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مقدمه
آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ تأکيد دارد که اولين و اساسيترين گام در راه
مبارزه با دوپينگ ،آموزش و اطالعرساني جامع و کافي به همه افراد درگير ورزش
شامل ورزشکاران ،مربيان ،نيروهای پشتيبان ،سرپرستان تيمها و در ورزشکاران
جوانتر والدين ايشان است .آموزشها شامل منطق مبارزه با دوپينگ ،تعاريف
دوپينگ ،آشنايي با روند نمونهگيری ،حقوق ورزشکار در موارد مربوطه ،قوانين و
مقررات آژانس يا کد وادا ،عوارض و اثرات سوء دوپينگ بر سالمت افراد و در
نهايت محروميتهای ورزشي و اجتماعي ناشي از ارتکاب تخلفات است.
وظايف ورزشکاران و نيروهای پشتيبان ايشان بهصورت واضح در فصول
مربوطه تشريح شده ،مهمترين آنها عبارتاند از:
 .6داشتن آگاهي کافي و پيروی مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ.
 .5در دسترس بودن و آمادگي برای ارائه نمونه در هر زمان.
 .6مسئوليت کامل ( )Strict Liabilityدر برابر هر آنچه ميخورند يا
استفاده ميکنند.
 .2آگاه نمودن پزشک يا کادر درماني نسبت به الزام عدم استفاده از مواد و
روشهای ممنوعه،
 .2همکاری کامل در تحقيقات درباره تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ.
توجه داشته باشيد که دوپينگ ،تقلب و به نوعي بياحترامي به همتيمي،
رشته ورزشي و خود شما است .توصيه ميشود هميشه پيش از مصرف هر دارو
يا مکملي حتي وقتي که پزشکي آن را تجويز نموده باشد با متخصصين پزشکي
ورزشي مشورت کنيد و در بانکهای اطالعاتي ضددوپينگ آنها را جستجو کنيد.
پزشکان غيرورزشي ممکن است از مقررات مبارزه با دوپينگ و ممنوعيت مصرف
مواد و روشهای ممنوعه برای ورزشکاران آگاهي کافي نداشته باشند ،بهعالوه در
صورت کشف و ثبت تخلف از مقررات دوپينگ برای ورزشکار ،ابراز آنکه پزشک
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دارو يا مکمل را تجويز نموده پذيرفته نيست و از شما رفع مسئوليت نميکند.
بسيار مراقب مصرف مکملها باشيد و اگر از پاک بودن مکملي اطمينان
کامل نداريد از مصرف آن خودداری کنيد .مکمل ممکن است سهواً به مواد
ممنوعه آلوده باشد يا در مواردی مواد ممنوعه آگاهانه به آنها افزوده شده باشد.
توجه داشته باشيد که مسئوليت کامل هر آنچه وارد بدن ورزشکار ميگردد بر
عهده او است و ابراز عدم اطالع از آلودگي يا ممنوع بودن مواد يا روشها در
محاکم مبارزه با دوپيگ قابل قبول نيست ،برای آنکه ناخواسته دوپينگي نشويد
هر آنچه الزم است را انجام دهيد.
رژيم غذايي متعادل و سالم ميتواند عملکرد ورزشي را بهبود دهد و تمام مواد
مغذی و انرژی مورد نياز را تأمين کند پس به برنامههای تغذيهای مناسب تکيه
کرده و برای دريافت مشاوره از متخصصين تغذيه ورزشي درنگ ننماييد.
توليد ،خريد و فروش ،تالش برای قاچاق ،تجويز يا سعي بر مصرف يا حتي
همراه داشتن هر ماده يا روش ممنوعه خالف قوانين است لذا با اين کارها حرفه
خود را به خطر نياندازيد.
اگر برای نمونهگيری انتخاب شديد هرگز از ارائه نمونه فرار نکنيد ،همچنين
سعي نکنيد که نمونه را دستکاری کنيد .جعل ،تعويض يا از بين بردن نمونه حين
نمونهگيری ،فرار ،امتناع يا عدم تسليم برای نمونهگيری هر کدام مصاديقي از
تخلف از قوانين هستندکه موجب محروميت ورزشي ميشوند.
اگر بنا به تشخيص پزشک ،مصرف دارو يا روشي ممنوعه برای درمان
بيماری شما تجويز شده باشد ،ميتوانيد مجوز معافيت مصرف درماني درخواست
نماييد و به شرط آن که درمان مورد نظر منجر به افزايش عملکرد ورزشي نگردد
و هيچ درماني جايگزين ديگری برای آن بيماری در دسترس نباشد مجوز
معافيت مصرف درمان با دوز مشخص و برای مدت معين برای شما صادر شود.
برای اخد  TUEالزم است درخواست معافيت مصرف درماني خود را بسته به
سطح ورزشکار (ملي يا بينالمللي) به ستاد ملي کشور يا فدراسيون ورزشي
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بينالمللي مربوطه ارائه نماييد.
مقررات جديد آژانس بينالمللي مبارزه با دوپينگ تحت عنوان کد  5256و
ترجمه مقررات جديد ايران نادو مطابق با کد  5256از ابتدای ژانويه سال 5256
الزماالجرا است .اين مجموعه مقررات از زمان اجرا به مدت  2سال تنها مقررات
مبارزه با دوپينگ قابل استناد و اجرا در کشور خواهد بود و کليه موارد مرتبط
با نمونهگيری ،صدور معافيتهای درماني ،تخلفات و صدور احکام محروميت بر
مبنای اين مجموعه مقررات انجام خواهد شد.
دکتر مهدی علی نژاد
رییس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران

ستاد ملي مبارزه با دوپينگ ايران
در خدمت سالمت ورزشکاران و توسعه ورزش پاک
تهران ،بزگراه نیایش ،مجموعه ورزشی انقالب ،ساختمان ورزش پاک طبقه سوم،
تلفن  ،06026336فکس 06026004
iran.nado.official@gmail.com

آدرس ايميل:
آدرس وب سايتwww.iranado.ir :
29699655225

پیشگفتار
اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ مطابق با مسئوليتهای ايران نادو
منطبق با مجموعه قوانين وادا (کد  )5256و به دنبال تالشهای مداوم اين
سازمان در جهت ريشه کن کردن دوپينگ در ورزش در ايران ،تصويب و اجرا
شده است.
قوانين مبارزه با دوپينگ ،قوانين حاکم بر شرايطي است که ورزش مطابق
آن انجام ميشود .اين قوانين با اين هدف که قوانين و مقررات مبارزه با
دوپينگ به شيوهای هماهنگ و يکنواخت در سراسر جهان به اجرا درآيد،
دارای طبيعتي متمايز از رويههای کيفری و مدني است .اين قوانين قرار
نيست براساس مقتضيات ملي و استانداردهای قانوني قابل اجرا در
دادرسيهای کيفری يا مدني تفسير يا محدود شود ،اگرچه آنها بايد به
روشي که به اصول تناسب و حقوق بشر احترام ميگذارد ،تدوين شوند .کليه
دادگاهها و هيئتهای دادرسي و مراجع قضايي در هنگام بررسي حقايق و
قوانين و مقررات مربوط به هر پرونده ارائه شده ،بايد از طبيعت متمايز قوانين
مبارزه با دوپينگ ،که کد را تشکيل ميدهند آگاه بوده و به آن احترام
بگذارند .همچنين بايد در نظر بگيرند اين قوانين و مقررات رضايت طيف
وسيعي از ذينفعان در سراسر جهان در رابطه با آنچه برای حمايت و تضمين
ورزش منصفانه ضروری است را به نمايش ميگذارد.
بر اساس کد وادا ،ايران نادو مسئوليت انجام همه جنبههای کنترل
دوپينگ را بر عهده دارد .هر جنبهای از کنترل دوپينگ يا آموزش مبارزه با
دوپينگ ميتواند توسط ايران نادو به شرکت ثالث طرف قرارداد واگذار شود.
با اين حال ايران نادو موظف است شرکت ثالث طرف قرارداد را به رعايت
استانداردهای بينالمللي و قوانين مبارزه با دوپينگ منطبق با کد ملزم نمايد.

22

مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران0202 ،

مسئوليت اطمينان يافتن از اين امر که شرکت ثالث طرف قرارداد ،کليه
موارد را مطابق با کد اجرا مينمايد هميشه با ايران نادو است .ايران نادو
ميتواند مسئوليت تصميمگيریهای مرتبط با صدور رأی و مديريت نتايج را
به واحد مبارزه با دوپينگ دادگاه حکميت ورزش  CASواگذار نمايد.
عبارات ایتالیک موجود در متن این مجموعه قوانین مبارزه با
دوپینگ در ضمیمه اول تعریف شده است.
در ارجاع به مطالب فصول ،مگر در مواردی که به جای ديگری ارجاع
شود ،منظور ارجاع به فصول اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ است.
مباني منطقي و بنيادين قوانين مبارزه با دوپينگ ايران نادو و کد
برنامههای مبارزه با دوپينگ بر اساس ارزش ذاتي ورزش ايجاد شدهاند .از اين
ارزش ذاتي اغلب به عنوان "روح ورزش" ياد ميشود :و آن رسيدن به
باالترين درجات انساني با روشهای اخالقي و به کمک استعدادهای
اختصاصي و ذاتي هر ورزشکار است.
برنامههای مبارزه با دوپينگ به دنبال محافظت از سالمت ورزشکاران و
ايجاد فرصتي برای ورزشکاران است تا بدون استفاده از مواد و روشهای
ممنوعه به باالترين و ارزشمند ترين رتبههای بشری دست پيدا کنند.
برنامههای مبارزه با دوپينگ به دنبال حفظ عدالت در ورزش به شکل
احترام به قوانين ،ساير رقبا ،رقابت منصفانه ،شرايط بازی برابر و ارزش
ورزشي است که جهانيان برای ورزش پاک قايل هستند.
روح ورزش احترام گذاشتن و ارج نهادن به روح ،جسم و روان انساني
است .جوهره المپيزم بصورت ارزشهايي که در ورزش و از طريق ورزش
پديدار ميشود ،منعکس ميگردد ،از جمله:
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سالمتي
اخالق گرايي ،بازی منصفانه و صداقت
حقوق ورزشکار مندرج در کد
دستيابي به عاليترين سطح عملکرد
شخصيت و تحصيالت
سرگرمي و شادی
کار گروهي
فداکاری و تعهد
احترام به قوانين و مقررات
احترام به خود و ساير شرکتکنندگان
شجاعت
همبستگي و احترام به عموم

روح ورزش در انجام بازی صادقانه نمايان ميشود .دوپينگ در اساس با
روح ورزش در تضاد است.
برنامه ملي مبارزه با دوپينگ
ايران نادو با اين هدف که به عنوان سازمان ملي مبارزه با دوپينگ در ايران
فعاليت کند ،توسط دولت ايران با تصويب مجلس شورا تأسيس شد .به همين
ترتيب ،بر اساس بند  520206کد ،ايران نادو به طور ويژه دارای مسئوليتها و
اختيارات الزم است تا در تصميمات و فعاليتهای خود مستقل از بدنه ورزش و
دولت عمل کند .اين موضوع ،بدون هيچ گونه محدوديتي ،شامل ممنوعيت هر
گونه دخالت در تصميمات عملياتي يا فعاليتهای ايران نادو توسط هر شخصي
که همزمان در فدراسيونهای بينالمللي يا ملي ،سازمان برگزارکننده مسابقات
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بزرگ ،کميته ملي المپيک و پاراليمپيک يا اداره دولتي مسئول ورزش يا مبارزه
با دوپينگ درگير مديريت يا فعاليت هست ميگردد.
حوزه حکم فرمايي قوانين مبارزه با دوپينگ
اين قوانين مبارزه با دوپينگ شامل حال موارد زير ميشود:
الف) ايران نادو ،شامل اعضای هيئت رئيسه ،مديران ،ماموران و کارمندان
تعيين شده ،و شرکت ثالث طرف قرارداد و کارمندان آن ،که در هر بخش
از کنترل دوپينگ شرکت دارند؛
ب) فدراسيونهای ملي ايران ،شامل اعضای هيئت رئيسه ،مديران ،ماموران و
کارمندان تعيين شده ،و شرکت ثالث طرف قرارداد و کارمندان آن ،که در
هر بخش از کنترل دوپينگ شرکت دارند؛
ج) ورزشکاران زير ،کارکنان پشتيبان ورزشکاران و ساير اشخاص (از جمله
افراد  ،)Protectedخواه اين شخص تبعه يا مقيم ايران باشد:
 )6کليه ورزشکاران و کارکنان پشتيبان ورزشکار که عضو يا دارنده
گواهينامه از هر فدراسيون ملي در ايران يا هر عضو يا سازمان وابسته
به هر فدراسيون ملي در ايران (شامل باشگاهها ،تيمها ،انجمنها يا
ليگها) باشند؛
 )5کليه ورزشکاران و پرسنل پشتيبان ورزشکار در هر مقامي که در
رويدادها ،مسابقات ،و ساير فعاليتهايي که توسط فدراسيون ملي در
ايران سازماندهي ،تشکيل ،تصويب و به رسميت شناخته شدهاند ،يا
توسط هر عضو يا سازمان وابسته به هر فدراسيون ملي در ايران (از جمله
باشگاهها ،تيمها ،انجمنها يا ليگها) برگزار ميشوند شرکت ميکنند؛
 )6هر شخص ورزشکار يا فرد پشتيبان ورزشکار يا شخص ديگری که به
موجب اعتبارنامه ،گواهينامه يا تنظيم قراردادی ديگر ،يا به طرق
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ديگر ،در هر فدراسيون ملي در ايران يا هر عضو يا سازمان وابسته هر
فدراسيون ملي در ايران (شامل باشگاهها ،تيمها ،انجمنها يا ليگها)
در جهت مبارزه با دوپينگ دارای اختيار است؛
 )2کليه ورزشکاران و کارکنان پشتيبان ورزشکار که به هر شکلي در هر
فعاليتي که توسط برگزارکننده رويداد ملي يا يک ليگ ملي که به
فدراسيون ملي وابسته نيست ،سازماندهي ،برگزار ،تشکيل يا تصويب
6
ميشود ،شرکت ميکنند.
 )2ورزشکاران غيرحرفهای ،که منظور هر شخصي است که برای اهداف
تفريحي در فعاليتهای ورزشي يا تناسب اندام مشارکت دارد اما در
رقابتها يا رويدادهای سازمان يافته و به رسميت شناخته شده توسط
فدراسيون ملي يا به ميزباني آن يا توسط هر انجمن وابسته يا
غيروابسته ،سازمان ،باشگاه ،تيم يا ليگ ،شرکت نميکند ،يا کسي که
در طول  2سال پيش از ارتکاب به هر گونه تخلف ( ،)ADRVدر
رويدادی در سطح بينالمللي (همانگونه که برای هر فدراسيون
بينالمللي و همسو با استاندارد بينالمللي نمونهگيری و تحقيقات
تعريف شده) ،ملي (همانگونه که برای ايران نادو يا ساير ارگانهای
مبارزه با دوپينگ و همسو با استاندارد بينالمللي نمونهگيری و
تحقيقات تعريف شده) فعاليت نداشته است يا در يک رويداد
بينالمللي در رده آزاد 5به عنوان نماينده ايران يا کشور ديگری
شرکت نداشته ،يا نام او در ليست  RTPيا  TPفدراسيون بينالمللي،
ايران نادو يا سازمان مبارزه با دوپينگ ديگری نبوده باشد.
 .6تفسير نکته  :2اين نهادهای سازماندهنده بايد در برنامه ملي مبارزه با دوپينگ گنجانده شوند.
 .5تفسير ورزشکاران غيرحرفهای :اصطالح "رده آزاد" با هدف کنار گذاشتن رقابتهايي است که
فقط به نوجوانان يا ردههای سني محدود ميشوند.
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د) ساير اشخاصي که اين مجموعه قوانين اختيار آنها را به ايران نادو ميدهد،
شامل ورزشکاران تبعه يا مقيم ايران و کليه ورزشکاراني است که برای
مسابقه ،تمرين يا غيره در ايران حضور دارند.
مشارکت و يا حضور هر يک از افراد فوق الذکر در ورزش ايران ،به منزله
موافقت با قوانين مبارزه با قوانين مبارزه با دوپينگ و پايبندی به اجرای اين
قوانين مبارزه با دوپينگ ،از جمله پيامدهای نقض آن و قضاوت هيئتهای
دادرسي مشخص شده در فصول  2و  66که برای رسيدگي و تعيين پروندهها و
6
تجديد نظر در قوانين مبارزه با دوپينگ به ايران نادو معرفي ميشوند ميباشد.
کل ورزشکاراني که در باال تعريف شدند متعهد و ملزم به رعايت قوانين
مبارزه با دوپينگ هستند ،در اين مجموعه قوانين ،ورزشکاران زير به عنوان
ورزشکار سطح ملي در نظر گرفته ميشوند و بنابراين مقررات خاص مندرج
در اين قوانين مبارزه با دوپينگ که برای ورزشکاران سطح ملي (به عنوان
مثال نمونهگيری Whereabouts ،TUE ،و مديريت نتايج) قابل اجرا هستند،
در مورد چنين ورزشکاراني قابل اجرا است:
 .6تفسير :در مواردی که کد شخص ديگری غير از ورزشکار يا شخص پشتيبان ورزشکار را ملزم به
رعايت کد ميکند ،قطعاً اين شخص مشمول تست يا جمعآوری نمونه نخواهد بود و بخاطر استفاده
يا در اختيار داشتن ماده ممنوعه يا روش ممنوعه ،متهم به تخلف نخواهد شد .در عوض ،اين شخص
تنها به دليل تخلف از بندهای ( 502دستکاری)( 505 ،قاچاق کاال)( 502 ،تجويز)( 509 ،تباني)5062 ،
(مشارکت ممنوعه) و ( 5066تالفي کردن) مجازات خواهد شد .به عالوه ،چنين شخصي طبق بند
 5606کد ملزم به انجام وظايف و مسئوليتهای اضافي خواهد بود .و اجبار کارمند به تبعيت از کد
طبق قانون قابل اجرا است.
طبق فصل  69قوانين مبارزه با دوپينگ ،ايران نادو تضمين خواهد کرد که در هر گونه توافقي با
اعضای هيئت رئيسه ،مديران ،ماموران و کارمندان تعيين شده و همچنين اشخاص ثالث و کارمندان
آنها ،اعم از استخدامي ،قراردادی يا غيره ،مقررات صريحي را جای دهد که طبق آن افراد متعهد
شوند و توافق کنند که اين قوانين مبارزه با دوپينگ را رعايت کنند و همچنين مسئوليت ايران نادو
در خصوص حل پروندههای مبارزه با دوپينگ را بپذيرند.
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الف) ورزشکاران عضو هر فدراسيون ملي يا دارنده گواهينامه آن فدراسيون در
ايران يا هر سازمان ديگری که وابسته به يک فدراسيون ملي از جمله
انجمنها ،باشگاهها ،تيمها يا ليگها هستند.
ب) ورزشکاراني که در هر مسابقه ،رويداد يا فعاليتي که توسط فدراسيون ملي يا
هر انجمن ،سازمان ،باشگاه ،تيم يا ليگ وابسته يا توسط دولت در ايران
سازماندهي ،به رسميت شناخته شده و برگزار ميشوند شرکت ميکنند؛
ج) هر ورزشکاری ديگری که به موجب اعتبار ،گواهينامه يا تنظيم قراردادی
ديگر ،در حوزه صالحيت فدراسيون ملي ايران يا هر انجمن ،سازمان ،باشگاه،
تيم يا ليگ وابسته ايران در جهت مبارزه با دوپينگ در ايران قرار ميگيرد.
د) ورزشکاراني که در هر فعاليتي که توسط برگزارکننده رويداد ملي يا هر
ليگ ملي ديگر برگزار شده يا به رسميت شناخته شده يا ميزباني ميشود
و هيچ وابستگي به فدراسيون ملي ندارد شرکت ميکنند.
با اين وجود ،در صورتي که چنين ورزشکاراني توسط فدراسيونهای
بينالمللي مربوطه به عنوان ورزشکاران سطح بينالمللي طبقهبندی شوند ،از
نظر قوانين مبارزه با دوپينگ ورزشکار سطح بينالمللي (و نه ورزشکار ملي)
در نظر گرفته خواهند شد.
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فصل اول .تعریف دوپینگ
دوپينگ عبارت است از وقوع يک يا چند مورد تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ که در بندهای  506تا  5066اين قوانين بيان شده است.

فصل دوم .تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ
هدف از فصل دوم مشخص کردن شرايط و مواردی است که تخلف از قوانين
مبارزه با دوپينگ محسوب ميشوند .جلسات دادرسي برای موارد تخلف و
ارتکاب به دوپينگ بر اساس اينکه يک يا بيش از يک مورد از اين قوانين
نقض شده باشند ،انجام ميشود.
ورزشکاران يا ساير اشخاص ملزم و مسئول هستند تا از آنچه که تخلف از
قوانين دوپينگ محسوب شده ،همچنين مواد و روشهايي که در فهرست
مواد ممنوعه قرار دارند آگاهي کامل کسب نمايند.
موارد زير تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب ميشود:
 0.2وجود يک نوع ماده ممنوعه ،مواد حاصل از سوختوساز (متابوليت) يا
نشانگرهای مربوط به آنها در نمونه يک ورزشکار
 0.2.2همه ورزشکاران موظفند تا از ورود هر نوع ماده ممنوعه به بدن خود
ممانعت به عمل آورند .در صورتي که هر نوع ماده ممنوعه ،مواد حاصل از
سوخت و ساز يا نشانگرهای مربوط به آنها در نمونه ورزشکاران يافت شود،
مسئوليت آن بر عهده ورزشکاران خواهد بود .بر همين اساس ،جهت اعالم
و اثبات تخلف ورزشکار از قوانين مبارزه با دوپينگ بر اساس  506لزومي به
ارزيابي و نشان دادن نيت ،عمد ،قصور ،اهمال يا مصرف آگاهانه ورزشکار
2
وجود ندارد.
 .2تفسير بند  :50606تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ طبق اين بند بدون توجه به درجه

خطای
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 0.2.0برای اثبات تخلف مبتني بر بند  ،506وجود يکي از موارد زير کافي
است :تأييد وجود يک ماده ممنوعه ،مواد حاصل از سوخت و ساز يا
نشانگرهای آن در نمونه  Aورزشکاری که از حق درخواست آناليز نمونه B
خود چشمپوشي کرده و نمونه  Bاو آناليز نشده باشد؛ يا چنانچه آناليز
نمونه  Bورزشکار وجود ماده ممنوعه ،مواد حاصل از سوخت و ساز يا
نشانگرها را در نمونه  Bفرد ،آناليز نمونه  Aرا تأييد کرده باشد؛ يا در
مواردی که نمونه  Aيا  Bورزشکار به دو قسمت تقسيم شده است ،آناليز
بخش جدا شده نمونه ،وجود ماده ممنوعه يا مواد حاصل از سوخت و ساز
يا نشانگرهای گزارش شده در بخش اول نمونه تقسيم شده را تأييد نمايد
يا ورزشکار از حق درخواست آناليز بخش دوم نمونه تقسيم شده خود
2
چشم پوشي ميکند.
 0.2.3به استثنای موادی از فهرست ممنوعه که در سند تکنيکي TD

گزارش حد مشخصي از سطح ماده برای اعالم  AAFبرای آنها در نظر
گرفته شده است ،وجود هر مقدار از ماده ممنوعه يا مواد حاصل از سوخت
و ساز و يا نشانگرهای آنها در نمونه ورزشکار ،تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ محسوب ميشود.
 0.2.4به عنوان استثناء بر قاعده کلي بند  ،506فهرست ممنوعه،
استانداردهای بينالمللي يا سند تکنيکي ميتواند معيارهای خاصي را برای
گزارش يا ارزيابي برخي از مواد ممنوعه مشخص معين کند.
ورزشکار در نظر گرفته ميشود .در موارد متعددی از تصميمات  CASاز اين قانون تحت عنوان
"مسئوليت مطلق ورزشکار" ياد شده است .برای تعيين عواقب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ درجه
خطای ورزشکار طبق فصل  62در نظر گرفته ميشود CAS .همواره اين اصل را رعايت ميکند.
 .2تفسير بند  :50605سازمان مبارزه با دوپينگ دارای مسئوليت مديريت نتايج حتي اگر ورزشکار
تقاضای تجزيه و تحليل آزمايشگاهي نمونه  Bرا نکرده باشد به انتخاب و صالحديد خود ميتواند
تصميم به درخواست تجزيه و تحليل آزمايشگاهي نمونه  Bبدهد.
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 0.0مصرف يا تالش برای مصرف يک ماده يا روش ممنوعه توسط ورزشکار

