikrinimą

dėl

teigiamų

testo

7.3.1 Jeigu, atlikus patikrinimą dėl teigiamo testo rezultato
pagal 7.2.2 punktą, nenustatoma, kad yra galiojantis LVG arba
teisė į LVG, kaip numatyta Tarptautiniame leidimų vartoti
gydymui išdavimo standarte, arba kad buvo nukrypimų nuo
Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto ar Tarptautinio
laboratorijų standarto, kurie lėmė teigiamą testo rezultatą,
[NADO] 14.1 punkte nurodytu būdu nedelsdama informuoja
sportininką ir tuo pačiu metu sportininko tarptautinę federaciją
bei sportininko nacionalinę federaciją bei WADA apie: a) teigiamą
testo rezultatą; b) pažeistą antidopingo taisyklę; c) sportininko
teisę nedelsiant prašyti ištirti B mėginį, o nepateikus tokio
prašymo iki nustatyto termino, gali būti laikoma, kad B mėginio
tyrimo atsisakyta; d) numatytą B mėginio tyrimo datą, laiką ir
vietą, jeigu sportininkas arba Agentūra nusprendžia prašyti ištirti
B mėginį; e) galimybę sportininkui ir (arba) sportininko atstovui
dalyvauti atidarant B mėginio indelį ir atliekant jo tyrimą
Tarptautiniame laboratorijų standarte nurodytomis sąlygomis; f)
sportininko teisę prašyti A ir B mėginių tyrimo laboratorijos
dokumentų
rinkinio,
kuriame
pateikiama
Tarptautiniame
laboratorijų standarte reikalaujama informacija, kopijų. Jeigu
Agentūra nusprendžia teigiamo testo rezultato nelaikyti
antidopingo taisyklių pažeidimu, ji apie tai praneša sportininkui,
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sportininko tarptautinei
federacijai ir WADA.

federacijai,

sportininko

nacionalinei

7.3.2 Sportininkui arba Agentūrai paprašius, turi būti sudarytos
sąlygos B mėginį ištirti remiantis Tarptautiniu laboratorijų
standartu. Sportininkas gali pripažinti A mėginio tyrimo
rezultatus, atsisakydamas reikalavimo atlikti B mėginio tyrimą.
Tačiau Agentūra gali nuspręsti atlikti B mėginio tyrimą.
7.3.3 Sportininkui ir (arba) jo atstovui leidžiama dalyvauti B
mėginio tyrime. Be to, leidžiama dalyvauti Agentūros atstovui.
7.3.4 Jeigu B mėginio tyrimas nepatvirtina A mėginio tyrimo
rezultatų, tuomet (išskyrus atvejus, kai Agentūra bylos
nagrinėjimą tęsia antidopingo taisyklės pažeidimo pagrindu pagal
2.2 punktą) viso testo rezultatas laikomas neigiamu ir apie tai
pranešama sportininkui, sportininko tarptautinei federacijai,
sportininko nacionalinei federacijai ir WADA.
7.3.5 Jei B mėginio tyrimas patvirtina A mėginio tyrimo
rezultatą,
rezultatai
pranešami
sportininkui,
sportininko
tarptautinei federacijai, sportininko nacionalinei federacijai ir
WADA.
7.4

Netipinių rezultatų patikrinimas
7.4.1 Kaip numatyta Tarptautiniame laboratorijų standarte, tam
tikrais
atvejais
laboratorijoms
nurodoma
pranešti
apie
draudžiamųjų medžiagų, kurios gali gamintis ir organizme,
buvimą, kaip apie netipinius rezultatus, t. y. rezultatus, kuriuos
reikia tirti toliau.
7.4.2 Gavusi netipinį rezultatą, Agentūra atlieka patikrinimą,
siekdama nustatyti, ar: a) yra išduotas arba bus išduotas
galiojantis LVG, kaip numatyta Tarptautiniame leidimų vartoti
gydymui išdavimo standarte; arba b) yra koks nors akivaizdus
nukrypimas nuo Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto arba
Tarptautinio laboratorijų standarto, kuris buvo netipinio rezultato
priežastimi.
7.4.3 Jeigu atlikus netipinio rezultato patikrinimą pagal 7.4.2
punktą nustatoma, kad yra galiojantis LVG arba nukrypimas nuo
Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto arba Tarptautinio
laboratorijų standarto, kuris buvo netipinio rezultato priežastimi,
viso testo rezultatas laikomas neigiamu ir apie tai informuojamas
sportininkas, sportininko tarptautinė federacija, sportininko
nacionalinė federacija ir WADA.
7.4.4 Jeigu, atlikus šį patikrinimą nenustatoma, kad yra
galiojantis LVG arba kad buvo nukrypimų nuo Tarptautinio
testavimo ir tyrimų standarto ar Tarptautinio laboratorijų
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standarto, kurie lėmė netipinį rezultatą, Agentūra atlieka reikiamą
tyrimą arba užtikrina, kad jis būtų atliktas. Baigus tyrimą,
netipinis rezultatas arba laikomas teigiamu testo rezultatu pagal
7.3.1 punktą arba, priešingu atveju, sportininkui, sportininko
tarptautinei federacijai, sportininko nacionalinei federacijai ir
WADA pranešama, kad netipinis rezultatas nebus įformintas kaip
teigiamas testo rezultatas.
7.4.5 Agentūra nepateikia pranešimo apie netipinį rezultatą tol,
kol ji neužbaigia savo tyrimo ir nenusprendžia, ar ji laikys netipinį
rezultatą teigiamu testo rezultatu, nebent būtų viena šių
aplinkybių:
7.4.5.1 Jeigu Agentūra nustato, kad B mėginys turėtų būti
ištirtas iki bus baigtas jos tyrimas, Agentūra gali atlikti B
mėginio tyrimą prieš tai pateikdama sportininkui
pranešimą, kuriame turi būti netipinio rezultato aprašymas
ir 7.3.1 punkto d-f papunkčiuose nurodyta informacija.
7.4.5.2 Jeigu Agentūra a) iš didžiųjų renginių organizacijos
prieš pat vieną iš jos tarptautinių renginių arba iš b) sporto
organizacijos, kuri privalo laikytis artėjančio komandos
narių atrankos tarptautiniam renginiui termino, gauna
prašymą atskleisti, ar yra nagrinėjamas klausimas dėl kurio
nors
didžiųjų
renginių
organizacijos
arba
sporto
organizacijos pateiktame sąraše esančio sportininko
netipinis rezultatas, Agentūra tokią informaciją pateikia
didžiųjų renginių organizacijai arba sporto organizacijai,
prieš tai sportininkui pranešusi apie netipinį rezultatą.
7.5
Netipinių rezultatų pagal biologinio paso duomenis ir
teigiamų rezultatų pagal biologinio paso duomenis patikrinimas
Netipinių rezultatų pagal biologinio paso duomenis ir teigiamų rezultatų
pagal biologinio paso duomenis patikrinimas atliekamas pagal
Tarptautinį testavimo ir tyrimų standartą ir Tarptautinį laboratorijų
standartą. Agentūra įsitikinus, kad yra padarytas antidopingo taisyklių
pažeidimas, ji nedelsdama savo taisyklėse nustatytu būdu praneša
sportininkui (ir tuo pat metu – sportininko tarptautinei federacijai,
sportininko nacionalinei federacijai ir WADA) apie įtariamą antidopingo
taisyklės pažeidimą bei tokio įtarimo pagrindą.
7.6 Su buvimo vieta susijusių pažeidimų atvejų patikrinimas
Agentūra patikrina galimus pranešimo nepateikimo ir praleistų testų (kaip
apibrėžta Tarptautiniame testavimo ir tyrimų standarte) atvejus,
susijusius su sportininkais, kurie informaciją apie savo buvimo vietą
Agentūra teikia pagal Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto I priedą.
Agentūra įsitikinus, kad yra padarytas 2.4 punkte nurodytas antidopingo
taisyklių pažeidimas, ji nedelsdama savo taisyklėse nustatytu būdu
praneša sportininkui ir sportininko nacionalinei federacijai (ir tuo pat
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metu – sportininko tarptautinei federacijai ir WADA), kad ji įtaria, jog
pažeistas 2.4 punktas, nurodydama tokio įtarimo pagrindą.
7.7 Kitų antidopingo taisyklių pažeidimų, nenurodytų 7.2–7.6
punktuose, patikrinimas
Agentūra atlieka reikalingą tolesnį galimo antidopingo taisyklių,
neaprašytų 7.2-7.6 punktuose, pažeidimo tyrimą. Agentūra įsitikinus,
kad yra padarytas antidopingo taisyklių pažeidimas, ji nedelsdama savo
taisyklėse nustatytu būdu praneša atitinkamai nacionalinei federacijai,
sportininkui ar kitam asmeniui (ir tuo pat metu – sportininko
tarptautinei federacijai ir WADA) apie įtariamą antidopingo taisyklės
pažeidimą bei tokio įtarimo pagrindą.
7.8
Anksčiau
nustatymas

padarytų

antidopingo

taisyklių

pažeidimų

Prieš sportininkui ar kitam asmeniui pranešdama apie įtariamą
antidopingo taisyklių pažeidimą, kaip numatyta pirmiau, Agentūra
pasinaudoja ADAMS ir susisiekia su WADA ar kitomis atitinkamomis
antidopingo organizacijomis, siekdama išsiaiškinti, ar koks nors
antidopingo taisyklių pažeidimas nebuvo padarytas anksčiau.
7.9

Laikinas nušalinimas
7.9.1 Privalomas laikinas nušalinimas. Jeigu atlikus A
mėginio
tyrimą
gaunamas
teigiamas
testo
rezultatas
draudžiamosios medžiagos, kuri nėra nurodytoji medžiaga, arba
draudžiamojo metodo atžvilgiu, o atlikus patikrinimą pagal 7.2.2
punktą, nenustatoma, kad yra galiojantis LVG arba kad buvo
nukrypimų nuo Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto ar
Tarptautinio laboratorijų standarto, kurie lėmė teigiamą testo
rezultatą, laikinas nušalinimas taikomas teikiant 7.2, 7.3 ar 7.5
punktuose nurodytą pranešimą arba iškart po jo pateikimo.
7.9.2 Neprivalomas laikinas nušalinimas. Jei nurodytosios
medžiagos atžvilgiu gaunamas teigiamas testo rezultatas arba
nustatomi kiti, 7.9.1 punkte nenurodyti, antidopingo taisyklių
pažeidimai, Agentūra sportininkui ar kitam asmeniui, įtariamam
antidopingo taisyklių pažeidimu, laikiną nušalinimą gali taikyti bet
kuriuo metu po patikrinimo ir 7.2-7.7 punktuose aprašyto
pranešimo ir prieš galutinį bylos nagrinėjimą, aprašytą 8
straipsnyje.
7.9.3 Kai laikinas nušalinimas taikomas pagal 7.9.1 ar 7.9.2
punktus, sportininkui ar kitam asmeniui suteikiama: a)
preliminaraus bylos nagrinėjimo galimybė arba prieš pritaikant
laikiną nušalinimą, arba nedelsiant jau pritaikius laikiną
nušalinimą; arba b) pagreitinto galutinio bylos nagrinėjimo
galimybė pagal 8 straipsnį nedelsiant jau pritaikius laikiną
nušalinimą. Be to, sportininkas ar kitas asmuo turi teisę apskųsti
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laikiną nušalinimą pagal 13.2 punktą (išskyrus 7.9.3.1 punkte
nustatytus atvejus)
7.9.3.1
Laikiną nušalinimą galima atšaukti, jeigu bylą
nagrinėjančiai kolegijai sportininkas įrodo, kad pažeidimo
priežastimi galėjo būti užterštas produktas.
Bylą
nagrinėjančios institucijos sprendimas palikti galioti laikiną
nušalinimą remiantis sportininko pareiškimu dėl užteršto
produkto yra neskundžiamas.
7.9.4 Jeigu laikinas nušalinimas taikomas remiantis teigiamu A
mėginio testo rezultatu, o paskesnis B mėginio tyrimas
nepatvirtinta A mėginio tyrimo rezultato, tuomet sportininkui
nebetaikomas joks tolesnis laikinas nušalinimas dėl 2.1 punkto
pažeidimo. Jei sportininkas (arba sportininko komanda)
pašalinamas iš varžybų dėl 2.1 punkto pažeidimo, o paskesnis B
mėginio tyrimas nepatvirtina A mėginio rezultato, tokiu atveju
sportininkas ar jo komanda gali tęsti dalyvavimą varžybose, jei
jiems dar įmanoma į jas sugrįžti nedarant jokio kito poveikio
varžyboms. Be to, sportininkas ar komanda po to gali dalyvauti
kitose to paties renginio varžybose.
7.9.5 Bet kokiu atveju, kai sportininkui pranešta apie antidopingo
taisyklių pažeidimą, bet laikinas nušalinimas jam netaikomas,
sportininkui arba kitam asmeniui pasiūloma laikinai nusišalinti
savanoriškai, kol tuo klausimu bus priimtas sprendimas.
[7.9 punkto komentaras. Sportininko ar kito asmens laikino nušalinimo
laikotarpis įskaičiuojamas į bet kokį galutinai paskirtą diskvalifikacijos
laikotarpį. Žr. 10.11.3.1 ir 10.11.3.2 punktus.]
7.10 Sprendimas nenagrinėjant bylos
7.10.1
Sportininkas ar kitas asmuo, įtariamas antidopingo
taisyklės pažeidimu, gali bet kada prisipažinti padaręs pažeidimą,
atsisakyti teisės į bylos nagrinėjimą ir sutikti su nuobaudomis,
kurios skiriamos pagal Antidopingo taisykles arba (kai Antidopingo
taisyklėmis suteikiama tam tikra veiksmų laisvė skiriant
nuobaudas) pasiūlomos Agentūros.
7.10.2
Jei sportininkas ar kitas asmuo, įtariamas antidopingo
taisyklės pažeidimu, šio įtarimo neginčija per Agentūros pranešime
dėl pažeidimo nurodytą terminą, laikoma, kad jis prisipažįsta
padaręs pažeidimą, atsisako teisės į bylos nagrinėjimą ir sutinka su
nuobaudomis, kurios skiriamos pagal Antidopingo taisykles arba
(kai Antidopingo taisyklėmis suteikiama tam tikra veiksmų laisvė
skiriant nuobaudas) kurias pasiūlė Agentūra.
7.10.3 Tais atvejais, kai taikomi 7.10.1 arba 7.10.2 punktai,
nagrinėjimas bylą nagrinėjančioje kolegijoje neprivalomas. Vietoj
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to Agentūra nedelsdama paskelbia rašytinį sprendimą, kuriuo
patvirtinamas antidopingo taisyklės pažeidimas ir už jį taikomos
nuobaudos, ir išsamiai nurodomos bet kokio diskvalifikacijos
laikotarpio taikymo priežastys, įskaitant (jei reikia) paaiškinimą,
kodėl nebuvo taikytas ilgiausias galimas diskvalifikacijos
laikotarpis. Šio sprendimo kopijas Agentūra nusiunčia kitoms
antidopingo organizacijoms, turinčioms teisę pateikti apeliaciją
pagal 13.2.3 punktą, ir minėtą sprendimą viešai paskelbia,
vadovaudamasi 14.3.2 straipsniu.
7.11 Pranešimas apie rezultatų valdymo sprendimus
Visais atvejais, kai Agentūra pareiškia įtarimą, kad yra padarytas
antidopingo taisyklių pažeidimas, atšaukia įtarimą dėl antidopingo
taisyklių pažeidimo, taiko laikiną nušalinimą arba susitaria su
sportininku ar kitu asmeniu dėl nuobaudų paskyrimo nenagrinėjant
bylos, apie tai Agentūra pagal 14.2.1 punktą praneša kitoms
antidopingo organizacijoms, kurios turi apeliacijos teisę pagal 13.2.3
punktą.
7.12 Pasitraukimas iš sporto
Jeigu sportininkas ar kitas asmuo iš sporto pasitraukia, kai Agentūra dar
vykdo rezultatų valdymo procesą, Agentūra išlaiko jurisdikciją užbaigti
savo rezultatų valdymo procesą. Jei sportininkas ar kitas asmuo
pasitraukia prieš prasidedant bet kokiam rezultatų valdymo procesui, o
Agentūra būtų turėjusi rezultatų valdymo įgaliojimus sportininko ar kito
asmens atžvilgiu tuo metu, kai sportininkas ar kitas asmuo padarė
antidopingo taisyklių pažeidimą, Agentūra turi rezultatų valdymo
įgaliojimus atitinkamo antidopingo taisyklių pažeidimo atžvilgiu.
[7.12 punkto komentaras. Sportininko ar kito asmens veiksmai prieš
sportininkui ar kitam asmeniui tampant pavaldžiu kurios nors antidopingo
organizacijos jurisdikcijai nebūtų laikomi antidopingo taisyklių pažeidimu,
tačiau galėtų būti teisėtu pagrindu to sportininko ar kito asmens nepriimti
sporto organizacijos nariu.]
8 STRAIPSNIS
8.1

