2. számú melléklet
A DOPPING~MINTAVÉTELI ELJÁRÁSI REND RÉSZLETES SZABÁLYAI
Az eljárási rend célja, hogy
1. operatív egységesített eljárás keretében minden érdekelt számára biztosítsa az
egységes és korrekt mintavétel,
2. segítse elő a doppingellenőrzés folyamatos végrehajtását és egy egységes
nemzetközi mintavételi modell kialakítását.
Főbb tartalmi elemek
1. Mintavételi csoportok
1.1. A mintavételt képzett és erre a tevékenységre a miniszter által felhatalmazott,
független személyeknek kell végezni, akiknek rendszeres továbbképzésben kell részt
venniük meghatározott időszakonként. Ennek megszervezése a doppingellenes
tevékenységért felelős szervezet kötelessége.
1.2. Az ellenőrzésnél a mintavevő csoport két tagjának jelenléte szükséges, figyelembe
véve az
ellenőrizendők nemét. Jelen lehet továbbá a sportoló által megjelöl személy is (orvos,
gyúró),
1.3. A doppingellenőröknek rendelkezniük kell megfelelő igazolvánnyal, illetve
megbízólevéllel, amelyet az erre hivatott nemzeti vagy nemzetközi sportszervek,
szövetségek állítanak ki.
2. Az ellenőrzésre történő kijelölés
2.1. Az ellenőrzéseket a versenyeken és a felkészülési időszakban is el lehet rendelni a
nemzeti doppingellenes rendelkezéseknek, illetve szövetségek alapszabályainak
megfelelően.
2.2. Az igazolt, illetve versenyeken rendszeresen részt vevő labdarúgó bármikor
előzetes figyelmeztetés nélkül ismételten is alá lehet tesztvizsgálatnak vetni.
2.3. Tilos a sportoló előzetes tájékoztatása a várható ellenőrzésről.
3. A doppingmintát kísérő nyomtatványok
3.1. A labdarúgó szóban és írásban is fel kell szólítani a doppingvizsgálatra A szóbeli
felszólítást utólag dokumentálni kell. A felszólító nyomtatványon rögzíteni kell a
mintavétel idejét, helyét és módját, és azt a versenyzővel alá kell íratni.
3.2. A felszólító nyomtatványnak tartalmaznia kell a labdarúgó adatait és a versenyző
által kiválasztott kísérőszemély nevét.
3.3. A doppingellenőrzés megtagadását, meghiúsulását, illet azt, ha a labdarúgó az
ellenőrzés alól kivonja magát, - amely a pozitív eredménnyel egyenlő elbírálás alá esik a felszólító nyomtatványon dokumentálni kell
3.4. A versenyen történő ellenőrzésre vonatkozó szabályok
3.4.1. A doppingellenőrzésre történő kijelölést közvetlenül a mérkőzés befejezése után
kell megtenni.
3.4.2. Az ellenőrzésre történő kijelölés után a labdarúgó mellé ki kell rendelni egy
kísérőt a vizsgálószervezet részéről, aki a mintavételre történő megjelenésig a
labdarúgó mellett tartózkodik,
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3.4.3Amennyiben vizelet-mintavétel történik, úgy azt a kijelöléstől számított 24 órán
belül el kell végezni. A mintavételre történő kijelölés után 1 órán belül meg kell jelenni a
mintavételi állomáson.
3.5. A mérkőzésen kívül történő mintavétel:
3.5.1. A labdarúgó előzetes értesítés nélkül bármikor kijelölhető doppingellenőrzésre.
3.5.2. Egyebekben a 3.4.2.~3.4.4. pontokban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
4. Megjelenés mintavételre
4.1. A verseny befejezésekor a kijelölő adatlapon jelzett időben a labdarúgó a
mellérendelt kísérővel együtt meg kell jelennie a doppingellenőrző állomáson
rendszerint azonnal, de legfeljebb 1 órán belül. 4.2. A megjelenés idejét, a kísérő
személyi adatait, illetve az esetleges távolmaradás tényét a mintavételi űrlapon is
dokumentálni kell.
5. Mintavételi helyiség
5.1. A versenyen, illetve az azon kívül történő ellenőrzés során a mintavételi
helyiségnek az esemény színhelyéhez 'olyan közel kell lennie, amennyire az
lehetséges. Erről a szervezőnek, illetve a sportszervezetnek kell gondoskodnia.
5.2. A mintavétel helyének elszigeteléséről és biztonságáról gondoskodni kell.
5.3. Célszerű biztosítani egy elkülönített váró- és adminisztratív helyiséget, valamint
külön mosdót a mintavétel céljára.
5.4. A mintavételi helyiségben csak arra felhatalmazott személyek tartózkodhatnak, a
vizeletmintát csak azonos nemű veheti le. Szükség esetén tolmács segítsége igénybe
vehető.
5.5. A vizsgálóhelyiségben egy időben csak egy labdarúgó "vizsgálata történhet.
6. A mintavételi eljárás
6,1. A mintavételi felszerelésnek eleget kell tennie az egyedi azonosítás, a biztonságos
tárolás és a sérthetetlenség követelményeinek.
6.2. Az eljárás lényegét és folyamatát a mintavétel előtt labdarúgóval ismertetni kell.
6.3. A vizelet-mintavétel egy lezárt, ellenőrzött mintavételi edénybe történik, az
adminisztratív helyiségben tartózkodó ellenőr jelenlétében. A korrekt vizsgálat
végzéséhez legalább 75 ml vizeletre van szükség, amelyből 50 ml-t az "A" feliratú, 25
ml-t pedig a "B" feliratú mintavételi edénybe kell tölteni. A test egyéb szöveteiből történő
mintavétel eljárási rendjét az érintett szövetségnek a doppingszabályzatban kell
rendeznie.
6.4. Az ellenőrzés eredményének befolyásolása, illetve a csalás elkerülése érdekében a
felesleges ruhadarabokat a versenyzőnek le kell vennie. Minden azonos nemű
doppingellenőr jelenlétét kell biztosítani a vizsgálat során.
6.5. A labdarúgó az általa kiválasztott, előre megszámozott mintaszállító edénypárba
tölti ki a vizeletmintát. Mindkét üveget a labdarúgó jelenlétében le kell zárni, és az
egyedi kódot a kísérő űrlapon fel kell tüntetni, amit a versenyző és az általa választott
kísérője ellenőriz.
6.6. Ha valamelyik nemzeti, illetve nemzetközi szövetség előírja, akkor a
gyűjtőedényben lévő maradék vizelet pH-ját, illetve fajsúlyát nem kell mérni. Ennek
eredményét a kísérő űrlapon fel kell tüntetni (a pH 5-7, a fajsúly 1010 vagy e fölött
elfogadható). Ezeknek az értékeknek nem megfelelő értékek esetén új vizeletmintát kell
levenni.