6

 0.0.2همه ورزشکاران موظفاند تا از ورود هر نوع ماده ممنوعه به بدن
خود جلوگيری به عمل آورند و هيچ روش ممنوعهای را استفاده نکنند .بر
همين اساس برای احراز و اثبات تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ با
استفاده از يک ماده ممنوعه يا روش ممنوعه لزومي به ارزيابي و نشان
دادن نيت ،عمد ،قصور ،اهمال يا مصرف آگاهانه ورزشکار وجود ندارد.
 0.0.0جهت اثبات تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ،موضوع اصلي
موفقيت يا عدم موفقيت مصرف يک ماده ممنوعه يا روش ممنوعه نيست
بلکه صرفاً مصرف يا تالش برای استفاده از ماده ممنوعه يا روش ممنوعه
5
جهت احراز تخلف از مقررات مبارزه با دوپينگ کافي است.
 .2تفسير بند  :505اينکه ممکن است "مصرف" يا "تالش برای مصرف" يک ماده ممنوعه يا روش
ممنوعه با داليل و قرائن معتبر و قابل اتکا اثبات شود ،همواره مورد بحث بوده است .همانطور که
در تفسير بند  605ذکر شده ،بر خالف مدارک مورد نياز جهت اثبات تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ طبق بند " ،506مصرف" يا "تالش برای مصرف" همچنين ميتواند با استناد به داليل
معتبر و قابل اتکاء ديگری مثل :اعتراف ورزشکار ،اعالم شهادت يک شاهد ،مدارک و شواهد مستند،
نتايج بهدست آمده از پرونده بررسي دورهای نتايج آزمايشات از جمله دادههای جمعآوری شده
بهعنوان بخشي از پاسپورت بيولوژيکال ورزشکار و يا ديگر اطالعات بهدست آمده از آناليز
آزمايشگاهي باشد که همه الزامات تأييد وجود يک ماده ممنوعه بر اساس بند  506را نداشته باشد.
برای مثال ،ممکن است مصرف ماده بر اساس اطالعات مطمئن بهدست آمده از آناليز
آزمايشگاهي نمونه  Aيک ورزشکار ،اثبات شود (بدون اينکه توسط تجزيه و تحليل آزمايشگاهي
نمونه  Bتأييد شود) يا اينکه صرفاً بر اساس نتايج بهدست آمده از تجزيه و تحليل آزمايشگاهي نمونه
 Bبه تنهايي آن هم در مواردی که سازمان مبارزه با دوپينگ توضيح قانع کننده و قابل قبولي راجع
به فقدان يا عدم تأييد ماده در نمونه ديگر را ارائه مي نمايد.
 .5تفسير بند  :50505نشان دادن "قصد مصرف" يک ماده ممنوعه يا روش ممنوعه نياز به اثبات عمدی
بودن يا ارائه داليل در مورد نيت يا قصد ورزشکار دارد .اين واقعيت که عمدی بودن نياز به اثبات کردن
دارد و بايد به نحوی به اثبات برسد باعث کم شدن ارزش يا تضعيف قوانين مطلق (اصل مسئوليت
مطلق ورزشکار) تخلف از بندهای  506و  505در مورد "مصرف" يک ماده يا روش ممنوعه نميگردد .
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 0.3فرار ،امتناع يا قصور ورزشکار از تن دادن به نمونهگيری
فرار از نمونهگيری ،امتناع يا تن ندادن به نمونهگيری بدون دليل موجه و
2
قابل قبول ،پس از ابالغ الزام فرد به ارايه نمونه توسط شخص مجاز.
 0.4قصور از الزامات مربوط به در دسترس بودن ورزشکار
هر گونه تلفيقي از سه ( )6بار غيبت در آدرسهای اعالم شده و يا قصور در
پرکردن آدرسهای  Whereaboutsورزشکار ،ظرف مدت دوازده ( )65ماه ،به
شکلي که در استاندارد بينالمللي مديريت نتايج تعريف شده است برای
ورزشکاری که نامش در ليست  RTPثبت شده است.
 0.1دستکاری يا تالش برای دستکاری ورزشکار يا شخص ديگر در هر بخش
از کنترل دوپينگ
 0.6مالکيت يک ماده يا يک روش ممنوعه توسط ورزشکار يا فرد حامي
ورزشکار
 0.6.2همراه داشتن هر نوع ماده ممنوعه يا روش ممنوعه در حين مسابقات،
توسط ورزشکار يا همراه داشتن هر يک از مواد ممنوعه و روشهای
"مصرف" يک ماده ممنوعه توسط ورزشکار تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب ميگردد،
مگر اينکه ورزشکار ماده ممنوعه ای را که زمان خارج از مسابقات ممنوع نيست ،در زماني خارج از
مسابقات "مصرف" کرده باشد( .به هر حال حضور يک ماده ممنوعه يا مواد حاصل از سوخت و ساز آن و يا
نشانگرهای آن در نمونه اخذ شده از ورزشکار در هنگام مسابقات ،صرفنظر از اينکه اين ماده "چه موقع"
ممکن است "مصرف" يا تجويز شده باشد ،تخلف از بند  506محسوب ميشود).
 .2تفسير بند  :506به عنوان مثال اگر ورزشکاری از جمعآوری نمونه فرار کند و يا ثابت شود از روی عمد از
نمونهگيری يا دريافت ابالغيه اجتناب کرده است ،عمل وی تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب
ميگردد .تخلف "قصور از تن دادن به نمونهگيری" ميتواند عمدی يا ناشي از سهلانگاری ورزشکار باشد،
حال آنکه "فرار" يا "امتناع" از شرکت در نمونهگيری رفتاری عمدی محسوب ميگردد.
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ممنوعهای که در خارج از مسابقات ممنوع شدهاند ،توسط ورزشکار در
زمانهای خارج از مسابقات ممنوع است مگر اينکه ورزشکار بر اساس بند
 202ثابت کند که همراه داشتن اين ماده بر اساس معافيت مصرف درماني
تأييد شده ( )TUEيا دليل موجه و قابل قبول ديگری بوده است.
 0.6.0همراه داشتن هر نوع ماده ممنوعه يا روش ممنوعه که در زمان
مسابقات ممنوع شدهاند ،يا همراه داشتن هر نوع ماده يا روش ممنوعهای که
در خارج از مسابقات ممنوع شدهاند ،در مواقع خارج از مسابقات ،توسط
کارکنان پشتيبان ورزشکار که به نحوی در امر مسابقات و تمرينات با
ورزشکار در ارتباط هستند ،ممنوع است ،مگر اينکه کارکنان پشتيبان
ورزشکار ثابت کنند که مطابق با بند  202مالکيت اين مواد بر اساس معافيت
مصرف درماني تأييد شده ( )TUEيا دليل موجه و قابل قبول ديگری بوده
9
است.
 0.7قاچاق يا تالش برای قاچاق هر گونه ماده ممنوعه يا روش ممنوعه
توسط يک ورزشکار يا شخص ديگر
 0.1تجويز يا تالش برای تجويز هر گونه ماده ممنوعه يا روش ممنوعه در حين
مسابقات به ورزشکاران توسط يک ورزشکار يا هر شخص ديگر ،يا تجويز يا
 .9تفسير بند  50206و  :50205دليل يا توجيه قابل قبول ،برای مثال مواردی مانند خريدن يا مالکيت
يک ماده ممنوعه برای دادن به دوستان يا بستگان ،را شامل نخواهد بود مگر در موارد يا شرايط
پزشکي موجه هنگامي که شخص نسخه پزشک دال بر تجويز دارو را داشته باشد ،به عنوان مثال:
خريدن انسولين برای يک کودک ديابتي.
تفسير بند  50206و  :50205توجيه قابل قبول ميتواند شامل موارد زير باشد( :الف) حمل مواد ممنوعه
توسط ورزشکار يا پزشک تيم به منظور مقابله و رويارويي با شرايط پزشکي حاد و اورژانس (به عنوان مثال
سرنگ تزريق خودکار اپي نفرين) ،يا (ب) مالکيت مواد ممنوعه يا روشهای ممنوعه توسط ورزشکار به
داليل درماني اندکي پيش از درخواست تصميمگيری برای معافيت مصرف درماني يا .TUE
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تالش برای تجويز يک ماده ممنوعه يا روش ممنوع در خارج از مسابقات ممنوع
ميباشد به ورزشکاران در خارج از مسابقات
 0.1تباني يا تالش برای تباني توسط ورزشکار يا شخص ديگر
کمک ،تشويق ،حمايت ،معاونت ،تباني ،سرپوش گذاشتن يا هر گونه مشارکت
و همدستي در تخطي از قوانين مبارزه با دوپينگ يا تالش برای تخطي از اين
62
قوانين يا تخطي از بند  6206206توسط هر شخص ديگری.
 0.22همکاری ممنوعه توسط ورزشکار يا شخص ديگر
 0.22.2همکاری يک ورزشکار يا هر شخص ديگر تحت اختيار و صالحيت
يک سازمان مبارزه با دوپينگ در حيطه حرفهای يا وابسته به ورزش با هر
يک از کارکنان پشتيبان ورزشکاری که:
 0.22.2.2تحت اختيار و صالحيت يک سازمان مبارزه با دوپينگ قرار
دارد و در دوره محروميت را ميگذراند ،يا
 0.22.2.0تحت اختيار و صالحيت يک سازمان مبارزه با دوپينگ قرار
ندارد و نميتوان طبق روند مديريت نتايج محروميتي برای وی در نظر
گرفت ،ولي به ارتکاب جرم جنايي ،انضباطي يا حرفهای (شغلي)
محکوم شده باشد ،در صورتي که در انجام تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ دخالت داشته و قوانين سازگار با کد برای چنين شخصي قابل
اجرا باشد .سلب صالحيت از چنين فردی برای مدت بيشتر از  2سال از
زمان صدور حکم جنايي ،حرفهای ،انضباطي يا در طي دوره محروميت
جنايي ،حرفهای يا انضباطي قابل اجرا خواهد بود؛ يا
 0.22.2.3به عنوان نفر اول يا واسطه برای فردی که در بند 50620606
 .62تفسير بند  :509تباني يا تالش برای تباني ميتواند شامل کمک جسمي يا رواني باشد.

00
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يا  50620605تصريح شده است ،در حال ارائه خدمت باشد.
 0.22.0برای اثبات تخلف بند  5062يک سازمان مبارزه با دوپينگ بايد
ثابت کند که اين ورزشکار يا شخص ديگر از عدم صالحيت شخص
پشتيبان ورزشکار اطالع داشته است.
مسئوليت تصريح شده در بندهای  50620606يا  50620605در لزوم
اثبات آن که همکاری با کارکنان پشتيبان ورزشکار ،در حوزه مرتبط با
ورزش يا حوزه حرفهای نبوده و يا چنين همکاری و ارتباطي به طور
منطقي قابل اجتناب نبوده ،بر عهده ورزشکار يا شخص ديگر است.
سازمانهای مبارزه با دوپينگي که از معيارهای الزم کارکنان پشتيبان
ورزشکار ،تصريح شده در بندهای  50620605 ،50620606يا 50620606
66
مطلع باشند بايد اين اطالعات را به وادا ارائه دهند.
 0.22اقداماتي که ورزشکار يا شخص ديگر به منظور دلسرد کردن يا تالفي در
برابر ارائه گزارش به مقامات مسئول انجام ميدهند
در موارد زير چنين رفتاری به معنای نقض بند  502نميباشد:
 .66تفسير بند  :5062ورزشکاران و ساير افراد نبايد با مربيان ،تمريندهندگان ،پزشکان يا ساير
کارکنان پشتيبان ورزشکاری که بخاطر تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ واجد شرايط نيستند ،يا به
لحاظ جنايي محکوم شدهاند ،يا از نظر حرفهای در رابطه با دوپينگ تنبيه شدهاند همکاری نمايند.
همچنين همکاری به عنوان مربي يا پشتيبان ورزشکار با هر ورزشکار ديگری که در حال گذراندن
دوره محروميت است ،ممنوع ميباشد .نمونههايي از انواع همکاری که ممنوع شدهاند عبارتاند از:
دريافت دستور تمرين ،استراتژی ،تکنيک ،توصيه پزشکي يا غذايي ،دريافت مراقبت ،درمان يا نسخه،
مهيا کردن فراوردهها يا نمونههای بدني جهت آناليز ،يا اجازه دادن به کارکنان پشتيبان ورزشکار که
به عنوان عامل يا نماينده خدمت ميکنند .همکاری ممنوعه مشمول هيچ شکلي از جريمه نميشود.
با اينکه بند  5062سازمان مبارزه با دوپينگ را ملزم به ابالغ عدم صالحيت فرد پشتيبان ورزشکار به
ورزشکار يا شخص ديگر نميکند ،در صورتي که چنين اخطاريهای ابالغ شود ،مدرک مهمي برای اثبات
اين که ورزشکار يا شخص ديگر از عدم صالحيت پشتيبان ورزشکار خبر داشته خواهد بود.
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 0.22.2هر اقدامي به قصد تهديد يا ترساندن شخص ديگر به منظور
منصرف کردن او را از ارائه گزارش مربوط به تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ يا عدم رعايت قوانين از روی حسن نيت به وادا ،يک سازمان
مبارزه با دوپينگ ،سازمان اجرای قانون ،نهاد نظارتي حرفهای ،نهاد
دادرسي يا شخصي که تحقيقاتي را برای وادا يا يک سازمان مبارزه با
دوپينگ انجام ميدهد ،صورت گيرد.
 0.22.0اقدام تالفي جويانه در برابر شخصي که از روی حسن نيت ،شواهد يا
اطالعات مربوط به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ يا ادعای عدم رعايت
قوانين را به وادا ،يک سازمان مبارزه با دوپينگ ،سازمان اجرای قانون ،نهاد
نظارتي حرفهای ،نهاد دادرسي يا شخصي که تحقيقاتي را برای وادا يا يک
سازمان مبارزه با دوپينگ انجام ميدهد ،ارائه کرده است.
برای اهداف بند  5066تالفي ،تهديد و ارعاب هر اقدامي عليه اين شخص
به اين دليل که عمل او فاقد مبنای حسن نيت بوده يا واکنشي نامتناسب
65
بوده را شامل ميشود.

فصل سوم .اثبات دوپینگ
 3.2مسئوليتها و استانداردهای شواهد و مدارک
مسئوليت اثبات وقوع تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ بر عهده ايران نادو
 .65تفسير بند  :506605منظور اين بند حمايت از افرادی است که از روی حسن نيت گزارش
ميدهند و از افرادی که آگاهانه گزارشهای نادرست ميدهند حمايت نميکند.
تفسير بند  :506605اقدامات تالفي جويانه ،برای مثال ،شامل اقداماتي است که سالمت جسممي يما
روحي يا منافع اقتصادی افراد گزارشدهنده ،خانوادههای آنها يا همکارانشان را تهديمد مميکنمد .اقمدام
تالفيجويانه يک سازمان مبارزه با دوپينگ را که از روی حسن نيت تخلف از قانون مبمارزه بما دوپينمگ
عليه شخص گزارشدهنده را صادر ميکند را شامل نميشود .با توجه به اهمداف بنمد  5066در صمورتي
که شخص گزارشدهنده آگاهانه گزارش نادرستي ارائه دهد ،گزارش از روی حسن نيت تلقي نميشود.
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ميباشد .روش استاندارد اثبات تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ اين است
که ايران نادو با ارائه داليل کافي گروه دادرسي را مجاب نمايد که ادعای اين
سازمان در مورد وقوع تخلف صورت گرفته صحيح بوده است .استفاده از اين
روش باعث ميشود که در کليه موارد به جای پرداختن به احتماالت ،از
داليل متقن استفاده شود .در جايي که طبق اين مجموعه قوانين مبارزه با
دوپينگ مسئوليت اثبات و رد يک پيش فرض يا اثبات حقايق يا شرايط
مشخص به دوش ورزشکار يا شخص ديگری که مرتکب تخلف از يک قانون
مبارزه با دوپينگ شده گذاشته شده است ،به غير از موارد مندرج در بندهای
 60505و  60506روش استاندارد اثبات تخلف در نظر گرفتن توازني بين
66
احتماالت است.
 3.0روشهای اثبات حقايق و فرضيات
اثبات حقايق مربوط به تخلفات ( )ADRVميتواند به وسيله هر روش قابل
اعتمادی از جمله اعتراف ورزشکار صورت گيرد 62.قوانين مربوط به اثبات
شواهد که در زير آمده است ،قابل تعميم به پروندههای دوپينگ هستند:
 3.0.2روشهای تجزيه و تحليل يا آستانه سطوح داروها برای تصميم
اعالم تخلف مورد تأييد وادا بر اساس مشورت جامعه علمي و بررسي
مقاالت مربوط علمي معتبر ميباشد .هر ورزشکار يا شخص ديگری که
 .66تفسير بند  :606استاندارد اثبات شواهدی که توسط ايران نادو بايد رعايت گردد مشابه
استانداردی است که در اکثر کشورها جهت تشخيص تخلفات حرفهای بکار ميرود.
 .62تفسير بند  :605برای مثال ايران نادو ممکن است تخلفي از قوانين مبارزه با دوپينگ را طبق بند
 505اثبات نمايد که بر اساس اعترافات ورزشکار يا شهادت معتبر اشخاص ثالث ،شواهد مستند
معتبر ،نتايج حاصل از تجزيه آزمايشگاهي نمونه  Aيا نمونه  Bکه در توضيحات بند  505آمده است،
يا استنتاج از نتايج پرونده مربوط به آزمايشات ادواری خون يا ادرار مانند اطالعات حاصل از
پاسپورت بيولوژيکي ورزشکار باشد.
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قصد به چالش کشيدن شرايط فوقالذکر را دارد يا تالش ميکند اين
فرضيه معتبرعلمي پيش شرط را رد کند ،ابتدا بايد وادا را از قصد خود در
چالش و مبنای علمي مربوط به آن مطلع کند .شورای دادرسي اوليه،
دادگاه تجديد نظر يا  ،CASنيز با اختيارات خود ميتوانند وادا را از
درخواست چنين چالشي آگاه کنند .وادا ظرف مدت  62روز از دريافت
ابالغيه و پرونده مربوط به اين چالش ،به عنوان يکي از طرفين دعوی حق
مداخله دارد يا ميتواند به عنوان مشاور بيطرف اسناد و شواهد مربوطه را
ارائه نمايد .در رابطه با پروندههای ارجاع شده به  ،CASبنا به درخواست
وادا ،پنل داوری  CASميتواند يک کارشناس علمي مناسب برای کمک
62
به اين پنل در ارزيابي اين چالش منصوب نمايد.
 3.0.0فرض بر اين است که آزمايشگاههای دارای اعتبار وادا و ساير
آزمايشگاههای دارای تأييديه وادا ،تجزيه و تحليل نمونهها و فرايندهای
حفاظتي را مطابق با استانداردهای بينالمللي آزمايشگاهها انجام دادهاند اما
ورزشکار يا شخص ديگر ممکن است مدعي شود که استاندارد بينالمللي
آزمايشگاهها رعايت نشده و به طور منطقي عدم رعايت استاندارد باعث
وجود يافته آزمايشگاهي غيرطبيعي ( )AAFدر نمونه وی شده باشد.
در صورتي که ورزشکار يا شخص ديگری رعايت استاندارد بينالمللي
 .62تفسير بند  :60506در مورد برخي مواد ممنوعه ،وادا ممکن است به آزمايشگاههای معتبر خود
ابالغ کند در صورتي که غلظت تخمين زده شده ماده ممنوعه يا متابوليتها يا نشانگرهای آن از
حداقل سطح گزارش کمتر باشند ،نمونهها را به عنوان يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي گزارش ندهند.
تصميم وادا در تعيين حداقل سطح الزم برای گزارش يا تعيين اينکه کدام مواد ممنوعه بايد مشمول
حداقل سطح الزم برای گزارش باشند ،قابل اعتراض نيست .به عالوه ،غلظت تخميني آزمايشگاه از
ماده ممنوعه در يک نمونه ميتواند فقط يک برآورد باشد .اين احتمال که غلظت دقيق ماده ممنوعه
در نمونه کمتر از حداقل سطح الزم برای گزارش باشد ،به هيچ وجه دفاع از تخلف از قانون مبارزه با
دوپينگ بر اساس وجود ماده ممنوعه در نمونه را باعث نميشود.
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آزمايشگاهها توسط آزمايشگاه را که به طور منطقي ميتوانسته منجر به
وجود يافتههای غيرطبيعي آزمايشگاهي در نمونه شود زير سؤال ببرد،
آنگاه اين ايران نادو است که وظيفه دارد اثبات نمايد چنين انحرافي از
62
استاندارد بينالمللي آزمايشگاهها علت  ،AAFنبوده است.
 3.0.3تخطي از هر استاندارد بينالمللي ديگر يا ساير قوانين يا سياست
مندرج در اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ ،باعث بي اعتبار شدن
نتايج آناليز نمونه يا ساير شواهد مربوط به يک تخلف ( )ADRVنميشود
و به منزله دفاع از نقض قانون مبارزه با دوپينگ نخواهد بود 65،با اين
وجود اگر ورزشکار يا شخص ديگری ثابت کند که خروج از استاندارد از
يکي از موارد استاندارد بينالمللي ويژه ليست شده در ذيل احتماال
ميتوانسته باعث تخلف از قوانين به شکل يافته آزمايشگاهي غيرطبيعي
( )AAFيا دقيق نبودن آدرس محل سکونت ورزشکار ميتوانسته باشد،
 .62وظيفه ورزشکار يا شخص ديگر اين است که با داليل کافي ثابت کند که استانداردهای بينالمللي
آزمايشگاهها رعايت نشده است و با ارايه دليل و مدرک اين تخطي ميتوانسته علت گزارش  AAFدر
نمونه وی شود .بنابراين ،هنگامي که ورزشکار يا شخص ديگر بر اساس توازني از احتماالت خروج از
استاندارد را اثبات کند ،وظيفه ورزشکار يا شخص ديگر در اثبات عليّت سطح پايينتری از استاندارد را
دارد" ،که ميتوانست از نظر منطقي علت  AAFباشد" .اگر ورزشکار يا شخص ديگری اين استانداردها
را کامل کند ،مسئوليت متوجه ايران نادو ميشود تا با داليل قانع کننده هيئت دادرسي را مجاب کند
که اين خروج از استاندارد باعث گزارش يافتههای غيرطبيعي آزمايشگاهي  ،AAFنبوده است.
 .65تفسير بند  :60506تخطي از يک استاندارد بينالمللي يا ساير قوانين غير مرتبط با جمعآوری يا
بررسي نمونه ،يافتههای غير طبيعي پاسپورت ،يا اطالعرساني به ورزشکار در مورد Whereabouts
 failureيا باز کردن نمونه  ،Bبرای مثال استاندارد بينالمللي آموزش ،استاندارد بينالمللي حفظ
حريم خصوصي و اطالعات شخصي يا استاندارد بينالمللي معافيتهای مصرف درماني ،ميتواند
منجر به پيگيری رعايت استاندارد توسط وادا شود اما در روند پيگيری تخلف از قانون مبارزه با
دوپينگ دفاع محسوب نميشود و به اين موضوع که آيا ورزشکار تخلفي از قانون مبارزه با دوپينگ
انجام داده است ،ارتباط ندارند .به همين ترتيب ،تخلف ايران نادو از سند مورد اشاره در بند 520505
کد نميتواند دفاع در برابر تخلف از قانون مبارزه با دوپينگ باشد.

مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران0202 ،

07

آنگاه ايران نادو است که موظف است اثبات نمايد که اين خروج از
استاندارد علت  AAFيا  Whereabouts failureورزشکار نبوده است:
 )6عدم رعايت استاندارد بينالمللي آزمايش و تحقيقات مربوط به
جمعآوری يا بررسي نمونه که احتماال ميتواند باعث تخلف ()ADRV
به شکل يافتههای غيرطبيعي آزمايشگاهي شود ،در اين صورت ايران
نادو وظيفه دارد اثبات نمايد که چنين خروج از استاندارد باعث
يافتههای غير طبيعي آزمايشگاهي نشده است.
 )5عدم رعايت استاندارد بينالمللي در مديريت نتايج يا استاندارد
بينالمللي آزمايش و تحقيقات مربوط به يافتههای غير طبيعي
پاسپورت که احتماالً ميتوانسته باعث تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ شود ،در اين صورت ايران نادو وظيفه دارد اثبات نمايد که اين
خروج از استاندارد باعث تخلف ( )ADRVنشده است.
 )6عدم رعايت استاندارد بينالمللي در مديريت نتايج مربوط به الزام
اطالعرساني به ورزشکار در مورد باز شدن نمونه  Bکه احتماالً
ميتوانسته باعث تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ به شکل يافتههای
غيرطبيعي آزمايشگاهي شود ،در اين صورت ايران نادو وظيفه دارد
اثبات نمايد که اين خروج از استاندارد باعث وجود يافتههای غير
62
طبيعي آزمايشگاهي نشده است.
 )2عدم رعايت استاندارد بينالمللي در مديريت نتايج مربوط به
اطالعرساني به ورزشکار که احتماالً ميتوانسته باعث تخلف از قوانين
مبارزه با دوپينگ به شکل  Whereabouts failureشود ،در اين صورت
 .62تفسير بند  :)6( 60506ايران نادو برای اثبات اينکه اين خروج از استاندارد باعث وجود يافتههای
غيرطبيعي آزمايشگاهي نشده است ،با نشان دادن اينکه برای مثال باز شدن و تحليل نمونه  Bتوسط
يک شاهد مستقل مشاهده شده و هيچگونه بيقانوني مشاهده نشده است ،وظيفه خود را انجام ميدهد.
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ايران نادو وظيفه دارد اثبات نمايد اين خروج از استاندارد باعث
 Whereabouts failureنشده است.
 3.0.4حقايقي که بر اساس رأی صادر شده توسط يک دادگاه يا کميته
انضباطي تخصصي ذیصالح در مورد ورزشکار يا شخص ديگری تأييد
شده و اين تصميم به عنوان مدارک و شواهد مسلم و غيرقابل برگشت بر
عليه ورزشکار يا فرد ديگر در نظر گرفته ميشوند مگر اينکه ورزشکار يا
شخص ديگر بتواند ثابت کند که رأی يا تصميم صادره بر خالف اصول
عدالت ذاتي بوده است ،قابل استيناف (تجديد نظر) نيستند.
 3.0.1اگر شورای دادرسي در رسيدگي به تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ در مورد ورزشکار يا شخص ديگری که به ارتکاب تخلف از قوانين
مبارزه با دوپينگ متهم شده است ،بعد از درخواست در مهلت قابل قبول
پيش از شروع دادرسي ،از متهم برای حاضر شدن در جلسه دادرسي
(شخصاً يا به صورت تلفني ،با صالحديد شورای دادرسي) برای پاسخ دادن
به سؤاالت شورای دادرسي يا ايران نادو ،دعوت نموده باشد و آن فرد از
حضور و قبول اتهام امتناع ورزد ،اين هيئت ميتواند بر عليه ورزشکار يا
شخص ديگر استنتاج و تصميمگيری کند.