TEISĖ Į TEISINGĄ BYLOS NAGRINĖJIMĄ

Bylos nagrinėjimas po Agentūros atlikto rezultatų valdymo
8.1.1 Apie antidopingo taisyklių pažeidimą Agentūra raštu
informuoja atitinkamą nacionalinę federaciją, kurios narys yra
sportininkas ir (arba) sportininko pagalbinio personalo atstovas,
pažeidę antidopingo taisykles, WADA per penkias darbo dienas
nuo antidopingo taisyklių pažeidimą patvirtinančių dokumentų
gavimo Agentūroje.
8.1.2 Nacionalinė federacija, kurios sporto šakos sportininkas ir
(arba) sportininko pagalbinio personalo atstovas, pažeidę
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antidopingo taisykles, sudaro Antidopingo drausminę komisiją,
susidedančią iš pirmininko ir vieno pirmininko pavaduotojo, kurių
kiekvienas turi būti praktikuojantis teisininkas su ne mažesnė nei
penkerių metų profesine patirtimi, vieno praktikuojančio gydytojo
su ne mažesne nei trejų metų profesine patirtimi, ir dviejų
papildomų narių, iš kurių kiekvienas paskyrimo metu arba
praeityje turi būti buvęs sporto administratoriumi ar sportininku;
visi nariai skiriami remiantis prielaida, kad jie galės bylas
nagrinėti sąžiningai ir objektyviai.
8.1.3 Kai Antidopingo drausminė komisija sportininkui ar kitam
asmeniui nusiunčia pranešimą dėl įtarimo padarius antidopingo
taisyklių pažeidimą ir tas sportininkas ar kitas asmuo neatsisako
teisės į bylos nagrinėjimą pagal 7.10.1 ar 7.10.2 punktus, byla
perduodama Dopingo bylų nagrinėjimo kolegijai, kad ji bylą
išnagrinėtų ir išspręstų. Perdavus bylą, Antidopingo drausminės
komisijos pirmininkas įgalioja vieną ar keletą kolegijos narių (tarp
jų gali būti ir pirmininkas) bylai išnagrinėti ir išspręsti. Įgalioti
nariai negali būti kaip nors susiję su byla. Kiekvienas įgaliotas
narys pirmininkui atskleidžia visas aplinkybes, galinčias turėti
poveikį jo objektyvumui bet kurios šalies atžvilgiu.
8.2

Teisingo bylos nagrinėjimo principai
8.2.1 Bylos nagrinėjimas planuojamas ir užbaigiamas per
pagrįstos trukmės laikotarpį. Su Antidopingo taisyklėmis
reglamentuojamais
renginiais
susijusios
bylos
gali
būti
nagrinėjamos pagreitinto proceso tvarka, jei tam neprieštarauja
bylą nagrinėjanti kolegija.

[8.2.1 punkto komentaras. Pavyzdžiui, bylos nagrinėjimą būtų galima
pagreitinti didžiojo renginio išvakarėse, kai sprendimas dėl antidopingo
taisyklių pažeidimo yra būtinas siekiant nustatyti sportininko tinkamumą
dalyvauti renginyje arba per renginį, kai byloje priimtas sprendimas lems
sportininko rezultatų galiojimą arba tolesnį dalyvavimą renginyje.]
8.2.2 Antidopingo drausminė komisija nustato bylų nagrinėjimo
posėdžio procedūrą.
8.2.3 Antidopingo drausminė komisija kolegija visų šalių atžvilgiu
visada veikia sąžiningai ir nešališkai.
8.2.4 WADA ir sportininko ar kito asmens nacionalinės
federacijos atstovai gali dalyvauti posėdyje kaip stebėtojai. Bet
kokiu atveju Agentūra teikia WADA visą informaciją apie
sprendžiamas bylas ir jų nagrinėjimo rezultatus.

8.3

Dopingo bylų nagrinėjimo kolegijos sprendimai
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8.3.1 Baigiant svarstyti bylą arba nedelsiant po bylos
išnagrinėjimo Antidopingo drausminė komisija, raštu paskelbia
datuotą ir pasirašytą sprendimą (priimtą vienbalsiai arba balsų
dauguma), kuriame nurodomi visi sprendimo ir diskvalifikacijos
taikymo motyvai, įskaitant (jei reikia) paaiškinimą, kodėl
netaikomos griežčiausios galimos nuobaudos.
8.3.2 Sprendimą Antidopingo drausminė komisija pateikia
sportininkui ar kitam asmeniui, jų nacionalinėms federacijoms (jei
tai
ne
nacionalinė
federacija),
taip
pat
antidopingo
organizacijoms, turinčioms teisę pateikti apeliaciją pagal 13.2.3
punktą.
8.3.3 Sprendimas gali būti apskųstas, kaip numatyta 13
straipsnyje. Jei sprendimas neapskundžiamas, tuomet: a) jei
nuspręsta, kad buvo įvykdytas antidopingo taisyklės pažeidimas,
sprendimas skelbiamas viešai, kaip numatyta 14.3.2 punkte;
tačiau b) jei nuspręsta, kad antidopingo taisyklės pažeidimo
nebuvo, toks sprendimas skelbiamas viešai tik su sportininko ar
kito asmens, dėl kurio sprendimas priimtas, sutikimu Antidopingo
drausminė komisija deda pakankamai pastangų, kad tokį sutikimą
gautų, o jį gavusi, sprendimą viešai paskelbia visą arba tokią jo
redakciją, kokiai pritaria sportininkas ar kitas asmuo. 14.3.6
sprendime išdėstyti principai taikomi bylose dėl nepilnamečių.
8.4

Nagrinėjimas tik CAS

Byla dėl tarptautinio lygmens sportininkui ar nacionalinio lygmens
sportininkui pareikštų įtarimų antidopingo taisyklių pažeidimais gali būti
nagrinėjama iškart CAS, nereikalaujant, kad ji prieš tai jau būtų
išnagrinėta, jeigu su tuo sutinka sportininkas, Agentūra, WADA ir bet
kokia kita antidopingo organizacija, kuri būtų turėjusi teisę CAS apskųsti
pirmosios instancijos priimtą sprendimą.
[8.4 punkto komentaras. Jei visos šiame punkte įvardytos šalys yra tikros, kad
jų interesai bus tinkamai apsaugoti nagrinėjant bylą tik vieną kartą, nėra
reikalo turėti papildomų išlaidų bylą nagrinėjant du kartus. Antidopingo
organizacija, norinti CAS posėdyje dalyvauti šalies ar stebėtojos teisėmis, gali
sutikti, kad byla būtų nagrinėjama tik teismo posėdyje, su sąlyga, kad tokia
teisė jai bus suteikta.]
9 STRAIPSNIS.
ANULIAVIMAS

AUTOMATIŠKAS INDIVIDUALIŲ REZULTATŲ

Antidopingo taisyklių pažeidimas individualiose sporto šakose, nustatytas
testais per varžybas, automatiškai užtraukia tose varžybose pasiekto rezultato
anuliavimą ir visas atitinkamas nuobaudas, tarp jų bet kokių medalių, taškų
bei prizų atėmimą.
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[9 straipsnio komentaras. Komandinėse sporto šakose anuliuojami visi atskirų
žaidėjų laimėti apdovanojimai. Tačiau komandai anuliavimas taikomas pagal
11 straipsnį. Sporto šakų grupėje, kur nėra komandinių sporto šakų, bet
apdovanojimai teikiami komandoms, kai vienas ar daugiau komandos narių
pažeidžia antidopingo taisykles, apdovanojimų anuliavimo ar kita drausminė
priemonė komandai taikoma pagal galiojančias tarptautinės federacijos
taisykles.]
10 STRAIPSNIS

SANKCIJŲ TAIKYMAS ASMENIMS

10.1 Renginio, per kurį padaromas
pažeidimas, rezultatų anuliavimas

antidopingo

taisyklių

Antidopingo taisyklių pažeidimas, padarytas per renginį ar dėl jo,
renginio valdymo organo sprendimu gali užtraukti visų sportininko
individualių rezultatų, pasiektų per tą renginį, anuliavimą ir visas
atitinkamas nuobaudas, tarp jų visų medalių, taškų ir prizų praradimą,
išskyrus 10.1.1 punkte numatytą atvejį.
Aplinkybės, į kurias atsižvelgiama sprendžiant, ar anuliuoti kitus renginyje
pasiektus rezultatus galėtų būti, pavyzdžiui, sportininko padaryto
antidopingo taisyklių pažeidimo rimtumas ir tai, ar kitose varžybose
sportininko testo rezultatai buvo neigiami.
[10.1 punkto komentaras. Pagal 9 straipsnį anuliuojami visi vienose varžybose
(pvz. 100 m plaukimas nugara), kuriose sportininko testo rezultatas buvo
teigiamas , pasiekti rezultatai, tuo tarpu pagal šį punktą gali būti anuliuojami
visi rezultatai, pasiekti visose renginio (pvz., Vandens sporto federacijos
(FINA) pasaulio čempionato) rungtyse.
10.1.1 Jeigu sportininkas įrodo, kad pažeidimas padarytas nesant
jo kaltės ar aplaidumo, sportininko individualūs rezultatai kitose
varžybose nėra anuliuojami, nebent sportininko rezultatai kitose
varžybose, nei varžybos, per kurias buvo pažeistos antidopingo
taisyklės, galėjo būti paveikti sportininko padaryto antidopingo
taisyklių pažeidimo.
10.2 Diskvalifikacija
už
draudžiamosios
draudžiamojo metodo buvimą, vartojimą
bandymą vartoti (naudoti) arba turėjimą

medžiagos
(naudojimą)

ar
ar

Diskvalifikacijos laikotarpis už 2.1, 2.2 ar 2.6 punkto pažeidimą
skiriamas, kaip nurodyta toliau, tačiau jis gali būti sutrumpintas arba
sustabdytas pagal 10.4, 10.5 ar 10.6 punktus:
10.2.1 Diskvalifikacijos laikotarpis yra ketveri metai, kai:
10.2.1.1 Antidopingo taisyklių pažeidimas nėra susijęs su
nurodytąja medžiaga, nebent sportininkas ar kitas asmuo
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gali įrodyti, kad antidopingo taisyklių pažeidimas nebuvo
tyčinis.
10.2.1.2 Antidopingo taisyklių pažeidimas yra susijęs su
nurodytąja medžiaga ir Agentūra gali įrodyti, kad
antidopingo taisyklių pažeidimas buvo tyčinis.
10.2.2 Jeigu 10.2.1 punktas
laikotarpis yra dveji metai.

netaikomas,

diskvalifikacijos

10.2.3 10.2 ir 10.3 punkte naudojama sąvoka „tyčinis“ skirta
įvardyti sportininkus, kurie sukčiauja. Todėl ši sąvoka reiškia, kad
sportininkas ar kitas asmuo atliko veiksmus, kurie sudaro
antidopingo taisyklių pažeidimą ir jis tai žinojo arba kurie sukelia
didelę riziką, kad tokie veiksmai gali sudaryti arba lemti
antidopingo taisyklių pažeidimą ir jis tai žinojo, bet akivaizdžiai
tos rizikos nepaisė. Galioja ginčijama prezumpcija, kad
antidopingo taisyklių pažeidimas, kurio priežastimi buvo
teigiamas tik per varžybas draudžiamos medžiagos testo
rezultatas, nėra tyčinis, jeigu ta medžiaga yra nurodytoji
medžiaga ir sportininkas gali įrodyti, kad draudžiamoji medžiaga
buvo vartojama ne varžybų metu. Antidopingo taisyklių
pažeidimas, kurį lėmė teigiamas medžiagos, kuri draudžiama tik
per varžybas, testo rezultatas nėra laikomas tyčiniu, jeigu ta
medžiaga nėra nurodytoji medžiaga ir sportininkas gali įrodyti,
kad draudžiamoji medžiaga buvo vartojama ne varžybų metu su
sportiniais rezultatais nesusijusioje situacijoje.
10.3 Diskvalifikacija dėl kitų antidopingo taisyklių pažeidimų
Diskvalifikacijos laikotarpis, skiriamas už kitus nei 10.2 punkte
nurodytus, antidopingo taisyklių pažeidimus, jeigu netaikomas 10.5 ar
10.6 punktas, yra toks:
10.3.1 Už 2.3 ar 2.5 punkto pažeidimus skiriamas ketverių metų
diskvalifikacijos laikotarpis, nebent, mėginio nepateikimo atveju,
sportininkas galėtų įrodyti, kad antidopingo taisyklių pažeidimas
nebuvo tyčinis (kaip apibrėžta 10.2.3 punkte) – tokiu atveju
diskvalifikacijos laikotarpis yra dveji metai.
10.3.2 Už 2.4 punkto pažeidimus skiriamas dvejų metų
diskvalifikacijos laikotarpis, kuris gali būti sutrumpintas iki ne
mažiau kaip vienerių metų, atsižvelgiant į sportininko kaltės
laipsnį. Šiame punkte numatyta pasirinkimo galimybė skirti dvejų
arba vienerių metų diskvalifikacijos laikotarpį sportininkams
netaikoma, jeigu paskutiniu momentu pasikeičia jų buvimo vieta
arba kiti veiksmai kelia rimtą įtarimą, kad sportininkas bandė
išvengti testavimo.
10.3.3 Už 2.7 ar 2.8 punkto pažeidimus skiriamas
diskvalifikacijos
laikotarpis
yra nuo
ketverių metų
iki
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diskvalifikacijos visam gyvenimui, priklausomai nuo pažeidimo
sunkumo. 2.7 arba 2.8 punkto pažeidimas įtraukiant nepilnametį
laikomas ypač sunkiu pažeidimu ir, jeigu jį įvykdo sportininkų
pagalbinis personalas ir pažeidimas nesusijęs su nurodytosiomis
medžiagomis, sportininkų pagalbiniam personalui užtraukia
diskvalifikaciją visam gyvenimui. Be to, apie esminius 2.7 ar 2.8
punkto pažeidimus, kuriais gali būti nusižengta ir su sportu
nesusijusiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, pranešama
kompetentingoms
valdymo,
profesinėms
ar
teisminėms
institucijoms.
[10.3.3 punkto komentaras. Tiems asmenims, kurie sportininkams duoda
dopingo ar dangsto dopingo vartojimą, turėtų būti taikomos daug griežtesnės
sankcijos, nei sportininkams, kurių testų rezultatai yra teigiami. Kadangi
paprastai sporto organizacijų įgaliojimai apsiriboja akreditacijos, narystės ar
kitų sporto veiklos teikiamų privilegijų panaikinimu, pranešimas apie
sportininkų pagalbinį personalą kompetentingoms institucijoms yra svarbi
dopingo vartojimo atgrasymo priemonė.]
10.3.4 Už 2.9 punkto pažeidimus skiriamas diskvalifikacijos
laikotarpis yra nuo dvejų iki ketverių metų, priklausomai nuo
pažeidimo sunkumo.
10.3.5 Už 2.10 punkto pažeidimus skiriamas dvejų metų
diskvalifikacijos laikotarpis, kuris gali būti sutrumpintas iki ne
mažiau kaip vienerių metų, atsižvelgiant į sportininko ar kito
asmens kaltės laipsnį bei kitas bylos aplinkybes.
[10.3.5 punkto komentaras. Kai 2.10 punkte paminėtas „kitas asmuo“ yra
juridinis, o ne fizinis, tas asmuo gali būti baudžiamas pagal 12 straipsnį.]
10.4 Diskvalifikacijos laikotarpio panaikinimas, kai nėra kaltės
ar aplaidumo
Jeigu sportininkas ar kitas asmuo konkrečiu atveju įrodo savo kaltės ar
aplaidumo
nebuvimą,
tuomet
priešingu
atveju
taikytinas
diskvalifikacijos laikotarpis panaikinamas.
[10.4 punkto komentaras. Šis punktas ir 10.5.2 punktas taikomi tik skiriant
sankcijas; jie netaikomi nustatant, ar padarytas antidopingo taisyklių
pažeidimas. Jie taikomi tik ypatingais atvejais, pavyzdžiui, jei sportininkas
galėtų įrodyti, kad, nepaisant visų jo pastangų, jam slapta pakenkė varžovas.
Priešingai, kaltės ar aplaidumo nebuvimas nebūtų taikomas šiais atvejais: a)
gautas teigiamas testas dėl etikete nepažymėto ar užteršto vitamino arba
maisto papildo (sportininkai atsakingi už tai, ką jie nuryja (2.1.1 punktas) ir
buvo įspėti dėl papildo užkrėtimo galimybės); b) sportininko asmeninis
gydytojas arba instruktorius sportininkui paskiria draudžiamą medžiagą jam to
neatskleidęs (sportininkai atsakingi už medicinos personalo pasirinkimą ir
medicinos personalo informavimą, kad jiems negalima duoti jokių
draudžiamųjų medžiagų); c) sportininko sutuoktinis, treneris arba kitas asmuo
iš sportininko aplinkos slaptai pakenkia sportininko maistui ar gėrimui
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(sportininkai yra atsakingi už tai, ką nuryja ir už tų asmenų, kuriems leidžia
rūpintis savo maistu ar gėrimais, veiksmus). Tačiau, priklausomai nuo
kiekvieno konkretaus atvejo unikalių aplinkybių, bet kurio iš paminėtų
pavyzdžių atveju gali būti taikoma švelnesnė sankcija pagal 10.5 punktą,
remiantis didelės kaltės ar aplaidumo nebuvimu.]
10.5 Diskvalifikacijos laikotarpio
didelės kaltės ar aplaidumo

