Tokyo 2020 Paralimpinių žaidynių dalyvio atmintinė
Pagal WADA rekomendacijas

1. Jurisdikcija, kam priklauso sportininkų globa?
Namuose šalies sportininkai ir treneriai yra globojami Antidopingo agentūros ir/ar Tarptautinės sporto federacijos. Tai reiškia, kad šios organizacijos turi teisę apmokyti apie privalomai laikytinas teises ir pareigas ir
testuoti sportininkus.
Nacionalinės paralimpinės rinktinės sportininkai Paralimpinių žaidynių metu patenka į Tarptautinio Paralimpinio komiteto globą. Sportininkams pradeda galioti TPK taisyklės ir procedūros.

2. Svarbios datos.
Sportininkų kaimelio atidarymo data - 2021m. rugpjūčio 17 d.
Paralimpinių žaidynių laikotarpis – nuo 2021m. rugpjūčio 17 d. prasideda kartu su Paralimpinio sportininkų kaimelio atidarymu ir tęsiasi iki rugsėjo 5 d. Paralimpinių žaidynių uždarymo ceremonijos pabaigos.
Per šį laikotarpį TPK, jo įgaliota ITA arba Nacionalinė antidopingo agentūra turi teisę testuoti
sportininkus.

3. Varžybinis ir nevaržybinis laikotarpis.
Varžybinis – prasideda 23:59 val. dieną prieš varžybas, kuriose dalyvaus sportininkas/-ė ir tęsiasi iki
testavimo pabaigos, kuris susietas su tomis varžybomis.
Šis laikas gali skirtis priklausomai nuo sporto šakos, todėl sportininkai turėtų pasitikslinti su tarptautine federacija ar šis laikas žaidynių metu nėra kitoks.
Nevaržybinis – bet koks nevaržybinis laikas.
!!! Sportininkui/-ei svarbu žinoti kas yra laikoma varžybiniu laiku todėl, kad yra medžiagos, kurios draudžiamos naudoti tik per varžybas, taip pat yra tokios, kurios draudžiamos visą laiką.

4. Kas yra kas ?
TPK yra rezultatų valdytojas, nes jis yra Didžiųjų Varžybų Organizatorius. Todėl kiekvienas atvykstantis į
Paralimpines žaidynes, turi laikytis TPK antidopingo taisyklių.
TPK taip pat yra atsakingas už Leidimų vartoti vaistus gydymui (toliau - LVG) procesus.
Tokyo 2020 Paralimpinių žaidynių organizacinis komitetas – atsakingas už mėginių paėmimo planavimą,
surinkimą ir rezultatų valdymą.
Nepriklausoma Antidopingo taisyklių pažeidimo bylų nagrinėjimo komisija (toliau – NATPBNK) – atsakinga už Antidopingo taisyklių pažeidimo bylų nagrinėjimą, galutinių sprendimų priėmimą, bei sankcijų
skyrimą. Ši institucija yra nepriklausoma ir neįtakojama TPK.