فصل چهارم .فهرست ممنوعه
 4.2الحاق ليست ممنوعه
اين قوانين مبارزه با دوپينگ شامل ليست ممنوعهای است که همانطور که در
بند  206اين نظامنامه شرح داده شده توسط وادا منتشر و بازنگری شده است.
بر اساس اين قوانين مبارزه با دوپينگ در صورتي که در فهرست ممنوعه
يا بازنگری آن موارد ديگری ذکر نشده باشد ،فهرست ممنوعه و بازنگریها
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سه ( )6ماه پس از انتشار توسط وادا بدون نياز به اقدام بيشتری توسط ايران
نادو به مرحله اجرا درخواهد آمد .کليه ورزشکاران و اشخاص ديگر موظف
هستند از تاريخ رسميت يافتن ،ليست ممنوعه و هرگونه تجديد نظر در آن
را ،بدون تشريفات بيشتر ،الزم االجرا در نظر بگيرند .وظيفه کليه ورزشکاران
و ساير اشخاص اين است که با جديدترين نسخه فهرست ممنوعه و کليه
69
بازنگریهای موجود در آن آشنايي پيدا کنند.
 4.0مواد ممنوعه و روشهای ممنوعه مشخص شده در فهرست ممنوعه
 4.0.2مواد ممنوعه و روشهای ممنوعه .فهرست ممنوعه بايد آن دسته از
مواد ممنوعه و روشهای ممنوعهای که بخاطر اثرات بالقوه افزايش دهند
عملکرد ورزشي يا اثرات پوشانندگي احتمالي در کليه مواقع (در حين
مسابقات و خارج از مسابقات) ممنوع هستند ،و نيز دسته ای از مواد
ممنوعه و روشهای ممنوعه که فقط در حين مسابقات ممنوع هستند را
مشخص نمايند .وادا ممکن است فهرست ممنوعه در ورزش خاصي را
وسيعتر در نظر بگيرد .مواد ممنوعه و روشهای ممنوعه در ليست
ميتوانند در يک رده عمومي (مانند عوامل آنابوليک) و يا بخاطر منابع
52
اختصاصي يک روش يا ماده مشخص را شامل گردد.
 4.0.0مواد خاص يا روشهای خاص .با هدف کاربرد در فصل  ،62کليه
 .69تفسممممير بنممممد  :206جديممممدترين فهرسممممت ممنوعممممه در وب سممممايت وادا بممممه آدرس
 https://www.wada.ama.orgموجود است .فهرست ممنوعه در هر زمان که نياز باشد بازنگری و فوراً
منتشر ميشود اما ،به منظور قابل پيشبيني بودن ،خواه تغييری داشته يا نداشمته باشمد ،همر سماله
فهرست جديدی منتشر ميشود.
 .52تفسير بند " :20506مصرف" مادهای که فقط برای در حين مسابقات ممنوع شده است در زماني
خارج از مسابقات ،تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب نميشود ،مگر اينکه در نمونهای که در
هنگام مسابقات جمعآوری شده است آن ماده ،متابوليتها يا نشانگرهای آن گزارش شوند .AAF
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مواد ممنوعه را بايد به عنوان مواد خاص در نظر گرفت مگر مواردی که در
فهرست ممنوعه مشخص شدهاند .هيچ يک از روشهای ممنوعه خاص
تلقي نميشوند مگر اينکه در فهرست ممنوعه بهطور مشخص به عنوان
56
يک روش خاص تعريف شده باشند.
 4.0.3مواد دارای کاربرد سوء مصرف .با هدف کاربرد در فصل  ،62مواد
دارای کاربرد سوء مصرف شامل موادی هستند که در فهرست ممنوعه
اختصاصاً به عنوان مواد دارای کاربرد سوء مصرف مشخص شده باشند،
زيرا اغلب آن مواد در اجتماع در شرايطي خارج از زمينه ورزش مورد سوء
استفاده قرار ميگيرند.
 4.3تعيين فهرست ممنوعه وادا
تصميمگيری درباره آنکه يک ماده يا روش ممنوعه در فهرست ممنوعه قرار
گيرد ،طبقهبندی مواد به گروههای موجود در فهرست ممنوعه ،طبقهبندی
اين مواد به عنوان مواد ممنوع در همه مواقع يا تنها ممنوع در حين
مسابقات ،طبقهبندی مواد يا روشها به عنوان مواد خاص ،روش خاص يا مواد
کاربرد سوء مصرف قطعاً به عهده وادا است و ورزشکار يا شخص ديگر
نميتواند به هر نحوی و البته نه صرفاً محدود به اين موارد ،از جمله استدالل
پيرامون اينکه ماده يا روش ممنوعه يک عامل پوشاننده نبوده يا پتانسيل
ارتقاء عملکرد را نداشته و باعث بروز خطر سالمتي يا تخلف از روح ورزش
نخواهد شد را مورد چالش قرار دهد.
 .56تفسير بند  :20505مواد يا روشهای خاصي که در بند  20505مشخص شدهاند نبايد به هيچ
عنوان از ديگر مواد يا روشهای دوپينگ کم اهميتتر يا کم خطرتر در نظر گرفته شوند .در عوض
بهوضوح اين مواد و روشها با احتمال باالتری توسط بسياری از ورزشکاران برای اهدافي به غير از
ارتقاء عملکرد ورزشي مورد استفاده قرار ميگيرند.
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 4.4معافيتهای مصرف درماني ()TUEs
 4.4.2چنانچه وجود مواد ممنوعه ،متابوليتها و يا نشانگرهای آن و يا

استفاده يا تالش برای استفاده ،مالکيت يا تجويز و يا تالش برای تجويز
يک ماده ممنوعه يا روش ممنوعه با مجوز معافيت مصرف درماني TUE

طبق استاندارد بينالمللي  TUEانجام شده باشد به عنوان تخلف
( )ADRVدر نظر گرفته نخواهد شد.
 4.4.0فرايند درخواست مجوز مصرف درماني يا TUE

 4.4.0.2هر ورزشکاری که در سطح بينالمللي نباشد بايد برای دريافت
 TUEدر اسرع وقت به ايران نادو مراجعه کند ،مگر در مواردی که
بندهای  206يا  206استاندارد بينالمللي معافيتهای مصرف درماني
بيان شده است .اين درخواست بايد مطابق با فصل  2استاندارد
بينالمللي معافيتهای مصرف درماني همانطور که در وب سايت ايران
نادو قيد شده است ،انجام شود.
 4.4.0.0ايران نادو بايد برای بررسيهای درخواست صدور  ،TUEپنلي
تحت عنوان کميته معافيت مصرف درماني ( )TUECرا ايجاد کند:
الف) کميته معافيت مصرف درماني دارای يک دبير اجرايي و چهار
عضو ديگر با تجربه مراقبت و درمان ورزشکاران ،دانش کافي
پزشکي باليني و پزشکي ورزشي است .هر عضو برای يک دوره 2
ساله منصوب خواهد شد.
ب) پيش از شروع خدمت به عنوان عضو کميته معافيت مصرف
درماني ،هر يک از اعضاء بايد اظهارنامه عدم تعارض منافع و
رازداری را امضاء کنند .اعضای منصوب شده نبايد از کارمندان
ايران نادو باشند.
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ج) هنگامي که درخواست صدور  TUEبه ايران نادو ارائه ميشود،
دبير اجرايي کميته معافيت مصرف درماني ،سه عضو (که ميتواند
شامل دبير اجرايي کميته باشد) را برای بررسي درخواست معين
ميکند.
د) پيش از بررسي درخواست صدور  ،TUEهريک از اعضا بايد شرايطي
که ممکن است بر بيطرفي آنها نسبت به ورزشکاری که درخواست
داده است تأثير بگذارد را به دبير اجرايي کميته اعالم کنند .اگر
عضوی که توسط دبير اجرايي کميته برای بررسي يک درخواست
تعيين شده به هر دليلي مايل يا قادر به ارزيابي درخواست صدور
 TUEورزشکار نباشد ،دبير اجرايي ميتواند يک فرد جايگزين يا
 TUECجديدی (به عنوان مثال ،از مجموعه نامزدهای از پيش
تعيين شده) را منصوب کند .در صورت وجود شرايطي که احتماالً
بر بيطرفي تصميم  TUEتأثيرگذار است ،دبير اجرايي کميته
نميتواند به عنوان عضوی از  TUECفعاليت کند.
 TUEC 4.4.0.3بايد فوراً درخواست را مطابق با مقررات مربوط به
استاندارد بينالمللي معافيتهای مصرف درماني ،ارزيابي کند و (مگر
اينکه شرايط استثنايي اعمال شود) بهطور معمول حداکثر ظرف مدت
 56روز از زمان دريافت درخواست کامل ،در مورد آن تصميمگيری
کند .هنگامي که در فاصله زماني مناسبي پيش از يک رويداد
درخواست انجام شود TUEC ،بايد تمام تالش خود را برای صدور
تصميم پيش از شروع رويداد به کار گيرد.
 4.4.0.4تصميم  TUECتصميم نهايي ايران نادو خواهد بود و طبق بند
 20202تجديد نظر قابل درخواست است .تصميم کميته معافيت مصرف
درماني ايران نادو بايد مطابق با استاندارد بينالمللي معافيتهای مصرف
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درماني ،به صورت کتبي به ورزشکار ،وادا و ساير سازمانهای مبارزه با
دوپينگ اطالع رساني شود .همچنين بايد بالفاصله در  ADAMSگزارش
55
شود.
 4.4.3درخواست  TUEرترواکتيو (پس از مصرف داروی ممنوعه) .اگر
ايران نادو ورزشکاری را که در سطح بينالمللي يا ملي نيست برای تست
انتخاب کند ،بايد به اين ورزشکار اجازه دهد برای هر نوع ماده ممنوعه يا
روش ممنوعهای که به داليل درماني استفاده ميکند درخواست صدور
 TUEرترواکتيو (پس از مصرف داروی ممنوعه) ارسال کند.
 4.4.4پذيرش  TUE .TUEصادر شده توسط ايران نادو در هر کشوری
برای سطح ملي معتبر است و نيازی نيست توسط سازمان ملي مبارزه با
دوپينگ ديگری به رسميت شناخته شود .اما ،اگر سطح ورزشکار به سطح
بينالمللي تغيير کند يا در يک رويداد بينالمللي شرکت کند ،معافيت
صادر شده توسط ايران نادو خود به خود معتبر نيست مگر اينکه معافيت
 .55تفسير بند  :20205مطابق با بند  206استاندارد بينالمللي معافيتهای مصرف درماني ،ايران نادو
ميتواند از بررسي درخواستهای  TUEsدر مورد ورزشکاران سطح ملي در رشتههايي که در اولويت
برنامه توزيع نمونهگيری ايران نادو قرار ندارند خودداری کند .در اين شرايط ،به چنين ورزشکاری که
مورد آزمايش قرار گرفته است بايد اجازه داده شود تا پس از مصرف داروی ممنوعه نسبت به
درخواست  TUEرترواکتيو اقدام کند .عالوه بر اين ،ايران نادو بايد در حمايت از اين ورزشکاران
چنين سياستي را در وب سايت خود اعالن کند.
ارسال اسناد جعلي به  TUECيا ايران نادو ،پيشنهاد يا قبول رشوه برای انجام يا عدم انجام يک
عمل ،تهيه شهادت دروغ از هر شاهد ،يا انجام هر گونه عمل جعلي ديگر يا هر نوع دخالت عمدی
مشابه يا تالش برای تداخل در هر جنبه ای از روند صدور  TUEبه موجب بند  502منجر به ثبت
تخلف دستکاری يا تالش برای دستکاری ميشود.
ورزشکار نبايد تصور کند که درخواست او برای دريافت ( TUEيا تمديد  )TUEپذيرفته ميشود.
مسئوليت استفاده يا همراه داشتن هر گونه ماده ممنوعه يا روش ممنوعه پيش از صدور  ،TUEکامالً
بر عهده ورزشکار خواهد بود.
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صادر شده توسط فدراسيون بينالمللي مربوطه يا سازمان برگزارکننده
مسابقات بزرگ  MEOمطابق با استاندارد بينالمللي معافيتهای مصرف
درماني به شرح زير به رسميت شناخته شود:
 4.4.4.2چنانچه ورزشکاری از قبل برای مصرف ماده يا روش مورد
بحث از ايران نادو معافيت دريافت کرده باشد ،مگر در شرايطي که
 TUEاو به طور خودکار توسط فدراسيون بينالمللي يا سازمان
برگزارگننده مسابقات بزرگ به رسميت شناخته شود ،بايد در خواست
صدور  TUEخود را برای به رسميت شناختن به فدراسيون بينالمللي
يا سازمان برگزارگننده مسابقات بزرگ ارايه کند .اگر اين TUE
معيارهای تعيين شده در استاندارد بينالمللي معافيت مصرف درماني را
داشته باشد ،فدراسيون بينالمللي يا سازمان برگزارگننده مسابقات
بزرگ بايد آن را به رسميت بشناسند.
اگر فدراسيون بينالمللي يا سازمان برگزارگننده مسابقات بزرگ اعالم
کند که  TUEصادر شده از سوی ايران نادو با معيارهای تعيين شده
مطابق نيست و آن را به رسميت نشناسد ،فدراسيون بينالمللي بايد
سريعاً موضوع به رسميت شناختن و داليل آن را به ورزشکار و ايران نادو
اطالع دهد .ورزشکار و يا ايران نادو از زمان اطالع  56روز مهلت دارند تا
طبق بند  20202موضوع را برای بررسي به وادا ارجاع دهند.
اگر موضوع مطابق با بند  20202برای بررسي به وادا ارجاع داده
شود ،تا مشخص شدن تصميم وادا TUE ،ارائه شده از سوی ايران نادو
برای مسابقات سطح ملي و نمونهگيری خارج از مسابقات معتبر باقي
ميماند (ولي برای مسابقات سطح بينالمللي معتبر نيست).
اگر موضوع طي مهلت  56روزه برای بررسي به وادا ارجاع داده
نشود ،ايران نادو بايد معين کند که آيا  TUEاصلي صادر شده در

مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران0202 ،

31

نمونهگيریهای مسابقات ملي و خارج از مسابقات معتبر است يا خير
(مشروط بر اينکه ورزشکار در سطح بينالمللي فعاليت نکند و در
مسابقات بينالمللي شرکت ننمايد) .تا زمان اعالم تصميم ايران نادو،
 TUEبرای نمونهگيری مسابقات سطح ملي و خارج از مسابقات معتبر
56
خواهد بود (اما برای مسابقات سطح بينالمللي معتبر نيست).
 4.4.4.0اگر ورزشکاری از پيش از ايران نادو ،برای ماده يا روش مورد
نظر  TUEدريافت نکرده باشد ،بايد به محض نياز مطابق با روال تعيين
شده در استاندارد بينالمللي معافيتهای مصرف درماني ،بطور مستقيم
از فدراسيون بينالمللي درخواست صدور  TUEنمايد.
اگر فدراسيون بينالمللي درخواست ورزشکار را رد نمايد ،بايد سريعاً
رد درخواست و داليل آن را به اطالع ورزشکار برساند.
 .56تفسير بند  :2020206عالوه بر بندهای  205و  506استاندارد بينالمللي معافيتهای مصرف
درماني ،فدراسيون بينالمللي بايد اطالعيهای را در وب سايت خود منتشر و به روزرساني کند که به
طور واضح مشخص ميکند که؛ ( )6کداميک از ورزشکاران تحت اختيار آن فدراسيون بايد برای
 TUEدرخواست دهند )5( ،تصميمات  TUEکداميک از ساير سازمانهای مبارزه با دوپينگ نياز به
درخواست صدور  TUEندارد و به طور خودکار به رسميت شناخته ميشوند ،و ( )6تصميمات
کداميک از ساير سازمانهای مبارزه با دوپينگ برای تأييد بايد ارائه شود .در صورتي که  TUEيک
ورزشکار در گروهي قرار گيرد که به صورت خودکار به رسميت شناخته ميشود ،در اين صورت
نيازی نيست اين ورزشکار برای تأييد  TUEبه فدراسيون بينالمللي خود مراجعه کند.
بر اساس الزامات استاندارد بينالمللي معافيتهای مصرف درماني ،ايران نادو به ورزشکاران
کمک ميکند تا مشخص شود TUEهای صادر شده توسط ايران نادو چه زماني برای تأييد شدن بايد
به يک فدراسيون بينالمللي يا سازمان برگزارکننده مسابقات بزرگ ارسال شود و همچنين در طول
روند به رسميت شناخته شدن آنها راهنمايي ميکند.
چنانچه فدراسيون بينالمللي مربوطه از به رسميت شناختن  TUEاعطا شده از سوی ايران نادو
تنها به دليل نقص گزارشات و اسناد پزشکي يا ساير اطالعات الزم برای تکميل معيارهای استاندارد
بينالمللي برای معافيت های مصرف درماني امتناع ورزد ،اين موضوع نبايد به وادا ارجاع داده شود.
در عوض ،اين پرونده بايد تکميل شود و دوباره به فدراسيون بينالمللي مربوطه تحويل گردد.
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اگر فدراسيون بينالمللي با درخواست  TUEورزشکار موافقت کند،
اين مسئله بايد به اطالع ورزشکار و ايران نادو برسد .چنانچه ايران نادو
تشخيص دهد که  TUEصادر شده توسط فدراسيون بينالمللي طبق
معيارهای تعيين شده در استاندارد بينالمللي معافيتهای مصرف
درماني نيست ،از زمان اطالع  56روز وقت دارد تا موضوع را جهت
بازنگری به وادا اعالم کند.
اگر ايران نادو موضوع را برای بازنگری به وادا ارجاع دهد ،تا
مشخص شدن تصميم وادا TUE ،صادر شده از سوی فدراسيون
بين المللي برای مسابقات سطح بينالمللي و نيز نمونهگيری خارج از
مسابقات معتبر خواهد بود (اما برای مسابقات سطح ملي معتبر
نيست).
اگر ايران نادو موضوع را برای بازنگری به وادا ارجاع ندهدTUE ،
ارائه شده از سوی فدراسيون بينالمللي برای مسابقات سطح ملي پس
52
انقضای مهلت  56روزه نيز معتبر خواهد بود.
 4.4.1انقضاء ،بازپسگيری يا ابطال يک TUE

 TUE 4.4.1.2اعطا شده طبق اين قوانين مبارزه با دوپينگ( :الف) در
پايان دورهای که برای آن مدت اعطا شده است ،بدون نياز به
اطالعرساني پيشين يا ساير تشريفات خود بخود منقضي ميشود؛ (ب)
در صورتيکه ورزشکار الزامات يا شرايطي که  TUECبرای اعطای TUE
مقرر نموده رعايت ننمايد ،بالفاصله پسگرفته ميشود؛ (ج) اگر بعداً
مشخص شود که معيارهای اعطای  TUEرعايت نشده استTUEC ،

 .52تفسير بند  :2020205فدراسيون بينالمللي و ايران نادو ميتوانند توافق کنند که ايران نادو به
نمايندگي از فدراسيون بينالمللي درخواستهای  TUEرا بررسي کند.
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ميتواند آن را پس بگيرد؛ يا (د) ميتواند در نتيجه بازنگری وادا يا در
تجديد نظر لغو شود.
 4.4.1.0در چنين شرايطي ،استفاده ،مالکيت يا در اختيار داشتن ماده
يا روش ممنوعه مورد نظر مطابق با  TUEپيش از تاريخ انقضای مؤثر،
بازپسگيری يا لغو  ،TUEبرای ورزشکار هيچ گونه پيامدی درپي
نخواهد داشت .بازنگری يک يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي ،مطابق بند
 2060606استاندارد بينالمللي مديريت نتايج که به فاصله کوتاهي پس
از انقضاء ،بازپسگيری يا لغو  TUEگزارش شده است ،بايد شامل
بررسي اين موضوع باشد که آيا آن  AAFبا استفاده از ماده ممنوعه يا
روش ممنوعه پيش از آن تاريخ مطابقت دارد يا نه ،که در اين صورت
هيچگونه تخلف ( )ADRVثبت نخواهد شد.
 4.4.6بازنگری و تجديدنظر بر تصميمات TUE

 4.4.6.2اگر ايران نادو يک درخواست صدور  TUEرا رد کند ،ورزشکار
ميتواند منحصراً به نهاد تجديدنظر در سطح ملي که در بند 660505
شرح داده شده است ،تقاضای تجديد نظر ارائه نمايد.
 4.4.6.0وادا بايد تصميم فدراسيون بينالمللي در به رسميت
نشناختن  TUEاعطا شده توسط ايران نادو که به خواست ورزشکار يا
ايران نادو به وادا ارجاع شده را بازنگری نمايد .عالوه بر اين ،وادا بايد
تصميم فدراسيون بينالمللي برای صدور  TUEکه از طرف ايران نادو
به وادا ارجاع گرديده را بازنگری نمايد .وادا ميتواند در هر زمان هر
گونه تصميمات  TUEرا ،خواه بر اساس درخواست افراد ذينفع يا به
انتخاب خود بازنگری کند .اگر حکم  TUEبازنگری شده با رعايت
معيارهای تعيين شده در استانداردهای بينالمللي معافيت مصرف
درماني صادر شده باشد ،وادا هيچگونه مداخلهای نخواهد داشت.
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چنانچه احکام  TUEطبق معيارهای مذکور صادر نشده باشد ،وادا آن
52
حکم را لغو ميکند.
 4.4.6.3هر گونه حکم  TUEصادر شده توسط فدراسيون بينالمللي
(يا اگر بنا به توافق ايران نادو به نمايندگي از فدراسيون بينالمللي اين
وظيفه را بر عهده بگيرد) چنانچه از سوی وادا مورد بازنگری قرار
نگرفته باشد ،يا آنکه توسط وادا بازنگری شده اما هنوز لغو نشده باشد،
ميتواند از طرف ورزشکار و يا ايران نادو برای تجديد نظر صرفا به
52
 CASارجاع داده شود.
 4.4.6.4ورزشکار ،ايران نادو و يا فدراسيون بينالمللي مربوطه
ميتواند تصميم وادا برای لغو يک حکم  TUEرا برای تجديد نظر صرفا
به  CASارجاع دهند.
 4.4.6.1عدم صدور حکم ،درخصوص درخواست صدور يا به رسميت
شناختن يا بازنگری بر يک  TUEکه بدرستي ثبت و ارسال شده است
در بازه زماني قابل قبول ،به منزله رد درخواست تلقي شده و در نتيجه
ورزشکار حق خواهد درخواست بررسي يا استيناف بدهد.

 .52تفسير بند  :2020205وادا حق دارد جهت پوشش هزينهها مطالبه دستمزد نمايد زماني که؛
(الف) :هر گونه بازنگری که طبق بند  20202انجام ميشود ،و (ب) :هر گونه بازنگری که با انتخاب
خود انجام ميدهد ،در صورتيکه بازنگری منجر به برگرداندن يا لغو احکام گردد.
 .52تفسير بند  :2020206در چنين مواردی حکمي که مورد استيناف قرار ميگيرد ،حکم فدراسيون
بينالمللي است ،نه تصميم وادا (که  TUEرا بازنگری کرده) ولي تصميم به بازنگری حکم ندارد و
نميخواهد حکم را برگرداند .با اين وجود ،زمان مهلت درخواست استيناف حکم  TUEتا تاريخي که
وادا تصميمش را ابالغ نمايد ،شروع نميشود .در هر رويداد ،صرف نظر از اينکه اين تصميم را وادا
بازنگری کرده باشد يا خير ،ابالغيه درخواست تجديدنظر بايد به وادا داده شود تا اگر مناسب بداند
بتواند مداخله نمايد.
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فصل پنجم .نمونهگیری و تحقیقات
 1.2هدف از نمونهگيری و تحقيقات

55

 1.2.2نمونهگيری و تحقيقات تنها با هدف مبارزه با دوپينگ انجام خواهند
شد .آنها بايد طبق مقررات استاندارد بينالمللي  ISTIو نيز پروتکلهای
خاص ايران نادو که اين استاندارد بينالمللي را تکميل ميکند انجام شوند.
 1.2.0نمونه گيری بايد به منظور به دست آوردن شواهد و مدارک
آزمايشگاهي در مورد اينکه آيا ورزشکار بند ( 506وجود يک نوع ماده
ممنوعه يا مواد حاصل از سوخت و ساز يا نشانگرهای مربوط به آن در
نمونه يک ورزشکار) يا بند ( 505مصرف يا تالش برای مصرف يک
ماده يا روش ممنوعه توسط يک ورزشکار) را نقض کرده است يا خير،
انجام شود.
 1.0مرجع دارای صالحيت نمونهگيری
 1.0.2با توجه به محدوديتهايي که برای نمونهگيری از رويدادها ،مندرج
در بند  206وجود دارد ،ايران نادو مسئوليت نمونهگيری در حين مسابقات
و خارج از مسابقات برای همه ورزشکاران مشخص شده در مقدمه اين
قوانين مبارزه با دوپينگ را خواهد داشت (بخش "حوزه اين مجموعه
قوانين مبارزه با دوپينگ").
 1.0.0ايران نادو ميتواند از هر ورزشکاری که در حيطه اختياراتش قرار
دارد (از جمله هر ورزشکاری که دوره محروميت را سپری ميکند) بخواهد
 .55تفسير بند  :206در مواردی که نمونهگيری برای اهداف مبارزه با دوپينگ انجام ميشود ،دادهها
و نتايج تحليلي آزمايشگاهي ميتواند برای ساير اهداف قانوني مربوط به قوانين سازمان مبارزه با
دوپينگ هم استفاده شود .به عنوان مثال ،به تفسير بند  560505اين کد مراجعه کنيد.
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در هر زمان و هر مکاني نمونه دهد.

52

 1.0.3وادا مسئوليت نمونهگيری در حين مسابقات و خارج از مسابقات
طبق آنچه در بند  5205062اين نظامنامه تصريح شده را خواهد داشت.
 1.0.4اگر يک فدراسيون بينالمللي يا سازمان برگزارکننده مسابقات
بزرگ  MEOبرای هر بخش از نمونهگيری بطور مستقيم يا به واسطه
فدراسيون ملي با ايران نادو به توافق رسيده ،قرارداد ببندد و نمونهگيری را
محول نمايد ،در اين صورت ايران نادو ميتواند به هزينه خود نسبت به
جمعآوری نمونههای اضافي يا درخواست انجام انواع بيشتر آناليز در
آزمايشگاه اقدام نمايد .چنانچه نمونههای اضافي جمعآوری شوند يا انواع
بيشتری از آناليزها انجام شود ،فدراسيون بينالمللي يا سازمان برگزار
کننده مسابقات بزرگ بايد از اين امر مطلع گردند.
 1.3نمونهگيری در رويداد ورزشي
 1.3.2به جز مواردی که در ذيل آمده ،تنها يک سازمان مستقل مسئول
انجام نمونهگيری در محل و دوره زماني برگزاری رويداد ميباشد.
درخصوص رويدادهای بينالمللي که در ايران برگزار ميشود ،نهاد
بينالمللي حاکم برای آن رويداد ،مسئول انجام نمونهگيری است .دررابطه
با رويدادهای ملي که در ايران برگزار ميشود ،ايران نادو مسئول انجام
 .52تفسير بند  :20505ايران نادو ميتواند اختيار بيشتر برای انجام نمونهگيری را به وسيله عقد
تفاهمنامههای دو يا چند جانبه با ساير اعضا به دست آورد .اگر ورزشکاری يک فرصت  22دقيقهای
بين ساعت  66شب و  2صبح را مشخص نکرده باشد ،يا برای انجام نمونهگيری در اين دوره زماني
رضايت نداده باشد ،ايران نادو فقط در صورتي که شک جدی و ويژهای نسبت به احتمال ارتکاب
دوپينگ آن ورزشکار داشته باشد در آن دوره زماني از ورزشکار نمونهگيری انجام ميدهد .زير سؤال
بردن اينکه آيا ايران نادو شک و ظن کافي برای نمونهگيری در طي آن دوره زماني را داشته يا نه ،از
تخلف دوپينگ بر اساس اين نمونهگيری يا تالش برای نمونهگيری ثبت شده باشد ،دفاع نميکند.
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نمونهگيری است .به درخواست نهاد حاکم بر يک رويداد ،برای انجام هر
گونه نمونهگيری که در طول دوره رويداد خارج از مکانهای برگزاری
رويداد انجام ميشود بايد با آن نهاد هماهنگ شود.
 1.3.0چنانچه يک سازمان مبارزه با دوپينگ که صالحيت انجام
نمونهگيری را داشته ولي مسئوليت آغاز و مديريت نمونهگيری در رويداد
را بر عهده نداشته و تمايل به انجام نمونهگيری از ورزشکاران در حين
رويداد در محل مسابقات را داشته باشد ،ابتدا بايد با نهاد ادارهکننده
رويداد جهت کسب اجازه و هماهنگي الزم برای انجام نمونهگيری مذاکره
کند .اگر آن سازمان مبارزه با دوپينگ از پاسخ نهاد ادارهکننده آن رويداد
قانع نشود ،ميتواند بر اساس دستورالعمل  ،ISTIبرای دريافت اجازه و
تعيين چگونگي هماهنگي برای انجام چنين نمونهگيریهايي از وادا
درخواست کند .وادا پيش از مشورت و مطلع ساختن نهاد ادارهکننده
رويداد ،تأييد انجام چنين نمونهگيریهايي را صادر نخواهد کرد .تصميم
وادا نهايي است و قابل استيناف نميباشد .اگر صالحيت قانوني برای انجام
اين تست صادر نشود ،چنين تستهايي بايد به عنوان تستهای خارج از
مسابقات در نظر گرفته شود .مديريت نتايج اين تست ها بر عهده سازمان
مبارزه با دوپينگي است که آن نمونهگيری را شروع نموده مگر آنکه در
59
قوانين نهاد اداره کننده رويداد شرط ديگری آمده باشد.