sutrumpinimas,

kai

nėra

10.5.1 Sankcijų už 2.1, 2.2 ar 2.6 punktų pažeidimus, susijusius
su nurodytosiomis medžiagomis ar užterštais produktais,
sušvelninimas
10.5.1.1 Nurodytosios medžiagos
Kai antidopingo taisyklių pažeidimas yra susijęs su
nurodytąja medžiaga ir sportininkas ar kitas asmuo gali
įrodyti didelės kaltės ar aplaidumo nebuvimą, tuomet
mažiausia
bausmė
yra
papeikimas
netaikant
diskvalifikacijos laikotarpio, o didžiausia bausmė – dvejų
metų diskvalifikacija, atsižvelgiant į sportininko ar kito
asmens kaltės laipsnį.
10.5.1.2 Užteršti produktai
Tais atvejais, kai sportininkas ar kitas asmuo gali įrodyti
didelės kaltės ar aplaidumo nebuvimą ir kad aptikta
draudžiamoji medžiaga buvo užterštame produkte, tuomet
mažiausia
bausmė
yra
papeikimas
netaikant
diskvalifikacijos laikotarpio, o didžiausia bausmė – dvejų
metų diskvalifikacija, atsižvelgiant į sportininko ar kito
asmens kaltės laipsnį.
[10.5.1.2 punkto komentaras. Vertinant sportininko kaltės laipsnį, sportininkui
būtų naudinga, pavyzdžiui, jeigu sportininkas savo dopingo kontrolės anketoje
būtų deklaravęs tą produktą, kuris vėliau buvo nustatytas kaip užterštas.]
10.5.2 Didelės kaltės ar aplaidumo nebuvimo sąlygos taikymas
netaikant 10.5.1 punkto
Jeigu konkrečiu atveju, kai netaikomas 2.5.1 punktas,
sportininkas ar kitas asmuo įrodo, kad jo didelės kaltės ar
aplaidumo nėra, tuomet, taikant 10.6 punkte numatytą
diskvalifikacijos
laikotarpio
sutrumpinimo
ar
panaikinimo
galimybę, priešingu atveju skirtinas diskvalifikacijos laikotarpis
gali būti sutrumpintas remiantis sportininko ar kito asmens kaltės
laipsniu, tačiau sutrumpintas diskvalifikacijos laikotarpis negali
būti trumpesnis nei pusė priešingu atveju skirtino diskvalifikacijos
laikotarpio. Jeigu priešingu atveju būtų taikomas diskvalifikacijos
visam gyvenimui laikotarpis, pagal šį punktą sutrumpintas
laikotarpis negali būti mažesnis nei aštuoneri metai.
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[10.5.2 punkto komentaras. 10.5.2 punktas gali būti taikomas bet kokiam
antidopingo taisyklių pažeidimui, išskyrus tuos atvejus, kai ketinimas yra
antidopingo taisyklių pažeidimo elementas (pvz., 2.5, 2.7, 2.8 ar 2.9 punktai)
arba konkrečios sankcijos elementas (pvz., 10.2.1 punktas) arba
diskvalifikacijos ribos jau yra numatytos punktuose, susijusiuose su
sportininko ar kito asmens kaltės laipsniu.]
10.6 Diskvalifikacijos laikotarpio ir
užtraukia
kitos
priežastys
nei
sutrumpinimas arba sustabdymas
10.6.1 Svari pagalba
taisyklių pažeidimus

kitų nuobaudų, kurias
kaltė,
panaikinimas,

atskleidžiant

ar

įrodant

antidopingo

10.6.1.1
Prieš priimdama galutinį sprendimą dėl
apeliacijos pagal 13 straipsnį arba prieš pasibaigiant
apeliacijos padavimo laikotarpiui, Agentūra gali sustabdyti
dalį konkrečiu atveju paskirto diskvalifikacijos laikotarpio,
jeigu sportininkas ar kitas asmuo antidopingo organizacijai,
teisėsaugos institucijai arba profesinės drausmės priežiūros
institucijai suteikė svarią pagalbą ir dėl to: i) antidopingo
organizacija atskleidė arba išaiškino kito asmens padarytą
antidopingo taisyklių pažeidimą arba ii) teisėsaugos arba
drausmės priežiūros institucija atskleidė arba išaiškino kito
asmens padarytą kriminalinį nusikaltimą arba profesinių
taisyklių pažeidimą, ir svarią pagalbą teikiančio asmens
suteikta informacija pateikiama Agentūrai.
Priėmus
galutinį sprendimą dėl apeliacijos pagal 13 straipsnį arba
pasibaigus apeliacijos padavimo terminui, Agentūra gali
sustabdyti
tik
dalį
priešingu
atveju
taikytino
diskvalifikacijos laikotarpio, gavusi WADA ir atitinkamos
tarptautinės federacijos sutikimą. Laikotarpis, kuriam
priešingu atveju taikytinas diskvalifikacijos laikotarpis gali
būti sustabdytas, nustatomas remiantis sportininko ar kito
asmens padaryto antidopingo taisyklių pažeidimo sunkumu
ir sportininko ar kito asmens suteiktos svarios pagalbos
svarba dopingo vartojimo sporte išnaikinimui. Galima
sustabdyti ne daugiau nei tris ketvirtadalius priešingu
atveju taikytino diskvalifikacijos laikotarpio. Jeigu priešingu
atveju būtų taikomas diskvalifikacijos visam gyvenimui
laikotarpis, pagal šį punktą nesustabdyto laikotarpio
trukmė privalo būti ne mažesnė kaip aštuoneri metai. Jeigu
sportininkas ar kitas asmuo nustoja bendradarbiauti ir
teikti visapusišką ir patikimą svarią pagalbą, kurios
pagrindu buvo sustabdytas diskvalifikacijos laikotarpis,
Agentūra vėl taiko pradinį diskvalifikacijos laikotarpį.
Agentūra sprendimą vėl taikyti pradinį diskvalifikacijos
laikotarpį arba jo netaikyti bet kuris apeliacijos teisę
turintis asmuo gali apskųsti pagal 13 straipsnį.
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10.6.1.2
Siekiant ir toliau sportininkus bei kitus
asmenis skatinti antidopingo organizacijoms teikti svarią
pagalbą, rezultatus valdančios Agentūros prašymu ar
sportininko arba kito asmens, kuris padarė antidopingo
taisyklių pažeidimą arba yra įtariamas jo padarymu,
prašymu, bet kuriuo rezultatų valdymo proceso metu, taip
pat priėmus sprendimą dėl apeliacijos pagal 13 straipsnį,
WADA gali sutikti su, jos manymu, tinkamu priešingu
atveju taikytino diskvalifikacijos laikotarpio ir kitų
nuobaudų taikymo sustabdymu. Ypatingomis aplinkybėmis
WADA gali sutikti, kad dėl suteiktos svarios pagalbos
taikomo diskvalifikacijos laikotarpio sustabdymo trukmė
būtų ilgesnė, o kitos susijusios nuobaudos būtų švelnesnės,
nei numatyta šiame straipsnyje, arba diskvalifikacijos
laikotarpis net visai nebūtų taikomas ir (arba) nereikėtų
grąžinti piniginių prizų, mokėti baudų ar padengti išlaidų.
WADA sutikimą duoda, jei vėl taikomos šiame straipsnyje
numatytos sankcijos. Nepaisant 13 straipsnio, WADA
sprendimų pagal šį punktą jokia kita antidopingo
organizacija apskųsti negali.
10.6.1.3
Jeigu Agentūra dėl suteiktos svarios pagalbos
sustabdo bet kurios priešingu atveju taikytinos sankcijos
dalies taikymą, tuomet kitai antidopingo organizacijai,
turinčiai teisę paduoti apeliaciją pagal 13.2.3 punktą,
pateikiamas pranešimas su sprendimo motyvais, kaip
numatyta 14.2 punkte. Ypatingomis aplinkybėmis, kai
WADA nusprendžia, kad tai būtų naudingiausia kovojant su
dopingo vartojimu, WADA gali įgalioti Agentūra sudaryti
atitinkamas konfidencialumo sutartis, kuriomis būtų
nustatyti informacijos apie sutikimą teikti svarią pagalbą
arba teikiamos svarios pagalbos pobūdį atskleidimo
apribojimai bei atidėjimai.
[10.6.1 punkto komentaras. Sportininkų, sportininkų pagalbinio personalo ir
kitų asmenų, pripažįstančių savo klaidas ir norinčių, kad būtų išaiškinti kiti
antidopingo taisyklių pažeidimai, bendradarbiavimas yra svarbus sąžiningam
sportui. Tai yra vienintelė aplinkybė pagal Kodeksą, dėl kurios leidžiamas
priešingu atveju taikytino diskvalifikacijos laikotarpio sustabdymas.]
10.6.2
Prisipažinimas
padarius
pažeidimą, kai nėra kitų įrodymų

antidopingo

taisyklių

Jei sportininkas ar kitas asmuo savo noru prisipažįsta padaręs
antidopingo taisyklių pažeidimą, kai dar nėra gavęs pranešimo
apie mėginių, iš kurių galėtų būti nustatytas antidopingo taisyklių
pažeidimas, paėmimą (arba, jei tai nėra 2.1 punkte nurodytas
antidopingo taisyklių pažeidimas – kai dar nėra gavęs pirmo
pranešimo apie pažeidimą dėl kurio prisipažinta pagal 7 straipsnį)
ir prisipažinimo metu tas prisipažinimas yra vienintelis patikimas
pažeidimo įrodymas, tuomet diskvalifikacijos laikotarpis gali būti
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sutrumpintas, bet ne daugiau kaip iki pusės priešingu atveju
taikytino diskvalifikacijos laikotarpio.
[10.6.2 punkto komentaras. Šis punktas taikytinas, jei sportininkas ar kitas
asmuo savo noru prisipažįsta padaręs antidopingo taisyklių pažeidimą, kai
jokia antidopingo organizacija dar nežino, kad galėjo būti padarytas
antidopingo taisyklių pažeidimas. Jis netaikytinas tuo atveju, jei prisipažinimas
gaunamas tuomet, kai sportininkas ar kitas asmuo jau suvokia, kad bus
pagautas. Diskvalifikacijos laikotarpio sutrumpinimo laikas turėtų būti
nustatomas remiantis tikimybe, kad sportininkas ar kitas asmuo būtų
pagautas, jeigu jis nebūtų prisipažinęs savo noru.]
10.6.3 Greitas prisipažinimas padarius antidopingo taisyklių
pažeidimą po to, kai buvo pateiktas kaltinimas padarius
pažeidimą, už kurį baudžiama pagal 10.2.1 ar 10.3.1 punktą
Jeigu sportininkas ar kitas asmuo, kuriam gresia ketverių metų
sankcija pagal 10.2.1 ar 10.3.1 punktą (už vengimą ar
atsisakymą pateikti mėginį arba kliudymą atlikti mėginių
paėmimą), prisipažįsta padaręs įtariamą antidopingo taisyklių
pažeidimą iškart po to, kai Agentūra jį tuo apkaltina, ir jeigu tam
pritaria ir WADA, ir Agentūra, jų nuožiūra jam gali būti
sutrumpintas diskvalifikacijos laikotarpis iki ne mažiau kaip dvejų
metų, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo ir sportininko ar kito
asmens kaltės laipsnio.
10.6.4 Keleto sankcijos sušvelninimo pagrindų taikymas
Jei sportininkas ar kitas asmuo turi teisę į sankcijos sušvelninimą
pagal daugiau nei vieną 10.4, 10.5 ar 10.6 punkto nuostatą, prieš
sušvelninant sankciją ar sustabdant jos taikymą pagal 10.6
punktą, priešingu atveju taikytinas diskvalifikacijos laikotarpis
nustatomas pagal 10.2, 10.3, 10.4 ir 10.5 punktų nuostatas.
Jeigu sportininkas ar kitas asmuo turi teisę į diskvalifikacijos
laikotarpio sutrumpinimą arba sustabdymą pagal 10.6 punkto
nuostatas,
tuomet
diskvalifikacijos
laikotarpis
gali
būti
sutrumpintas arba sustabdytas, tačiau ne daugiau kaip iki vieno
ketvirtadalio
priešingu
atveju
taikytino
diskvalifikacijos
laikotarpio.
[10.6.4 punkto komentaras. Tinkama sankcija nustatoma nuosekliai atliekant
keturis veiksmus: pirma, bylą nagrinėjanti kolegija nustato, kurios pagrindinės
sankcijos (pagal 10.2, 10.3, 10.4 ar 10.5 punktą) taikomos konkrečiam
antidopingo taisyklių pažeidimui. Antra, jeigu pagrindinė sankcija apima
sankcijų grupę, bylą nagrinėjanti kolegija privalo nustatyti tos grupės taikytiną
sankciją pagal sportininko ar kito asmens kaltės laipsnį. Trečia, bylą
nagrinėjanti kolegija nustato, ar yra sankcijos netaikymo, sustabdymo ar
sušvelninimo pagrindų (10.6 punktas). Galiausiai bylą nagrinėjanti kolegija
nusprendžia, kada prasideda diskvalifikacijos laikotarpis pagal 10.11 punktą.
Keletas 10 straipsnio taikymo pavyzdžių pateikta 2 priede.]
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10.7 Pažeidimų daugetas
10.7.1 Už sportininko ar kito asmens padarytą antrą antidopingo
taisyklių pažeidimą skiriamas diskvalifikacijos laikotarpis yra
ilgiausias iš šių:

(a)

šeši mėnesiai;

pusė už pirmą antidopingo taisyklių pažeidimą skirto
diskvalifikacijos
laikotarpio
neatsižvelgiant
į
jokį
sutrumpinimą pagal 10.6 punktą; arba

(b)

dvigubai ilgesnis nei priešingu atveju už antrą
antidopingo taisyklių pažeidimą, kuris traktuojamas kaip
pirmas pažeidimas, taikytinas diskvalifikacijos laikotarpis
neatsižvelgiant į jokį sutrumpinimą pagal 10.6 punktą.

(c)

Po to pirmiau apibrėžtas diskvalifikacijos laikotarpis gali būti
sutrumpintas taikant 10.6 punkto nuostatas.
10.7.2 Trečias antidopingo taisyklių pažeidimas visada užtraukia
diskvalifikaciją visam gyvenimui, nebent trečias pažeidimas
tenkintų diskvalifikacijos laikotarpio panaikinimo ar sutrumpinimo
sąlygą pagal 10.4 ar 10.5 punktą arba būtų susijęs su 2.4 punkto
pažeidimu. Šiais konkrečiais atvejais diskvalifikacijos laikotarpis
yra nuo aštuonerių metų iki gyvenimo pabaigos.
10.7.3 Antidopingo taisyklių pažeidimas dėl kurio sportininkas ar
kitas asmuo įrodė jo kaltės ar aplaidumo nebuvimą, nelaikomas
anksčiau padarytu pažeidimu pagal šį punktą.
10.7.4 Papildomos taisyklės dėl tam tikro galimo pažeidimų
daugeto.
10.7.4.1 Skiriant sankcijas pagal 10.7 punktą, antidopingo
taisyklių pažeidimas laikomas antru pažeidimu tik tuo
atveju, jeigu Agentūra gali įrodyti, kad sportininkas ar kitas
asmuo padarė antrą antidopingo taisyklių pažeidimą po to,
kai sportininkui ar kitam asmeniui buvo pranešta pagal 7
straipsnį arba po pakankamų Agentūra pastangų pranešti
apie pirmą antidopingo taisyklių pažeidimą. Jeigu [NADO]
to įrodyti negali, pažeidimai kartu laikomi vienu pirmu
pažeidimu, o sankcija skiriama už tą pažeidimą, kuris
užtraukia griežtesnę sankciją.
10.7.4.2 Jeigu po sankcijos už pirmą antidopingo taisyklių
pažeidimą paskyrimo Agentūra tampa žinomi faktai apie
sportininko ar kito asmens padarytą antidopingo taisyklių
pažeidimą, kuris buvo įvykdytas prieš pranešant apie pirmą
pažeidimą, tuomet Agentūra skiria papildomą sankciją tos
sankcijos, kuri būtų buvusi taikyta, jeigu sprendimas dėl