5. Teisės ir pareigos.
Antidopingo taisyklių pažeidimai pagal Pasaulinio Antidopingo kodekso 2-ąjį straipsnį yra:
2.1 Draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų buvimas sportininko mėginyje.
2.2 Sportininko vykdomas draudžiamosios medžiagos vartojimas ar draudžiamojo metodo naudojimas
arba bandymas vartoti (naudoti).
2.3 Sportininko vengimas ar atsisakymas pateikti mėginius arba jų nepateikimas.
2.4 Su buvimo vieta susiję sportininko pažeidimai.
2.5 Sportininko arba kito asmens vykdomas kliudymas arba bandymas sukliudyti atlikti bet kurią dopingo kontrolės dalį.
2.6 Sportininko ar sportininkų pagalbinio personalo nario turima draudžiamoji medžiaga ar draudžiamasis metodas.
2.7 Sportininko ar kito asmens vykdoma neteisėta prekyba arba bandymas neteisėtai prekiauti bet kokia
draudžiamąja medžiaga arba draudžiamuoju metodu.
2.8 Sportininko ar kito asmens vykdomas draudžiamosios medžiagos davimas ar draudžiamojo metodo
taikymas bet kuriam sportininkui per varžybas arba bandymas tai daryti, arba ne varžybų metu draudžiamos draudžiamosios medžiagos davimas ar draudžiamojo metodo taikymas bet kuriam sportininkui ne varžybų metu arba bandymas tai daryti.
2.9 Sportininko arba kito asmens vykdomas bendrinininkavimas arba bandymas bendrininkauti.
2.10 Draudžiami sportininko arba kito asmens ryšiai.
2.11 Sportininko arba kito asmens veiksmai siekiant atgrasinti nuo pranešimo institucijoms arba už tai
atkeršyti.
Turintiems regėjimo negalią sportininkams reikia turėti vedlį, kuris padėtų jiems rungtyniauti. Vedliai ir
gidai yra laikomi sportininkais, jie taip pat gali būti testuojami.
Pagal TPK Antidopingo taisykles – sportininkas ir vedlys/gidas yra laikomi „komanda“ kuri rungtyniauja individualiame sporte.
!!! Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės!!! Sportininkas yra atsakingas už viską, kas patenka į
jo organizmą!!!
Pasidomėkite naujausiomis muitinės taisyklėmis prieš išvykstant į Tokiją! Net jeigu ir turite LVG, ne
visus medikamentus yra leidžiama atsivežti į Japoniją!
Draudžiamosios medžiagos ir metodai 2021m.
www.wada-ama.org/en/resourses/science-medicine/2021-prohibited-list-documents
Oficialus dokumento vertimas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/062aee004b6c11eb8d9fe110e148c770
Jei sportininkas perka vaistus Japonijoje, reikia tikrinti vaistus čia: www.globaldro.com

6. Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas:
•
•
•

Draudžiamosios medžiagos ir draudžiamieji metodai, kurie draudžiami VISADA!
Draudžiami tik per varžybas.
Draudžiami tik tam tikrose sporto šakose.

Atkreipkite dėmesį į išimtis! Kai kurios medžiagos yra leistinos naudoti sportininkams tik iki tam tikros
dozės, bet dozę viršijus – medžiaga yra draudžiama! (Pvz: kai kurie ingredientai inhaliatoriuose astmai gydyti…)
Yra medžiagų, kurių naudojimo leistinumas priklauso nuo naudojimo būdo, kaip medžiaga patenka į organizmą! (Pvz: nuryjama, tepama kaip kremas, įkvėpta ar suleista tiesiai į kurią nors kūno vietą...)

7. Pavojai naudojant maisto papildus!!!
•
•
•
•
•

Papildai gali būti užteršti draudžiamąja medžiaga.
Sudedamosios dalys gali turėti kitus pavadinimus.
Papildai gali turėti klaidinančius žymėjimus, pvz: „WADA patvirtinta“, ar „saugu vartoti sportininkams“...
Gamintojai deklaruoja ne pilną sudėtį.
Padirbti papildai gali būti parduodami internete ar turguje.

8. Leidimas vartoti vaistus gydymui. Kriterijai.
Sportininkui/-ei nesuteikus LVG, jo/jos sveikatai būtų padaryta žala.
Vaistai nepagerina sportininko/-ės rezultato.
Nėra kitos gydymo alternatyvos.
Būtinybė vartoti draudžiamąją medžiagą ar naudoti draudžiamąjį metodą nėra, visiškai ar iš dalies,
ankstesnio medžiagos vartojimo ar metodo naudojimo (neturint LVG), uždraustų vartojimo ar naudojimo metu, pasekmė.
Atvykus į Paralimpinį kaimelį, labai svarbu, kad Leidimas vartoti vaistus gydymui būtų GALIOJANTIS!!!
Jeigu LVG yra išduotas NADO/TF ir galima jį rasti ADAMS – toks LVG automatiškai pripažįstamas.
Jeigu LVG yra išduotas NADO/TF ir negalima jo rasti ADAMS – tada sportininkas/-ė turi kreiptis
dėl LVG į TPK LVG Komitetą per ADAMS sistemą ne mažiau nei 30 dienų iki Paralimpinių žaidynių
atidarymo.
Jei gavote –jis galios tik iki Paralimpinių žaidynių pabaigos ar tam tikros nurodytos datos.
Jei negavote – galite kreiptis į WADA ir apskųsti sprendimą.
Jeigu sportininkas suserga ir jam/jai reikia naujo LVG nuo 2021 m. rugpjūčio 3 d. ir vėliau, reikia
kreiptis į TPK LVG Komitetą per ADAMS sistemą.
TPK praneš apie priimtą sprendimą sportininko/-ės Nacionaliniam Paralimpiniam Komitetui.
•
•
•
•