 .59تفسير بند  :20605وادا پيش از دادن مجوز آغاز و انجام نمونهگيری در يک رويداد بينالمللي به
ايران نادو ،با سازمان بينالمللي که نهاد ادارهکننده آن رويداد مشورت خواهد کرد .وادا پيش از دادن
مجوز آغاز و انجام نمونهگيری به يک فدراسيون بينالمللي در يک رويداد ملي ،با ايران نادو مشورت
خواهد کرد .اگر سازمان مبارزه با دوپينگي که مسئول "آغاز و مديريت نمونهگيری" است تمايل
داشته باشد ميتواند مسئوليت جمعآوری نمونهها يا ساير جنبههای روند کنترل دوپينگ را بر
اساس تفاهمنامههايي که منعقد ميسازد به شرکت ثالث طرف قرارداد اعطا کند.
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 1.4الزامات انجام نمونهگيری
 1.4.2ايران نادو بايد برنامهريزی توزيع نمونهها و نمونهگيریها را طبق
استاندارد بينالمللي نمونهگيری و تحقيقات انجام ميدهد.
 1.4.0در صورت امکان ،هماهنگي نمونهگيری بايد از طريق ADAMS

انجام شود تا اثربخشي تالشهای ترکيبي برای نمونهگيری به حداکثر
برسد و از انجام نمونهگيریهای غيرضروری تکراری جلوگيری شود.
 1.1اطالعات  Whereaboutsورزشکار
 1.1.2ايران نادو ليستي از ورزشکاران 62RTPايجاد کرده است که بايد
اطالعات آدرسهای خود را به مطابق استاندارد بينالمللي نمونهگيری و
تحقيقات ،ارائه دهند و در صورت تخلف بند  502مطابق بند ،620605
پيامدهايي را در بر خواهد داشت .ايران نادو بايد برای شناسايي اين
ورزشکاران و جمعآوری اطالعات  Whereaboutsايشان با فدراسيونهای
بينالمللي هماهنگي نمايد.
 1.1.0بايد از طريق سيستم  ADAMSفهرست ورزشکاران  RTPرا اعالن
و مشخص کند کدام ورزشکاران در ليست ايران نادو قرار گرفتهاند .در
صورت لزوم ايران نادو بايد مرتب معيارهای ورود ورزشکاران به بانک RTP
را بررسي و به روز رساني کند و در فواصل معين (اما نه کمتر از سه ماهه)
فهرست ورزشکاران  RTPرا بررسي کند تا اطمينان حاصل کند که همه
ورزشکاران  RTPواجد معيارهای مربوطه هستند .ورزشکاران بايد پيش از
ورود به ليست و همچنين هنگام حذف از ليست  RTPاز موضوع مطلع
شوند .اطالعرساني بايد حاوی اطالعات مندرج در استاندارد بينالمللي
نمونهگيری و تحقيقات باشد.
30. Registered Testing Pool
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 1.1.3اگر ايران نادو بخواهد ورزشکاری از ليست  RTPفدراسيون
بينالمللي را در ليست  RTPايران نادو وارد کند ،بايد با فدراسيون
بينالمللي مربوطه توافق کنند که کدام يک از آن دو بايد پرونده ورزشکار
 RTPرا بپذيرند .پرونده  Whereaboutsورزشکار به هيچ وجه نميتواند به
بيش از يک متولي سپرده شود.
 1.1.4مطابق استاندارد بينالمللي نمونهگيری و تحقيقات ،هر ورزشکار
 RTPبايد موارد زير را انجام دهد( :الف) هر سه ماه يک بار (سالي 2
نوبت) ايران نادو را از محل زندگي ،تمرين ،تحصيل و  ...خود آگاه سازد.
(ب) در صورت لزوم آن اطالعات را به روز رساني کند تا هميشه دقيق و
کامل باشد و (ج) برای نمونهگيری در محل آدرس های ثبت شده در
دسترس باشد.
 1.1.1به منظور تحقق بند  502عدم ثبت آدرس يا غيبت در محل آدرس
ثبت شده برای نمونهگيری ،تخطي از نياز رعايت استاندارد بينالمللي
نمونهگيری و تحقيقات ،همان طور که شرايط مربوطه در ضميمه B
استاندارد بينالمللي مديريت نتايج بيان شده است ،تلقي ميشود.
 1.1.6ورزشکاری که نامش در ليست  RTPثبت شده ايران نادو باشد،
ملزم به رعايت الزامات ثبت  Whereaboutsخود مطابق استاندارد
بينالمللي نمونهگيری و تحقيقات است مگر تا زماني که (الف) ورزشکار
کتباً به ايران نادو اعالم کند که بازنشسته شده است يا (ب) ايران نادو به
وی اطالع داده باشد که او ديگر از معيارهای کافي برای بودن در ليست
 RTPايران نادو برخوردار نيست.
 1.1.7اطالعات  Whereaboutsکه توسط ورزشکار ارائه و ثبت شده است
از طريق سيستم  ADAMSدر دسترس وادا و ساير سازمانهای مبارزه با
دوپينگ که طبق بند  205مسئوليت انجام نمونهگيری از ورزشکار را بر
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عهده دارند خواهد بود .اين اطالعات هميشه به صورت کامالً محرمانه
حفظ و نگهداری خواهد شد و به طور انحصاری برای اهداف برنامهريزی،
هماهنگي يا انجام کنترل دوپينگ ،مهيا کردن اطالعات مربوط به
پاسپورت بيولوژيکي ورزشکاران يا ساير نتايج آناليز نمونه ،برای حمايت از
تحقيقات مرتبط با تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ،يا حمايت از روند
اقامه تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ بکار خواهد رفت و طبق استاندارد
بينالمللي پس از آنکه ديگر هيچ گونه ارتباطي با اين اهداف نداشته باشد،
به منظور حمايت از اطالعات شخصي و محرمانه ورزشکار ،از بين برده
ميشوند.
 1.1.1مطابق با استاندارد بينالمللي نمونهگيری و تحقيقات ،ايران نادو
ليستي برای نمونهگيری از ورزشکاراني که در مقايسه با ورزشکاران ليست
 RTPايران نادو ،نياز به سخت گيری کمتری در مورد ثبت آدرسهای
 Whereaboutsخود دارند ،تحت عنوان  Testing Poolايجاد کرده است.
 1.1.1پيش از وارد کردن نام ورزشکاران به ليست  Testing Poolو نيز
هنگام حذف نام از ليست ،ايران نادو بايد ورزشکاران را در جريان امر قرار
دهد .اين اطالع رساني ،همان طور که در بند  202062و  202066بيان شده
است ،بايد شامل الزامات ثبت آدرسهای  Whereaboutsو پيامدهای
ناشي از عدم رعايت آن الزامات باشد.
 1.1.22ورزشکاراني که نامشان در ليست  Testing Poolقرار دارد بايد
اطالعات مربوط به آدرسهای  Whereaboutsو اقامت خود شامل موارد
زير را در اختيار ايران نادو قرار دهند تا در نمونهگيری استفاده شوند:
الف) آدرس محل اسکان شبانه
ب) برنامه مسابقه /رويداد ،و
ج) فعاليتهای تمريني منظم
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اطالعات مربوط به آدرسهای  Whereaboutsبايد در سيستم
 ADAMSثبت شود تا امکان هماهنگي بهتر با ساير سازمانهای مبارزه با
دوپينگ برای نمونهگيری فراهم شود.
 1.1.22نتيجه کوتاهي ورزشکار در ثبت و ارائه اطالعات آدرسهای
 Whereaboutsخود پيش از مهلت زماني اعالم شده توسط ايران نادو يا
عدم ارائه آدرس دقيق  Whereaboutsورزشکار ،اين خواهد بود که ايران
نادو نام اين ورزشکار را به ليست  RTPاضافه کند.
 1.1.20بر اساس استاندارد بينالمللي نمونهگيری و تحقيقات ،ايران نادو
ميتواند اطالعات  Whereaboutsورزشکاراني را که در ليست  RTPيا TP

نيستند را هم جمعآوری کند .اگر قصد انجام اين کار را داشته باشد ،نتيجه
کوتاهي ورزشکار در ارائه اطالعات آدرسهای مورد نظر پيش از مهلت زماني
اعالم شده ،يا عدم ارائه آدرس دقيق  Whereaboutsورزشکار اين خواهد
بود که ايران نادو نام اين ورزشکار را به ليست  RTPخود اضافه کند.
 1.6بازگشت ورزشکاران بازنشسته به مسابقات
 1.6.2چنانچه ورزشکاری سطح ملي يا بينالمللي در ليست  RTPايران
نادو ،بازنشسته شود و پس از بازنشستگي تمايل به بازگشت و حضور فعال
در ورزش را داشته باشد ،تا زماني که در دوره  2ماهه پيش از بازگشت
بصورت کتبي ،در دسترس بودن خود برای انجام نمونهگيری را به
فدراسيون بينالمللي يا ايران نادو اعالم نکرده باشد ،نميتواند در
رويدادهای ملي يا بينالمللي شرکت کند.
در مواردی که اين سختگيری قانوني برای ورزشکار غيرمنصفانه تلقي
شود ،وادا در مشورت با ايران نادو و فدراسيون بينالمللي ورزشکار ميتواند
معافيتي از لزوم اعالم کتبي در دسترس بودن  2ماهه را برای ورزشکار
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صادر کند .اين تصميم طبق فصل  66قابل تجديدنظر خواهد بود.
نتيجه رقابتهايي که بر اثر تخلف از بند  20206به دست آيد ،فاقد
اعتبار خواهد بود مگر اينکه ورزشکار بتواند با دليل و مدرک ثابت کند که
از ملي يا بينالمللي بودن رويداد بي اطالع بوده است.
 1.6.0اگر ورزشکاری هنگامي که دوره محروميتش را ميگذراند از ورزش
بازنشسته شود ،بايد بازنشسته شدنش را بطور کتبي به سازمان مبارزه با
دوپينگي که برای او حکم محروميت صادر کرده است اعالم کند .اگر
ورزشکار پس از اعالم بازنشستگي ،تمايل به برگشت و حضور فعال در
ورزش را داشته باشد ،تا زماني که در دوره  2ماهه پيش از بازگشت (يا
معادل  2ماه از محروميتش از تاريخي که بازنشسته شده باقي مانده است،
البته اگر اين دوره طوالنيتر از  2ماه باشد) بصورت کتبي ،در دسترس
بودن خود برای انجام نمونهگيری را به فدراسيون بينالمللي يا ايران نادو
اعالم نکرده باشد ،نميتواند در رويدادهای ملي يا بينالمللي شرکت کند.
 1.7برنامه ناظر مستقل
ايران نادو و هر کميته برگزارکننده رويدادهای ملي در ايران ،بايد مجوز
برنامه ناظر مستقل برای چنين رويدادهايي را صادر کرده ،روند آن را تسهيل
کنند.

فصل ششم .آنالیز نمونهها
نمونهها بايد براساس اصول زير مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند:
 6.2استفاده از آزمايشگاههای معتبر ،دارای تأييديه و ساير آزمايشگاهها
 6.2.2ثبت تخلف دوپينگ بر مبنای بند  506صرفاً برای نمونهای ممکن است
که در آزمايشگاههای اکرديته وادا يا ديگر آزمايشگاههای دارای تأييديه وادا،
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آناليز شده باشد .انتخاب آزمايشگاه اکرديته يا مورد تأييد وادا ،برای آناليز
66
نمونههای ايران نادو ،بايد بصورت انحصاری توسط ايران نادو ،انجام شود.
 6.2.0همان طور که در بند  605آمده است ،اثبات حقايق مربوط به تخلف
از قوانين مبارزه با دوپينگ با هر روش قابل اعتمادی ممکن است .به
عنوان مثال اين روشها آزمايشگاههای قابل اعتماد يا ساير تستهای
پزشکي قانوني که بيرون از آزمايشگاههای اکرديته يا آزمايشگاههای مورد
تأييد وادا انجام شود را شامل ميشود.
 6.0هدف از آناليز نمونهها و دادهها
نمونهها و دادههای آزمايشگاهي مربوطه يا اطالعات کنترل دوپينگ بايد برای
کشف يا شناسايي مواد ممنوعه و روشهای ممنوعه موجود در فهرست
ممنوعه و همچنين ديگر موادی که ممکن است توسط وادا طبق برنامه
مانيتورينگ مندرج در بند  202کد وادا مشخص شده ،يا برای کمک به ايران
نادو در بررسي پارامترهای مربوط به ادرار ،خون يا ديگر ماتريسها شامل
 DNAيا نيمرخ ژني يا برای هر گونه هدف منطقي مبارزه با دوپينگ ،مورد
65
آناليز قرار گيرند.
 6.3انجام پژوهش روی نمونهها و دادهها
نمونهها ،دادههای آزمايشگاهي مربوطه و اطالعات کنترل دوپينگ ميتواند
 .66تفسير بند  :206تخلفات بند  506تنها بر اساس آناليز نمونه توسط آزمايشگاه اکرديته يا هر
آزمايشگاه مورد تأييد وادا اثبات ميشود .تخلفات ساير بندها ميتواند با استفاده از نتايج به دست
آمده از آناليز در ديگر آزمايشگاهها تا زماني که نتايج معتبر باشند ،نيز اثبات شود.
 .65تفسير بند :205.برای مثال اطالعات مربوط به کنترل دوپينگ ميتواند برای هدايت و انجام
نمونهگيری هدفمند يا حمايت و پشتيباني در اثبات ارتکاب به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ،
طبق بند  505يا هر دو مورد ،استفاده شود.
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برای اهداف تحقيقاتي مبارزه با دوپينگ استفاده شوند ،اگرچه هيچ نمونهای
بدون رضايت کتبي ورزشکار برای تحقيق قابل استفاده نيست .نمونهها،
دادههای آزمايشگاهي مربوطه و اطالعات کنترل دوپينگي که برای اهداف

تحقيقاتي استفاده ميشوند ،ابتدا بايد طوری پردازش شوند که از امکان
نسبت داده شدن آنها به يک ورزشکار خاص جلوگيری شود .هر تحقيقي
شامل نمونهها ،دادههای آزمايشگاهي مربوطه و اطالعات کنترل دوپينگ بايد
66
مطابق اصول مندرج در فصل 69کد وادا انجام شود.
 6.4استانداردهای آناليز آزمايشگاهي و گزارشدهي
بر اساس بند  202کد وادا ،ايران نادو بايد از آزمايشگاهها بخواهد نمونهها را
مطابق با استاندارد بينالمللي آزمايشگاهها و بند  205استاندارد بينالمللي
نمونهگيری و تحقيقات تجزيه و تحليل کنند.
آزمايشگاهها با اختيار و هزينه خود يا بنا به درخواست ايران نادو
ميتوانند برای کشف مواد ممنوعه يا روشهای ممنوعه در نمونهها از
روشهايي خارج از منوی استاندارد آناليز نمونه ،استفاده کنند .نتايج حاصل از
چنين آناليزهايي بايد به ايران نادو گزارش شود و اعتبار و پيامدهای مشابه
62
ساير نتايج تحليلي را دارا است.
 .66تفسير بند  :206از آنجايي که اين مورد در اکثر متون علمي يا پزشکي وجود دارد ،استفاده از
نمونهها و اطالعات مربوطه برای تضمين کيفيت ،بهبود کيفيت ،توسعه و بهبود روش يا اثبات
جمعيت مرجع ،تحت عنوان پژوهش در نظر گرفته نميشود .نمونهها و اطالعات مربوطه که برای
چنين اهداف غير پژوهشي مجاز استفاده ميشود نيز بايد ابتدا طوری پردازش شوند که با توجه به
اصول مندرج در فصل  69کد وادا و همچنين الزامات استاندارد بينالمللي آزمايشگاهها و استاندارد
بينالمللي حفظ حريم خصوصي و اطالعات شخصي ،از امکان نسبت دادن آنها به يک ورزشکار
خاص جلوگيری شود.
 .62تفسير بند  :202هدف اين بند ترويج اصل "نمونهگيری هوشمند" برای منوی آزمايشگاهي 
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 6.1آناليز بيشتر نمونهها پيش يا حين مديريت نتايج
پيش از اطالع رساني ايران نادو به ورزشکار در خصوص آن که طبق ماده
 506نتيجه آناليز نمونه اش مبنای تخلف ( )ADRVبوده است ،آزمايشگاه
اختيار کامل و بدون محدوديت انجام آناليز مکرر يا اضافي روی نمونهها را
دارد .پس از اطالعرساني به ورزشکار اگر ايران نادو بخواهد آناليز بيشتری
روی آن نمونه انجام دهد ،ميتواند اين کار را با کسب رضايت ورزشکار يا
تأييد شورای دادرسي انجام دهد.
 6.6آناليز اضافه يک نمونه پس از آنکه نمونه منفي گزارش شده باشد يا به
هر روی منجر به ثبت اتهام تخلف ( )ADRVنشده باشد
پس از اينکه آزمايشگاه ،نمونهای را منفي اعالم کرد ،يا تخلفي از قانون مبارزه
با دوپينگ بر اساس آن نمونه ثبت نشد ،آن نمونه ميتواند ذخيره شود و با
توجه به اهداف بند  205در هر زماني منحصراً به دستور وادا يا سازمان مبارزه
با دوپينگي که جمعآوری نمونه را آغاز کرده است ،مورد آناليز بيشتر قرار
گيرد .هر سازمان مبارزه با دوپينگ ديگری که صالحيت نمونهگيری از
ورزشکاران را دارد و بخواهد آناليز بيشتری روی نمونه ذخيره شده انجام
دهد ،ميتواند با اجازه سازمان مبارزه با دوپينگي که جمعآوری نمونه را آغاز
و مديريت کرده است ،اين کار را انجام دهد و مسئوليت پيگيری مديريت
نتايج آناليز اضافه را بر عهده خواهد داشت .هر گونه ذخيره نمونه يا آناليز
بيشتر که توسط وادا يا سازمان مبارزه با دوپينگ ديگر انجام شده باشد با
آناليز نمونهها است تا به مؤثرترين و کارآمدترين شکل ممکن دوپينگ شناسايي شود .مشخص
شده است که منابع موجود برای مبارزه با دوپينگ محدود هستند و افزايش منوی آزمايشگاهي
آناليز نمونهها ،در برخي کشورها و رشتههای ورزشي ،تعداد نمونههايي که ميتوانند آناليز کنند را
کاهش دهد.
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هزينه وادا يا آن سازمان خواهد بود .آناليز بيشتر نمونهها بايد با الزامات
استاندارد بينالمللي آزمايشگاهها مطابقت داشته باشد.
 6.7تقسيم نمونه  Aيا B

در مواردی که وادا ،سازمان مبارزه با دوپينگ دارای اختيار مديريت نتايج و يا
يک آزمايشگاه اکرديته وادا (با مجوز وادا يا سازمان مبارزه با دوپينگ دارای
اختيار مديريت نتايج) بخواهند يک نمونه  Aيا  Bرا تقسيم کنند تا از قسمت
اول نمونه تقسيم شده برای آناليز نمونه  Aو از قسمت دوم آن برای تأييد
استفاده کنند ،بايد استاندارد بينالمللي آزمايشگاهها را رعايت کند.
 6.1حق وادا برای در اختيار گرفتن نمونهها و دادهها
وادا ميتواند ،به انتخاب خود در هر زمان ،با يا بدون اطالع پيشين ،مالکيت
فيزيکي و داده يا اطالعات آزمايشگاهي مربوط به هر نمونهای که در اختيار
آزمايشگاه يا سازمان مبارزه با دوپينگ ديگری قرار دارد را در اختيار بگيرد.
در صورت درخواست وادا ،آزمايشگاه يا سازمان مبارزه با دوپينگي که نمونه يا
دادهها را در اختيار دارد ،بايد بالفاصله به وادا اجازه دسترسي و نيز در اختيار
داشتن نمونه يا دادهها را بدهد .اگر وادا پيش از در اختيار گرفتن نمونه يا
دادهها اطالعرساني نکرده باشد ،پس از در اختيار گرفتن نمونه يا دادهها بايد
مراتب را در بازه زماني معقولي به آزمايشگاه يا سازمان مبارزه با دوپينگ
مربوطه اعالن کند .پس از آناليز و هر گونه تحقيقي در مورد نمونه يا
دادههای ضبط شده ،وادا ميتواند از سازمان مبارزه با دوپينگ ديگری که
صالحيت نمونهگيری از ورزشکار را دارد بخواهد تا مسئوليت مديريت نتايج
62
در صورت کشف احتمالي تخلف ( )ADRVرا بر عهده بگيرد.
 .62تفسير بند  :202مقاومت يا مخالفت با وادا در زمينه دادن اختيار فيزيکي نمونهها يا

دادهها
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فصل هفتم .مدیریت نتایج :مسئولیت ،بررسی اولیه ،ابالغ تخلف
و تعلیق موقت
مديريت نتايج در حيطه قوانين مبارزه با دوپينگ ،فرايندی را طراحي کرده
که مسائل مربوط به تخلفات ( )ADRVبه روشي منصفانه ،سريع و کارآمد
حل و فصل شوند.
 7.2مسئوليت انجام مديريت نتايج
 7.2.2به استثنای آنچه در بندهای  202و  202و  506کد وادا آمده است،
مسئوليت مديريت نتايج و هدايت آن بر عهده سازمان مبارزه با دوپينگي
است که جمعآوری نمونهها را شروع و هدايت ميکند (يا چنانچه
جمعآوری نمونهای در ميان نباشد سازمان مبارزه با دوپينگي که ابتدا
ورزشکار يا شخص ديگر را از تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ مطلع
نموده و سپس با جديت اين تخلف را دنبال ميکند).
 7.2.0در شرايطي که قوانين يک سازمان مبارزه با دوپينگ به آن سازمان
ملي مبارزه با دوپينگ اختيار داشتن کنترل بر ورزشکار يا شخص ديگری
ميتواند به معني دخالت ،همدستي در تخلف يا عدم رعايت مواردی که در استاندارد بينالمللي
کد توسط امضاکنندگان ارائه شده است ،باشد و همچنين ميتواند به عنوان تخلف از استاندارد
بينالمللي آزمايشگاهها تعبير شود .در صورت لزوم ،آزمايشگاه و يا سازمان مبارزه با دوپينگ بايد به
وادا کمک کنند تا اطمينان حاصل شود که خروج دادهها يا نمونههای جمعآوری شده از کشور مورد
نظر به تأخير نميافتد.
البته وادا به صورت يک جانبه و بدون دليل موجه مربوط به احتمال بروز تخلف از قانون مبارزه
با دوپينگ ،عدم تطبيق يک سازمان امضاءکننده تعهد به کد يا فعاليتهای دوپينگ توسط شخص
ديگر ،نمونه يا دادههای آزمايشگاهي را در اختيار نخواهد گرفت .با اين حال تصميمگيری در مورد
وجود دليل موجه به تشخيص و صالحديد وادا بوده و قابل اعتراض نيست .وجود يا عدم وجود دليل
موجه ،دفاعي در برابر بروز تخلف از قانون مبارزه با دوپينگ يا پيامدهای آن نخواهد بود.
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که تابعيت ،اقامت ،دارنده گواهينامه يا عضويت سازمان ورزشي آن کشور
را ندارد ،نميدهد يا سازمان مبارزه با دوپينگ چنين اختياری را
نميپذيرد ،مديريت نتايج توسط فدراسيون بينالمللي مربوطه يا شخص
ثالثي با اختيار نسبت به ورزشکار يا شخص ديگر طبق قوانين فدراسيون
بينالمللي مربوطه انجام ميشود.
 7.2.3مديريت نتايج مربوط به کوتاهي در الزامات ( Whereaboutsعدم
ثبت آدرس يا غيبت در آدرس ثبت شده) بر اساس استاندارد بينالمللي
مديريت نتايج بايد توسط فدراسيون بينالمللي يا ايران نادو که متولي
اطالعات  Whereaboutsورزشکار هستند انجام شود .اگر ايران نادو
تشخيص دهد که کوتاهي در الزامات اتفاق افتاده است ،اين اطالعات را از
طريق سيستم  ADAMSبه وادا ارسال ميکند تا در دسترس ساير
سازمانهای مبارزه با دوپينگ مربوطه قرار گيرد.
 7.2.4ساير شرايطي که در آن ايران نادو مسئوليت مديريت نتايج را در
رابطه با تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ مربوط به ورزشکاران و ساير
اشخاص تحت کنترل خود بر عهده ميگيرد ،با مراجعه به فصل  5کد وادا
و طبق آن تعيين ميشود.
 7.2.1وادا ميتواند در شرايط خاص مديريت نتايج را به ايران نادو دستور
دهد .اگر ايران نادو از انجام مديريت نتايج در مهلت تعيين شده توسط
وادا سرپيچي کند ،چنين اقدامي به عنوان عدم رعايت استاندارد در نظر
گرفته شود و وادا ميتواند از سازمان مبارزه با دوپينگ ديگری ،که بر
ورزشکار يا شخص ديگر کنترل دارد و مايل به انجام اين کار است،
درخواست کند تا مسئوليت مديريت نتايج را به جای ايران نادو بر عهده
بگيرد .در صورتي که چنين سازماني وجود نداشته باشد ،هر سازمان
مبارزه با دوپينگ ديگری که تمايل به انجام اين کار دارد ،اين مسئوليت را
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بر عهده ميگيرد .در چنين موردی ،ايران نادو بايد هزينهها و
حقالزحمههای رسيدگي پرونده و مديريت نتايج را به سازمان مبارزه با
دوپينگ ديگری که توسط وادا گمارده شده است را جبران نمايد .عدم
بازپرداخت اين هزينهها عدم رعايت استاندارد محسوب ميشود.
 7.0بررسي و صدور ابالغيه مربوط تخلف احتمالي از قانون مبارزه با دوپينگ
ايران نادو بايد بررسي و صدور ابالغيه مربوط به هرگونه تخلف احتمالي از قوانين
مبارزه با دوپينگ و طبق استاندارد بينالمللي مديريت نتايج را انجام دهد.
 7.3شناسايي تخلفات پيشين از قوانين مبارزه با دوپينگ
پيش از ارسال ابالغيه تخلف احتمالي از قوانين مبارزه با دوپينگ به ورزشکار
يا هر شخص ديگری همانطور که در باال گفته شد ،ايران نادو جهت تعيين
اينکه آيا فرد سابقه تخلف پيشين از قوانين مبارزه با دوپينگ را داشته يا
خير ،با مراجعه به  ADAMSو پرسش از وادا و ساير سازمانهای مبارزه با
دوپينگ مربوطه کمک خواهد گرفت.
 7.4تعليقهای موقت