42
Antidopingo taisyklės

abiejų pažeidimų būtų buvęs priimtas kartu, pagrindu. Visų
varžybų, vykusių nuo ankstesnio antidopingo taisyklių
pažeidimo, rezultatai anuliuojami, kaip numatyta 10.8
punkte.
10.7.5 Antidopingo taisyklių pažeidimo daugetas per dešimties
metų laikotarpį.
Pagal 10.7 punktą kiekvienas antidopingo taisyklių pažeidimas turi
būti padarytas per tą patį dešimties metų laikotarpį tam, kad jie
būtų laikomi pažeidimų daugetu.
10.8 Varžybų rezultatų anuliavimas, paėmus mėginius arba
pažeidus antidopingo taisykles
Automatiškai anuliuojami ne tik varžybų, kuriose gautas teigiamas
mėginio testo rezultatas, rezultatai pagal 9 straipsnį, bet ir visi kiti
sportininko varžybų rezultatai pasiekti nuo tos dienos, kurią buvo
paimtas (per varžybas ar ne varžybų metu) mėginys, kurio testo
rezultatas teigiamas, arba kurią buvo padarytas kitas antidopingo
taisyklių pažeidimas iki laikino nušalinimo arba diskvalifikacijos
laikotarpio pradžios, taikant visas atitinkamas nuobaudas, įskaitant bet
kokių medalių, taškų ar prizų atėmimą, jeigu teisingumas nereikalauja
kitaip.
[10.8 punkto komentaras. Nė viena Antidopingo taisyklių nuostata
sąžiningiems sportininkams ar kitiems asmenims, patyrusiems žalą dėl
antidopingo taisykles pažeidusio asmens veiksmų, neužkertamas kelias
įgyvendinti jiems suteiktos teisės reikalauti, kad toks asmuo atlygintų žalą.]
10.9 CAS priteistų teismo išlaidų ir atimtų piniginių prizų
paskirstymas
CAS priteistos teismo išlaidos ir atimti piniginiai prizai grąžinami tokia
eilės tvarka: pirma, sumokamos CAS priteistos teismo išlaidos; antra,
atimti piniginiai prizai perskirstomi kitiems sportininkams, jeigu tai
numatyta atitinkamos tarptautinės federacijos taisyklėse; trečia,
atlyginamos Agentūra išlaidos.
10.10

Finansinės nuobaudos
Sportininkui ar kitam asmeniui pažeidus antidopingo taisykles,
Antidopingo
drausminė
komisija
gali
savo
nuožiūra,
atsižvelgdama į proporcingumo principą, nuspręsti: a) iš
sportininko ar kito asmens susigrąžinti su antidopingo taisyklių
pažeidimu susijusias išlaidas, neatsižvelgiant į taikomos
diskvalifikacijos laikotarpį; ir (arba) b) sportininkui ar kitam
asmeniui paskirti iki 2500 EUR (du tūkstančiai penki šimtai Eurų)
dydžio baudą, su sąlyga, kad ilgiausias galimas diskvalifikacijos
laikotarpis jau paskirtas.
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Finansinė sankcija ar Antidopingo drausminės komisijos išlaidų
susigrąžinimas negali būti laikoma diskvalifikacijos ar kitos pagal
Antidopingo taisykles arba Kodeksą taikytinos sankcijos
sušvelninimo pagrindu.
10.11 Diskvalifikacijos laikotarpio pradžia
Išskyrus toliau numatytus atvejus, diskvalifikacijos laikotarpis prasideda
galutinio sprendimo byloje, kuriuo skiriama diskvalifikacija, priėmimo
dieną arba, jeigu teisės į bylos nagrinėjimą atsisakyta arba byla
nenagrinėjama, tą dieną, kurią diskvalifikacija pripažįstama arba kitaip
paskiriama.
10.11.1 Vėlavimas ne dėl sportininko ar kito asmens kaltės
Kai bylos nagrinėjimo procesas ar kiti dopingo kontrolės veiksmai
užsitęsia ne dėl sportininko ar kito asmens kaltės Agentūra gali
nustatyti, kad diskvalifikacijos laikotarpis prasideda nuo pat
mėginio paėmimo dienos arba nuo paskutinio antidopingo
taisyklių pažeidimo padarymo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data
yra
ankstesnė.
Visi
varžybų
rezultatai,
pasiekti
per
diskvalifikacijos laikotarpį, įskaitant atgaline tvarka taikomą
diskvalifikaciją, anuliuojami.
[10.11.1 punkto komentaras. Kitų nei 2.1 punkte nurodytų antidopingo
taisyklių pažeidimų atveju, antidopingo organizacijai gali prireikti gana daug
laiko nustatyti ir išnagrinėti antidopingo taisyklių pažeidimui įrodyti
pakankamus faktus, ypač kai sportininkas ar kitas asmuo ėmėsi aktyvių
veiksmų, kad nebūtų susektas. Tokiomis aplinkybėmis šiame punkte numatyta
galimybė paankstinti sankcijos taikymo datą neturėtų būti naudojama.]
10.11.2 Prisipažinimas laiku
Jeigu sportininkas ar kitas asmuo prisipažįsta padaręs
antidopingo taisyklių pažeidimą iškart (sportininko atžvilgiu visais
atvejais tai reiškia iki sportininko dalyvavimo kitose varžybose)
po to, kai Agentūra jį apkaltina antidopingo taisyklių pažeidimu,
diskvalifikacijos laikotarpis gali būti pradedamas taikyti jau
mėginio paėmimo dieną arba tą dieną, kurią buvo padarytas kitas
paskutinis antidopingo taisyklių pažeidimas. Vis dėlto kiekvienu
atveju taikant šį punktą, sportininkas ar kitas asmuo
diskvalifikuojamas bent pusei diskvalifikacijos laikotarpio,
skaičiuojant nuo tos dienos, kurią sportininkas ar kitas asmuo
sutiko su sankcijos paskyrimu, buvo priimtas bylą nagrinėjusios
kolegijos sprendimas dėl sankcijos taikymo arba sankcija buvo
kitaip paskirta. Šis punktas netaikomas, kai diskvalifikacijos
laikotarpis jau yra sutrumpintas pagal 10.6.3 punktą.
10.11.3 Laikino
įskaitymas

nušalinimo

ar

diskvalifikacijos

laikotarpio
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10.11.3.1
Jeigu sportininkas ar kitas asmuo laikosi jam
paskirto laikino nušalinimo, tuomet tokio laikino nušalinimo
laikotarpis įskaitomas į sportininko ar kito asmens
diskvalifikacijos laikotarpį, kuris gali būti galiausiai
paskirtas. Jeigu taikomas diskvalifikacijos laikotarpis,
paskirtas sprendimu, kuris vėliau apskundžiamas, tuomet
toks sportininkui ar kitam asmeniui skirtas diskvalifikacijos
laikotarpis įskaitomas į bet kokį kitą diskvalifikacijos
laikotarpį, kuris gali būti galiausiai paskirtas apeliacine
tvarka.
10.11.3.2 Jeigu sportininkas ar kitas asmuo savo noru
raštu sutinka su Agentūra siūlomu laikinu nušalinimu ir po
to laikinai nusišalina, toks sportininko ar kito asmens
savanoriško laikino nusišalinimo laikotarpis įskaitomas į bet
kokį diskvalifikacijos laikotarpį, kuris gali būti galiausiai
paskirtas. Sportininko ar kito asmens savanoriško sutikimo
laikinai nusišalinti kopija nedelsiant pateikiama kiekvienai
šaliai, kuri turi teisę gauti pranešimą apie įtariamą
antidopingo taisyklių pažeidimą pagal 14.1 punktą.
[10.11.3.2 punkto komentaras. Sportininko savanoriškas sutikimas laikinai
nusišalinti nėra sportininko prisipažinimas ir jokiu būdu nesuteikia pagrindo
padaryti sportininkui nepalankią išvadą.]
10.11.3.3 Joks laikotarpis neįskaitomas į diskvalifikacijos
laikotarpį iki laikino nušalinimo laikotarpio ar savanoriško
laikino
nusišalinimo
laikotarpio
įsigaliojimo
dienos,
nesvarbu, ar sportininkas pats nusprendė nedalyvauti
varžybose, ar buvo nušalintas savo komandos.
10.11.3.4
Komandinėse
sporto
šakose,
kuriose
diskvalifikacijos
laikotarpis
skiriamas
komandai,
diskvalifikacijos laikotarpis skaičiuojamas nuo galutinio
sprendimo byloje dėl diskvalifikacijos priėmimo dienos
arba, jeigu bylos nagrinėjimo atsisakyta, nuo tos dienos,
kurią diskvalifikacija pripažįstama arba kitaip paskiriama.
Joks komandos laikino nušalinimo laikotarpis (nei paskirtas,
nei pripažintas savo valia) neįskaitomas į bendrą taikytiną
diskvalifikacijos laikotarpį.
[10.11 punkto komentaras. 10.11 punkte aiškiai nustatyta, kad vėlavimai,
nepriskirtini sportininkui, sportininko prisipažinimai laiku ir laikinas nušalinimas
yra vieninteliai pagrindai pradėti skaičiuoti diskvalifikacijos laikotarpį prieš
galutinio sprendimo byloje priėmimą.]
10.12 Statusas diskvalifikacijos laikotarpiu
10.12.1 Dalyvavimo draudimas diskvalifikacijos laikotarpiu
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Joks
diskvalifikuotas
sportininkas
ar kitas
asmuo per
diskvalifikacijos laikotarpį negali jokiu būdu dalyvauti jokiose
varžybose ar veikloje (išskyrus patvirtintas švietimo antidopingo
srityje ar reabilitacijos programas), kurias įgalioja organizuoti ar
organizuoja bet kuri Kodeksą pripažinusi organizacija ar kita jai
priklausanti organizacija, varžybose, kurias įgalioja organizuoti ar
organizuoja bet kokia profesionalų lyga ar kita tarptautinio arba
nacionalinio lygmens renginių organizacija, taip bet kokioje kitoje
prestižinėje arba nacionalinio lygmens sporto veikloje, kurią
finansuoja vyriausybės įstaiga.
Sportininkas ar kitas asmuo, kuriam skirtas ilgesnis nei ketverių
metų diskvalifikacijos laikotarpis, po ketverių diskvalifikacijos
laikotarpio metų gali sportininko teisėmis dalyvauti vietos sporto
renginiuose, kuriems nereikia Kodeksą pasirašiusiosios šalies ar
Kodeksą pasirašiusiosios šalies narės leidimo arba kurie
nepriklauso jų jurisdikcijai, tačiau tik tol, kol vietos sporto
renginys nepakyla į tokį lygmenį, dėl kurio sportininkas ar kitas
asmuo įgytų teisę tiesiogiai ar netiesiogiai varžytis (ar rinkti
taškus) nacionaliniame čempionate ar tarptautiniame renginyje, ir
jeigu jame sportininkas ar kitas asmuo jokiose pareigose nedirba
su nepilnamečiais.
Sportininkas ar kitas asmuo, kuriam taikomas diskvalifikacijos
laikotarpis, ir toliau gali būti testuojamas.
[10.12.1 punkto komentaras. Pavyzdžiui, pagal Kodekso 10.12.2 punktą
diskvalifikuotas sportininkas negali dalyvauti treniruočių stovyklose,
parodomosiose varžybose ar praktiniuose užsiėmimuose, kuriuos organizuoja
jo nacionalinė federacija ar klubas, kuris yra tos nacionalinės federacijos narys
arba kurį finansuoja vyriausybės įstaiga. Be to, diskvalifikuotas sportininkas
negali varžytis Kodekso nepasirašiusiosios šalies profesionalų lygoje (pvz.,
nacionalinėje ledo ritulio lygoje, nacionalinėje krepšinio asociacijoje ir kt.),
renginiuose, kuriuos organizuoja nepasirašiusiosios šalies tarptautinių renginių
organizacija ar nepasirašiusiosios šalies nacionalinio lygmens renginių
organizacija, neužsitraukdamas 10.12.3 punkte nustatytų nuobaudų. Sąvoka
„veikla“ taip pat reiškia, pavyzdžiui, administravimo veiklą, kaip antai
pareigūno, direktoriaus, tarnautojo, darbuotojo arba šiame punkte aprašytos
organizacijos savanorio pareigų atlikimą. Vienoje sporto šakoje skirta
diskvalifikacija pripažįstama ir kitose sporto šakose (žr. 15.1 punktą dėl
tarpusavio pripažinimo).]
10.12.2 Grįžimas į treniruotes
Taikant 10.12.1 punkto išimtį, sportininkas gali grįžti į komandos
treniruotes arba vėl naudotis Lietuvos sporto federacijos,
besivadovaujančios
šiomis
antidopingo
taisyklėmis,
jai
priklausančios organizacijos ar klubo sporto įranga per trumpesnį
iš šių laikotarpių: 1) du paskutinius mėnesius iki sportininko
diskvalifikacijos laikotarpio pabaigos; arba 2) paskutinį paskirto
diskvalifikacijos laikotarpio ketvirtadalį.
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[10.12.2 punkto komentaras. Daugelyje komandinių sporto šakų ir kai kuriose
individualiose sporto šakose (pvz. šuoliuose su slidėmis arba gimnastikoje)
sportininkas negali veiksmingai treniruotis vien savo jėgomis taip, kad
pasibaigus jo diskvalifikacijos laikotarpiui sportininkas būtų pasirengęs
varžytis. Per šiame punkte aprašytą treniravimosi laikotarpį diskvalifikuotas
sportininkas negali varžytis arba užsiimti jokia 10.12.1 punkte aprašyta veikla,
išskyrus treniruotes.
10.12.3
Draudimo
pažeidimas

dalyvauti

diskvalifikacijos

laikotarpiu

Kai diskvalifikuotas sportininkas ar kitas asmuo nesilaiko 10.12.1
punkte nustatyto dalyvavimo draudimo diskvalifikacijos laikotarpiu,
tokio dalyvavimo rezultatai anuliuojami ir skiriamas naujas
pradinės diskvalifikacijos laikotarpio trukmės diskvalifikacijos
laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti pasibaigus pradiniam
diskvalifikacijos laikotarpiui. Naujas diskvalifikacijos laikotarpis gali
būti koreguojamas remiantis sportininko ar kito asmens kaltės
laipsniu ir kitomis bylos aplinkybėmis. Klausimą, ar sportininkas
arba kitas asmuo pažeidė dalyvavimo draudimą ir ar tikslinga
koreguoti diskvalifikacijos laikotarpį sprendžia antidopingo
organizacija, kuri per rezultatų valdymo procesą paskyrė pradinį
diskvalifikacijos laikotarpį. Šį sprendimą galima apskųsti pagal 13
straipsnį.
Jei sportininkų pagalbinio personalo narys arba kitas asmuo
padeda asmeniui pažeisti dalyvavimo diskvalifikacijos metu
draudimą, tokiam sportininko pagalbinio personalo nariui ar kitam
asmeniui jurisdikciją turinti antidopingo organizacija už tokią
pagalbą skiria sankcijas už 2.9 punkto pažeidimą.
10.12.4
Finansinės
laikotarpiu

paramos

neteikimas

diskvalifikacijos

Be to, asmeniui, padariusiam bet kokį antidopingo taisyklių
pažeidimą, už kurį pagal 10.4 ar 10.5 punktą netaikoma
sušvelninta sankcija, Agentūra, Lietuvos vyriausybė ir Lietuvos
sporto federacijos neteikia su sportine veikla susijusios finansinės
paramos ar jos dalies ir nemoka kitų su sporto susijusių išmokų.
10.13 Automatiškas sankcijos paskelbimas
Paskyrus sankciją, ją privaloma automatiškai paskelbti kaip numatyta
14.3 punkte.
[10 straipsnio komentaras. Sankcijų suderinimas yra viena iš antidopingo
sričių, sukėlusių daugiausia diskusijų ir ginčų. Suderinimas reiškia, kad
vertinant kiekvienos bylos unikalias aplinkybes taikomos tos pačios taisyklės ir
kriterijai. Argumentai prieš sankcijų suderinimą grindžiami sporto šakų
skirtumais, kaip antai: kai kurių sporto šakų sportininkai yra profesionalai,
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kurie iš sporto gauna dideles pajamas, o kitų – tikri mėgėjai; tose sporto
šakose, kuriose sportininko karjera yra trumpa, standartinis diskvalifikacijos
laikotarpis sportininkui turi kur kas didesnį poveikį, negu tose sporto šakose,
kuriose sportinė karjera tradiciškai yra daug ilgesnė. Pagrindinis argumentas
už suderinimą yra tas, kad paprasčiausiai yra neteisinga, jog du tos pačios
šalies sportininkai, kurių testai dėl tokios pačios draudžiamosios medžiagos
panašiomis aplinkybėmis buvo teigiami, susilauktų skirtingų sankcijų vien
todėl, kad atstovauja skirtingoms sporto šakoms. Be to, bausmių skyrimo
lankstumas dažnai vertinamas kaip nepriimtina galimybė kai kurioms sporto
organizacijoms būti atlaidesnėms dopingo vartotojų atžvilgiu. Sankcijų
nesuderinimas taip pat dažnai tampa tarptautinių federacijų ir nacionalinių
antidopingo organizacijų jurisdikcinių ginčų priežastimi.]
11 STRAIPSNIS. KOMANDOMS SKIRIAMOS NUOBAUDOS
11.1 Testavimas komandinėse sporto šakose
Jeigu daugiau kaip vienam komandinės sporto šakos komandos nariui
pranešama apie įvykdytą antidopingo taisyklių pažeidimą, susijusį su
renginiu, pagal 7 straipsnį, renginio valdymo organas renginio
laikotarpiu atlieka atitinkamą visos komandos tikslinį testavimą.
11.2 Komandinėse sporto šakose taikomos nuobaudos
Nustačius, kad daugiau kaip du komandinės sporto šakos komandos
nariai pažeidė antidopingo taisykles renginio laikotarpiu, renginio
valdymo organas nuobaudas skiria ne tik atskiriems sportininkams,
pažeidusiems antidopingo taisykles, bet atitinkamą sankciją taiko ir visai
komandai (pvz., taškų atėmimą, teisės dalyvauti varžybose ar renginyje
anuliavimą arba kitą sankciją).
11.3 Komandinėse sporto šakose renginio valdymo organas gali
skirti griežtesnes nuobaudas
Renginio valdymo organas gali nuspręsti nustatyti renginio taisykles,
kuriomis remiantis komandinėse sporto šakose per tą renginį taikomos
nuobaudos yra griežtesnės nei numatyta 11.2 punkte.
[11.3 punkto komentaras. Pavyzdžiui, Tarptautinis olimpinis komitetas galėtų
nustatyti taisykles, kuriomis būtų reikalaujama anuliuoti komandos teisę
dalyvauti Olimpinėse žaidynėse siekiant sumažinti antidopingo taisyklių
pažeidimų skaičių per žaidynes.]