DOPPING SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLET

2.

1/2012 (03.06.)

6.7. A labdarúgónak nyilatkoznia kell azokról a gyógyszerekről vagy egyéb
készítményekről, amelyeket a vizsgálatot megelőző 10 napon belül szedett. Az adatokat
bizalmasan kell kezelni, de azokat fel kell tüntetni a mintavételi űrlapon.
6.8. A doppingellenőr által kitöltött mintakísérő űrlapot a labdarúgó, az őt kísérő
személy és a doppingellenőr aláírja. Bármilyen észrevétel az ellenőrzéssel
kapcsolatban ezen az űrlapon kell dokumentálni.
6.9. Az űrlapból példányt kap
- a labdarúgó
- a nemzeti dopping-ellenőrzési szervezet;
- a szövetség,
- a laboratórium (ezen a példányon név nem szerepel, csak kódszám).
7. A laboratóriumba történő mintaszállítás
A mintákat a nemzetközi doppingellenes szervezetek által elfogadott módon, a
biztonság szabályainak megfelelően kell a laboratóriumba küldeni az erre a célra
rendszeresített formanyomtatvány kíséretében, a mintavétel után a lehető legrövidebb
időn belül, hűtött és biztonságosan becsomagolt állapotban. A minták átvételét azok
megérkezését követően a laboratóriumban dokumentálni kell.
8. Az ellenőrzés megtagadása, az ellenőrzés visszautasítása
Ennek tényét az ellenőrzési űrlapon dokumentálni kell, lehetőleg a:. labdarúgó a kísérő
aláírásával együtt. Visszautasítás vagy téves, illetve megkésett megjelenés az
ellenőrzés színhelyén a pozitív eredménnyel azonos elbírálás alá esik.
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