62

 7.4.2صدور تعليق موقت اجباری بر اساس وجود يافته آزمايشگاهي يا
يافته پاسپورت غيرطبيعي
اگر ايران نادو يافته آزمايشگاهي غيرطبيعي ( )AAFيا يافته پاسپورت
غيرطبيعي (پس از اتمام مراحل بررسي پاسپورت غير طبيعي) برای يک
ماده ممنوعه يا روش ممنوعهای که ماده يا يک روش خاص نيست را
 .62تفسير بند  :502پيش از اينکه يک تعليق موقت به صورت يک طرفه از طرف ايران نادو به اجرا
گذاشته شود ،ابتدا بايد بررسي درون سازماني همانطور که در اين قوانين مبارزه با دوپينگ و
استاندارد بينالمللي مديريت نتايج تعريف شده است ،انجام شود.
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دريافت نمايد ،بايد بالفاصله پس از بررسي و اطالعرساني به ورزشکار طبق
بند  505تعليق موقت را برای ورزشکار صادر کند.
تعليق موقت اجباری اگر )6( :ورزشکار به شورای دادرسي ايران نادو
ثابت کند که اين تخلف احتماالً به دليل يک محصول آلوده بوده است ،يا
( )5تخلف بر اثر ماده مواد با کاربرد سوء مصرف بوده و ورزشکار طبق بند
 62050206اثبات کند استحقاق کاهش دوره محروميت را دارد ،ميتواند
منتفي شود.
تصميم شورای دادرسي ايران نادو بر عدم ابطال حکم تعليق موقت
اجباری بر اساس ادعای ورزشکار در دخالت داشتند يک محصول آلوده،
قابل تجديد نظر خواهي نيست.
 7.4.0تعليق موقت اختياری بر اساس يافته آزمايشگاهي غيرطبيعي
( )AAFبرای مواد خاص ،روشهای خاص ،محصوالت آلوده يا ساير
تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ
ايران نادو ميتواند پيش از آناليز نمونه  Bورزشکار يا دادرسي نهايي
که در فصل  2شرح داده شده است ،برای تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگي که در بند  50206پوشش داده نشده است ،حکم تعليق موقت
صادر کند.
به انتخاب ايران نادو تعليق موقت اختياری ميتواند در هر زماني پيش
از تصميم شورای دادرسي ايران نادو مربوط به فصل  2لغو شود ،مگر اينکه
در استاندارد بينالمللي مديريت نتايج اقدام ديگری توصيه شده باشد.
 7.4.3فرصت دادرسي يا استيناف
صرفنظر از بند  50206و  50205حکم تعليق موقت نبايد پيش از اينکه
به ورزشکار يا شخص ديگر فرصتهای زير داده شود صادر گردد( :الف)
داشتن فرصت شرکت در دادرسي موقت ،پيش يا در زمان معيني پس از
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اعمال تعليق موقت؛ يا (ب) داشتن فرصت برگزاری جلسه دادرسي فوری در
فاصله زماني مشخصي پس از صدور حکم تعليق ،بر اساس فصل .2
تصميمگيری برای اعمال يا عدم اعمال تعليق موقت ،طبق بند  6605ميتواند
بنا به درخواست فرد از طريق برگزاری جلسه دادرسي فوری انجام شود.
 7.4.4پذيرش داوطلبانه تعليق موقت
ورزشکاران به اختيار خود ميتوانند به صورت داوطلبانه تعليق موقت را
بپذيرند اگر )6( :پذيرش اختياری تعليق موقت پيش از انقضای مهلت 62
روزه از گزارش نمونه ( Bکه ورزشکار حق دارد از درخواست آناليز نمونه B
خود صرف نظر کند) يا پيش از انقضای مهلت  62روز از زمان ابالغ ساير
تخلفات (( )ADRVغيرمرتبط با نمونه م ).انجام شده باشد ،يا ()5
ورزشکار داوطلبانه پس از دريافت ابالغيه تخلف ،تعليق موقت اختياری را
قبول کند و از شرکت در اولين رقابت صرف نظر کند.
ساير افراد به اختيار خود اگر پذيرش تعليق موقت را در مدت 62روزه
پس از اطالع يافتن تخلف ( )ADRVانجام دهند ميتوانند به صورت
داوطلبانه تعليق موقت را بپذيرند.
با پذيرش داوطلبانه ،تعليق موقت اثر کامل خواهد داشت و روش
برخورد مانند حالتي که تعليق طبق بند  50206يا  50205صادر شود خواهد
بود؛ با اين حال ،در هر زمان پس از پذيرش داوطلبانه تعليق موقت،
ورزشکار يا شخص ديگر ميتواند از آن صرف نظر کند که در اين صورت
مدت زماني که ورزشکار يا شخص ديگر در تعليق موقت بوده است ،دارای
اعتبار نخواهد بود و جزو دوره محروميت محسوب نميشود.
 7.4.1در صورتي که تعليق موقت بر اساس گزارش يافته آزمايشگاهي
غيرطبيعي ( )AAFدر نمونه  Aاعمال شود ولي آناليز نمونه ( Bدر صورتي
که ورزشکار يا ايران نادو آن را درخواست کرده باشند) نتيجه آناليز نمونه A
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را تأييد نکند ،تعليق موقت ناشي از تخلف از بند  506نبايد بيش از اين ادامه
يابد .در مواردی که ورزشکار يا تيم ورزشي او بر اساس تخلف از بند  506از
ادامه رقابتها منع شده باشند ولي آناليز بعدی نمونه  ،Bنتيجه آناليز نمونه
 Aرا تأييد نکند ،چنانچه هنوز امکان برگشت به رقابت برای ورزشکار يا تيم
وجود داشته باشد و بر رقابتها تأثير نگذارد ،ميتواند در مسابقات شرکت
کند.
 7.1تصميمات مديريت نتايج
قضاوتهای مديريت نتايج يا احکام صادر شده توسط ايران نادو محدود به
يک منطقه خاص جغرافيايي يا ورزش خاصي نيست و بايد بدون محدوديت
به بررسي موارد زير بپردازد و تصميمگيری کند که )6( :آيا تخلف ()ADRV
اتفاق افتاده و بايد حکم تعليق موقت صادر شود ،حقايق واقعي برای اين
تصميم ،و قوانين مشخصي که نقض شدهاند )5( ،کليه پيامدهای ناشي از
تخلف از قانون يا قوانين مبارزه با دوپينگ از جمله حکم عدم صالحيت صادر
شده در فصل 9و بند  62062هر گونه ضبط مدال يا جوايز ،هر مدت دوره
65
محروميت (و تاريخ شروع آن) و هرگونه پيامد مالي.
 .65تفسير بند  :502احکام مديريت نتايج شامل احکام تعليق موقت هستند.
هر رأی صادر شده توسط ايران نادو بايد نشان دهد که آيا تخلف از قانون مبارزه با دوپينگ صورت
گرفته است يا خير ،و همه پيامدهای ناشي از اين تخلف از جمله هرگونه محروميت مربوط به بند 6206
(که بر عهده نهاد حاکم بر رويداد گذاشته شده است) را نيز مورد توجه قرار دهد .بر اساس فصل ،62
چنين حکم و پيامدهای حاصل از آن در همه رشتههای ورزشي در همه کشورها به طور خودکار معتبر
خواهد بود .به عنوان مثال ،برای تشخيص اينکه يک ورزشکار بر اساس يک يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي
در نمونه گرفته شده در زمان مسابقات ،از قانون مبارزه با دوپينگ تخلف کرده است ،نتايج کسب شده در
مسابقه توسط اين ورزشکار طبق فصل  9باطل ميشود و ساير نتايج کسب شده در رقابت توسط او از
تاريخ جمعآوری نمونه در طول دوره عدم صالحيت طبق بند  62062باطل ميشود .اگر يافته غيرطبيعي
آزمايشگاهي از نمونه جمعآوری شده در يک رويداد باشد ،اين مسئوليت  MEOيا سازمان برگزارکننده
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 7.6ابالغ احکام مديريت نتايج
ايران نادو احکام مديريت نتايج را همان طور که در بند  6205و در استاندارد
بينالمللي مديريت نتايج بيان شده ،به ورزشکاران ،ساير افراد ،متعهدين و
وادا اطالع ميدهد.
 7.7بازنشسته شدن از ورزش

62

اگر ورزشکار يا شخص ديگر در زماني که روند مديريت نتايج ايران نادو در
حال انجام است ،بازنشسته شود ،اختيارات ايران نادو در روند مديريت نتايج
تا تکميل فرايند ادامه خواهد يافت .اگر ورزشکار يا شخص ديگر پيش از
شروع فرايند نتايج بازنشسته شده باشد ،و ايران نادو در زماني که ورزشکار
مرتکب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ گرديده مسئوليت مديريت نتايج را
بر عهده داشته باشد ،در اين صورت ايران نادو اختيار انجام مديريت نتايج را
برعهده دارد.

فصل هشتم .مدیریت نتایج :حق بهرهمندی از دادرسی منصفانه
و اعالن حکم دادرسی
ايران نادو بايد در رابطه با هر شخصي که به ارتکاب تخلف از قوانين مبارزه
با دوپينگ متهم شده است ،يک جلسه دادرسي منصفانهای را ظرف مدت
زمان منطقي توسط پنل دادرسي منصف ،بيطرف و مستقل از نظر عملکردی
 مسابقات بزرگ است که تصميم گيرد آيا ساير نتايج فردی ورزشکار پيش از جمعآوری نمونه در آن
رويداد نيز طبق ماده  6206باطل خواهد شد يا خير.
 .62تفسير بند  :505رفتار و برخورد ورزشکار يا شخص ديگر پيش از اينکه آنها در قلمرو مسئوليت
هر سازمان مبارزه با دوپينگ قرار گيرند ،تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب نميشود ولي
ميتواند مبنای قانوني و مشروعي برای رد درخواست عضويت ورزشکار يا شخص ديگر در يک
سازمان ورزشي باشد.
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مطابق با کد و استاندارد بينالمللي مديريت نتايج تشکيل دهد.
 1.2دادرسيهای منصفانه
 1.2.2شورای دادرسي منصف ،بي طرف و مستقل از نظر کارکردی
 1.2.2.2ايران نادو بايد شورای دادرسي دارای صالحيت دادرسي و
تعيين اينکه آيا ورزشکار يا شخص ديگر ،منوط به قوانين مبارزه با
دوپينگ ،مرتکب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ شده است يا خير،
را تشکيل دهد و در ادامه پيامدهای مرتبط با آن تخلف را اعمال نمايد.
 1.2.2.0ايران نادو بايد تضمين کند که شورای دادرسي ايران نادو فاقد
تعارض منافع است و اينکه ترکيب ،مدت مأموريت ،تجربه حرفهای،
استقالل کارکردی و بودجه کافي را مطابق با الزامات استاندارد
بينالمللي مديريت نتايج دارا ميباشد.
 1.2.2.3اعضای هيئت رئيسه ،کارکنان ،اعضای کميسيون ،مشاورين و
مقامات ايران نادو يا نهادهای آن ،همچنين هر شخصي که در بررسي و
داوری اوليه اين موضوع درگير بوده است ،نميتوانند به عنوان عضو و يا
کارمند (تا آنجا که چنين کارمندی در روند مشورت و يا تنظيم هرگونه
حکمي دخيل باشد) شورای دادرسي ايران نادو منصوب گردد .به ويژه
هيچ يک از اعضا نبايد از قبل هرگونه ارتباط با پرونده شامل بررسي
درخواست معافيت مصرف درماني ،صدور حکم مديريت نتايج يا
استيناف در همان پرونده مشخص را داشته باشند.
 1.2.2.4شورای دادرسي ايران نادو شامل يک دبير اجرايي مستقل و
چهار عضو مستقل ديگر خواهد بود.
 1.2.2.1هر يک از اعضا با در نظر گرفتن تجربه الزم در زمينه مبارزه با
دوپينگ نظير تخصص قانوني ،ورزشي ،پزشکي و يا علمي منصوب
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خواهند شد .هر يک از اعضا برای تنها يک دوره قابل تجديد  6ساله
منصوب ميگردند.
 1.2.2.6شورای دادرسي ايران نادو در موقعيتي خواهد بود که دادرسي
و روند تصميم گيری را بدون مداخله ايران نادو يا هر شخص ثالثي
انجام دهد.
 1.2.0روند دادرسي
 1.2.0.2هنگامي که ايران نادو ابالغيهای را جهت آگاه نمودن ورزشکار
يا شخص ديگر از يک تخلف بالقوه از قوانين مبارزه با دوپينگ ارسال
مينمايد و ورزشکار يا شخص ديگر بر اساس بند  20606يا  20605از
دادرسي چشمپوشي نکند ،دراينصورت پرونده به شورای دادرسي ايران
نادو جهت بررسي و قضاوت ارجاع خواهد شد که اين امر بر اساس
اصول شرح داده شده در فصول  2و  9استاندارد بينالمللي مديريت
نتايج انجام خواهد شد.
 1.2.0.0دبير اجرايي 6 ،عضو را (که ميتواند شامل دبير اجرايي هم
باشد) جهت دادرسي پرونده منصوب مينمايد .در هنگام بررسي
پرونده ،يک عضو شورا بايد وکيل واجد شرايطي باشد که تجربه حقوقي
وی از  6سال کمتر نباشد و يک عضو هيئت بايد پزشک واجد شرايطي
باشد که تجربه پزشکي وی از  6سال کمتر نباشد.
 1.2.0.3به محض انتصاب اعضای شورای دادرسي ايران نادو از سوی
دبير اجرايي ،هر يک از اعضا بايد اظهار نامه ای را امضاء کند مبني بر
اينکه هيچ گونه واقعيت يا شرايط مشخصي که بتواند بيطرفي آنها را
نسبت به هر يک از طرفين زير سؤال ببرد ،به جز در شرايطي که در
اين اظهارنامه قيد شده است وجود ندارد.
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 1.2.0.4درصورتي که شورای دادرسي ايران نادو مجاز بداند،
دادرسيهای مرتبط با پرونده ورزشکاران يا اشخاص ديگری که مشمول
قوانين مبارزه با دوپينگ هستند ،فرايند دادرسيها ميتواند بهصورت
69
فوری انجام شود.
 1.2.0.1وادا ،فدراسيون بينالمللي و فدراسيون ملي ورزشکار يا
شخص ديگر ،ميتوانند به عنوان ناظر در جلسات دادرسي حضور يابند.
در هر پروندهای ايران نادو بايد آنها را از وضعيت پروندههای درحال
رسيدگي و نتيجه تمامي جلسات دادرسي کامالً آگاه کند.
 1.0اعالن احکام
 1.0.2در پايان جلسه دادرسي يا بالفاصله پس از آن ،شورای دادرسي
ايران نادو بايد مطابق با فصل  9استاندارد بينالمللي مديريت نتايج حکمي
کتبي صادر کند که داليل کامل صدور حکم ،طول دوره محروميت ،ابطال
نتايج مطابق بند  62062و درصورت وجود ،توجيه آنکه چرا حداکثر
محکوميت ممکن صادر نشده را در برداشته باشد.
 1.0.0ايران نادو بايد حکم صادره را به ورزشکار يا شخص ديگر و ساير
سازمانهای مبارزه با دوپينگ دارای حق استيناف طبق بند  660506اعالم
نمايد و فوراً آن را در سيستم  ADAMSگزارش کند .طبق فصل  ،66اين
حکم ميتواند مورد تجديد نظر قرار گيرد.
 1.3چشمپوشي از دادرسي
 .69تفسير بند  :2060502برای مثال يک دادرسي فوری ميتواند شب پيش از يک رويداد بزرگ ورزشي،
جايي که تصميمگيری درباره تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ به منظور تعيين صالحيت ورزشکار
جهت شرکت در مسابقه ضروری است ،يا در طول برگزاری يک مسابقه چنانچه تصميمگيری بر اعتبار و
درستي نتايج ورزشکار يا ادامه شرکت وی در مسابقه اثرگذار باشد ،برگزار شود.
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 1.3.2ورزشکار يا شخص ديگری که اتهام تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ عليه او ادعا شده ،ميتواند به صراحت از دادرسي چشمپوشي کند
و پيامدهای پيشنهادی ايران نادو را بپذيرد.
 1.3.0چنانچه ورزشکار يا شخص ديگری که اتهام تخلف از قوانين مبارزه
با دوپينگ عليه او ادعا شده ،ظرف مدت  52روز يا در مهلت مقرر شده در
ابالغيه ارسالي از سوی ايران نادو ،مخالفت خود را اعالم ننمايد ،اين چنين
تلقي ميشود که از دادرسي صرف نظر نموده ،تخلف را پذيرفته و
پيامدهای پيشنهادی را نيز قبول کرده است.
 1.3.3در مواردی که بندهای  20606يا  20605صدق کند ،تشکيل جلسه
دادرسي نزد شورای دادرسي ايران نادو لزومي نخواهد داشت .در عوض
ايران نادو بايد بالفاصله حکمي کتبي را مطابق با فصل  9استاندارد
بينالمللي مديريت نتايج شامل داليل کامل صدور حکم ،دوره محروميت
اعمال شده ،ابطال نتايج طبق بند  62062و درصورت لزوم توجيه علت
عدم صدور اشد پيامدهای بالقوه صادر نمايد.
 1.3.4ايران نادو بايد حکم محروميت صادره شده را به ورزشکار يا
شخص ديگر و ساير سازمانهای مبارزه با دوپينگي که دارای حق تقاضای
تجديد نظر هستند را طبق بند  660506اعالم نمايد و بالفاصله آن را در
سيستم  ADAMSگزارش دهد .بر اساس بند  ،620605ايران نادو بايد
حکم صادر شده را اعالم عمومي نمايد.
 1.4يک نوبت دادرسي نزد CAS

تخلفات ( )ADRVادعا شده عليه ورزشکاران سطح بينالمللي ،ورزشکاران
سطح ملي يا اشخاص ديگر بشرط رضايت ورزشکار يا شخص ديگر ،ايران نادو
(در جايي که طبق فصل  5مسئوليت مديريت نتايج را بر عهده دارد) و وادا،
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ميتوانند در يک نوبت دادرسي مستقيماً نزد  CASمورد بررسي قرار
22
گيرند.

فصل نهم .ابطال خود به خودی نتایج انفرادی
تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در ورزشهای انفرادی در رابطه با
نمونهگيریهای حين مسابقات ،باعث ابطال مستقيم تمامي نتايج به دست
آمده توسط ورزشکار در آن مسابقات و در نتيجه بازپسگيری مدالها،
26
امتيازات و جوايز از ورزشکار ميشود.

فصل دهم .محرومیت های فردی
 22.2ابطال نتايج در حين مسابقات در صورت احراز تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ
 .22تفسير بند  :202در برخي موارد ،هزينه کلي برگزاری يک دادرسي مرحله اول در سطح ملي يا
بينالمللي ،سپس دادرسي مجدد آن نزد  ،CASميتواند بسيار زياد باشد .در جايي که کليه
طرفهای دعوی که در اين بند مشخص گرديده ،قبول داشته باشند که منافع آنها به شکل مطلوب
در يک جلسه دادرسي حفظ ميشود ،نيازی نيست که ورزشکار يا سازمانهای مبارزه با دوپينگ
متحمل هزينه اضافي برای دو دادرسي شوند .سازمان مبارزه با دوپينگ ميتواند به عنوان ناظر در
دادرسي  CASشرکت کند .موارد مندرج در بند  202مانع از اين نيست که ورزشکار يا شخص ديگر
و ايران نادو (در جايي که مسئوليت مديريت نتايج را دارد) بواسطه توافق از حق خود برای تجديد
نظر چشم پوشي نمايد .با اين حال ،اين چشم پوشي از حق تجديد نظر فقط برای طرفين توافق است
و نه برای نهاد های ديگری که حق درخواست تجديدنظر بر اساس کد را دارند.
 .26تفسير فصل  :9در ورزشهای تيمي هرگونه پاداشي که بازيکنان به صورت انفرادی دريافت
ميکنند باطل خواهد شد .با اين وجود ،محروميت تيم صرفاً طبق مفاد فصل  66انجام خواهد شد .در
ورزشهايي که تيمي نيستند ،ولي جوايز به صورت تيمي اهدا ميشود ،در مواقعي که يک يا بيشتر از
يک نفر از اعضای تيم مرتکب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ شده باشند محروميت يا ديگر
مجازاتهای انضباطي عليه تيم مطابق قوانين و مقررات فدراسيون بينالمللي مربوطه انجام ميشود.
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 22.2.2هنگامي که در حين يا در رابطه با يک مسابقه تخلفي از قوانين
مبارزه با دوپينگ اتفاق بيافتد ،براساس تصميم شورای دادرسي مگر
مواردی که در بند  620605به آنها اشاره شده است ،تمامي نتايج انفرادی
به دست آمده توسط ورزشکار خاطي در آن مسابقه باطل شده در نتيجه
مدالها ،امتيازات و جوايز حاصل از آن باز پس گرفته ميشود.
فاکتورهايي که برای ابطال ساير نتايج در يک رويداد بايد در نظر
گرفته شوند بهعنوان مثال ،عوامل ديگری مانند ميزان جديت تخلف
ورزشکار از قوانين مبارزه با دوپينگ و اينکه تست ورزشکار در ساير
25
مسابقات منفي بوده يا خير هستند.
 22.2.0در صورتي که ورزشکار اثبات نمايد که در تخلف از قوانين مبارزه
با دوپينگ کوتاهي يا خطايي مرتکب نشده است ،نتايج فردی ورزشکار در
ديگر رقابتها باطل نميگردد ،مگر آنکه نتايج ورزشکار در ديگر رقابتها
غير از آن رقابتي که تخلف در آن رخ داده است ،احتماالً از تخلف وی از
قوانين مبارزه با دوپينگ متأثر شده باشد.
 22.0محروميت به خاطر وجود ،مصرف يا تالش برای مصرف ،يا همراه
داشتن يک ماده ممنوعه يا روش ممنوعه
دوره محروميت برای تخلف طبق بندهای  505 ،506يا  502به شرح ذيل
خواهد بود مگر آنکه امکان کاهش يا تعليق محروميت بر اساس بندهای
 6202 ،6202يا  6205وجود داشته باشد:
 22.0.2در موارد زير ،بر اساس بند  620502دوره محروميت  2سال خواهد
 .25تفسير بند  :620606براساس فصل  9نتايج اگر در يک مسابقه واحد که تست يک ورزشکار
مثبت شده باشد( ،به عنوان مثال ،صد متر کرال پشت) اين تست مثبت ميتواند منجر به ابطال تمام
نتايج در تمام مسابقات آن رويداد ورزشي (به عنوان مثال ،مسابقات جهاني شنا) شود.
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بود ،اگر:
 22.0.2.2تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ناشي از وجود يک ماده
غيرخاص باشد ،مگر آنکه ورزشکار يا هر شخص ديگر بتواند ثابت نمايد
26
که آن تخلف از روی آگاهي نبوده است.
 22.0.2.0تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ناشي از وجود يک ماده
خاص باشد و ايران نادو بتواند اثبات کند که آن تخلف از روی آگاهي
بوده است.
 22.0.0اگر بند  620506محقق نشود ،بر اساس بند  62050206دوره
محروميت  5سال خواهد بود.
 22.0.3واژه "از روی آگاهي" بهکار رفته در بند  6205برای شناسايي آن
دسته از ورزشکاران يا اشخاص ديگری است که تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ را با علم به آنکه اقدام ايشان مصداق تخلف است ،يا اطالع
داشته که اقدامش ميتواند با ريسک جدی بروز تخلف همراه باشد و از
عواقب حاصل از آن مطلع بوده ولي آشکارا اين خطر را ناديده گرفتهاند.
تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ناشي از کشف يافته غيرطبيعي
آزمايشگاهي مادهای که تنها در مسابقات ممنوع است ،در صورتي که آن
ماده ممنوعه خاص باشد و ورزشکار ثابت کند که ماده ممنوعه را خارج از
مسابقات مصرف نموده ،از نظر دادگاه واقعيت فرض ميشود و ميتواند بر
آگاهانه نبودن آن اقدام داللت کند .تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
 .26تفسير بند  :62050606در حالي که از نظر تئوری احتمال اثبات از روی آگاهي نبودن تخلف از
قوانين مبارزه با دوپينگ از سوی ورزشکار يا شخص ديگر ،بدون نشان دادن اينکه ماده ممنوعه
چگونه وارد بدن وی شده است وجود دارد ولي در پرونده تخلف دوپينگ طبق بند  506بسيار بعيد
است که ورزشکار بدون مشخص کردن منشأ ماده ممنوعه ،بتواند از روی آگاهي نبودن اقدام خود را
اثبات کند.
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ناشي از يافتههای غيرطبيعي آزمايشگاهي ) (AAFبرای مادهای که تنها
در مسابقات ممنوع شده است ،در صورتي که ماده ممنوعه خاص نباشد و
ورزشکار بتواند ثابت کند که ماده ممنوعه را خارج از مسابقات و در
شرايطي غيرمرتبط با عملکرد ورزشي مصرف نموده است ،هم آگاهانه
22
محسوب نخواهد شد.
 22.0.4صرف نظر از ساير موارد بند  ،6205در مواردی که تخلف
( )ADRVناشي از يک ماده دارای کاربرد سوء مصرف باشد:
 22.0.4.2اگر ورزشکار ثابت نمايد که خوردن يا استفاده از آن ماده
خارج از مسابقات بوده و با عملکرد ورزشي هم ارتباطي نداشته ،در اين
صورت مدت دوره محروميت  6ماه خواهد بود.
بهعالوه ،در صورتي که ورزشکار يا شخص ديگر دوره بازتواني سوء
مصرف مواد ،مورد تأييد ايران نادو را بطور رضايتبخش طي کند ،مدت
محروميت محاسبه شده طبق بند  62050206ميتواند به يک ماه کاهش
يابد .دوره محروميت بيان شده در بند  62050206براساس هيچيک از
22
شرايط بند  6202نميتواند کاهش يابد.
 22.0.4.0اگر خوردن ،استفاده يا همراه داشتن مواد حين مسابقات
 .22تفسير بند  :620506بند  620506يک تعريف خاص برای از روی آگاهي ارائه ميکند که فقط
برای اهداف بند  6205بکار ميرود.
 .22تفسير بند  :62050206تعيين اينکه برنامه درماني مورد تأييد است يا خير يا اينکه ورزشکار يا
شخص ديگر اين برنامه را بطور رضايتبخشي کامل نموده است ،تنها به تشخيص ايران نادو خواهد
بود .اين بند قصد دارد به ايران نادو آزادی عمل بدهد تا بر اساس نظر خود برنامه درمان بازتواني
مناسب ،موجه کارآمد را از برنامههای بازتواني فريبکارانه و غيرمؤثر تمايز دهد .هرچند ،پيشبيني
ميشود که ويژگي برنامههای درماني بازتواني مناسب ،موجه کارآمد خيلي متفاوت و در طول زمان
متغير باشد لذا برای وادا ممکن نيست که معيارهای اجباری مشخصي را برای برنامههای درماني
قابل قبول اعالم کند.
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اتفاق افتاده باشد و ورزشکار بتواند ثابت کند که خوردن ،استفاده يا
مالکيت ماده ارتباطي با عملکرد ورزشي نداشته ،در اين صورت خوردن،
استفاده يا مالکيت بر اساس بند  620506از روی آگاهي تلقي نشده و
طبق بند  6202زمينهساز در نظر گرفتن شرايط تشديدکننده مجازات
نميشود.
 22.3محروميت برای ساير موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
دوره محروميت برای ساير موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ،بغير از
مواردی که در بند  6205بيان شد ،بايد به صورت زير باشد مگر آنکه بندهای
 6202يا  6205مصداق داشته باشد:
 22.3.2دوره محروميت برای تخلف بند ( 506دستکاری يا تالش برای
دستکاری ورزشکار يا شخص ديگر در هر بخش از کنترل دوپينگ) يا بند
( 502فرار ،امتناع يا کوتاهي ورزشکار از تن دادن به نمونهگيری) 2 ،سال
خواهد بود مگر )6( :در مورد کوتاهي ورزشکار از تن دادن به نمونهگيری،
چنانچه ورزشکار بتواند ثابت کند که ارتکاب به تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ از روی آگاهي نبوده است ،در اينصورت دوره محروميت  5سال
خواهد بود؛ ( )5در تمامي موارد ديگر ،اگر ورزشکار يا شخص ديگر بتواند
وجود شرايط ويژهای را ثابت کند که کاهش دوره محروميت را توجيه نمايد،
دوره محروميت با توجه به درجه خطای ورزشکار يا شخص ديگر بين  5تا 2
سال خواهد بود؛ ( )6در مورد تخلف شخص  Protectedيا ورزشکار
 ،Recreationalبا توجه به درجه خطای شخص دوره محروميت بين
حداکثر  5سال تا حداقل توبيخ کتبي ،بدون دوره محروميت خواهد بود.
 22.3.0دوره محروميت برای تخلف بند  ،502کوتاهي از الزامات مربوط به
در دسترس بودن ورزشکار 5 ،سال خواهد بود و کاهش اين زمان به
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حداقل  6سال بستگي به درجه خطای ورزشکار دارد .انعطافپذيری بين
محروميت  5سال و  6سال در اين بند ،در خصوص ورزشکاراني که
 Whereaboutsخود را در دقيقه آخر تغيير ميدهند يا شک و ظن نسبت
به آنها وجود دارد که در تالش برای پرهيز از حضور در نمونهگيری
بودهاند ،مصداق ندارد.
 22.3.3دوره محروميت برای تخلف بند  505يا  ،502بسته به شدت تخلف
حداقل  2سال و حداکثر مادامالعمر خواهد بود .ارتکاب به تخلف  505يا 502
توسط شخص  Protectedتخلفي بسيار جدی است و اگر کارکنان پشتيبان
ورزشکار در اين امر دخالت داشته باشند و ماده مورد قاچاق ماده خاص
نباشد ،محروميت کارکنان پشتيبان ورزشکار مادامالعمر خواهد بود .بعالوه
تخلفات بندهای 505يا  ،502که بسيار جدی تلقي ميشوند ميتوانند قوانين
و مقررات غيرورزشي را هم نقض کنند که در اين صورت بايد به مراجع
22
اداری ،حرفهای ،يا قضايي ذیصالح گزارش شوند.
 22.3.4دوره محروميت برای تخلف بند  509هم دستي و مشارکت ،بسته
به شدت تخلف حداقل  5سال تا محروميت مادامالعمر در نظر گرفته
ميشود.
 22.3.1دوره محروميت برای تخلف بند  5062مصرف يا تالش برای
مصرف ماده ممنوعه 5 ،سال خواهد بود .برای کاهش دوره محروميت به
حداقل  6سال ،درجه خطای ورزشکار يا شخص ديگر و ساير شرايط
 .22تفسير بند  :620606برای افرادی که با ورزشکاران دوپينگي در ارتباط هستند يا به نحوی سعي
بر مخفي کردن دوپينگ افراد دارند ،بايد مجازاتهای جدیتری نسبت به مجازات ورزشکاراني که
نمونه مثبت دارند منظور گردد .از آنجا که تسلط و اقتدار سازمانهای ورزشي عموماً محدود به
بياعتبار نمودن اعتبارنامه ،عضويت يا ساير عوايدی است که ورزشکاران بدست ميآورند ،گزارش
تخلف افراد پشتيبان ورزشکار به مراجع ذیصالح ،گامي مهم در جلوگيری از دوپينگ است.
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پرونده در نظر گرفته ميشوند.