12 STRAIPSNIS. SPORTO ORGANIZACIJOMS TAIKOMOS SANKCIJOS
IR REIKALAVIMAI PADENGTI IŠLAIDAS

48
Antidopingo taisyklės

12.1 Agentūra turi įgaliojimus pareikalauti, kad atitinkamos valdžios
institucijos atsisakytų suteikti finansavimą ar jo dalį arba nefinansinę
paramą Lietuvos sporto federacijoms, kurios nesilaiko Antidopingo
taisyklių.
12.2 Lietuvos sporto federacijos įpareigojamos atlyginti Agentūrai
visas išlaidas (įskaitant, be kitų, laboratorijos mokesčius, bylos
nagrinėjimo ir kelionių išlaidas), susijusias su Antidopingo taisyklių
pažeidimu, kurį įvykdė sportininkas ar kitas asmuo, susijęs su
atitinkama nacionaline federacija.
12.3 Agentūra gali nuspręsti pareikalauti, kad Lietuvos tautinis
olimpinis komitetas imtųsi papildomų drausminių priemonių prieš
nacionalines federacijas, susijusių su pripažinimu, jų pareigūnų ir
sportininkų teise dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir baudomis,
remdamasis tokiomis aplinkybėmis:
12.3.1
keturis ar daugiau Antidopingo taisyklių pažeidimų
(nesusijusių su 2.4 punktu) per 12 mėnesių laikotarpį įvykdo
sportininkai ar kiti su viena nacionaline federacija susiję
asmenys;
12.3.2 daugiau nei vienas tos pačios nacionalinės federacijos
sportininkas ar kitas asmuo per tarptautinį renginį įvykdo
antidopingo taisyklės pažeidimą;
12.3.3 Nacionalinė federacija nededa visų pastangų informuoti
Agentūra apie sportininko buvimo vietą po to, kai gauną
Agentūros prašymą pateikti tokią informaciją.
13 STRAIPSNIS. APELIACIJOS
13.1 Sprendimai, kuriuos galima apskųsti
Sprendimus, priimtus pagal šias Antidopingo taisykles, galima apskųsti
pagal toliau pateiktus 13.2-13.7 punktus ar remiantis kita šiose
Antidopingo taisyklėse, Kodekse arba tarptautiniuose standartuose
nustatyta tvarka. Apskundus tokius sprendimus, jie lieka galioti, kol
svarstomi apeliacine tvarka, jeigu apeliacinė instancija nenurodo kitaip.
Prieš paduodant apeliaciją turi būti išnaudotos bet kokios priimto
sprendimo peržiūros galimybės, numatytos antidopingo organizacijos
taisyklėse, su sąlyga, kad atliekant peržiūrą laikomasi Kodekso 13.2.2
punkte nustatytų principų (išskyrus kaip numatyta 13.1.3 punkte).
13.1.1 Neribota peržiūros apimtis
Peržiūra apeliacine tvarka apima visus bylai svarbius klausimus ir
aiškiai neapsiriboja pradinį sprendimą priėmusio subjekto atliktos
peržiūros klausimais ar apimtimi.
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13.1.2 CAS neatsižvelgia į skundžiamas išvadas
Priimdamas savo sprendimus, CAS neturi atsižvelgti į institucijos,
kurios sprendimas apskųstas, kompetenciją.
[13.1.2 punkto komentaras. CAS bylą nagrinėja de novo. Ankstesni procesai
neriboja įrodymų ir neturi įtakos bylą svarstant CAS.]
13.1.3 WADA neprivalo išnaudoti vidinių teisių gynimo priemonių
Kai WADA turi apeliacijos teisę pagal 13 straipsnį ir jokia kita šalis
neapskundė galutinio sprendimo per Antidopingo drausminės
komisijos vykdytą procesą, tokį sprendimą WADA gali apskųsti
tiesiogiai CAS ir neprivalo išnaudoti kitų teisių gynimo priemonių
Antidopingo drausminės komisijos vykdomame procese.
[13.1.3 punkto komentaras. Kai sprendimas priimamas nepasiekus galutinio
Antidopingo drausminės komisijos proceso etapo (pavyzdžiui, per pirmą bylos
nagrinėjimą) ir jokia šalis to sprendimo neapskundžia aukštesniu Antidopingo
drausminės komisijos procese numatytu lygmeniu, tuomet WADA gali neatlikti
kitų Antidopingo drausminės komisijos proceso veiksmų ir paduoti apeliaciją
tiesiogiai CAS.]
13.2 Sprendimų dėl antidopingo taisyklių pažeidimų, nuobaudų,
laikino nušalinimo ir sprendimų bei jurisdikcijos pripažinimo
apskundimas
Sprendimą, kad buvo įvykdytas antidopingo taisyklių pažeidimas,
sprendimą už antidopingo taisyklių pažeidimą skirti nuobaudas ar
nuobaudų neskirti, ar sprendimą, kad nebuvo įvykdytas antidopingo
taisyklių pažeidimas; sprendimą, kad antidopingo taisyklių pažeidimo
byla nebegali būti svarstoma dėl procesinių priežasčių (pavyzdžiui, dėl
senaties); WADA sprendimą netaikyti taisyklės, kuria reikalaujama, kad
į varžybas norintis sugrįžti sportininkas raštu praneštų prieš šešis
mėnesius, išimties pagal 5.7.1 punktą; WADA sprendimą dėl rezultatų
valdymo pagal Kodekso 7.1 punktą; Agentūros sprendimą teigiamo
testo rezultato ar netipinio rezultato nelaikyti antidopingo taisyklių
pažeidimu ar sprendimą nebetirti antidopingo taisyklių pažeidimo po
tyrimo, atlikto pagal 7.7 punktą; sprendimą skirti laikiną nušalinimą po
preliminaraus bylos nagrinėjimo; atvejį, kai Agentūra nesilaiko 7.9
punkto nuostatų; sprendimą, kad Agentūra neturi jurisdikcijos priimti
sprendimą dėl tariamo antidopingo taisyklių pažeidimo ar skirti
nuobaudų už jį; sprendimą sustabdyti diskvalifikacijos laikotarpį ar jo
nesustabdyti, arba atkurti pradinį sustabdytą diskvalifikacijos laikotarpį
arba jo neatkurti pagal 10.6.1 punktą; sprendimą pagal 10.12.3 punktą;
ir Agentūros sprendimą nepripažinti kitos antidopingo organizacijos
sprendimo pagal 15 straipsnį galima apskųsti tik 13.2–13.7 punktuose
nustatyta tvarka.
13.2.1
Apeliacijos,
susijusios
su
sportininkais ar tarptautiniais renginiais

tarptautinio

lygmens
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Sprendimus bylose, susijusiose su dalyvavimu tarptautiniame
renginyje ar bylose, susijusiose su tarptautinio lygmens
sportininkais, galima apskųsti tiesiogiai CAS.
[13.2.1 punkto komentaras. CAS sprendimai yra galutiniai ir privalomi,
išskyrus atvejus, kai peržiūra vykdoma pagal arbitražo sprendimų
panaikinimui ir vykdymui taikytiną teisę.]
13.2.2 Apeliacijos, susijusios su kitais sportininkais ar kitais
asmenimis
Tais atvejais, kai 13.2.1 punktas netaikomas, sprendimą galima
apskųsti tik CAS, remiantis tokiame teisme galiojančiomis
nuostatomis.
13.2.3

Asmenys, kurie turi apeliacijos teisę

Bylose pagal 13.2.1 punktą teisę paduoti apeliaciją CAS turi šios
šalys: a) sportininkas ar kitas asmuo, kuris yra skundžiamo
sprendimo subjektas; b) kita bylos, kurioje priimtas sprendimas,
šalis; c) atitinkama tarptautinė federacija; d) Agentūra ir asmens
nacionalinė
antidopingo
organizacija
(jei
tai
skirtingos
organizacijos); e) Tarptautinis olimpinis komitetas ar Tarptautinis
parolimpinis komitetas, priklausomai nuo konkretaus atvejo, kai
sprendimas gali turėti poveikį olimpinėms žaidynėms ar
parolimpinėms žaidynėms, taip pat ir kai sprendimas turi poveikį
teisei dalyvauti olimpinėse žaidynėse ar parolimpinėse žaidynėse;
f) WADA.
Bylose pagal 13.2.2 punktą teisę paduoti apeliaciją turi bent šios
šalys: a) sportininkas ar kitas asmuo, kuris yra skundžiamo
sprendimo subjektas; b) kita bylos, kurioje priimtas sprendimas,
šalis; c) atitinkama tarptautinė federacija; d) Agentūra ir asmens
nacionalinė
antidopingo
organizacija
(jei
tai
skirtingos
organizacijos); e) Tarptautinis olimpinis komitetas ar Tarptautinis
parolimpinis komitetas, priklausomai nuo konkretaus atvejo, kai
sprendimas gali turėti poveikį olimpinėms žaidynėms ar
parolimpinėms žaidynėms, taip pat ir kai sprendimas turi poveikį
teisei dalyvauti olimpinėse žaidynėse ar parolimpinėse žaidynėse;
f) WADA.
13.2.4
Priešpriešinės apeliacijos ir kitos leistinos vėlesnės
apeliacijos
CAS pagal Kodeksą iškeltose bylose atsakovais pripažintiems
asmenims leidžiama paduoti priešpriešines apeliacijas ir kitas
vėlesnes apeliacijas. Bet kuri šalis, turinti apeliacijos teisę pagal 13
straipsnį, priešpriešinį apeliacinį skundą ar kitą vėlesnį apeliacinį
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skundą privalo paduoti vėliausiai kartu su atsakymu į ieškovo
pareiškimą.
[13.2.4 punkto komentaras. Ši nuostata reikalinga todėl, kad nuo 2011 m.
pagal CAS taisykles sportininkui nebeleidžiama pateikti priešpriešinio
apeliacinio skundo, jei antidopingo organizacija apskundžia sprendimą jau
pasibaigus terminui, per kurį sportininkas gali paduoti apeliaciją. Šia nuostata
visoms šalims garantuojamas visapusiškas bylos nagrinėjimas teismo
posėdyje.]
13.3 Laiku nepriimtas sprendimas
Kai konkrečioje byloje Agentūra per protingą WADA nustatytą terminą
nepriima sprendimo dėl to, ar buvo padarytas antidopingo taisyklių
pažeidimas, WADA gali nuspręsti apeliaciją paduoti tiesiogiai CAS, tarsi
Agentūra būtų priėmusi sprendimą, kad antidopingo taisyklių pažeidimo
nebuvo. Jeigu bylą nagrinėjanti CAS teisėjų kolegija konstatuoja, kad
antidopingo taisyklių pažeidimas buvo padarytas ir kad, nusprendusi
apeliaciją paduoti tiesiogiai CAS, WADA elgėsi pagrįstai, tuomet
Agentūra atlygina WADA turėtas išlaidas ir mokesčius advokatams,
susijusius su apeliacijos svarstymu.
[13.3 punkto komentaras. Atsižvelgiant į skirtingas kiekvieno antidopingo
pažeidimo tyrimo ir rezultatų valdymo proceso aplinkybes, neįmanoma
nustatyti konkretaus laikotarpio, per kurį Agentūra turėtų priimti sprendimą,
po kurio WADA galėtų įstoti į bylą šalies teisėmis paduodama apeliaciją
tiesiogiai CAS. Tačiau, prieš žengdama šį žingsnį, WADA konsultuojasi su
Agentūra ir suteikia jai galimybę paaiškinti, kodėl ji dar nepriėmė sprendimo.
13.4

Apeliacijos dėl LVG

Sprendimus dėl LVG galima apskųsti tik kaip numatyta 4.4 punkte.
13.5

Pranešimas apie sprendimus dėl apeliacijos

Bet kuri antidopingo organizacija, kuri yra apeliacijos šalis, apie
sprendimą dėl apeliacijos nedelsiant praneša sportininkui ar kitam
asmeniui bei kitoms antidopingo organizacijoms, kurios būtų turėjusios
apskundimo teisę pagal 13.2.3 punktą, kaip numatyta 14.2 punkte.
13.6 Sprendimų, priimtų pagal 12 straipsnį, apskundimas
13.7 Apeliacijos pateikimo laikas
13.7.1 Apeliacijos, teikiamos CAS
Vadovaujantis straipsniais 13.2.1 ir 13.2.2 apeliacija CAS turi būti
pateikta per 21 dieną nuo tos dienos, kai sprendimas buvo
pateiktas apeliaciją teikiančiai šaliai. Vis dėlto tais atvejais, kai
apeliaciją teikia tokią teisę turinti šalis, bet ji nebuvo bylos,
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kurioje priimtas skundžiamas sprendimas, šalis, taikomos tokios
sąlygos:
a) per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą, tokia (-įoš)
šalis (-ys) turi teisę paprašyti sprendimą priėmusios
institucijos pateikti bylos dokumentų kopiją;
b) jei toks prašymas pateikiamas per 15 dienų, jį pateikusiai
šaliai suteikiamas 21 dienos laikotarpis nuo dokumentų
gavimo, per kurį ji gali pateikti apeliaciją CAS.
Tačiau laikotarpis, per kurį WADA turi teisę paduoti apeliaciją, yra
vėlesnis iš šių:
a) dvidešimt viena diena, skaičiuojant nuo tos dienos, kurią
kita bylos šalis galėjo paduoti apeliaciją; arba
b) dvidešimt viena diena po to, kai WADA gavo visą bylos
medžiagą, susijusią su sprendimu.

14 STRAIPSNIS. KONFIDENCIALUMAS IR PRANEŠIMAI
14.1 Informacija apie teigiamus testo rezultatus, netipinius
rezultatus ir kitus tariamus antidopingo taisyklių pažeidimus
14.1.1 Pranešimas sportininkams ir kitiems asmenims apie
antidopingo taisyklių pažeidimą
Pranešimas sportininkams ar kitiems asmenims, kad jie kaltinami
antidopingo taisyklės pažeidimu, pateikiamas, kaip numatyta šių
Antidopingo taisyklių 7 ir 14 straipsniuose. Sportininkas ar kitas
asmuo, nacionalinės federacijos narys, gali būti informuotas
pranešimą pateikiant nacionalinei federacijai.
14.1.2 Pranešimas tarptautinėms sporto federacijoms ir WADA
apie antidopingo taisyklių pažeidimą
Pranešimas apie antidopingo taisyklės pažeidimą tarptautinėms
sporto federacijoms ir WADA pateikiamas, kaip numatyta
Antidopingo taisyklių 7 ir 14 straipsniuose, tuo pačiu metu, kaip ir
pranešimas sportininkui ar kitam asmeniui.
14.1.3 Pranešimo apie antidopingo taisyklių pažeidimą turinys
Pranešime apie antidopingo taisyklės pažeidimą pagal 2.1 punktą
nurodoma tokia informacija: sportininko vardas ir pavardė, šalis,
sporto šaka ir sporto šakos rūšis, sportininko kvalifikacinė
kategorija, įrašas, ar testas atliktas per varžybas ar ne varžybų
metu, mėginio paėmimo data, laboratorijos pateiktas tyrimų
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rezultatas bei kita informacija, kaip
Tarptautinį testavimo ir tyrimų standartą.