9. Buvimo vieta ADAMS sistemoje.
PRIVALOMA pateikti visiems sportininkams, kurie dalyvauja Paralimpinėse žaidynėse.
BŪTINA PATEIKTI ŠIUOS DUOMENIS:
• Atvykimo į Paralimpines žaidynes datą ir laiką, bei išvykimo iš Paralimpinių žaidynių datą ir laiką.
• Gyvenamosios vietos detales: adresą, namo ir kambario numerius.
• Viešbučio pavadinimą, adresą, kambario numerį, jei gyvenama ne sportininkų kaimelyje.
• Treniruočių ir varžybų tvarkaraščius, pateikiant laiką ir vietą.
BUVIMO VIETOS INFORMACIJOS NEPATEIKIMAS LAIKOMAS ANTIDOPINGO TAISYKLIŲ
PAŽEIDIMU!!!
Duomenų pateikimui galima naudoti ATHLETE CENTRAL programėlę telefonui, kurioje visuomet
galėsite patikslinti informaciją.
ATMINKITE ! Sportininkai privalo pateikti ir atnaujinti buvimo vietos informaciją ADAMS, pasibaigus varžyboms arba palikus Sportininkų kaimelį.
SPORTININKAS/-Ė GALI BŪTI TESTUOJAMAS/-A BET KURIUO METU, BET KURIOJE VIETOJE!!!

10. Testavimas, eiga.
Paralimpinių žaidynių Tokyo 2020 metu bus naudojamos „paperless“ dopingo kontrolės formos. Sportininkas/-ė gali turėti atstovą. Kai sportininkas/-ė pasirenkamas/-a testavimui, procedūros eiliškumas būtų toks:
• Sportininko/-ės pasirinkimas.
• Sportininko/-ės informavimas. Dopingo kontrolės pareigūnas, ar jo asistentas savanoris parodys savo
akreditaciją ir paprašys parodyti sportininko/-ės tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka. Dopingo kontrolės pareigūnas paaiškins sportininko/-ės teises ir pareigas.
• Atvykimas į dopingo kontrolės stotį.
• Mėginio pateikimas.
• Dokumentų pildymas, peržiūrėjimas ir pasirašymas.

Sportininkas/-ė turi teisę:
• Turėti atstovą.
• Prašyti vertėjo, pasikviesti savo.
• Užduoti klausimų apie dopingo kontrolės procedūrą.
• Prašyti pakeitimų esant nepilnamečiui arba turint negalią.
• Dėl tam tikrų priežasčių atidėti dopingo kontrolės procedūrą. (Pvz: Treniruotės užbaigimas, atsigavimas po krūvio, vertėjo ar atstovo paieška, dokumento atsinešimas ir kt.).
Sportininkas/-ė visur yra lydimas/-a Dopingo kontrolės pareigūno ar jo asistento, savanorio.
Sportininkas/-ė privalo:
• Neprieštarauti būti stebimas/-a visą laiką Dopingo kontrolės pareigūno, jo asistento, savanorio nuo
pranešimo iki dokumentų pasirašymo.
• Pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka.
• Pagarbiai elgtis visos procedūros metu.
• Atvykti į Dopingo kontrolės stotį iškart po pranešimo, išskyrus, jei turi tam svarią priežastį.
Priežastys atidėti dopingo kontrolę varžybų metu:
• Apdovanojimų ceremonija.
• Spaudos konferencija, interviu davimas.
• Dalyvavimas kitose varžybose.
• Atsigavimo po krūvio periodas.
• Medicininės pagalbos gavimas.
• Atstovo, vertėjo paieška.
• Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka atsinešimas.
Priežastys atidėti dopingo kontrolę ne varžybų metu:
• Atstovo, vertėjo paieška.
• Treniruotės užbaigimas.
• Medicininės pagalbos gavimas.
• Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka atsinešimas.