25

 22.3.6دوره محروميت برای تخلف بند ( 5066اقدام ورزشکار يا شخص ديگر
برای دلسرد کردن يا انتقام گرفتن در برابر گزارشدهنده) بسته به شدت
22
تخلف ورزشکار يا شخص ديگر از  5سال تا محروميت مادامالعمر خواهد بود.
 22.4شرايط تشديدکنندهای که ممکن است دوره محروميت را افزايش دهد
چنانچه ايران نادو ثابت نمايد که در يک پرونده خاص ،تخلفي به غير از تخلفات
بندهای ( 505قاچاق يا تالش برای قاچاق)( 502 ،تجويز يا تالش برای تجويز)،
( 509تباني و همدستي)( 5066 ،اقدام ورزشکار يا شخص ديگر برای دلسرد
کردن يا انتقام گرفتن در برابر گزارشدهنده) اتفاق افتاده باشد که با شرايط
تشديدکنندهای همراه باشد و توجيه کند که دوره محروميت بايد از مجازات
استاندارد بيشتر باشد ،در اين صورت ،با توجه به شدت تخلف و ماهيت شرايط
تشديدکننده اتفاق افتاده ،مدت محروميت اضافي تا  5سال به محروميت اوليه
اضافه خواهد شد ،مگر آنکه ورزشکار يا شخص ديگر بتواند ثابت کند که ارتکاب
29
به چنين تخلفي از قوانين مبارزه با دوپينگ آگاهانه نبوده است.
 .25تفسير بند  :620602در صورتيکه" شخص ديگر" که در بند  5062بدان اشاره شده ،يک نهاد
حقوقي بوده و شخص حقيقي نباشد ،اين نهاد حقوقي همانطور که در فصل  65آمده ،ميتواند مورد
تنبيهات انضباطي قرار گيرد.
 .22تفسير بند  :620602رفتارهايي که منجر به هر دو تخلف بند ( 502دستکاری) و ( 5066اقدامات
ورزشکار يا شخص ديگر برای دلسرد کردن يا تالفي کردن در برابر گزارش دهي به مقامات) گردد،
بايد مطابق تخلفات دارای مجازات شديدتر ،محکوم شود.
 .29تفسير بند  :6202هر يک از موارد تخلف بندهای ( 505قاچاق يا تالش برای قاچاق)502 ،
(مديريت يا تالش برای مديريت)( 509 ،تباني و همدستي يا تالش برای تباني) و  ( 5066اعمال
ورزشکار يا شخص ديگر برای دلسرد کردن يا انتقام گرفتن در برابر گزارش دهي به مسئولين) از
کاربردهای بند  6202نيستند زيرا مجازات اينگونه تخلفات به اين شکل هم اختيار کافي برای صدور
رأی محروميت مادامالعمر برای شرايط تشديدکننده را در نظر گرفته است.
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 22.1حذف دوره محروميت در صورت عدم وجود کوتاهي يا خطا
چنانچه ورزشکار يا شخص ديگری در يک مورد خاص ثابت کند که کوتاهي
يا خطايي مرتکب نشده است ،در اين شرايط دوره محروميتي که برای او
صادر شده بود لغو مي گردد.22
 22.6کاهش دوره محروميت در صورت عدم وجود کوتاهي يا خطای قابل
توجه
 22.6.2کاهش مجازات در شرايط خاص برای تخلفات بندهای  505 ،506يا
.502
کاهش مجازاتها طبق بند  620206به گونهای است که در هر پرونده
تنها يک حالت صدق ميکند و چند مورد با هم قابل تجميع نيست.
 22.6.2.2مواد خاص يا روشهای خاص
 .22تفسير بند  :6202اين بند و بند  620205تنها برای تحميل محروميتها کاربرد دارد ،نه برای
تعيين اينکه تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ رخ داده است يا خير .اين بندها تنها در شرايط
استثنايي قابل استناد هستند ،به عنوان مثال در مورد ورزشکاری که بتواند ثابت کند که عليرغم
تمام مراقبتهای الزم ،خرابکاری عمدی رقيب در مورد وی صورت گرفته است .بالعکس ،عدم
ارتکاب کوتاهي يا خطا در شرايط ذيل به کار برده نميشود ( :الف) زماني که مثبت شدن نمونه به
علت برچسب اشتباه يا آلودگي مکمل غذايي يا ويتامينها باشد( .بر اساس بند  506ورزشکاران
مسئوليت موادی را که ميخورند برعهده دارند و هشدارهای الزم را در مورد امکان آلوده بودن
مکملها دريافت نمودهاند).؛ (ب) مواد ممنوعه توسط پزشک شخصي ورزشکار و يا پرستار ورزشي او
بدون اطالع ورزشکار داده شده باشد (ورزشکاران مسئوليت انتخاب پرسنل کادر پزشکي خود را
برعهده دارند و بايد به پرسنل پزشکي خود يادآوری کنند که نبايد هيچ ماده ممنوعهای را به او
بدهند)؛ (ج) دستکاری مواد غذايي و آشاميدني ورزشکار توسط همسر ،مربي ،يا ساير افراد در بين
حلقه همراهان ورزشکار (ورزشکاران مسئوليت آنچه را که مصرف ميکنند برعهده دارند و بايد در
انتخاب افرادی که به مواد غذايي و آشاميدني آنها دسترسي دارند دقت کنند)؛ با اين وجود با توجه
به حقايق ويژه هر مورد خاص ،هر کدام از مثالها و توضيحات اشاره شده بند  6202براساس عدم
ارتکاب کوتاهي يا خطای قابل توجه ميتواند به کاهش محروميت منجر شود.
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در صورتي که تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ به دليل مصرف
يک ماده خاص (به جز مواد با کاربرد سوء مصرف) يا يک روش خاص
باشد و ورزشکار يا فرد ديگر اثبات کند که کوتاهي يا خطای قابل
توجهي مرتکب نشده است ،در اين صورت دوره محروميت بسته به
درجه خطای ورزشکار يا فرد ديگر ،حداقل يک توبيخ کتبي بدون دوره
محروميت و حداکثر  5سال خواهد بود.
 22.6.2.0فرآوردههای آلوده
چنانچه ورزشکار يا فرد ديگر بتواند ثابت کند کوتاهي يا خطايي
مرتکب نشده و ماده ممنوعه کشف شده (به جز مواد با کاربرد سوء
مصرف) ناشي از فرآوردههای آلوده بوده است ،در اين صورت بسته به
درجه خطای ورزشکار يا فرد ديگر دوره محروميت ،حداقل يک توبيخ
26
کتبي بدون دوره محروميت و حداکثر  5سال خواهد بود.
 22.6.2.3افراد  Protectedيا ورزشکاران Recreational
 .26تفسير ماده  :62020506جهت بدست آوردن کمک اين بند ،ورزشکار يا فرد ديگر بايد ثابت کند
نه تنها ماده ممنوعه کشف شده ناشي از يک فرآورده آلوده بوده ،بلکه بايد به طور جداگانه ثابت کند
که کوتاهي يا خطای قابل توجهي رخ نداده است.
الزم به ذکر است که ورزشکاران بايد توجه داشته باشند که پذيرش خطر خوردن مکملهای
غذايي بر عهده خودشان است.کاهش محروميت بر اساس اينکه کوتاهي يا خطای قابل توجهي رخ
نداده باشد به ندرت در مورد فرآورده آلوده اتفاق افتاده است مگر در مواردی که ورزشکار پيش از
مصرف فرآورده آلوده ،احتياط زيادی به خرج داده باشد .در ارزيابي اينکه آيا ورزشکار ميتواند منشأ
ماده ممنوعه را مشخص کند يا خير خيلي اهميت دارد ،برای مثال برای تعيين اينکه آيا ورزشکار
واقعاً فرآورده آلوده استفاده کرده است ،مهم است که اين ورزشکار استفاده از محصول را در فرم
کنترل دوپينگ اعالم کرده باشد و متعاقباً مشخص شود که آلوده بوده است.
اين بند برای محصوالتي فراتر از آنها که توليدشان مراحل متعددی دارد قابل تعميم نيست .در
شرايطي که يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي از آلودگي محيطي يک " "Non.productمانند آب لولهکشي
يا آب درياچه ناشي ميشود در شرايطي که هيچ فرد معقولي انتظار خطر تخلف از قانون مبارزه با
دوپينگ را ندارد ،در شرايط معمول طبق بند  6202کوتاهي يا خطای قابل توجهي رخ نداده است.
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در شرايطي که شخص  Protectedيا ورزشکار  Recreationalتخلف
( )ADRVبا موادی بجز مواد با کاربرد سوء مصرف را مرتکب شود و
شخص Protectedيا ورزشکار  Recreationalبتواند ثابت کند که
کوتاهي يا خطايي قابل توجهي مرتکب نشده است ،بسته به درجه
خطای فرد محروميت حداقل يک توبيخ کتبي بدون دوره محروميت تا
حداکثر  5سال خواهد.
 22.6.0کاربرد عدم ارتکاب کوتاهي يا خطايي قابل توجه فرای کاربرد بند
620206
اگر ورزشکار يا شخص ديگری در يک پرونده مشخص که بند 620206
قابل اجرا نيست ثابت کند که مرتکب کوتاهي يا خطايي قابل توجهي
نشده است ،کاهش يا حذف دوره محروميتش ميتواند مطابق بند 6205
انجام شود .دوره محروميت بسته به درجه خطای ورزشکار يا شخص ديگر
ميتواند کاهش يابد ،اما محروميت کاهش يافته نميتواند کمتر از نيمي از
دوره محروميت اوليه باشد .چنانچه دوره محروميت اوليه مادامالعمر باشد،
25
دوره کاهش يافته نميتواند کمتر از  2سال باشد.
 22.7حذف ،کاهش يا تعليق دوره محروميت يا ساير پيامدها بنا بر داليلي
غير از خطا
 22.7.2همکاری اساسي در کشف و يا اثبات موارد تخلف از قوانين مبارزه
با دوپينگ.

26

 .25تفسير ماده  :620205اين بند برای تمامي موارد تخلف از قانون مبارزه با دوپينگ ،بجز
درخصوص مواردی که نيت ( )intentاساس تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ هست (مثل بند ،502
 509 ،502 ،505يا  )5066يا جزئي از يک ( Particular sanctionمثل بند  )620506يا طيفي از
محروميتها در بند مربوطه متناسب با درجه خطای ورزشکار يا فرد ديگر بيان شده کاربرد دارد.
 .26تفسير ماده  :620506همکاری ورزشکاران ،کارکنان پشتيبان ورزشکار و ساير اشخاصي که
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 22.7.2.2ايران نادو پيش از صدور رأی شورای استيناف طبق فصل  66يا
پس از پايان مهلت زماني درخواست استيناف ،ميتواند بخشي از
پيامدهای در نظر گرفته شده (به جز  Disqualificationو اعالم عمومي
اجباری) برای ورزشکار يا شخص ديگری که همکاری اساسي را به
سازمان مبارزه با دوپينگ ،مسئولين قضايي و نهادهای انضباطي حرفهای
در يک پرونده مجزا ارائه نموده است را در صورتي که منجر به نتايج زير
شود به حالت تعليق درآورد )6( :سازمان مبارزه با دوپينگ ،تخلف از
قوانين مبارزه با دوپينگ شخص ديگری را کشف يا دنبال کند ،يا ()5
نهادهای قضايي يا انضباطي ،تخلف قضايي يا زيرپا گذاشتن قوانين
حرفهای صورت گرفته توسط شخص ديگر را کشف يا دنبال نمايند و
اطالعات ارائه شده توسط فردی که همکاری اساسي را انجام داده ،در
دسترس ايران نادو يا ساير سازمانهای مبارزه با دوپينگ با مسئوليت
مديريت نتايج ،قرار گيرد ،يا ( )6باعث شود وادا بدليل ناهماهنگي و عدم
رعايت کد وادا IS ،يا  TDSSAبر عليه متعهدين ،آزمايشگاههای اکرديته
وادا يا ( APMUمطابق  )ISLاقدامي را آغاز کند ،يا ( )2با تأييد وادا يک
کميته انضباطي يا کميته جنايي بدليلي بجز دوپينگ بخاطر عدم رعايت
قوانين جنايي يا ورزشي بخاطر بروز تخلفات  Sport Integrityاعالم جرم
کند .پس از صدور حکم استيناف براساس فصل  66يا پس از پايان
مهلت زماني درخواست استيناف ،ايران نادو تنها ميتواند بخشي از
پيامدهای قابل اجرا (حکم صادره) را منوط به کسب نظر موافق وادا و
فدراسيون بينالمللي مربوطه به حالت تعليق درآورد.

اشتباه خود را ميپذيرند و مايلند ساير تخلفات از قانون مبارزه با دوپينگ را آشکار کنند برای
وجود ورزش پاک ضروری است.
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ميزان مدتي از دوره محروميت اوليه که ميتواند به حالت تعليق
درآيد ،بر اساس اهميت و شدت تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
ورزشکار يا شخص ديگر و همچنين ميزان اهميتي که همکاری اساسي
ورزشکار يا شخص ديگر در تالش برای ريشهکني دوپينگ در ورزش،
عدم رعايت کد و يا تخلفات  Sport integrityداشته است تعيين
ميگردد .بر اين اساس هيچگاه مدت محروميت نميتواند بيشتر از سه
چهارم مدت محروميت اوليه تعليق شود .در صورتي که مدت
محروميت اوليه مادامالعمر بوده شده باشد مقداری از مدت محروميت
که بر اساس اين بند به تعليق در نيامده و باقي مانده است نبايد از 2
سال کمتر باشد .برای ادای حق مطالب اين پاراگراف ،دوره محروميت
رأی داده شده ،دوره محروميتي را که بر اساس بند  62090605قوانين
مبارزه با دوپينگ ميتواند افزوده شود را شامل نخواهد بود.
اگر چنين چيزی توسط ورزشکار يا شخص ديگری که تالش برای
همکاری اساسي ميکند ،درخواست شود ،ايران نادو به ورزشکار يا
شخص ديگر اجازه خواهد داد بدون هرگونه توافق مغرضانه اطالعات
الزم را در اختيار آنها قراردهد.
اگر ورزشکار يا شخص ديگری که به دنبال ارائه همکاری اساسي
است اينگونه درخواست کرده باشد ايران نادو بايد اجازه دهد تا
ورزشکار يا شخص ديگر اطالعات را ارائه کند و براساس توافقنامه ايران
نادو نميتواند از آن اطالعات عليه خود فرد استفاده نمايد.
اگر ورزشکار يا شخص ديگری در ارائه همکاری اساسي ناموفق باشد
و نتواند اطالعات کامل و موثقي را فراهم کند ،ايران نادو حکم صادر
شده اوليه را بر ميگرداند .اگر ايران نادو تصميم به برگرداندن يا بر
نگرداندن پيامدهای تعليق شده داشته باشد اين تصميم ميتواند توسط
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کساني که براساس فصل  66حق تقاضای تجديد نظر را دارند مورد
استيناف قرار گيرد.
 22.7.2.0برای تشويق بيشتر ورزشکاران و ساير اشخاص به همکاری
اساسي با سازمانهای مبارزه با دوپينگ ،بنا به درخواست ايران نادو،
درخواست ورزشکار يا شخص ديگری که مرتکب تخلف از قوانين مبارزه
با دوپينگ يا تخلفات ديگری از کد وادا شده است ،وادا در هر مرحله از
روند مديريت نتايج حتي مطابق فصل  ،66پس از صدور حکم نهايي
شورای استيناف ،ميتواند موافقت کند تا برای حکم محروميت و ساير
پيامدهای صادر شده عليه فرد تعليق مناسبي در نظر گرفته شود .وادا
ميتواند برای همکاریهای اساسي دارای شرايط استثنايي ،با تعليق
بخش بسيار بيشتری نسبت به آنچه در اين بند آمده است موافقت کند
و حتي از اعمال دوره محروميت ،اعالم عمومي الزامآور و يا پس دادن
جايزه نقدی يا پرداخت جريمه و هزينهها صرف نظر کند .تأييد وادا
ميتواند به برگرداندن پيامدها به وضعيت سابق همانطور که از جهات
ديگر در اين بند توضيح داده شده است باشد .به رغم آنچه در فصل66
گفته شد ،تصميمات وادا در قالب آنچه در بند  62050605آمده
نميتواند مورد استيناف قرار گيرد.
 22.7.2.3چنانچه ايران نادو بدليل همکاری اساسي هر بخشي از
مجازاتهای صادر شده را تعليق نمايد ،در اين صورت بايد نامهای شامل
داليل توجيهکننده اخذ چنين تصميمي را به ساير سازمانهای مبارزه با
دوپينگي که طبق بند  660506حق تقاضای تجديد نظر دارند به
همانگونهای که در بند  6205توضيح داده شده است ،تهيه و ارسال
نمايد .در شرايط استثنايي در صورتي که وادا تصميم بگيرد که اين اقدام
بهترين منافع را برای مبارزه با دوپينگ دارد ،وادا ميتواند به ايران نادو
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اختيار الزم جهت عقد موافقتنامههای محرمانه مناسب را بدهد تا افشای
موضوع قرارداد همکاری اساسي يا ماهيت همکاری اساسي انجام شده را
محدود کرده يا به تأخير بيندازد.
 22.7.0پذيرش تخلف ( )ADRVدر غياب شواهد و مستندات ديگر
هرگاه ورزشکار يا شخص ديگر پيش از دريافت ابالغيه جمعآوری
نمونه که مي توانسته منجر به اثبات تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
وی شود ،بطور داوطلبانه به ارتکاب تخلف ( ،)ADRVاعتراف نموده و آن
را قبول کند ( يا در موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ به غير از بند
 506پيش از دريافت اولين ابالغ بر اساس فصل  ،5تخلف را قبول کند) و
ا ينکه تنها مدرک و شاهد معتبر مبني بر تخلف در زمان قبول تخلف،
فقط همان پذيرش يا قبول ارتکاب به دوپينگ باشد ،مدت محروميت
مي تواند کاهش يابد ولي نبايد کمتر از نصف مدت محروميت قابل اجرای
22
اوليه باشد.
 22.7.3کاربرد موضوعات چندگانه برای کاهش مجازات
در مواردی که ورزشکار يا شخص ديگری اثبات نمايد که مطابق بيش
از يکي از بندهای  6202 ،6202يا  6205مستحق کاهش مجازات است،
پيش از اعمال هرگونه کاهش يا تعليق محروميت طبق بند  ، 6205ابتدا
بايد مدت محروميت مربوطه ،براساس بندهای  6202 ،6206 ،6205و 6202
 .22تفسير بند  :620505اين بند در مواقعي بکار ميرود که يک ورزشکار يا شخص ديگر پيش قدم شده
و در شرايطي که هيچ سازمان مبارزه با دوپينگي از ارتکاب به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ وی
آگاه نبوده است ،تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را ميپذيرد .اين بند در شرايطي که ورزشکار يا
شخص ديگر پس از اين که متوجه ميشود که دارد گير مي افتد و ارتکاب به تخلف را ميپذيرد ،نبايد
اعمال شود .ميزان کاهش محروميت بايد بر اساس اين احتمال که ورزشکار يا شخص ديگر هنگامي که
گير افتاده اعتراف کرده يا بصورت داوطلبانه حاضر شده است ،محاسبه شود.
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تعيين گردد .اگر ورزشکار يا شخص ديگر ثابت کند بر اساس بند 6205
استحقاق کاهش يا تعليق مدت محروميت را دارد در اين صورت ،دوره
محروميت وی ممکن است مشمول کاهش يا تعليق قرار گيرد ولي اين
مدت نبايد کمتر از يک چهارم از کل محروميت اوليه باشد.
 22.1توافقنامههای مديريت نتايج
 22.1.2يک سال کاهش برای برخي از تخلفات ( )ADRVبراساس پذيرش
اوليه و قبول مجازات
درصورتي که ورزشکار يا شخص ديگر ،پس از ابالغ ارتکاب تخلفي از
قوانين مبارزه با دوپينگ توسط ايران نادو که ميتواند باعث محروميت 2
ساله يا بيشتر او گردد (شامل هر دورهای از محروميت که طبق ماده 6202
اعالم شود) ،در مدت کمتر از  52روز از دريافت ابالغيه ،تخلف را بپذيرد و
دوره قطعي محروميت را قبول کند ،ورزشکار يا شخص ديگر ميتواند از
يک سال کاهش دوره محروميت تعيين شده از سوی ايران نادو بهرهمند
گردد .چنانچه ورزشکار يا شخص ديگر يک سال کاهش در دوره قطعي
محروميت را طبق بند  620206را دريافت نمايد ،مجاز نخواهد بود از هيچ
22
بند ديگری برای کاهش بيشتر دوره قطعي محروميت استفاده کند.
 22.1.0توافقنامه برای حل و فصل پرونده
درصورتي که ورزشکار يا شخص ديگر تخلف از قوانين مبارزه با