reikalaujama

pagal

Pranešime apie antidopingo taisyklės pažeidimą, nenumatytą 2.1
punkte, nurodoma pažeista taisyklė ir pagrindas, kuriuo remiantis
tvirtinama, kad ji buvo pažeista.
14.1.4 Pranešimai apie padėtį.
Išskyrus tuos atvejus, kai atlikus tyrimą pranešimas apie
antidopingo taisyklių pažeidimą pagal 14.1.1 punktą neteikiamas,
tarptautinėms sporto federacijoms ir WADA reguliariai teikiama
naujausia informacija apie bet kokios peržiūros ar bylos
nagrinėjimo proceso, vykdomo pagal 7, 8 ar 13 straipsnius,
padėtį ir gautas išvadas bei operatyviai pateikiamas rašytinis
motyvuotas paaiškinimas arba bylos išsprendimą paaiškinantis
sprendimas.
14.1.5 Konfidencialumas
Informaciją gaunančios organizacijos šios informacijos negali
atskleisti niekam, išskyrus asmenis, kuriems ją žinoti reikia (tai
galėtų būti suinteresuoto nacionalinio olimpinio komiteto,
nacionalinės federacijos, komandinės sporto šakos komandos
atitinkami darbuotojai), iki to momento, kai Agentūra ją viešai
paskelbia arba to nepadaro, kaip reikalaujama 14.3 punkte.
14.2 Pranešimas apie sprendimus dėl antidopingo taisyklių
pažeidimo ir prašymas pateikti bylos medžiagą
14.2.1 Sprendimuose dėl antidopingo taisyklių pažeidimo,
priimtuose pagal 7.11, 8.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 ar 13.5
punktus, nurodomos visos sprendimo priežastys, taip pat, jei
tinkama, griežčiausios galimos nuobaudos neskyrimo pagrindas.
Kai sprendimo kalba kita nei anglų ar prancūzų, Antidopingo
drausminė komisija pateikia trumpą sprendimo santrauką anglų
ar prancūzų kalba ir tai pagrindžiančias priežastis.
14.2.2 Antidopingo organizacija, kuri turi teisę apskųsti pagal
14.2.1 punktą gautą sprendimą, per 15 dienų nuo jo gavimo gali
paprašyti visos su sprendimu susijusios bylos medžiagos kopijos.
14.3 Viešas paskelbimas
14.3.1 Agentūra gali viešai paskelbti bet kurio sportininko ar kito
asmens, kurį Agentūra įtaria padarius antidopingo taisyklių
pažeidimą, tapatybę tik pranešusi apie tai sportininkui ar kitam
asmeniui pagal 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ar 7.7 punktus ir tuo pat metu
pranešusi WADA bei sportininko ar kito asmens tarptautinei
federacijai pagal 14.1.2 punktą.
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14.3.2 Ne vėliau kaip 20 dienų po to, kai galutiniame sprendime
dėl apeliacijos pagal 13.2.1 ar 13.2.2 punktą buvo konstatuotas
antidopingo taisyklių pažeidimas, arba apeliaciją pateikti
atsisakyta, arba teisės į bylos nagrinėjimą pagal 8 straipsnį
atsisakyta arba įtarimas dėl antidopingo taisyklių pažeidimo
nebuvo kitaip laiku užginčytas, Agentūra privalo viešai pranešti
apie priimtą sprendimą, nurodydama sporto šaką, pažeistą
antidopingo taisyklę, pažeidimą padariusio sportininko ar kito
asmens vardą ir pavardę, su pažeidimu susijusią draudžiamąją
medžiagą ar draudžiamąjį metodą (jei nustatyta) ir paskirtas
nuobaudas.
14.3.3 Bet kokiu atveju, jeigu išnagrinėjus bylą ar apeliacinį
skundą konstatuojama, kad sportininkas ar kitas asmuo
antidopingo taisyklių nepažeidė, sprendimą viešai paskelbti
galima tik gavus sportininko ar kito asmens, kuriam skirtas
sprendimas, sutikimą. Agentūra deda pakankamai pastangų, kad
tokį sutikimą gautų, o jį gavusi, sprendimą viešai paskelbia visą
arba su sportininku ar kitu asmeniu suderintą jo dalį.
14.3.4 Paskelbimas atliekamas bent jau patalpinant reikiamą
informaciją atitinkamos nacionalinės federacijos ir Agentūros
interneto svetainėje internetiniame puslapyje arba paskelbiant ją
kitomis priemonėmis ir paliekant ją matomą vieną mėnesį arba
per visą diskvalifikacijos laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kuris
laikotarpis ilgesnis.
14.3.5 Nei Antidopingo drausminės komisijos narys, nei
Agentūra, nei nacionalinė federacija, nei joks jų pareigūnas viešai
nekomentuoja jokios dar neišnagrinėtos bylos konkrečių
aplinkybių (išskyrus bendrą proceso ar mokslo apibūdinimą),
išskyrus kai atsakoma į sportininko ar kito asmens, kurie įtariami
antidopingo taisyklių pažeidimu, ar jų atstovų viešus komentarus.
14.3.6 Pagal 14.3.2 punktą privalomo viešo pranešimo galima
neteikti, kai nustatytą antidopingo taisyklių pažeidimą padaręs
sportininkas ar kitas asmuo yra nepilnametis. Bet koks
neprivalomas viešas pranešimas apie bylą, susijusią su
nepilnamečiu, turi būti adekvatus bylos faktams ir aplinkybėms.
14.4 Statistinės ataskaitos
Agentūra bent kartą per metus skelbia bendrą statistinę ataskaitą apie
savo dopingo kontrolės veiklą, o jos kopiją pateikia WADA.
14.5 Pagrindinis dopingo kontrolės informacijos centras
Siekiant palengvinti koordinuotą testų paskirstymo planavimą ir išvengti
nereikalingo skirtingų antidopingo organizacijų vykdomo testavimo
dubliavimosi, Agentūra informaciją apie visus tokių sportininkų testus,
atliktus per varžybas ir ne varžybų metu, kuo greičiau po jų atlikimo per

55
Antidopingo taisyklės

ADAMS. Sportininkui, sportininko tarptautinei federacijai bei bet
kokioms kitoms antidopingo organizacijoms, kurios turi įgaliojimus
sportininką testuoti, sudaroma galimybė šią informaciją gauti, kai
tinkama ir pagal galiojančias taisykles.
14.6 Duomenų privatumas
14.6.1 Agentūra gali rinkti, laikyti, tvarkyti ar skelbti asmeninę
informaciją, susijusią su sportininkais ar kitais asmenimis, kai to
reikia ir yra tinkama joms vykdant antidopingo veiklą pagal
Kodeksą,
tarptautinius
standartus
(įskaitant
konkrečiai
Tarptautinį privatumo ir asmeninės informacijos apsaugos
standartą) ir Antidopingo taisykles.
14.6.2 Laikoma, kad bet koks dalyvis, pagal Antidopingo
taisykles teikiantis informaciją, taip pat ir asmeninius duomenis,
bet kokiam asmeniui, remdamasis galiojančiais duomenų
apsaugos įstatymais ar kitais pagrindais sutiko, kad minėtas
asmuo tokią informaciją gali rinkti, apdoroti, atskleisti ir
panaudoti
Antidopingo
taisyklių
įgyvendinimo
tikslais,
remdamasis Tarptautiniu privatumo ir asmeninės informacijos
apsaugos standartu ir kitais pagrindais, atsižvelgiant į tai, ko
reikia Antidopingo taisyklėms įgyvendinti.
15 STRAIPSNIS. SPRENDIMŲ TAIKYMAS IR PRIPAŽINIMAS
15.1 Atsižvelgiant į 13 straipsnyje numatytą apeliacijos teisę, bet
kurios pasirašiusiosios šalies testavimo, bylų nagrinėjimo rezultatai ir
kiti galutiniai sprendimai, kurie atitinka Kodeksą ir priklauso tos
pasirašiusiosios šalies kompetencijai, galioja visame pasaulyje, ir
Agentūra bei visos nacionalinės federacijos juos pripažįsta ir gerbia.
[15.1 punkto komentaras. Kitų antidopingo organizacijų priimtų LVG
sprendimų pripažinimo apimtis nustatyta Tarptautinio leidimų vartoti gydymui
išdavimo standarto 4.4 punkte.]
15.2 Agentūra ir visos nacionalinės federacijos pripažįsta kitų
institucijų, kurios nėra priėmusios Kodekso, taikomas priemones, jeigu
tų institucijų taisyklės atitinka Kodeksą.
[15.2 punkto komentaras. Kai Kodekso nepriėmusios šalies sprendimas vienais
atžvilgiais Kodeksą atitinka, o kitais atžvilgiais jo neatitinka, Agentūra ar
nacionalinės federacijos turėtų bandyti taikyti sprendimą vadovaudamosi
Kodekso principais. Pavyzdžiui, jeigu taikydama Kodeksą atitinkantį procesą
pasirašiusioji šalis nustato, kad sportininkas padarė antidopingo taisyklių
pažeidimą dėl to, kad jo organizme buvo draudžiamosios medžiagos, tačiau
taikomas diskvalifikacijos laikotarpis yra trumpesnis, nei Kodekse numatytas
laikotarpis, tuomet Agentūra pripažįsta, kad buvo padarytas antidopingo
taisyklių pažeidimas, ir gali nagrinėti bylą pagal 8 straipsnį, siekdama
nustatyti, ar turėtų būti skiriamas ilgesnis diskvalifikacijos laikotarpis,
numatytas šiose Antidopingo taisyklėse.]

56
Antidopingo taisyklės

15.3 Atsižvelgiant į 13 straipsnyje numatytą apeliacijos teisę, bet kokį
Agentūros sprendimą dėl šių Antidopingo taisyklių pažeidimo pripažįsta
visos nacionalinės federacijos, kurios imasi visų reikiamų veiksmų, kad
toks sprendimas būtų įgyvendintas.
16 STRAIPSNIS. ANTIDOPINGO TAISYKLIŲ IR LIETUVOS SPORTO
FEDERACIJŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮTRAUKIMAS
16.1 Visos nacionalinės federacijos ir jų nariai turi laikytis Antidopingo
taisyklių. Antidopingo taisyklės taip pat turi būti tiesiogiai arba
nuorodomis įtrauktos į kiekvienos Lietuvos sporto federacijos taisykles,
kad Agentūra galėtų pati jas tiesiogiai įgyvendinti nacionalinės
federacijos jurisdikcijoje esančių sportininkų ir kitų asmenų atžvilgiu.
16.2 Visos nacionalinės federacijos nustato taisykles, kuriomis
reikalaujama, kaip būtina dalyvavimo sąlyga, kad visi sportininkai ir
kiekvienas sportininkų pagalbinio personalo narys, varžybose ar
veikloje, kurią vykdyti leidžia arba prižiūri Lietuvos sporto federacija ar
viena iš jos organizacijų narių, dalyvaujantis kaip treneris, instruktorius,
vadovas, komandos personalo narys, pareigūnas, medicinos ar
pagalbinio medicinos personalo narys, sutiktų laikytis antidopingo
taisyklių ir pripažintų Kodekse nustatytus antidopingo organizacijos
rezultatų valdymo įgaliojimus.
16.3 Visos nacionalinės federacijos Agentūrai ir savo tarptautinei
federacijai pateikia bet kokią informaciją, rodančią, kad galėjo būti
padarytas antidopingo taisyklių pažeidimas ar susijusią su tokiu
pažeidimu ir bendradarbiauja su įgaliojimus atlikti tyrimą turinčia
antidopingo organizacija, kai ši atlieka tyrimą.
16.4 Visos Lietuvos sporto federacijos priima drausmės taisykles,
siekdamos užtikrinti, kad sportininkų pagalbinio personalo nariai,
vartojantys draudžiamąsias medžiagas ar naudojantys draudžiamuosius
metodus be pateisinamos priežasties, negalėtų teikti pagalbos
sportininkams, patenkantiems į Agentūros ar nacionalinės federacijos
jurisdikciją.
16.5 Visos nacionalinės federacijos turi įgyvendinti švietimo priemones
antidopingo srityje, bendradarbiaudamos su Agentūra.

17 STRAIPSNIS. SENATIES TERMINAS
Sportininkui ar kitam asmeniui negali būti iškelta jokia byla dėl antidopingo
taisyklių pažeidimo, jeigu jam nebuvo pranešta apie antidopingo taisyklių
pažeidimą, kaip numatyta 7 straipsnyje, arba nebuvo realiai bandoma pranešti
per 10 metų nuo tos dienos, kurią tariamas pažeidimas buvo įvykdytas.
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18 STRAIPSNIS. AGENTŪRAI TEIKIAMI WADA PRANEŠIMAI DĖL
NUOSTATŲ LAIKYMOSI
Remdamasi Kodekso 23.5.2 punktu, Agentūra teikia WADA pranešimus apie
tai, kaip Agentūra įgyvendina Kodekso nuostatas.
19 STRAIPSNIS. ŠVIETIMAS
Agentūra planuoja, įgyvendina, vertina ir kontroliuoja informavimo, švietimo ir
prevencijos programas sporto be dopingo srityje, skirtas bent Kodekso 18.2
punkte įvardytiems klausimams, taip pat remia aktyvų sportininkų ir
sportininkų pagalbinio personalo dalyvavimą tokiose programose.
20 STRAIPSNIS. ANTIDOPINGO TAISYKLIŲ KEITIMAS IR AIŠKINIMAS
20.1 Agentūra gali periodiškai atlikti Antidopingo taisyklių pakeitimus.
20.2 Antidopingo taisyklės aiškinamos kaip nepriklausomas ir
savarankiškas tekstas, o ne remiantis jau galiojančiais teisės aktais ar
įstatymais.
20.3 Įvairių Antidopingo taisyklių straipsnių ir punktų antraštės
naudojamos tik dėl patogumo, jos nesudaro Antidopingo taisyklių esmės
ir neturi jokio poveikio nuostatų, kurias jos nurodo, formuluotėms.
20.4 Kodeksas bei tarptautiniai standartai laikomi sudėtinėmis
Antidopingo taisyklių dalimis ir turi viršenybę normų kolizijos atveju.
20.5 Šios Antidopingo taisyklės priimtos vadovaujantis atitinkamomis
Kodekso nuostatomis ir aiškintinos taip, kad jos neprieštarautų
atitinkamoms Kodekso nuostatoms. Įvadas laikomas sudėtine
Antidopingo taisyklių dalimi.
20.6 Komentarai, pateikti po įvairiomis Kodekso ir Antidopingo
taisyklių nuostatomis, naudojami aiškinant Antidopingo taisykles.
20.7 Antidopingo taisyklės visa apimtimi įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d.
(toliau – įsigaliojimo diena). Jos atgaline data netaikomos byloms,
neišnagrinėtoms iki įsigaliojimo dienos; tačiau galioja tokios sąlygos:
20.7.1
Iki įsigaliojimo dienos padaryti antidopingo taisyklių
pažeidimai
laikomi
„pirmais
pažeidimais“
arba
„antrais
pažeidimai“ nustatant sankcijas pagal 10 straipsnį už vėlesnius
pažeidimus po įsigaliojimo dienos.
20.7.2 Normos dėl laikotarpių, kurių atžvilgiu Antidopingo
taisyklės galioja atgaline data, per kuriuos anksčiau įvykdyti
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pažeidimai gali būti laikomi pažeidimų daugetu pagal 10.7.5
punktą, taip pat normos dėl senaties terminų, nustatytų 17
straipsnyje, yra procesinės normos ir turėtų būti taikomos
atgaline data, tačiau su sąlyga, kad 17 straipsnis taikomas
atgaline data tik tokiu atveju, jeigu senaties terminas dar nebuvo
pasibaigęs iki įsigaliojimo datos. Priešingu atveju, bet kokia
antidopingo taisyklių pažeidimo byla, kuri įsigaliojimo dieną dar
neišnagrinėta ir bet kokia antidopingo taisyklių pažeidimo byla,
kuri iškelta po įsigaliojimo dienos remiantis iki įsigaliojimo dienos
įvykdytu antidopingo taisyklių pažeidimu nagrinėjama pagal
materialines antidopingo taisykles, kurios galiojo tuo metu, kai
buvo padarytas tariamas antidopingo taisyklių pažeidimas,
nebent bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija nustato, kad pagal bylos
aplinkybes tinkama taikyti lex mitior principą.
20.7.3 Prieš įsigaliojimo dieną įvykusio su buvimo vieta susijusio
pažeidimo pagal 2.4 punktą (nesvarbu, ar tai būtų pranešimo
nepateikimas ar praleistas testas, kaip apibrėžta Tarptautiniame
testavimo ir tyrimų standarte) terminas skaičiuojamas toliau iki jo
pabaigos, vadovaujantis Tarptautiniu testavimo ir tyrimų
standartu, bet laikoma, kad jis pasibaigia praėjus 12 mėnesių nuo
padarymo.
20.7.4 Tais atvejais, kai galutinis sprendimas, konstatuojantis
antidopingo taisyklių pažeidimą, priimamas iki įsigaliojimo dienos,
tačiau sportininkui ar kitam asmeniui skirtas diskvalifikacijos
laikotarpis įsigaliojimo dieną dar tęsiasi, sportininkas ar kitas
asmuo gali kreiptis į antidopingo organizaciją, kuri buvo
atsakinga už rezultatų valdymą to antidopingo taisyklės
pažeidimo atžvilgiu, kad ji sutrumpintų diskvalifikacijos laikotarpį,
atsižvelgdama į Antidopingo taisykles. Toks prašymas turi būti
pateiktas iki diskvalifikacijos laikotarpio pabaigos. Priimtą
sprendimą galima apskųsti pagal 13.2 straipsnį. Antidopingo
taisyklės netaikomos tais atvejais, kai galutinis sprendimas,
konstatuojantis antidopingo taisyklės pažeidimą, priimamas, o
diskvalifikacijos laikotarpis jau pasibaigęs.
20.7.5 Nustatant diskvalifikacijos laikotarpį už antrą pažeidimą
pagal 10.7.1 punktą, kai sankcija už pirmą pažeidimą skirta
remiantis iki įsigaliojimo dienos galiojusiomis taisyklėmis,
taikomas diskvalifikacijos laikotarpis, kuris būtų buvęs skirtas už
tą pirmą pažeidimą, jeigu būtų buvusios taikytos Antidopingo
taisyklės.
21 STRAIPSNIS. KODEKSO AIŠKINIMAS
21.1 Oficialų Kodekso tekstą rengia WADA, jis skelbiamas prancūzų ir
anglų kalbomis. Esant angliško ir prancūziško tekstų neatitikimams,
vadovaujamasi tekstu anglų kalba.
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21.2 Komentarai, pateikti po
naudojami aiškinant Kodeksą.