Kas vyksta dopingo kontrolės stotyje?

Sportininkas/-ė turės pateikti šlapimo ir/arba kraujo mėginį.
Dopingo kontrolės eiliškumas šlapimo mėginio pateikimui:
• Sportininkas/-ė pasirinks vieną (iš trijų) testavimo rinkinį. Reikia įsitikinti, kad jis nepažeistas, o numeriai ant buteliukų ir pasirinktos dėžutės sutampa.
• Dopingo kontrolės pareigūnas/-ė (tos pačios lyties kaip ir sportininkas/-ė) bus liudininkas/-ė, kad
mėginys pateiktas tinkamai.
• Sportininkas/-ė pats/pati išpilstys šlapimą į A ir B buteliukus ir juos užsuks.
• Sportininkas/-ė peržiūrės ar informacija yra teisinga ir pasirašys dopingo kontrolės formą. Kopija jam/
jai bus išsiųsta el. paštu.
• Dopingo kontrolės pareigūnai ir stebėtojai ( WADA, IPC....) turi teisę visos procedūros metu būti Dopingo kontrolės stotyje.
!!!!!!! Mobiliųjų telefonų naudojimas yra leidžiamas tik „Laukimo zonoje“. Mėginių pateikimo zonoje naudojimasis mobiliais telefonais yra DRAUDŽIAMAS!!! Išskyrus tuos atvejus, kai Dopingo kontrolės pareigūnas duoda leidimą. Filmavimo kamera ir video/audio kameros funkcijomis
telefonuose draudžiama naudotis dopingo kontrolės stotyje.
Kartais imamas ir kraujo mėginys:
•
•
•

Kraujo mėginys bus paimtas kraujo dopingo kontrolės pareigūno, kuris yra apmokytas ir turi leidimą
atlikti procedūrą.
Prieš pateikiant kraujo mėginį, sportininko/-ės bus paprašyta atsisėsti 10-čiai minučių. (Jeigu imamas
mėginys kraujo pasui, sportininkas/-ė turi būti neturėjęs/-usi fizinio krūvio paskutines 2 valandas.)
Sportininkai, kurie turi negalią ar yra nepilnamečiai, gali paprašyti ir gauti pakeitimus mėginiams
pateikti.

Sportininkams su negalia gali prireikti atstovo pagalbos tam, kad tinkamai pateikti mėginį. Dopingo kontrolės pareigūnui reikia pristatyti savo atstovą ir paaiškinti kokios pagalbos reikės pateikiant
mėginį. Visi naudojami pakeitimai turi būti aprašomi dopingo kontrolės formoje.
• Nepilnamečiui/-ei sportininkui/-ei rekomenduojama turėti atstovą, kuris lydėtų jį/ją visos procedūros
metu. Jeigu nepilnametis/-ė sportininkas/-ė atsisako, tuomet Dopingo kontrolės pareigūnas gali pasikviesti nepriklausomą trečiąjį asmenį, kuris būtų liudininkas, kad procedūra atliekama tinkamai.
Svarbu!
•