 .22تفسير بند  :620206به عنوان مثال ،چنانچه ايران نادو اعالم نمايد که ورزشکاری طبق بند 506
به خاطر استفاده از آنابوليک استروئيد تخلف نموده است و دوره محروميت وی  2سال است ،در
اينصورت ورزشکار ميتواند با پذيرش تخلف و قبول  6سال دوره محروميت در مهلت زماني تعيين
شده در اين بند ،بطور يک جانبه دوره محروميت را به  6سال کاهش دهد اما هيچگونه کاهش دوره
محروميت ديگری مجاز نميباشد .اين پرونده بدون نياز به جلسه دادرسي حل و فصل ميشود.
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دوپينگ را پس از مواجهه با تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ از سوی
ايران نادو بپذيرد و پيامدهای قابل قبول برای ايران نادو و وادا را بنا به
انتخاب خود قبول نمايد ،در اين صورت :الف) ورزشکار يا شخص ديگر
ميتواند کاهش دوره محروميت براساس ارزيابي ايران نادو و وادا با
استفاده از بندهای  6206لغايت  6205در خصوص تخلفات ادعا شده از
قوانين مبارزه با دوپينگ ،شدت تخلف ،درجه خطای ورزشکار يا شخص
ديگر و زمان پذيرش تخلف از سوی ورزشکار يا شخص ديگر را دريافت
نمايد؛ و ب) دوره محروميت ميتواند از زمان زودتری مثل تاريخ
نمونه گيری يا تاريخي که آخرين تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ رخ
داده ،آغاز گردد .در هر صورت ،وقتي اين بند بکار رود ،ورزشکار يا
شخص ديگر بايد حداقل نيمي از دوره محروميت توافق شده را از تاريخ
نزديکتر ،از روز قبول اتهام يا از روزی که ورزشکار يا شخص ديگر تعليق
موقت را پذيرفته بود ،سپری کرده باشد .تصميم وادا و ايران نادو بر
اجرايي شدن يا نشدن توافقنامه حل و فصل پرونده ،ميزان کاهش و
زمان شروع دوره محروميت ،موضوعاتي نيستند که تعيين يا بررسي آنها
به شورای دادرسي سپرده شود و طبق فصل  66هم قابل استيناف
نميباشند.
چنانچه ورزشکار يا شخص ديگر درخواست ورود به توافقنامه حل پرونده
طبق اين بند را داشته باشد ،ايران نادو به ورزشکار يا شخص ديگر اجازه
خواهد داد تا پذيرش تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را منوط به توافق
22
عدم استفاده عليه او به بحث بگذارد.
 .22تفسير بند  :6202هر گونه عوامل کاهش دهنده يا تشديدکنندهای که در فصل  62بيان شده
است ،بايد در تصميمگيری درباره پيامدهای بيان شده در توافقنامه حل و فصل پرونده در نظر
گرفته شود و کاربردی فراتر از شرايط اين موافقت نامه نخواهند داشت.
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 22.1تخلفات چندگانه (تکرار جرم)
 22.1.2دومين يا سومين تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
 22.1.2.2در رابطه با دومين تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ برای
ورزشکار يا شخص ديگر ،دوره محروميت بايد بيشتر باشد از:
الف)  2ماه دوره محروميت؛ يا
ب) دوره محروميتي بين:
 )6مجموع دوره محروميت در نظر گرفته شده برای اولين تخلف از
قوانين مبارزه با دوپينگ به عالوه دوره محروميت قابل اجرا برای
دومين تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ به نحوی که تخلف
صورت گرفته تخلف نوبت اول فرض شود ،و
( )5دو برابر مدت محروميت در نظر گرفته شده برای دومين تخلف
از قوانين مبارزه با دوپينگ به نحوی که تخلف صورت گرفته
تخلف نوبت اول فرض شود.
دوره محروميت در اين محدوده بر اساس تمام شرايط و درجه
خطای ورزشکار يا شخص ديگر برای دومين تخلف تعيين خواهد شد.
 22.1.2.0سومين تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ هميشه به جز
در مواردی که سومين تخلف ،شرايط حذف يا کاهش دوره محروميت
بر اساس بند  6202يا  6202را دارا بوده و يا تخلف ،مربوط به بند 502
باشد منجر به محروميت مادامالعمر ميگردد .در اين موارد خاص مدت
محروميت بايد از  2سال تا مادامالعمر تعيين شود.
 22.1.2.3دوره محروميت تعيين شده در بندهای  62090606و
 62090605بر اساس بند  6205ميتواند بيشتر کاهش يابد.
 22.1.0در تخلفي از قوانين مبارزه با دوپينگ که ورزشکار يا شخص
ديگری ثابت کرده باشد مرتکب کوتاهي يا خطا نشده ،به عنوان تخلف
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مرتبط با اهداف بند  6209در نظر گرفته نخواهد شد .عالوه بر اين ،تخلف
از قوانين مبارزه با دوپينگ که طبق بند  62050206محکوم شده باشد به
عنوان تخلف مرتبط با بند  6209در نظر گرفته نخواهد شد.
 22.1.3مقررات بيشتر برای برخي تخلفات چندگانه احتمالي
 22.1.3.2به منظور اعمال مجازاتها براساس بند  ،6209بجز آنچه در
بندهای  62090605و  62090606آمده ،تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
تنها هنگامي دومين تخلف در نظر گرفته ميشود که ايران نادو بتواند
ثابت کند ورزشکار يا شخص ديگر پس از دريافت ابالغ برای ارتکاب به
تخلف اول براساس فصل  ،5يا پس از اينکه ايران نادو تالش کافي
جهت دادن ابالغيه برای اولين تخلف را به عمل آورده ،دومين تخلف از
قوانين مبارزه با دوپينگ را مرتکب شده است؛ اگر ايران نادو نتواند اين
موضوع را ثابت کند ،تخلفات بايد يکجا به عنوان اولين تخلف واحد در
نظر گرفته شود و مجازات اعمال شده بر اساس تخلفي باشد که
مجازات شديدتری دارد ،از جمله به کار بردن شرايط تشديدکننده.
نتايج تمام مسابقاتي که به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ زودتر
25
مرتبط بوده که مطابق بند  62062باطل ميشوند.
 22.1.3.0چنانچه ايران نادو ثابت کند که ورزشکار يا شخص ديگر
پيش از دريافت ابالغيه ،تخلف اضافهای در رابطه با قوانين مبارزه با
دوپينگ را مرتکب شده است و آن تخلف اضافه طي  65ماه يا بيشتر،
 .25تفسير بند  :62090606جايي که پس از صدور حکم محروميت ايران نادو حقايقي مبني بر بروز
تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ،پيش از صدور ابالغيه برای اولين تخلف را کشف کند ،همان
قانون صدق ميکند .به عنوان مثال ايران نادو بايد محروميت را بر اساس ميزان مجازاتي که ممکن
بود در صورت بروز دو تخلف در زماني واحد برای ورزشکار صادر ميشد را تعيين و اعمال نمايد که
شامل کاربرد شرايط تشديد کننده ميشود.
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پيش يا پس از تخلفي که اولين بار متوجه آن شده اند اتفاق افتاده
است ،در اين صورت دوره محروميت برای تخلف اضافه به گونهای
محاسبه ميشود که آن تخلف اضافه ،اولين تخلف مستقل بوده و اين
دوره محروميت بايد يکي پس از ديگری و نه همزمان با دوره
محروميت اعمال شده برای تخلفي که زودتر برای آن ابالغيه صادر
شده سپری گردد .در صورتي که بند  62090605صدق کند ،تخلفاتي
که با هم رخ دادهاند روی هم رفته طبق بند  620906تخلفي واحد
محسوب ميشوند.
 22.1.3.3چنانچه ايران نادو ثابت نمايد که ورزشکار يا شخص ديگری
که تخلف بند  502را در ارتباط با فرايند کنترل دوپينگ برای اتهام
تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ مرتکب شده است ،تخلف بند  502به
گونهای در نظر ميشود که اولين تخلف مستقل بوده و دوره محروميت
برای چنين تخلفي ،اگر دوره محروميتي برای تخلف زمينه ساز اعمال
شود بايد يکي پس از ديگری و نه همزمان سپری گردد .درصورتي که
بند  62090606صدق کند ،تخلفاتي که با هم رخ دادهاند روی هم رفته
بر اساس بند  620906تخلفي واحد محسوب ميشوند.
 22.1.3.4چنانچه ايران نادو ثابت نمايد که شخص دومين يا سومين تخلف
( )ADRVرا حين يک دوره محروميت مرتکب شده ،دورههای محروميت
برای تخلفات چندگانه بايد يکي پس از ديگری و نه همزمان سپری گردد.
 22.1.4تخلفات چندگانه از قوانين مبارزه با دوپينگ در يک دوره 62ساله
جهت اجرای اهداف بند  6209هر يک از موارد تخلف از قوانين مبارزه
با دوپينگ ،بايد در طول همان دوره  62ساله رخ داده باشد ،تا در زمره
تخلفات چندگانه محسوب شود.
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 22.2ابطال نتايج در مسابقات به دنبال نمونهگيری يا ارتکاب به تخلف از
قوانين مبارزه با دوپينگ
عالوه بر غير معتبر شدن خود به خودی نتايج مسابقاتي که نمونهگيری
انجام شده در حين آن مسا بقات مثبت شده است ،براساس فصل  ،9کليه
نتايج بدست آمده توسط ورزشکار پس از تاريخي که نمونه مثبت (داخل يا
خارج از مسابقات) جمعآوری شده يا ساير موارد تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ رخ داده ،تا آغاز هر دوره تعليق موقت يا هر دوره محروميتي ،مگر
آنکه اصول عدالت طور ديگری اقتضا کند ،غير معتبر خواهد بود و کليه
پيامدهای حاصل از بياعتبار شدن شامل باز پس دادن مدالها ،امتيازات و
جوايز را همراه خواهد داشت.22،
 22.22مصادره شدن جوائز نقدی
چنانچه ايران نادو جوائز نقدی مصادره شده ناشي از تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ را بدست گيرد ،بايد به نحو قابل قبولي آن را بين ورزشکاراني که
اگر ورزشکار متخلّف در مسابقات شرکت نکرده بود مقامي بدست ميآوردند و
29
مستحق دريافت جوائز نقدی بودند تخصيص داده و توزيع نمايد.
 .22تفسير بند  :62062در قوانين مبارزه با دوپينگ هيچ چيز نميتواند مانع از تعقيب قضايي حقوق
از دست رفته ورزشکاران پاک و يا اشخاص ديگری که بخاطر ارتکاب تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ شخصي ديگر متحمل شدهاند بشود و اگر الزم باشد آنها ميتوانند خسارت خود را از شخص
متخلف بگيرند.
 .29تفسير بند  :62066هدف اين بند تحميل وظيفه تأييدشدهای برای ايران نادو به شکل اقدام
فعال برای جمعآوری جوائز نقدی ضبط شده نميباشد .اگر ايران نادو نخواهد اقدامي جهت
جمعآوری جوائز نقدی ضبط شده بهعمل آورد ،ميتواند حق بازپسگيری چنين پولي را به ورزشکار
(يا ورزشکاراني) که به هر حال اين مبلغ جايزه را دريافت ميکردند ،واگذار نمايد .اقدامات مناسبي
که به منظور تخصيص و توزيع اين جوائز نقدی انجام شود ميتواند شامل بکارگيری پول جايزه
ضبط شده بدست آمده بر اساس توافقي باشد که ايران نادو با ورزشکاران دارد.
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 22.20پيامدهای مالي
 22.20.2جايي که ورزشکار يا شخص ديگر مرتکب تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ شود ،ايران نادو به انتخاب خود و با رعايت تناسب ميتواند (الف)
هزينههای مرتبط با تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را از ورزشکار يا شخص
ديگر ،بدون توجه به دوره محروميت اعمال شده طلب کند و يا (ب) تنها در
مواردی که حداکثر دوره محروميت قابل صدور از قبل صادر شده باشد
ورزشکار يا شخص ديگر ميتواند تا سقف مبلغ  62222يورو جريمه شود.
 22.20.0اعمال مجازات مالي يا جبران هزينههای ايران نادو نبايد بهعنوان
راهي برای کاهش مجازات يا دوره محروميتي که طبق قوانين مبارزه با
دوپينگ قابل اجرا هستند در نظر گرفته شود.
 22.23آغاز دوره محروميت
در صورتي که ورزشکار به دليل تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در حال
سپری کردن يک دوره محروميت باشد ،هر دوره محروميت جديدی از اولين
روز پس از اتمام دوره محروميت فعلي شروع خواهد شد .در غير اينصورت ،به
غير از آنچه در زير آمده است ،دوره محروميت بايد از تاريخ صدور حکم
نهايي شورای دادرسي آغاز شود يا اگر ورزشکار از حق دادرسي خود صرف
نظر کرده باشد يا دادرسي انجام نشود محروميت از تاريخ پذيرش محروميت
يا به شکلي که حکم شده آغاز ميگردد.
 22.23.2موارد تأخير غير قابل انتساب به ورزشکار يا شخص ديگر
هرگاه در روند دادرسي و يا ديگر جنبههای کنترل دوپينگ تأخيری
جدی و طوالني رخ دهد و ورزشکار يا شخص ديگری بتواند ثابت کند که
چنين تأخيری به او ارتباطي نداشته است ،ايران نادو يا شورای دادرسي
ايران نادو هر کدام درگير پرونده باشند ،ميتواند شروع دوره محروميت را
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از تاريخ زودتری ،يعني از زمان نمونهگيری و يا در مورد ارتکاب به ديگر
موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ از تاريخ وقوع آخرين تخلف تعيين
کند .کليه نتايج بدست آمده در طول دوره محروميت ،شامل محروميت
رترواکتيو از اعتبار ساقط خواهد شد.22
 22.23.0اعتبار قائل شدن برای تعليق موقت يا دوره محروميت گذرانده
شده
 22.23.0.2اگر ورزشکار يا شخص ديگر تعليق موقت را قبول کند ،بعداً
برای اين دوره تعليق موقت برای ورزشکار يا شخص ديگر اعتبار گرفته
و برای هر مدت محروميتي که در نهايت برای وی صادر شود ،محاسبه
ميگردد .اگر ورزشکار يا شخص ديگر دوره تعليق موقت را محترم
نشمرد ،اعتباری نميگيرد و دوره تعليق موقت سپری شده به حساب
نميآيد .اگر دورهای از محروميت برای حکمي که مورد استيناف قرار
گرفته است سپری شده باشد ،در اينصورت ورزشکار يا شخص ديگر
برای آن دوره محروميت گذرانده شده برای محروميتي که در نهايت
پس از استيناف حکم ميشود ،اعتبار کسب ميکند.
 22.23.0.0اگر ورزشکار يا شخص ديگر داوطلبانه تعليق موقت ايران
نادو را به صورت کتبي بپذيرد و به آن دوره تعليق موقت را محترم
بشمرد ،برای چنين دوره تعليق موقت داوطلبانهای در مقابل هر مدت
محروميتي که در نهايت برای وی صادر ميشود ،اعتباری را دريافت
 .22تقسير بند  :6206606در مواردی از تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ به غير از بند  506زمان
مورد نياز يک سازمان مبارزه با دوپينگ جهت کشف و يافتن واقعيتهای کافي برای اثبات تخلف از
قوانين مبارزه با دوپينگ ميتواند طوالني شود ،بويژه اگر ورزشکار يا شخص ديگر از نفوذ خود برای
جلوگيری از شناسايي استفاده کرده باشد .در اين موارد ،انعطافي که در اين بند برای شروع زودتر
مجازات آمده است نبايد بکار گرفته شود.
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مينمايد .يک رونوشت از متن پذيرش داوطلبانه تعليق موقت ورزشکار
يا شخص ديگر بايد بالفاصله به هر کسي که بر اساس بند  6206حق
دارد از اتهام تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ مطلع شود ،ارسال
26
گردد.
 22.23.0.3برای دوره زماني پيش از تاريخ شروع تعليق موقت يا تعليق
موقت داوطلبانه ،بدون توجه به اينکه انتخاب خود ورزشکار بوده در
مسابقه شرکت نکند يا تيم او را تعليق کرده بوده ،اعتباری در نظر
گرفته نميشود.
 22.23.0.4در ورزشهای تيمي ،اگر دورهای از محروميت برای يک تيم
صادر شده باشد ،مگر آنکه جهت حفظ عدالت حکم ديگری صادر شود،
شروع دوره محروميت از تاريخ شورای دادرسي نهايي ،يا اگر از دادرسي
صرف نظر شده باشد ،از تاريخي که محروميت پذيرفته شده يا به هر
شکلي صادر ميشود خواهد بود .هر دوره تعليق موقت برای تيم
(اجباری يا داوطلبانه پذيرفته شده باشد) برای کل دوره محروميت
اعمال شده ،محاسبه شده و اعتبار خواهد داشت.
 22.24وضعيت ورزشکار در دوره محروميت يا تعليق موقت
 22.24.2ممنوعيت شرکت در مسابقات در دوران محروميت يا تعليق
موقت
ورزشکار يا شخص ديگری که حکم محروميت يا تعليق موقت دارد ،به
هيچ عنوان در مدت محروميت يا تعليق موقت ،نميتواند در هر سمتي در
يک رقابت يا فعاليت (مگر در برنامههای آموزش مبارزه با دوپينگ و يا
 .26تفسير بند  :620660505قبول داوطلبانه تعليق موقت توسط ورزشکار به منزله اعتراف يا پذيرش
جرم نيست و به هيچ عنوان نبايد از آن بر عليه ورزشکار استفاده شود.
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برنامههای بازتواني) که توسط هر يک از متعهدين کد وادا ،سازمانهای
عضو متعهدين کد يا يک باشگاه يا ديگر سازمان عضو ارگاني از عضو
متعهد کد وادا مجوز گرفته يا برگزار ميشود يا در مسابقات ليگ حرفهای
يا هر رقابت سطح ملي و بينالمللي يا در هر فعاليت ورزشي سطح ملي يا
حرفهای که از سوی سازمان دولتي حمايت مالي ميشود شرکت کند.
ورزشکار يا شخص ديگری که به محروميتي به مدت بيش از  2سال
محکوم شده است ،پس از گذشت  2سال از اين دوره محروميت ،ميتواند
به عنوان ورزشکار در رويدادهای ورزشي محلي در رشته ورزشي ديگری
که در آن محروميت ندارد يا در رويدادهای ورزشي که زير نظر متعهد کد
وادا يا عضو متعهد کد وادا برگزار ميشود شرکت کند ،ولي فقط تا جايي
که رويداد ورزشي محلي در سطحي نباشد که به صورت مستقيم يا
غيرمستقيم (يا با جمعآوری امتياز) به رقابت يا شرکت ورزشکار يا شخص
ديگر در مسابقات قهرماني ملي يا رقابتهای بينالمللي منجر شود ،اين
ورزشکار يا شخص ديگر نبايد به هيچ شکلي با افراد  Protectedسر و کار
داشته باشد.
ورزشکار يا شخص ديگری که به دورهای از محروميت محکوم شده
است همچنان مورد آزمايش يا نمونهگيری کنترل دوپينگ قرار ميگيرد و
ملزم به رعايت همه دستورات ايران نادو در ارتباط با ارائه اطالعات محل
25
سکونت و تمرين است.
 .25تفسير بند  :6206206به عنوان مثال ،نظر به بند  ،6206205ورزشکار محروم شده نميتواند در
اردوی آمادگي ،نمايشي يا تمريني که توسط فدراسيون ملي خود برگزار ميشود ،يا باشگاهي که
عضو آن فدراسيون ملي بوده يا توسط يک سازمان دولتي حمايت مالي ميگردد ،شرکت کند.
بهعالوه ،ورزشکار محروم نميتواند در ليگهای حرفهای سازماني که متعهد به کد نيست نيز شرکت
کند (مثالً در ليگ ملي هاکي ،اتحاديه ملي بسکتبال و غيره) ،همچنين اين ورزشکاران نميتوانند
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 22.24.0بازگشت به تمرين
به عنوان يک مورد استثنا در بند  6206206ورزشکار ميتواند جهت
تمرين با يک تيم يا برای استفاده از تسهيالت يک باشگاه يا ساير
سازمانهای عضو ايران نادو يا ساير سازمانهای عضو امضاءکننده تعهد به
کد ،از )6( :دو ماه آخر دوره محروميت ورزشکار ،يا ( )5يک چهارم آخر
دوره محروميتي که به آن محکوم شده ،هر کدام که کوتاهتر باشد به
26
تمرين بازگردد.
 22.24.3نقض ممنوعيت شرکت در مسابقات در دوران محروميت يا
تعليق موقت
هرگاه ورزشکار يا شخص ديگری که به محروميتي محکوم شده است،
ممنوعيت شرکت در مسابقات در طول دوره محروميت که در بند 6206206
توصيف شده است را نقض کند ،بدنبال شرکت در مسابقات نتايج حاصله
در مسابقاتي که توسط سازمانهای بينالمللي غيرمتعهد کد برگزار ميشوند يا رقابتهای ملي که
توسط سازمانهای غيرمتعهد کد برگزار ميگردند ،بدون ايجاد پيامدهای مندرج در بند 6206206
شرکت نمايند .واژه فعاليت به عنوان مثال فعاليتهای اداری مانند ارائه خدمات به عنوان کارمند،
مدير ،مامور ،مستخدم يا داوطلب يک سازمان توصيف شده در اين ماده است .عدم صالحيت صادر
شده در يک ورزش توسط ساير رشتههای ورزشي نيز قابل تشخيص خواهد بود (رجوع به بند 6206
معتبر شناختن خود به خودی احکام) .ورزشکار يا شخص ديگری که در حال گذراندن دوره
محروميت است از مربيگری يا خدمت به عنوان شخص حامي ورزشي در هر سمت ديگری ،در هر
زمان در حين دوره محروميت منع گرديده ،و در صورت انجام چنين عملي به تخلف بند 5062
ورزشکار ديگر منتج ميشود .هر استاندارد عملکردی که در طي دوره محروميت حاصل شود ،توسط
ايران نادو يا فدراسيونهای ملي در ايران به هر منظوری به رسميت شناخته نميشود.
 .26تفسير بند  :6206205در بسياری از ورزشهای تيمي و برخي ورزشهای انفرادی (نظير پرش با
اسکي و ژيمناستيک) ،ورزشکاران نميتوانند خود به تنهايي به شکل مؤثری که بتوانند برای رقابت
در پايان دوره محروميت آماده باشند تمرين کنند .در طول دوره تمريني که در اين فصل بيان شده،
يک ورزشکار محروم نميتواند رقابت کند يا در هر فعاليتي بجز تمرين به شرحي که در بند
 6206206آمده مشغول شود.
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باطل تلقي شده و دوره محروميت جديدی برابر با طول مدت اولين
محروميت ،به پايان اولين دوره محروميت اضافه ميشود .دوره محروميت
جديد ،شامل توبيخ بدون دوره محروميت ،ممکن است براساس درجه خطای
ورزشکار يا شخص ديگر و ساير شرايط پرونده تعديل يابد .تعيين اينکه
ورزشکار يا شخص ديگر ممنوعيت شرکت در مسابقات را نقض کرده و اينکه
آيا تعديل در ميزان محکوميت مناسب است يا خير ،بايد توسط سازمان
مبارزه با دوپينگي انجام شود که مسئوليت مديريت نتايج دوره محروميت
اوليه را بر عهده داشته است .بر اساس فصل  66اين حکم ميتواند مورد
استيناف قرار گيرد.
ورزشکار يا شخص ديگری که ممنوعيت شرکت مسابقات را حين يک
تعليق موقت توصيف شده در بند  6206206را نقض کند ،هيچ اعتباری
برای دوره تعليق موقت گذرانده شده دريافت نميکند و نتايج آن مسابقات
هم بياعتبار خواهد شد.
درصورتي که کارکنان پشتيبان ورزشکار يا شخص ديگر ،ورزشکار را
در انجام تخلف و نقض ممنوعيت شرکت در مسابقات در طول دوره
محروميت يا دوره تعليق موقت کمک کنند ،ايران نادو برای ارتکاب به
تخلف بند  509عليه او حکم صادر ميکند.
 22.24.4متوقف کردن حمايت مالي در دوران محروميت
بهعالوه ،جهت هر يک از موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ که
بر اساس بند  6202يا  6202مشمول کاهش دوره محروميت نباشد ،بخشي
يا تمام حمايتهای مالي يا ديگر مزايای مرتبط با ورزش را که چنين
شخصي دريافت ميکند ،از سوی ايران نادو ،دولت ايران ،کميته ملي
المپيک ايران ،کميته ملي پاراليمپيک ايران و فدراسيونهای ملي نيز قطع
خواهد شد.
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 22.21انتشار عمومي خودکار خبر مجازاتها
بخشي اجباری از هر مجازاتي اعالم عمومي و انتشار خودکار خبر محروميت
طبق آنچه در بند  6206آمده است ،ميباشد.

فصل یازدهم .پیامدهای تیمی
 22.2نمونهگيری از ورزشهای تيمي
هر گاه بيش از يک نفر از اعضای تيم در يک ورزش تيمي بر اساس فصل ،5
ابالغيه تخلف ( )ADRVرا در رابطه با يک رويداد يا مسابقه ورزشي دريافت
کند ،هيئت ادارهکننده مسابقات بايد نمونهگيری هدفمند مناسبي را جهت
افراد تيم ،در حين مسابقات به اجرا بگذارد.
 22.0پيامدها برای ورزشهای تيمي
هرگاه مشخص شود که بيش از دو نفر از اعضای يک تيم ،در يک رشته
تيمي ،در زمان مسابقات مرتکب تخلف ( ،)ADRVشدهاند ،هيئت ادارهکننده
مسابقات بايد مجازات مناسبي (مثالً گرفتن امتيازات ،محروميت از يک
مسابقه يا رويداد يا ديگر موارد محروميت) عالوه بر هرگونه پيامد اعمال شده
را در مورد افرادی که مرتکب تخلف ( )ADRVشدهاند ،را برای تيم در نظر
بگيرد و به اجرا کند.
 22.3نهاد ادارهکننده مسابقات ،ميتواند پيامدهای شديدتری را برای
ورزشهای تيمي وضع نمايد
نهاد ادارهکننده مسابقات ميتواند به انتخاب خود مقرراتي را برای ورزشهای
تيمي تصويب نمايد که پيامدهای شديدتری نسبت به آنچه در بند 6605
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آمده است را تحميل کند.
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22

فصل دوازدهم .مجازاتهای ایران نادو علیه سایر نهادهای ورزشی
هنگامي که ايران نادو متوجه شود يک فدراسيون ملي در ايران يا هر نهاد
ورزشي دارای اختيار در ايران نتوانسته درون سازمان يا حوزه تحت کنترل
خود قوانين مبارزه با دوپينگ را مراعات ،اجرا ،حمايت و تقويت کند ،ايران
نادو ميتواند از کميته ملي المپيک ايران ،دولت ايران يا فدراسيونهای
بينالمللي درخواست کند تا اقدامات بيشتر انضباطي زير را انجام دهند ،يا در
جايي که خود کنترل و قدرت الزم را دارد ،اقدامات انضباطي اضافي زير را
انجام دهد:
 20.2محروم کردن همه ،يا برخي گروهها ،اعضای آن نهاد يا سازمان از
رويدادهای آتي مشخص شده يا همه رويدادهای انجام شده در مدت زماني
مشخص.
 20.0انجام اقدامات انضباطي اضافي با توجه به شناخت آن سازمان يا نهاد،
محروميت اعضای آن برای شرکت در فعاليتهای ايران نادو ،و/يا جريمه
کردن آن سازمان يا نهاد بر اساس:
 20.0.2ارتکاب چهار يا بيش از چهار تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ (بجز
تخلفات مربوط به بند  )502توسط ورزشکاران يا اشخاص ديگر وابسته به آن
سازمان يا نهاد در طول يک دوره  65ماهه .در چنين شرايطي( :الف) همه
يا برخي از اعضای آن سازمان يا نهاد ممکن است برای مدت حداکثر  5سال
 .22تفسير بند  :6606برای مثال کميته بينالمللي المپيک ميتواند مقرراتي را تصويب کند که
حذف يک تيم از بازیهای المپيک ،حتي با تعداد کمتری از موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
حين دوره بازیها اتفاق بيفتد.
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از شرکت در هرگونه فعاليتهای ايران نادو منع شوند و/يا (ب) آن سازمان
يا نهاد ميتواند تا مبلغ  62222يورو جريمه شود.
 20.0.0ارتکاب چهار يا بيش از چهار تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
(بجز تخلفات مربوط به بند  )502عالوه بر تخلفات شرح داده شده در بند
 650506توسط ورزشکاران يا اشخاص ديگر وابسته به آن سازمان يا نهاد
در طول يک دوره  65ماهه .در چنين شرايطي آن سازمان يا نهاد ممکن
است برای مدت حداکثر  2سال به حالت تعليق درآيد.
 20.0.3بيش از يک ورزشکار يا شخص ديگر وابسته به آن سازمان يا نهاد
در يک رويداد بينالمللي مرتکب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ شوند.
در چنين شرايطي ،آن سازمان يا نهاد ميتواند تا مبلغ  62222يورو
جريمه شود.
 20.0.4آن سازمان يا نهاد پس از دريافت درخواست ايران نادو برای
اطالع يافتن از  Whereaboutsورزشکار تالش جدی برای آگاهسازی ايران
نادو انجام دهد .در چنين شرايطي ،آن سازمان يا نهاد عالوه بر الزام در
جبران کليه هزينههايي که ايران نادو برای تست ورزشکاران آن سازمان يا
نهاد متقبل شده است ،ميتواند تا مبلغ  62222يورو برای هر ورزشکار
جريمه شود.
 20.3پرداخت بخشي از کل يا کل بودجه يا ساير حمايتهای مالي و
غيرمالي به آن سازمان يا نهاد آن را متوقف کند.
 20.4آن سازمان يا نهاد را ملزم نمايد کليه مخارج (شامل هزينههای
آزمايشگاهي ،هزينههای دادرسي و سفر ،ولي نه محدود به اين موارد) مربوط
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به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ورزشکار يا شخص ديگر وابسته به آن
سازمان يا نهاد پرداخت شده را به ايران نادو بازپرداخت نمايد.

فصل سیزدهم .مدیریت نتایج :استیناف

22

 23.2احکام مشمول تجديد نظر
احکام يا تصميماتي که بر اساس کد وادا يا قوانين مبارزه با دوپينگ ايران
اتخاذ ميشوند ،ميتوانند همانطور که در بندهای  6605لغايت  6605يا موارد
ديگری که در قوانين مبارزه با دوپينگ ،کد وادا يا استانداردهای بينالمللي
بيان شده ،مورد درخواست تجديد نظر قرار گيرند .اين احکام تا زماني که
مورد تجديد نظر قرار گيرند و شورای تجديد نظر حکم ديگری صادر کند به
قوت خود باقي خواهند ماند.
 23.2.2حوزه بازبيني بدون محدوديت
حوزه بازبيني نسبت به استيناف شامل کليه مسائل مربوط به پرونده و
صراحتاً محدود به موارد يا حوزه بازبيني قضايا و احکام پيش از دادرسي
ابتدايي نيست .هر يک از طرفين استيناف ميتوانند اسناد و مدارک،
ادعاها و استداللهای حقوقي را که در اولين دادرسي مطرح نشده است تا
وقتي که از همان علت اقدام يا همان حقايق کلي يا شرايطي که در
 .22تفسير فصل  :66هدف کد ،حل و فصل موضوعات مرتبط با مبارزه با دوپينگ بصورت عادالنه و
با فرايندهای دروني شفاف در استيناف نهايي است.احکام صادره برای تخلفات دوپينگ از سوی
سازمانهای مبارزه با دوپينگ در فصل  62به روشني بيان شدهاند .به افراد و سازمانهای مشخص از
جمله وادا ،اين فرصت داده ميشود تا نسبت به اين احکام صادره ،دادخواست بازنگری ارائه دهند.
الزم به ذکر است که تعريف سازمانها و افراد ذينفعي که طبق فصل  66حق استيناف نسبت به اين
احکام را دارند ورزشکاران ،يا فدراسيونهای آنها که ممکن است از حذف ديگر رقابتکننده نفع
ببرند ،را شامل نميشود.
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دادرسي اوليه عنوان شده است نشئت گرفته است را ارائه دهند.