įvairiomis

Kodekso

nuostatomis,

21.3 Kodeksas aiškinamas kaip nepriklausomas ir savarankiškas
tekstas, o ne remiantis galiojančiais pasirašiusiųjų šalių ar vyriausybių
teisės aktais ar įstatymais.
21.4 Įvairių Kodekso straipsnių ir punktų antraštės naudojamos tik dėl
patogumo ir nesudaro Kodekso esmės ir neturi jokio poveikio nuostatų,
kurias jos nurodo, formuluotėms.
21.5 Kodeksas atgaline data netaikomas toms byloms, kurios buvo
neišspręstos iki tos dienos, kurią pasirašiusioji šalis Kodeksą priėmė ir
įgyvendino savo taisyklėse. Vis dėlto, iki Kodekso priėmimo padaryti
antidopingo taisyklių pažeidimai toliau skaičiuojami kaip „pirmi
pažeidimai“ arba „antri pažeidimai“ nustatant sankcijas pagal 10
straipsnį už vėlesnius pažeidimus po Kodekso priėmimo.
21.6 Skyrius „Pasaulinės antidopingo programos ir Kodekso paskirtis,
taikymo sritis ir struktūra“, 1 priedas (Apibrėžtys) ir 2 priedas (10
straipsnio nuostatų taikymo pavyzdžiai) laikomi neatskiriamomis
Kodekso dalimis.
22 STRAIPSNIS. PAPILDOMOS SPORTININKŲ IR KITŲ ASMENŲ
FUNKCIJOS IR PAREIGOS
22.1 Sportininkų funkcijos ir pareigos
22.1.1 Būti susipažinus su Antidopingo taisyklėmis ir jų laikytis.
22.1.2 Visuomet sudaryti galimybes paimti mėginį.
[22.1.2 punkto komentaras. Tinkamai atsižvelgus į sportininko žmogaus teises
ir privatumą, teisėtu kovos su dopingo vartojimo tikslu kartais gali prireikti
mėginius paimti vėlai vakare arba anksti ryte. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad kai
kurie sportininkai tomis valandomis nedidelėmis dozėmis naudoja EPO, kad
ryte jis nebūtų aptiktas.
22.1.3 Antidopingo srityje prisiimti atsakomybę už tai, ką jie
nuryja ir vartoja (naudoja).
22.1.4 Informuoti medicinos personalą apie savo įsipareigojimą
nevartoti draudžiamųjų medžiagų ir nenaudoti draudžiamųjų
metodų ir užtikrinti, kad bet kokiu gaunamu medicininiu gydymu
nebūtų pažeistos Antidopingo taisyklės.
22.1.5 Savo tarptautinei federacijai ir Agentūrai pranešti apie bet
kokį nepasirašiusiosios šalies sprendimą, konstatuojantį, kad
sportininkas padarė antidopingo taisyklių pažeidimą per
pastaruosius dešimt metų.
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22.1.6 Bendradarbiauti su antidopingo organizacijomis tiriant
antidopingo taisyklių pažeidimus.
22.2 Sportininkų pagalbinio personalo funkcijos ir pareigos
22.2.1 Būti susipažinus su Antidopingo taisyklėmis ir jų laikytis.
22.2.2 Bendradarbiauti
programą.

įgyvendinant

sportininkų

testavimo

22.2.3 Daryti įtaką sportininko puoselėjamoms vertybėms ir
elgsenai, skatinti nusistatymą prieš dopingą.
22.2.4 Savo tarptautinei federacijai ir Agentūrai pranešti apie bet
kokį nepasirašiusiosios šalies sprendimą, kuriuo jis kaltinamas
padaręs antidopingo taisyklių pažeidimą per pastaruosius dešimt
metų.
22.2.5
Bendradarbiauti
su
antidopingo
tiriančiomis antidopingo taisyklių pažeidimus.

organizacijomis

22.2.6 Sportininko pagalbinis personalas negali be pateisinamos
priežasties vartoti (naudoti) ar turėti jokių draudžiamųjų
medžiagų ar draudžiamųjų metodų .