Jeigu sportininkui/-ei reikia tam tikros specialios papildomos šlapimo surinkimo įrangos, tam kad tinkamai pateikti šlapimo mėginį – tokios įrangos turėjimas yra sportininko/-ės atsakomybė ir pareiga!
• Jeigu specialios įrangos sportininkas/-ė neturi ir negali pateikti šlapimo mėginio, tuomet tai gali būti
laikoma Antidopingo taisyklių pažeidimu, mėginio nepateikimu.
• Jeigu sportininkas/-ė nežino kokios specialios įrangos jam/jai gali prireikti dopingo kontrolės metu –
reikia klausti gydytojo, medicinos sesutės/slaugo, kineziterapeuto ar kt..
Atsiminkite !!! Jeigu turite pastabų dėl dopingo kontrolės, būtinai įrašykite tai į dopingo kontrolės formą!!!
•

Kas vyksta po testavimo?
•
•
•
•
•

Mėginiai išsiunčiami į WADA akredituotą laboratoriją. Niekas nežinos sportininko/-ės vardo ir pavardės, tik mėginių numerius.
A mėginys bus atidarytas ir ištirtas.
Jei A mėginio atsakymas bus neigiamas, tuomet tyrimas bus baigtas.
Mėginiai bus saugomi 10 metų ir bet kada gali būti tiriami iš naujo.
B mėginys bus saugomas 10 metų kartu su A mėginiu.

Jeigu A mėginys yra teigiamas?
•
•
•

Sportininkui/-ei ir jo organizacijai bus pranešta, bei nustatyta data ir laikas, kada B mėginys bus atidarytas ir tiriamas iš naujo.
Sportininkas/-ė ir/ar jo/jos atstovas galės dalyvauti B mėginio atidarymo procedūroje.
Sportininkas/-ė galės atsisakyti savo teisės dalyvauti B mėginio atidarymo procedūroje.

Antidopingo taisyklių pažeidimo pasekmės gali būti:
•
•
•
•
•
•

Varžybų rezultatų anuliavimas.
Išbraukimas iš Paralimpinių žaidynių dalyvių sąrašų, akreditacijos netekimas.
Medalių, prizų, reitingo taškų praradimas.
Tolimesnis tikslinis testavimas, visos komandos tyrimas, jei tai komandinio sporto atstovas.
Kai kuriais atvejais tai reitingo taškų netekimas ir visos komandos diskvalifikavimas iš Paralimpinių
žaidynių.
Antidopingo taisyklių pažeidimas gali būti tiriamas toliau, o jeigu pažeidimą įvykdė nepilnametis –
tyrimas privalomas.

Būkite atidūs, atsargūs ir įtarūs!!!
•
•
•
•

Sportininkai turi būti ypač atidūs kur ir ką jie valgo už Paralimpinio sportininkų kaimelio ribų. Jeigu
visgi tai darysite, geriau valgyti restoranuose, nesirinkite gatvių virtuvių maisto.
Atsiminkite, kad to paties pavadinimo vaistai skirtingose šalyse gali būti skirtingos sudėties!!!
Įvairūs preparatai ar vaistai, skirti mažinti galvos skausmą, peršalimo simptomus, sudėtyje gali turėti
draudžiamųjų medžiagų!!!
Prieš gerdami vaistus, būtinai pasikonsultuokite, patikrinkite sudėtį ar tiesog nuvykite į Sportininkų
kaimelyje esančią polikliniką!!!

11. Suprantama, kad sportininkai nori švęsti pergales, bet...
•

Šventimas neturi sugadinti sportininko reputacijos!

•

Atminkite! Sportininkas gali būti testuojamas bet kuriuo metu per Paralimpines žaidynes. Net ir tada,
jeigu jų pasirodymai yra pasibaigę!

12. Tokyo 2020 sportininko/-ės priesaika:
•
•
•
•

Pasižadu sąžiningai varžytis.
Gerbsiu savo sportą, varžovus ir šalį.
Laikysiuosi taisyklių.
Suprantu ir žinau apie pavojus, su jais susitvarkysiu.

El.paštas: info@antidopingas.lt
Informacinis puslapis: www.antidopingas.lt
Mob.telefonas +370 612 35362, Facebook: Lietuvos antidopingo agentūra