61
Antidopingo taisyklės

1 PRIEDAS. APIBRĖŽTYS
ADAMS – Antidopingo administravimo ir valdymo sistema yra internetinė
duomenų valdymo priemonė duomenims įvesti, saugoti, keistis ir
pranešimams teikti, skirta suinteresuotoms šalims ir WADA padėti vykdyti
antidopingo veiklą vadovaujantis duomenų apsaugos srities teisės aktais.
Antidopingo organizacija – tai pasirašiusioji šalis, atsakinga už taisyklių, kurių
paskirtis inicijuoti, vykdyti bet kurį dopingo kontrolės proceso etapą ir
užtikrinti jo vykdymą, priėmimą. Tai gali būti, pavyzdžiui, Tarptautinis
olimpinis komitetas, Tarptautinis parolimpinis komitetas, kitos didžiųjų
renginių organizacijos, kurios atlieka testavimą savo renginiuose, WADA,
tarptautinės federacijos ir nacionalinės antidopingo organizacijos.
Anuliavimas – žr. pirmiau nurodytas nuobaudas už antidopingo taisyklių
pažeidimus.
Asmuo – tai fizinis asmuo ar organizacija arba kitas subjektas.
Bandymas – sąmoningas elgesys, kurį sudaro realus veiksmas, kuriuo
ketinama padaryti antidopingo taisyklių pažeidimą. Tačiau antidopingo
taisyklių pažeidimas nebus padarytas vien bandant padaryti pažeidimą, jeigu
asmuo bandymo atsisako iki tol, kol jo neatskleidė trečioji šalis, kuri bandyme
nedalyvauja.
CAS – tai Sporto arbitražo teismas (angl. Court of Arbitration for Sport, CAS).
Dalyvis – tai bet kuris sportininkas ar sportininko pagalbinio personalo narys.
Didelės kaltės ar aplaidumo nebuvimas – tai atvejis, kai sportininkas ar kitas
asmuo įrodo, kad, atsižvelgus į aplinkybių visumą ir kaltės ar aplaidumo
nebuvimo nustatymo kriterijus, jo kaltė ar aplaidumas antidopingo taisyklių
pažeidimo atžvilgiu nebuvo didelis. Išskyrus su nepilnamečiais susijusius
atvejus, dėl kiekvieno 2.1 punkto pažeidimo sportininkas taip pat privalo
paaiškinti, kaip draudžiamoji medžiaga pateko į jo organizmą.
[Komentaras. Dėl kanabinoidų sportininkas gali įrodyti didelės kaltės ar
aplaidumo nebuvimą aiškiai parodydamas, kad jų vartojimas nebuvo susijęs
su sportinių rezultatų pagerinimu.]
Didžiųjų renginių organizatorius – tai nacionalinių olimpinių komitetų
kontinentinės asociacijos ir kitos tarptautinės daugelio sporto šakų
organizacijos, kurios veikia kaip bet kokio kontinento, regiono ar kito
tarptautinio renginio valdymo organas.
Diskvalifikacija – žr. pirmiau nurodytas nuobaudas už antidopingo taisyklių
pažeidimus.
Dopingo kontrolė – tai visi veiksmai ir procesai nuo testų paskirstymo
planavimo iki galutinio bet kokios apeliacijos išnagrinėjimo, įskaitant visus
tarpinius veiksmus ir procesus, kaip antai informacijos apie savo buvimo
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pateikimas, mėginių paėmimas ir tvarkymas, laboratorinis tyrimas, LVG,
rezultatų valdymas ir bylų nagrinėjimas.
Draudžiamasis metodas – tai bet koks metodas, aprašytas Draudžiamųjų
medžiagų ir metodų sąraše.
Draudžiamoji medžiaga – tai bet kokia medžiaga ar medžiagų klasė, aprašyta
Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše.
Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas – tai sąrašas, kuriame nurodytos
draudžiamosios medžiagos ir draudžiamieji metodai.
Finansines nuobaudas – žr. pirmiau nurodytas nuobaudas už antidopingo
taisyklių pažeidimus.
Griežta atsakomybė – tai taisyklė, kuria numatyta, kad siekiant įrodyti
antidopingo taisyklių pažeidimus pagal 2.1 ir 2.2 punktus, antidopingo
organizacijai nereikia įrodyti sportininko ketinimo, kaltės, aplaidumo ar tyčinio
vartojimo (naudojimo).
Individuali sporto šaka – tai bet kuri sporto šaka, kuri nėra komandinė sporto
šaka.
Kaltė – kaltė yra bet koks pareigos neatlikimas arba bet koks nerūpestingumas
konkrečioje situacijoje. Veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama vertinant sportininko
ar kito asmens kaltės laipsnį yra, pavyzdžiui, sportininko ar kito asmens
patirtis, ar sportininkas arba kitas asmuo yra nepilnametis, ypatingos
aplinkybės, kaip antai sveikatos sutrikimai, rizikos, kurią sportininkas turėjo
suvokti, laipsnis, bei sportininko rūpestingumo ir įdėtų pastangų išanalizuoti
tai, kas turėjo būti suvokta, kaip rizikos laipsnis, laipsnis. Aplinkybės, į kurias
atsižvelgiama vertinant sportininko ar kito asmens kaltės laipsnį turi būti
konkrečios ir tinkamos paaiškinti, kodėl sportininkas ar kitas asmuo nukrypo
nuo įprastų elgesio normų. Taigi, pavyzdžiui, tai, kad sportininkas
diskvalifikacijos laikotarpiu prarastų galimybę uždirbti dideles pinigų sumas ar
tai, kad sportininko karjera jau greitai baigsis arba yra nustatytas sporto
varžybų grafikas nebūtų svarbios aplinkybės, kurių pagrindu būtų galima
sutrumpinti diskvalifikacijos laikotarpį pagal 10.5.1 ar 10.5.2 punktą.
[Komentaras. Sportininko kaltės laipsnio vertinimo kriterijai yra tokie patys
pagal visus straipsnius, kai vertinama kaltė. Tačiau pagal 10.5.2 punktą
sankciją švelninti netinkama, jeigu, įvertinus kaltės laipsnį, nepadaroma
išvada, kad didelės sportininko ar kito asmens kaltės arba aplaidumo nebuvo.]
Kaltės ar aplaidumo nebuvimas – tai atvejis, kai sportininkas ar kitas asmuo
įrodo, kad jis nežinojo ir neįtarė vartojęs draudžiamąsias medžiagas ar
naudojęs draudžiamuosius metodus arba kad jam jie buvo paskirti ar kad jis
kitaip pažeidė antidopingo taisykles ir kad pagrįstai to negalėjo žinoti ar įtarti
net panaudojęs visas atsargumo priemones. Išskyrus su nepilnamečiais
susijusius atvejus, dėl kiekvieno 2.1 punkto pažeidimo sportininkas taip pat
privalo paaiškinti, kaip draudžiamoji medžiaga pateko į jo organizmą.
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Kliudymas – tai pakeitimas, siekiant nesąžiningo tikslo ar nesąžiningu būdu;
nederamos įtakos darymas; netinkamas įsikišimas; trukdymas, klaidinimas ar
kiti apgaulingi veiksmai, kuriais siekiama pakeisti rezultatus arba sutrukdyti
atlikti įprastines procedūras.
Kodeksas – tai Pasaulinis antidopingo kodeksas.
Komandinė sporto šaka – tai sporto šaka, kurioje per varžybas leidžiama keisti
žaidėjus.
Laikinas nušalinimas – žr. pirmiau nurodytas nuobaudas už antidopingo
taisyklių pažeidimus.
Liekana – tai junginys, junginių grupė ar biologinis (-iai) kintamasis (-ieji),
rodantys, kad buvo vartota draudžiamoji medžiaga ar naudotas draudžiamasis
metodas.
LVG – tai leidimas vartoti gydymui, kaip aprašyta 4.4 punkte.
Mėginys – tai bet kokia dopingo kontrolei paimta biologinė medžiaga.
[Komentaras. Kartais tvirtinama, kad kraujo mėginių ėmimas prieštarauja tam
tikrų religinių ar kultūrinių grupių principams. Nustatyta, kad toks tvirtinimas
neturi pagrindo.]
Metabolitas – tai bet kokia medžiaga, susidariusi vykstant biotransformacijos
procesui.
Nacionalinė antidopingo organizacija – tai kiekvienos šalies paskirtas (-i)
subjektas (-ai), kuris (-ie) turi pagrindinius įgaliojimus priimti ir įgyvendinti
antidopingo taisykles, vadovauti mėginių paėmimui, valdyti testų rezultatus ir
svarstyti bylas nacionaliniu lygmeniu ir yra už tai atsakingas (-i). Jei
kompetentinga valdžios institucija (-os) tokio subjekto nepaskiria, juo yra
šalies nacionalinis olimpinis komitetas ar jo paskirtas subjektas.
Nacionalinė federacija –
Tai nacionalinis ar regioninis subjektas, kuris
priklauso tarptautinei federacijai arba yra jos pripažintas, kaip subjektas
reglamentuojantis tarptautinės federacijos atstovaujamos sporto šakos
klausimus Lietuvoje.
Nacionalinio lygmens sportininkas – tai sportininkas, kuris sporto varžybose
dalyvauja nacionaliniu lygmeniu, kaip apibrėžia kiekviena nacionalinė
antidopingo organizacija, laikydamasis Tarptautinio testavimo ir tyrimų
standarto. Lietuvos nacionalinio lygmens sportininkai apibrėžiami, kaip
nurodyta 1.4 punkte.
Nacionalinis olimpinis komitetas – tai Tarptautinio olimpinio komiteto
pripažinta organizacija. Sąvoka „nacionalinis olimpinis komitetas“ apima ir
nacionalines sporto konfederacijas tose šalyse, kuriose nacionalinė sporto
konfederacija prisiima standartines nacionalinio olimpinio komiteto pareigas
kovos su dopingu srityje.
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Nacionalinis renginys – tai sporto renginys ar varžybos, kuriose dalyvauja
tarptautinio ar nacionalinio lygmens sportininkai ir kurios nėra tarptautinis
renginys.
Ne varžybų metu – tai bet koks laikotarpis ne varžybų metu.
Nepilnametis – tai fizinis asmuo, kuriam dar nėra aštuoniolikos metų.
Nepriklausomų stebėtojų programa – tai WADA prižiūrima stebėtojų grupė,
kuri tam tikruose renginiuose stebi dopingo kontrolės procesą ir duoda
patarimus dėl jo bei praneša apie savo pastebėjimus.
Neteisėta prekyba – tai atvejis, kai antidopingo organizacijos jurisdikcijai
priklausantis sportininkas, sportininko pagalbinio personalo narys ar bet kuris
kitas asmuo fiziškai ar elektroninėmis arba kitomis priemonėmis bet kuriam
trečiajam asmeniui parduoda, duoda, gabena, siunčia, pristato ar platina (arba
šiais tikslais turi) draudžiamąją medžiagą ar draudžiamąjį metodą; į šią
apibrėžtį neįeina medicinos personalo bona fide veiksmai, susiję su
draudžiamosios medžiagos naudojimu tikram ir teisėtam gydymui ar esant
kitoms pateisinančioms aplinkybėms ir taip pat neįeina veiksmai, susiję su
draudžiamosiomis medžiagomis, kurios nedraudžiamos testuojant ne varžybų
metu, nebent visos aplinkybės rodytų, kad tokios draudžiamosios medžiagos
nėra skirtos tikram ir teisėtam gydymui ar yra skirtos sportiniams rezultatams
pagerinti.
Netipinis rezultatas – tai WADA akredituotos laboratorijos ar kitos WADA
patvirtintos laboratorijos pranešimas apie būtinybę atlikti tolesnį tyrimą prieš
nustatant teigiamą testo rezultatą, kaip numatyta Tarptautiniame laboratorijų
standarte ar susijusiuose techniniuose dokumentuose.
Netipinis rezultatas pagal biologinio paso duomenis – tai pranešimas,
apibūdinamas kaip netipinis rezultatas pagal biologinio paso duomenis, kaip
aprašyta galiojančiuose tarptautiniuose standartuose.
Nuobaudos už antidopingo taisyklių pažeidimus (Nuobaudos) – sportininkui ar
kitam asmeniui pažeidus antidopingo taisykles, gali būti taikoma viena ar
kelios iš šių nuobaudų: a) anuliavimas reiškia, kad sportininko rezultatai,
pasiekti konkrečiose varžybose ar renginyje pripažįstami negaliojančiais
taikant visas atitinkamas nuobaudas, taip pat ir bet kokių medalių, taškų ar
prizų atėminą; b) diskvalifikacija reiškia, kad dėl antidopingo taisyklių
pažeidimo sportininkui ar kitam asmeniui nustatytą laikotarpį neleidžiama
dalyvauti jokiose varžybose ar kitoje veikloje ir gauti finansavimą, kaip
numatyta 10.12.1 punkte; c) laikinas nušalinimas reiškia, kad sportininkui ar
kitam asmeniui laikinai neleidžiama dalyvauti jokiose varžybose ar veikloje tol,
kol svarstant bylą pagal 8 straipsnį bus priimtas galutinis sprendimas; d)
finansinės nuobaudos reiškia, kad už antidopingo taisyklių pažeidimą
paskiriama finansinė sankcija arba reikalaujama atlyginti išlaidas, susijusias su
antidopingo taisyklių pažeidimu; e) viešas paskelbimas arba viešas pranešimas
reiškia, kad informacija platinama arba skelbiama visuomenei arba asmenims,
kurie nėra tie asmenys, kuriems turi būti iš anksto pranešama pagal 14
straipsnį. Komandinėse sporto šakose komandoms nuobaudos taip pat gali
būti skiriamos kaip numatyta 11 straipsnyje.
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Nurodytoji medžiaga – žr. 4.2.2 punktą.
Pasirašiusiosios šalys – tai tie subjektai, kurie pasirašo Kodeksą ir įsipareigoja
jo laikytis, kaip numatyta 23 straipsnyje.
Per varžybas – „per varžybas“ reiškia laikotarpį, kuris prasideda likus dvylikai
valandų iki varžybų, į kurių tvarkaraštį sportininkas yra įtrauktas, ir baigiasi
pasibaigus tokioms varžyboms ir su tokiomis varžybomis susijusiam mėginių
paėmimo procesui, jeigu tarptautinės federacijos ar atitinkamo renginio
valdymo organo taisyklėse nenustatyta kitaip.
[Komentaras. Tarptautinės federacijos ar renginio valdymo organo nustatytas
laikotarpis „per varžybas“ ir renginio laikotarpis gali skirtis.]
Preliminarus bylos nagrinėjimas – tai pagal 7.9 punktą vykdomas pagreitintas
sutrumpintas bylos nagrinėjimas, prieš bylos nagrinėjimą pagal 8 straipsnį, kai
sportininkui pranešama ir suteikiama galimybė būti išklausytam raštu arba
žodžiu.
[Komentaras. Preliminarus bylos nagrinėjimas tėra tik preliminarus procesas,
kurį vykdant nevertinamos visos bylos aplinkybės. Pasibaigus preliminariam
bylos nagrinėjimui, sportininkas turi teisę į tolesnį visapusišką jo bylos
nagrinėjimą iš esmės. Priešingai, 7.9 punkte naudojama sąvoka „pagreitintas
bylos nagrinėjimas“ reiškia visapusišką bylos nagrinėjimą iš esmės, vykdomą
pagreitinta tvarka.
Regioninė antidopingo organizacija – tai regioninis subjektas, šalių narių
paskirtas koordinuoti nurodytas jų antidopingo programų sritis ir joms
vadovauti, o tai gali būti antidopingo taisyklių nustatymas ir įgyvendinimas,
mėginių planavimas ir paėmimas, rezultatų valdymas, LVG vertinimas, bylų
nagrinėjimas bei švietimo programų vykdymas regioniniu lygmeniu.
Registruotasis testuotinų sportininkų sąrašas – tai aukščiausio lygmens
sportininkų, kurių tikslinis testavimas atliekamas per varžybas ir ne varžybų
metu, sąrašas, kurį atskirai tarptautiniu lygmeniu sudaro tarptautinės
federacijos, o nacionaliniu lygmeniu – nacionalinės antidopingo organizacijos ir
įtraukia į tarptautinės federacijos ar nacionalinės antidopingo organizacijos
testų paskirstymo planą ir todėl tokie sportininkai privalo pateikti informaciją
apie savo buvimo vietą, kaip numatyta Kodekso 5.6 punkte ir Tarptautiniame
testavimo ir tyrimų standarte.
Renginio laikotarpis – tai laiko tarpas nuo renginio pradžios iki pabaigos, kaip
nustato renginio valdymo organas.
Renginio vieta – tai valdymo organo paskirta renginio vieta.
Renginys – tai eilė atskirų varžybų, kurias kartu rengia vienas valdymo
organas (pvz., olimpinės žaidynės, FINA pasaulio čempionatai ar Panamerikos
žaidynės).
Skyrimas – tai atvejis, kai kitam asmeniui parūpinama, tiekiama draudžiamoji
medžiaga ar draudžiamasis metodas, jam sudaromos sąlygos jas (juos) vartoti
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(naudoti) arba kitaip dalyvaujama tai darant arba bandant tai daryti. Tačiau ši
apibrėžtis netaikoma medicinos personalo bona fide veiksmų atžvilgiu, kai
draudžiamoji medžiaga ar draudžiamasis metodas iš tikro ir teisėtai vartojama
(naudojama) gydymui arba esant kitoms pateisinančioms aplinkybėms bei
netaikoma veiksmų, susijusių su draudžiamosiomis medžiagomis, kurios
nedraudžiamos testuojant ne varžybų metu, atžvilgiu, jeigu aplinkybių visuma
nerodo, kad tokios draudžiamosios medžiagos nėra iš tikrųjų ir teisėtai skirtos
gydymui ar yra skirtos sportiniams rezultatams pagerinti.
Sportininkas – tai bet koks asmuo, kuris varžosi tarptautiniu lygmeniu (kaip
apibrėžia kiekviena tarptautinė federacija) arba nacionaliniu lygmeniu (kaip
apibrėžia kiekviena nacionalinė antidopingo organizacija). Antidopingo
organizacija savo nuožiūra antidopingo taisykles gali taikyti sportininko, kuris
nėra nei tarptautinio lygmens sportininkas, nei nacionalinio lygmens
sportininkas, atžvilgiu taip jį įtraukdama į „sportininko“ apibrėžtį. Sportininkų,
kurie nėra nei tarptautinio lygmens, nei nacionalinio lygmens sportininkai,
atžvilgiu antidopingo organizacija gali nuspręsti: atlikti ribotą testavimą arba
testavimo visai neatlikti; tirti mėginius dėl draudžiamųjų medžiagų naudojant
ne visą jų parinktį; reikalauti pateikti ribotą informaciją apie savo buvimo vietą
arba tokios informacijos visai nereikalauti; arba nereikalauti iš anksto pateikti
LVG. Tačiau, jeigu antidopingo organizacijai pavaldus sportininkas, kuris
varžosi ne tarptautiniu ar nacionaliniu lygmeniu, padaro 2.1, 2.3 ar 2.5
punktuose apibrėžtą antidopingo taisyklių pažeidimą, tuomet turi būti
skiriamos Kodekse numatytos nuobaudos (išskyrus 14.3.2 punktą). Taikant
2.8 ar 2.9 punktą ir informavimo bei švietimo antidopingo srityje tikslu, bet
kuris asmuo, kuris sporte dalyvauja prižiūrint bet kuriai pasirašiusiajai šaliai,
vyriausybei ar kitai Kodekso besilaikančiai sporto organizacijai, yra
sportininkas.
[Komentaras. Šioje apibrėžtyje aiškiai nustatyta, kad visi tarptautinio ir
nacionalinio lygmens sportininkai yra saistomi Kodekso antidopingo
taisyklėmis, o tarptautinio ir nacionalinio lygmens sportas turi būti apibrėžtas
atitinkamai tarptautinių federacijų ir nacionalinių federacijų antidopingo
taisyklėse. Be to, pagal šią apibrėžtį kiekvienai nacionalinei antidopingo
organizacijai leidžiama praplėsti, jeigu ji to nori, savo antidopingo programą ją
taikant ne tik tarptautinio ir nacionalinio lygmens sportininkams, bet ir tiems,
kurie dalyvauja žemesnio lygmens varžybose ar asmenims, kurie sportuoja,
bet visai nesivaržo. Taigi, nacionalinė antidopingo organizacija galėtų,
pavyzdžiui, nuspręsti testuoti pramoginio lygmens varžybų dalyvius, bet
nereikalautų iš anksto turėti LVG. Tačiau antidopingo taisyklių pažeidimas,
susijęs su teigiamu testo rezultatu ar kliudymu, užtraukia visas Kodekse
numatytas nuobaudas (išskyrus 14.3.2 punktą). Sprendimą, ar taikyti
nuobaudas pramoginio lygmens sportininkui, kuris užsiima sportine veikla, bet
niekada nedalyvauja varžybose, priima nacionalinė antidopingo organizacija.
Panašiai ir didžiųjų renginių organizacija, organizuojanti renginį tik sporto
meistrų lygmens varžybų dalyviams, galėtų nuspręsti testuoti varžybų
dalyvius, bet netirti mėginių naudojant visą draudžiamųjų medžiagų parinktį.
Visų lygmenų varžybų dalyviai turėtų gauti naudos iš informavimo ir švietimo
antidopingo klausimais.]
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Sportininko biologinis pasas – tai duomenų rinkimo ir palyginimo programa ir
metodai, kaip aprašyta Tarptautiniame testavimo ir tyrimų standarte bei
Tarptautiniame laboratorijų standarte.
Sportininkų pagalbinis personalas – tai bet kuris treneris, instruktorius,
vadovas, atstovas, komandos personalo narys, pareigūnas, medicinos ir
pagalbinio medicinos personalo narys, vienas iš tėvų ar bet kuris kitas asmuo,
kuris dirba su sporto varžybose dalyvaujančiu ar joms besirengiančiu
sportininku ar jį gydo arba jam padeda.
Svari pagalba – pagal 10.6.1 punktą svarią pagalbą teikiantis asmuo privalo:
1) raštiškame pasirašytame pranešime visiškai atskleisti savo turimą
informaciją, susijusią su antidopingo taisyklių pažeidimu; 2) visiškai
bendradarbiauti tiriant ir nagrinėjant bet kokią bylą, susijusią su ta
informacija, taip pat, pavyzdžiui, duoti parodymus nagrinėjamoje byloje, jeigu
to reikalauja antidopingo organizacija ar bylą nagrinėjanti kolegija. Be to,
teikiama informacija turi būti patikima ir turi sudaryti reikšmingą bet kokios
bylos dalį arba, jeigu byla nėra iškelta, turi suteikti pakankamą pagrindą,
kuriuo remiantis būtų galima bylą iškelti.
Tarptautinio lygmens sportininkas – tai sportininkas, kuris sporto varžybose
dalyvauja tarptautiniu lygmeniu, kaip apibrėžia kiekviena tarptautinė
federacija, laikydamasi Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto.
[Komentaras. Laikydamasi Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto,
tarptautinė federacija gali pati nustatyti kriterijus, pagal kuriuos ji priskirs
sportininkus tarptautinio lygmens sportininkų kategorijai, pvz., pagal atskyrį,
pagal dalyvavimą konkrečiuose tarptautiniuose renginiuose, pagal licencijos
rūšį ir kt. Tačiau šiuos kriterijus ji privalo paskelbti aiškiai ir suprantamai, kad
sportininkai galėtų greitai ir lengvai išsiaiškinti, kada jie galės būti priskirti
tarptautinio lygmens sportininkų kategorijai. Pavyzdžiui, jeigu taikomas
dalyvavimo tam tikruose tarptautiniuose renginiuose kriterijus, tuomet
tarptautinė federacija privalo paskelbti tokių tarptautinių renginių sąrašą.]
Tarptautinis renginys – tai renginys ar varžybos, kurioms kaip renginio
valdymo organas vadovauja arba renginio techninius darbuotojus paskiria
Tarptautinis olimpinis komitetas, Tarptautinis parolimpinis komitetas,
tarptautinė federacija, didžiųjų renginių organizacija ar kita tarptautinė sporto
organizacija.
Tarptautinis standartas – tai WADA priimtas standartas, papildantis Kodeksą.
Pakanka laikytis tarptautinio standarto (o ne kito alternatyvaus standarto,
praktikos ar procedūros), kad būtų galima nuspręsti, jog tarptautiniame
standarte nustatytos procedūros atliktos tinkamai. Tarptautiniai standartai
apima bet kokius pagal tarptautinį standartą parengtus techninius
dokumentus.
Teigiamas rezultatas pagal biologinio paso duomenis – tai pranešimas apie
teigiamą testo rezultatą pagal paso duomenis, kaip aprašyta galiojančiuose
tarptautiniuose standartuose.
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Teigiamas testo rezultatas – tai WADA akredituotos laboratorijos ar kitos
WADA patvirtintos laboratorijos pranešimas apie pagal Tarptautinį laboratorijų
standartą ir susijusius techninius dokumentus mėginyje nustatytą
draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų buvimą (įskaitant
padidėjusius endogeninių medžiagų kiekius) arba draudžiamojo metodo
naudojimo įrodymą.
Testavimas – tai dopingo kontrolės proceso dalys, susijusios su testų
paskirstymo planavimu, mėginių paėmimu, mėginių tvarkymu ir mėginių
gabenimu į laboratoriją.
Tikslinis testavimas – tai konkrečių sportininkų atranka testavimui pagal
Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto kriterijus.
Turėjimas – tai faktinis, fizinis turėjimas arba netiesioginis turėjimas (kuris
konstatuojamas tik tuo atveju, jei asmuo išimtinėmis teisėmis kontroliuoja ar
ketina kontroliuoti draudžiamąją medžiagą ar draudžiamąjį metodą arba
patalpas, kuriose yra draudžiamoji medžiaga arba draudžiamasis metodas. Vis
dėlto, jeigu asmuo draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo arba
patalpų, kuriose yra draudžiamoji medžiaga ar draudžiamasis metodas,
nekontroliuoja išimtinėmis teisėmis, netiesioginis turėjimas konstatuojamas tik
tuo atveju, jei asmuo žinojo apie draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo
metodo buvimą ir ketino ją (jį) kontroliuoti. Tačiau tiktai turėjimas nesudaro
antidopingo taisyklių pažeidimo pagrindo, jei prieš gaudamas bet kokio
pobūdžio pranešimą apie asmens padarytą antidopingo taisyklių pažeidimą,
tas asmuo ėmėsi konkrečių veiksmų, rodančių, kad jis niekada neketino turėti
draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo ir atsisakė juos turėti tai
aiškiai pareikšdamas antidopingo organizacijai. Nepaisant priešingų šios
apibrėžties nuostatų, draudžiamosios medžiagos ar daudžiamojo metodo
pirkimas (taip pat ir elektroninėmis bei kitomis priemonėmis) yra laikomas
turėjimu juos perkančio asmens atžvilgiu.
[Komentaras. Pagal šią apibrėžtį sportininko automobilyje radus steroidų, tai
būtų laikoma antidopingo taisyklių pažeidimu, jeigu sportininkas neįrodo, kad
kažkas kitas naudojosi jo automobiliu. Tokiu atveju antidopingo organizacija
privalo įrodyti, kad nors sportininkas neturėjo išimtinių automobilio naudojimo
teisių, sportininkas žinojo apie steroidus ir ketino jais disponuoti. Taip pat ir
tuo atveju, kai steroidų randama namų vaistinėlėje, kuria bendrai naudojasi
sportininkas ir jo sutuoktinė, antidopingo organizacija privalo įrodyti, kad
sportininkas žinojo apie steroidų buvimą vaistinėlėje ir ketino jais disponuoti.
Vien tik draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo įsigijimo veiksmas
yra turėjimas net ir tuomet, kai, pavyzdžiui, produktas nepristatomas, jį gauna
kažkas kitas arba jis išsiunčiamas trečio asmens adresu.
UNESCO konvencija – tai Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą
sporte, priimta 2005 m. spalio 19 d. UNESCO Generalinės konferencijos 33iojoje sesijoje, taip pat bet kokie ir visi Konvencijos šalių ir Tarptautinės
konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte konferencijos šalių priimti
pakeitimai.
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Užterštas produktas – tai produktas, kuriame yra draudžiamosios medžiagos,
kuri nenurodyta produkto etiketėje arba apie kurią informacijos pagrįstai
negalima rasti internete.
Vartojimas (naudojimas) – tai bet kokios draudžiamosios medžiagos ar
draudžiamoje metodo naudojimas, taikymas, nurijimas, įšvirkštimas ar
vartojimas bet kokiomis kitomis priemonėmis.
Varžybos – tai vienerios lenktynės, mačas, rungtynės ar varžybos
individualioje sporto šakoje. Pavyzdžiui, krepšinio rungtynės arba lengvosios
atletikos 100 metrų sprinto varžybos olimpinių žaidynių finale. Etapinių
lenktynių arba kitų sporto varžybų, kuriose prizai teikiami kasdien arba kitais
laiko tarpais, atžvilgiu skirtumas tarp varžybų ir renginio yra toks, kaip
nurodyta atitinkamos tarptautinės federacijos taisyklėse.
Viešai paskelbti arba viešai pranešti – žr. pirmiau nurodytas nuobaudas už
antidopingo taisyklių pažeidimus.
WADA – tai Pasaulinė antidopingo agentūra.
[Komentaras. Apibrėžtosios sąvokos apima ir jų daugiskaitos bei savybinę
formas, taip pat šias sąvokas, išreikštas kitomis kalbos dalimis
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