22

 23.2.0جلسه دادگاه  CASبرای يافتههای در حال تجديد نظر به تعويق
نخواهد افتاد.
هنگام صدور حکم CAS ،الزامي ندارد رأی صادر شده توسط نهادی
25
که تصميمش مورد تجديد نظر قرار دارد را بپذيرد.
 23.2.3وادا الزامي ندارد تا اتمام روند دادرسيهای داخلي منتظر بماند
در مواردی که وادا براساس فصل  66حق درخواست تجديد نظر يا
استيناف را دارد و هيچ طرف ديگری نسبت به حکم نهايي صادر شده در
روند ايران نادو درخواست استينافي مطرح ننموده باشد ،وادا ميتواند در
مورد چنين احکامي بدون نياز به اتمام روند دادرسي در ايران نادو،
22
مستقيماً برای استيناف به دادگاه  CASارجاع دهد.
 23.0استيناف نسبت به احکام صادر شده برای تخلفات از قوانين مبارزه با
دوپينگ ،پيامدها ،تعليق موقت ،اجرای احکام و اختيارات
صدور رأی به ارتکاب يک تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ،صدور رأی در
 .22تفسير  :660606هدف از کالم تجديد نظر شده ايجاد يک تغيير اساسي نسبت به کد 5262
نيست ،بلکه روشن نمودن مطلب است .به عنوان مثال ،در صورتي که يک ورزشکار در اولين
دادرسي بدليل دستکاری نمونه محکوم شود ،اما همان اقدام ميتوانسته باعث مشارکت در جرم هم
تلقي گردد ،طرف درخواستکننده استيناف ميتواند هر دو اتهام دستکاری و مشارکت در جرم را بر
عليه ورزشکار دادخواست دهد.
 .25تفسير بند  :660605اقدامات  CASانجام دوباره دادرسي است .اقدامات پيشين ،شواهد يا اهميت
و تأثير دادرسي را نزد  CASمحدود نميکند.
 .22تفسير بند  :660606در مواقعي که حکم پيش از مرحله نهايي روند دادرسي ايران نادو صادر شود
(برای مثال :دادرسي اوليه) و هيچيک از طرفين دعوی درخواست تجديد نظر نسبت به آن تصميم در
مرحله بعدی روند دادرسي ايران نادو را مطرح نکرده باشد ،در اينصورت وادا ميتواند مراحل باقيمانده
در فرايند داخلي ايران نادو را دور زده مستقيماً درخواست تجديد نظر را در  CASمطرح کند.
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مورد اجرا يا عدم اجرای حکم مربوط به پيامدهای ناشي از تخلف از قوانين
مبارزه با دوپينگ ،يا صدور رأی به عدم ارتکاب تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ؛ صدور رأی در مواردی که بنا به دالئل اجرايي (از جمله برای
مثال ،تجويز) امکان پيشبرد روند دادرسي يک تخلف وجود نداشته باشد؛
حکم وادا به عدم استثنا قائل شدن به الزام اعالن  2ماهه برای بازگشت به
مسابقات يک ورزشکار بازنشسته طبق بند 20206؛ حکم وادا در خصوص
واگذاری مديريت نتايج براساس بند  506کد؛ حکم ايران نادو بر عدم
پيگيری يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي ( )AAFيا يافته آتيپيک ( )ATFبه
عنوان تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ،يا حکم عدم پيگيری تخلف ادعا
شده بر اساس بررسي تحقيقات مطابق استاندارد مديريت نتايج ،حکم
صادر شده مبني بر اعمال يا رفع يک تعليق بر اساس رأی دادرسي موقت،
عدم موفقيت ايران نادو در رعايت بند  502حکمي مبني بر آن که ايران
نادو اختيار قانوني برای اجرای تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ يا
پيامدهای آن را ندارد ،حکم به تعليق يا عدم تعليق ،برگرداندن يا عدم
برگرداندن رأی درباره دوره محروميت ،پيامدها طبق بند 620506؛ عدم
موفقيت ايران نادو در رعايت بندهای  50602و  50602کد؛ عدم موفقيت
ايران نادو در رعايت بند 620206؛ حکم صادر شده طبق بند 6206206؛
حکم ايران نادو مبني بر عدم اجرای حکم صادر شد ه توسط سازمان مبارزه
با دوپينگ ديگر بر اساس فصل 62؛ و رأی صادر شده طبق بند  5506کد
صرفاً آن طور که در بند  6605توضيح داده شده است ميتواند مورد
استيناف قرار گيرد.
 23.0.2موارد استيناف مربوط به ورزشکاران سطح بينالمللي يا
رويدادهای بينالمللي
احکام در پروندههايي برگرفته از شرکت در يک رويداد بينالمللي يا
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مربوط به ورزشکاران سطوح بينالمللي ميتواند فقط در  CASتجديد نظر
29
شود.
 23.0.0موارد استيناف مربوط به ساير ورزشکاران يا اشخاص ديگر
در مواردی که بند  660506صدق نميکند ،حکم صادره ميتواند در
شورای استيناف ايران نادو مورد تجديد نظر قرار گيرد .فرايند دادخواست
بايد براساس استاندارد بينالمللي مديريت نتايج انجام شود.
 23.0.0.2دادرسيها نزد شورای استيناف ايران نادو
 23.0.0.2.2شورای استيناف ايران نادو متشکل از يک دبير اجرايي
مستقل و چهار عضو مستقل ديگر ميباشد.
 23.0.0.2.0هر يک از اعضا با درنظرگرفتن تجربه الزم در زمينه
مبارزه با دوپينگ نظير تخصص حقوقي ،ورزشي ،پزشکي و يا علمي
انتخاب خواهند شد .هر عضو برای يک دوره  6ساله قابل تجديد،
منصوب ميشود.
 23.0.0.2.3اعضای منتخب بايد از نظر عملکردی و سازماني مستقل
باشند .اعضای هيئت رئيسه ،کارکنان ،کميسيون ،مشاورين و مقامات
ايران نادو يا وابستههای آن (نظير شرکت ثالث طرف قرارداد) و هر
شخصي که در بازرسيها ،داوریهای اوليه يا مديريت نتايج پرونده ،به
ويژه هر عضوی که قبالً در جلسات صدور معافيت مصرف درماني
( ،)TUEحکم مديريت نتايج نمونه اول يا دادخواستي در رابطه با
همان ورزشکار يا شخص ديگر دخالت داشته است نميتوانند به
عنوان اعضا و يا منشي شورای استيناف ايران نادو منصوب شوند.
 .29تفسير بند  :660506احکام  CASنهايي و غيرقابل استيناف هستند مگر مواردی که طبق قانون
جاری ،بازبيني جهت لغو يا تأييد رأی هيئت داوری الزاميباشد.
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 23.0.0.2.4شورای استيناف ايران نادو بايد در موقعيتي باشد که
بدون مداخله ايران نادو يا هر شخص ديگری فرايند تصميمگيری و
دادرسي را انجام دهد.
 23.0.0.2.1اگر يکي از اعضای منتصب از سوی دبير اجرايي پرونده
به هر دليلي تمايل يا توانايي انجام دادرسي را نداشته باشد ،دبير
اجرايي ميتواند فرد ديگری را منصوب يا شورای دادرسي جديدی را
جايگزين نموده نمايد.
 23.0.0.2.6شورای استيناف ايران نادو اختيار دارد به تشخيص
مطلق خود جهت کمک يا مشاوره به شورا کارشناسي را منصوب
نمايد.
 23.0.0.2.7فدراسيون بينالمللي ،فدراسيون ملي مربوطه ،کميته
ملي المپيک ،چنانچه خود طرف درگير پرونده نباشند ،و وادا هر يک
حق دارند به عنوان ناظر در جلسات دادرسي شورای استيناف ايران
نادو حضور يابند.
 23.0.0.2.1جلسات دادرسي مطابق با اين بند بايد با حداکثر
سرعت ممکن تکميل شوند .جلسات دادرسي مربوط به رويدادها
ميتوانند به صورت فوری انجام شوند.
 23.0.0.0اقدامات شورای استيناف ايران نادو
 23.0.0.0.2در انجام روند قضايي شورای استيناف ،ايران نادو بايد
اصول شرح داده شده در فصول  9 ،2و  62استاندارد بينالمللي
مديريت نتايج رعايت شود.
 23.0.0.0.0دبير اجرايي  6عضو را (که ميتواند شامل دبير اجرايي
باشد) جهت رسيدگي به استيناف منصوب مينمايد .هنگام دادرسي
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استيناف ،يکي از اعضای شورا بايد وکيلي واجد شرايط با تجربه
حقوقي حداقل  6سال و يک عضو بايد پزشکي واجد شرايط با تجربه
پزشکي مرتبط حداقل  6سال باشد.
 23.0.0.0.3پس از انتصاب اعضای شورای استيناف ايران نادو
توسط دبير ،هر يک از اعضا بايد اظهارنامهای را امضاء کنند مبني بر
اعالم اينکه بجز شرايطي که در اظهارنامه قيد شده است هيچ
واقعيت يا شرايط مشخص شناختهنشدهای که بتواند بيطرفي آنها
نزد هر يک از طرفين را زير سؤال ببرد را ندارند.
 23.0.0.0.4استينافدهنده پرونده خود را ارائه ميدهد و طرف يا
طرفين پاسخگو هم پاسخهای خود را ارائه خواهند داد.
 23.0.0.0.1چنانچه هر يک از طرفين يا نماينده آنها پس از
دريافت ابالغيه نتوانند در دادرسي حضور يابد ،جلسه دادرسي به هر
ترتيب برگزار ميشود.
 23.0.0.0.6هر يک از طرفين حق دارند در جلسه دادرسي به
هزينه خودشان وکيلي آنها را نمايندگي کند.
 23.0.0.0.7هر يک از طرفين حق دارند در جلسه دادرسي به
هزينه خود با مترجم داشته باشند.
 23.0.0.0.1هريک از طرفين روند پرونده ،حق دسترسي و ارائه
مدارک و شواهد مرتبط ،ارائه مطالب کتبي و شفاهي و فراخوان و
پرسش از شاهدان را دارند.
 23.0.0.3تصميمات شورای استيناف ايران نادو
 23.0.0.3.2در پايان جلسه دادرسي يا بالفاصله پس از آن ،شورای
استيناف ايران نادو بايد حکمي کتبي ،دارای تاريخ و امضاء را با رعايت
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اصول فصل  9استاندارد بينالمللي مديريت نتايج را صادر کند.
 23.0.0.3.0اين حکم بايد بطور مشخص داليل کامل تصميم برای
هر دوره محروميت اعمال شده ،از جمله (در صورت وجود) شامل
توجيهي برای عدم صدور حداکثر بالقوه مجازات باشد.
 23.0.0.3.3ايران نادو بايد اين حکم را به ورزشکار يا شخص ديگر،
فدراسيون ملي مربوطه و طبق بند  660506به سازمانهای مبارزه با
دوپينگ دارای حق استيناف ،ابالغ نموده ،بالفاصله در ADAMS
گزارش کند.
 23.0.0.3.4حکم صادره طبق بند  660506ميتواند مورد استيناف
قرار گيرد و طبق بند  6206اعالن عمومي گردد.
 23.0.3اشخاص دارای حق درخواست تجديد نظر
 23.0.3.2تجديدنظر يا استيناف مربوط به ورزشکاران بينالمللي يا
رويدادهای بينالمللي
بر اساس بند  660506طرفهای زير حق درخواست تجديد نظر نزد
 CASرا دارند( :الف) ورزشکار يا شخص ديگری که حکم مورد استيناف
در ارتباط با او است؛ (ب) طرف ديگری از پرونده که حکم در مورد او
صادر شده باشد؛ (ج) فدراسيون بينالمللي مربوطه؛ (د) ايران نادو (و در
صورت متفاوت بودن) سازمان ملي مبارزه با دوپينگ کشور محل اقامت
شخص يا کشوری که شخص مليت آن يا گواهي اقامت آن را دارد؛
(ه)کميته بينالمللي المپيک يا پاراليمپيک اگر صدق کند جايي که
حکم بر بازیهای المپيک يا پاراليمپيک تأثيری داشته باشد ،شامل
تصميمات مربوط به صالحيت شرکت در بازیهای المپيک يا
پاراليمپيک؛ (و) وادا.
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 23.0.3.0تجديد نظر يا استيناف مربوط به ساير ورزشکاران يا
اشخاص
بر اساس بند  660505طرفين زير حق درخواست تجديد نظر را
دارند( :الف) ورزشکار يا شخص ديگری که حکم مورد استيناف در
ارتباط با او است؛ (ب) طرف ديگری از پرونده که حکم در مورد او
صادر شده باشد؛ (ج) فدراسيون بينالمللي مربوطه؛ (د) ايران نادو (و
در صورت متفاوت بودن) سازمان ملي مبارزه با دوپينگ کشور محل
اقامت شخص يا کشوری که شخص مليت آن يا گواهي اقامت آن را
دارد؛ (ه) کميته بينالمللي المپيک يا پاراليمپيک اگر صدق کند جايي
که حکم بر بازیهای المپيک يا پاراليمپيک تأثيری داشته باشد ،شامل
تصميمات مربوط به صالحيت شرکت در بازیهای المپيک يا
پاراليمپيک؛ (و) وادا.
براساس بند  660505وادا ،کميته بينالمللي المپيک ،کميته
بينالمللي پاراليمپيک و فدراسيون بينالمللي مربوطه ،حق دارند رأی
صادر شده توسط شورای استيناف ايران نادو را برای استيناف به CAS
ارائه دهند.
هريک از طرفين دعوی که تقاضای تجديدنظر را مطرح کرده باشد،
مستحق دريافت همکاری  CASبرای دريافت تمام اطالعات مربوطه از
سازمان مبارزه با دوپينگي است که حکم و تصميم وی مورد استيناف يا
تجديد نظر قرار گرفته است و در صورت دستور  ،CASاين اطالعات بايد
ارائه گردد.
 23.0.3.3وظيفه ابالغ نمودن
طرفين درگير در هر پرونده مورد استيناف و تجديد نظر نزد CAS

بايد تضمين کنند که وادا و تمامي طرفين دارای حق درخواست
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تجديدنظر ،ابالغيه استيناف را به موقع دريافت نمايند.
 23.0.3.4درخواست تجديد نظر بر اجرای حکم تعليق موقت
برعکس تمامي مقررات بيان شده در اينجا ،تنها شخصي که ميتواند
بر اجرای حکم تعليق موقت ،درخواست تجديد نظر کند ،ورزشکار يا
شخص ديگری است که تعليق موقت عليه او صادر شده است.
 23.0.3.1در خواست تجديد نظر بر احکام صادره طبق فصل 65
برای تجديد نظر بر احکام صادر شده توسط ايران نادو بر اساس
فصل  ،65فدراسيون ملي يا ساير سازمانها ميتوانند درخواست خود را
صرفاً به  CASارجاع نمايند.
 Cross Appeal 23.0.4و درخواستهای استيناف بعدی مجاز ميباشند.
استينافهای متقابل (طرفي که عليه او تقاضای تجديد نظر شده به
 CASعليه درخواستدهنده استيناف اوليه ،تقاضای تجديد نظر دهد) و
ساير درخواستهای استينافي که ناشي از استيناف متقابل طرف ديگر
پيش ميآيد در مواردی که طبق کد وادا به  CASارجاع شوند ،صريحاً
مجاز ميباشند .هر طرفي که طبق اين فصل  66دارای حق استيناف است
بايد تقاضای تجديد نظر متقابل يا متعاقب خود را در مهلت تعيين شده در
52
پاسخ طرف مربوطه ارائه کند.
 23.3کوتاهي در صدور به موقع حکم توسط ايران نادو
هرگاه ،ايران نادو در مهلت مناسب تعيين شده توسط وادا حکم مربوط به
ارتکاب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در مورد پرونده خاص را صادر ننمايد،
 .52تفسير بند  :660502اين شرط ضروری است زيرا از سال  ،5266قوانين  CASاجازه استيناف متقابل
برای ورزشکار هنگامي که يک سازمان مبارزه با دوپينگ پس از انقضای زمان ورزشکار درخواست
استيناف را ارائه ميکند ،نداده است .اين بند دادرسي کامل برای طرفين را ممکن ميکند.
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با تصور اينکه ايران نادو رأی به برائت از تخلف داده است ،وادا ميتواند تقاضای
تجديد نظر خود را مستقيماً به  CASارسال نمايد .در صورتي که شورای
دادرسي  CASمشخص کند که ارتکاب به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
صورت گرفته است و وادا در ارائه درخواست تجديد نظر دارای حق بوده و
درست عمل کرده ،در اين صورت ايران نادو بايد هزينههای وادا و حقالوکاله
56
وکيل وادا که استيناف را دنبال کرده است را باز پرداخت نمايد.
 23.4استيناف مرتبط با معافيت مصرف درماني ()TUEs
احکام مربوط به معافيت مصرف درماني صرفاً همانگونه که در بند  202آمده
است ،ميتوانند مورد استيناف قرار گيرند.
 23.1ابالغ احکام استيناف
ايران نادو بايد بالفاصله رأی استيناف را به ورزشکار يا شخص ديگر و ساير
سازمانهای مبارزه با دوپينگ دارای حق استيناف طبق بند 660506
همانطور که در بند  6205آمده است ،ارائه کند.
 23.6زمان برای تقاضای تجديد نظر

70

 23.6.2تقاضای تجديد نظر نزد CAS
 .56تفسير بند  :6606با در نظر گرفتن شرايط متفاوت بررسي و فرايند مديريت نتايج هر پرونده
تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ،امکان تعيين يک مهلت زماني ثابت جهت تصميمگيری و صدور
حکم از سوی ايران نادو ،پيش از اينکه وادا مستقيماً درخواست تجديد نظر نزد  CASرا مطرح کند،
وجود ندارد .پيش از انجام چنين کاری وادا با ايران نادو مشورت خواهد کرد و به ايران نادو فرصت
ميدهد تا دليل آنکه هنوز رأی صادر نشده است را ارائه دهد.
 .55تفسير بند  :6602درصورتيکه قوانين  CASيا قوانين مبارزه با دوپينگ حکم فرما باشند ،روزشمار
مهلت هر طرف برای استيناف تا زماني که حکم دريافت نشده باشد آغاز نميشود .به همين دليل تا
وقتي که طرف رأی را دريافت نکرده باشد هيچگونه انقضايي برای ارسال درخواست استيناف وجود ندارد.
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مهلت زماني طرح درخواست تجديدنظر نزد  56 ،CASروز از تاريخ
دريافت رأی توسط طرف درخواست کننده استيناف خواهد بود .صرف نظر
از مطلب باال ،موارد زير ميتوانند در مهلتهای زير در ارتباط با تقاضای
تجديد نظر طرف دارای حق استيناف اقدام کنند ،ولي نه طرفي که
پيگيریهايش موجب تقاضای تجديد نظر به رأی شده بوده:
الف) ظرف  62روز از زمان ابالغ رأی ،طرف (.ين) حق دارند از سازمان
مبارزه با دوپينگي که مديريت نتايج را در اختيار داشته بخواهند کپي
کامل پرونده مربوط به تصميم را ارسال کند؛
ب) اگر درخواست ارسال کپي پرونده در مدت  62روز داده شود ،طرف
متقاضي کپي پرونده از تاريخي که پرونده را دريافت ميکند  56روز
فرصت دارد تا تقاضای تجديد نظر را به  CASارائه دهد.
صرف نظر از مطلب باال ،مهلت درخواست تجديد نظر توسط وادا به شرح
زير خواهد بود:
الف)  56روز پس از آخرين روزی که طرف ديگر دارای حق استيناف
ميتوانسته تقاضای تجديد نظر خود را ارسال کند.
ب)  56روز پس از روزی که وادا پرونده کامل مربوط به رأی را دريافت
ميکند.
 23.6.0درخواستهای استيناف طبق بند 660505
مهلت زماني طرح درخواست تجديدنظر نزد  56 ،CASروز از تاريخ
دريافت رأی توسط طرف درخواستکننده استيناف خواهد بود .صرفنظر
از مطلب باال ،موارد زير ميتوانند در مهلتهای زير در ارتباط با تقاضای
تجديد نظر طرف دارای حق استيناف اقدام کنند ،ولي نه طرفي که
پيگيریهايش موجب صدور رأيي شده که موضوع تجديد نظر است:
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الف) ظرف  62روز از زمان ابالغ رأی ،طرف (.ين) حق دارند از سازمان
مبارزه با دوپينگي که مديريت نتايج را در اختيار داشته بخواهند کپي
کامل پرونده مربوط به تصميم را ارسال کند؛
ب) اگر درخواست ارسال کپي پرونده در مدت  62روز داده شود ،طرف
متقاضي کپي پرونده از تاريخي که پرونده را دريافت ميکند  56روز
فرصت دارد تا تقاضای تجديد نظر را به  CASارائه دهد.
صرف نظر از مطلب باال ،مهلت درخواست تجديد نظر توسط وادا به
شرح زير خواهد بود:
الف)  56روز پس از آخرين روزی که طرف ديگر دارای حق استيناف
ميتوانسته تقاضای تجديد نظر خود را ارسال کند.
ب)  56روز پس از روزی که وادا پرونده کامل مربوط به رأی را دريافت
ميکند.

فصل چهاردهم .رازداری و اطالعرسانی
 24.2اطالعات مربوط به يافتههای غيرطبيعي آزمايشگاهي و يافتههای آتيپيک
و ساير تخلفات اثبات شده از قوانين مبارزه با دوپينگ
 24.2.2ابالغ تخلفات ( )ADRVبه ورزشکار و يا اشخاص ديگر
ابالغ تخلفات ( )ADRVادعا شده بر عليه آنها به ورزشکاران و يا ديگر
اشخاص همانطور که در فصلهای  5و 62شرح داده شده ،انجام ميشود.
اگر در هر زماني در حين مديريت نتايج تا محکوم شدن به تخلف
( ،)ADRVايران نادو تصميم بگيرد که موضوع را پيش نبرد ،بايد
ورزشکار يا شخص ديگر را آگاه کند (مشروط بر اينکه ورزشکار يا شخص
ديگر از پيش از مديريت نتايج در حال انجام آگاه شده باشند).
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 24.2.0اعالم تخلفات ( )ADRVبه سازمانهای ملي مبارزه با دوپينگ،
فدراسيونهای بينالمللي و وادا
ابالغ اثبات تخلف ( )ADRVبه سازمان ملي مبارزه با دوپينگ
ورزشکار يا شخص ديگر ،در صورتي که با ايران نادو متفاوت باشد،
فدراسيون بينالمللي و وادا همانطور که در فصلهای  5و  62آمده ،به
طور همزمان با ابالغ به ورزشکار يا شخص ديگر عمل ميکنند.
اگر در هر زماني در حين مديريت نتايج تا محکوم شدن به تخلف
( ،)ADRVايران نادو تصميم گرفت که اين مسئله را پيگيری نکند ،بايد
طبق بند  660506به سازمانهای مبارزه با دوپينگ با حق درخواست
تجديد نظر (با ذکر داليل عدم پيگيری) اطالع دهد.
 24.2.3محتوای ابالغيهی تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
ابالغيه تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ بايد شامل موارد زير باشد:
نام ورزشکار ،کشور ،رشته و ماده ورزشي ،سطح رقابتي ورزشکار ،نوع
نمونهگيری حين مسابقات يا خارج از مسابقات بوده ،تاريخ نمونهگيری،
گزارش آزمايشگاه از نتايج آناليز آزمايشگاهي و ساير اطالعاتي که در
استاندارد بينالمللي نمونهگيری  ISTIو استاندارد بينالمللي مديريت
نتايج الزم ميباشند.
ابالغ تخلفات ( )ADRVغير از بند  506بايد شامل موضوع تخلف و
اساس ادعای تخلف هم باشد.
 24.2.4گزارش وضعيت پرونده
سازمان ملي مبارزه با دوپينگ متولي ورزشکار يا شخص ديگر (در
صورتي که ايران نادو نباشد) ،بايد به صورت منظم آخرين وضعيت و
يافتههای هر گونه بازبيني يا اقداماتي که براساس فصول  2 ،5يا  66انجام
شده را ،بجز موارد مرتبط با تحقيقاتي که طبق بند  620606به احراز
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ارتکاب به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ منجر نشده ،به فدراسيون
بينالمللي و وادا گزارش نمايد و فوراً بصورت کتبي با ذکر داليل الزم يا
رأی صادره درباره حل و فصل شدن موضوع را ارائه نمايد.
 24.2.1رازداری
سازمانهای دريافتکننده اطالعات مربوط به موارد تخلف )،(ADRV
تا زماني که ايران نادو مطابق آنچه در بند  6206مجاز شمرده شده اقدام
به اعالم عمومي نمايد ،نبايد اين اطالعات را در اختيار افراد ديگری بجز
اشخاصي که بايد مطلع شوند (شامل کارکنان مسئول در کميته ملي
المپيک ،فدراسيون ملي و افراد تيم در ورزش تيمي) قرار دهند.
 24.2.6محافظت کارمند يا نماينده ايران نادو از اطالعات محرمانه
ايران نادو بايد تضمين کند که اطالعات مربوط به يافتههای
غيرطبيعي آزمايشگاهي ( ،)AAFيافته های آتيپيک و ساير تخلفات
) (ADRVاثبات شده ،تا زماني که اين اطالعات بر اساس بند  6206اعالم
عموميشوند ،محرمانه باقي ميماند .ايران نادو بايد تضمين کند که
کارکنان (دائم يا موقت) ،پيمانکاران ،نمايندگان ،مشاوران و شرکتهای
ثالث طرف قرارداد او ،مشمول رعايت قرارداد و رعايت وظيفه محرمانه
بودن هستند و اقدامات الزام آور اجرايي مناسبي را برای تحقيقات و
برخورد انضباطي با موارد افشای نامناسب و يا غيرمجاز اطالعات محرمانه
انجام خواهد داد.
 24.0ابالغ تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ،تخلفات مربوط به محروميت،
تعليق موقت و درخواست پروندهها
 24.0.2رأی صادر شده برای تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ يا آراء
مرتبط با تخلفات عدم رعايت محروميت يا تعليق موقت منطبق با بندهای
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 6206206 ،6205 ،6202 ،6202 ،205 ،502يا  6602بايد دربردارنده دالئل
کاملي برای صدور چنين حکمي باشد ،از جمله اينکه ،چنانچه صدق کند،
توجيه علت اينکه چرا حداکثر ممکن مجازات صادر نشده است .در صورتي
که رأی صادره به زبان انگليسي يا فرانسه نباشد ،ايران نادو بايد خالصهای
از رأی به همراه دالئل حمايتکننده آن را به زبانهای انگليسي يا فرانسه
تهيه کند.
 24.0.0سازمان مبارزه با دوپينگي که حق استيناف نسبت به رأی
دريافتي را مطابق بند  620506دارد ،ميتواند ظرف  62روز از دريافت رأی،
داشتن يک نسخه از کل پرونده مربوط به رأی را درخواست نمايد.
 24.3اعالم عمومي
 24.3.2پس از اطالعرساني براساس استاندارد بينالمللي مديريت نتايج به
ورزشکاران يا اشخاص ديگر و اطالعرساني مطابق با بند  620605به
سازمانهای مبارزه با دوپينگ ،هويت هر ورزشکار يا شخص ديگری که
ابالغيه تخلف بالقوه از قوانين مبارزه با دوپينگ را دريافت کرده ،مواد يا
روشهای ممنوعه استفاده شده ،ماهيت تخلفي که مرتکب شده و اينکه
آيا ورزشکار يا شخص ديگر در معرض تعليق موقت هست يا نه ،ميتواند
بطور علني افشا و به اطالع عموم برسد.
 24.3.0ظرف مدت حداکثر  52روز از زماني که شورای استيناف مطابق
بندهای  660506يا  660505رأی قطعي خود را صادر کرده ،يا در صورتي که
ورزشکار براساس فصل  2از حق خود برای برگزاری جلسه دادرسي صرف
نظر کرده باشد ،يا در موعد مقرر نسبت به ادعای ارتکاب به تخلف از قوانين
مبارزه با دوپينگ اقدامي نکرده باشد ،يا موضوع براساس بند  6202حل و
فصل شده باشد ،يا رأی مبني بر دوره جديدی از محروميت يا توبيخ کتبي
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مطابق بند  6206206صادر شده باشد ،ايران نادو بايد روش برخورد متداول
با موضوع مبارزه با دوپينگ ،شامل رشته ورزشي ،نوع تخلف از قوانين مبارزه
با دوپينگ ،نام ورزشکار يا شخص ديگری که مرتکب تخلف شده ،نوع ماده
ممنوعه يا روش ممنوعهای که استفاده شده است و (درصورت وجود)
پيامدهای اعمال شده را بطور علني افشا و به اطالع عموم برساند .بعالوه
ايران نادو بايد طي  52روز رأی شورای استيناف درباره تخلفات ()ADRV
را ،شامل مواردی که در باال شرح داده شده را بطور علني افشا و به اطالع
56
عموم برساند.
 24.3.3پس از آنکه رأی شورای استيناف طبق بند  660506يا 660505
ارتکاب به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را تأييد کرد يا در صورتي که
از درخواست استيناف صرف نظر شده باشد ،يا در يک دادرسي براساس
فصل  2يا درصورتي که از دادرسي صرف نظر شده باشد ،يا در موعد مقرر
به ادعای ارتکاب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ اعتراض نشده باشد ،يا
موضوع براساس بند  6202حل و فصل شده باشد ،ايران نادو ميتواند
چنين تصميم يا حکمي را به اطالع عموم رسانده و درباره موضوع بصورت
علني نظر دهد.
 24.3.4وقتي پس از دادرسي يا استيناف در هر پروندهای ،مشخص گردد
که ورزشکار يا شخص ديگر ،مرتکب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
نشده است ،موضوع درخواست استيناف برای چنين رأيي ميتواند بطور
عمومي افشا شود .با اين وجود ،خود رأی و واقعيتهای مربوط به آن بجز
 .56تفسير بند  :620605در صورتيکه انجام اعالن عمومي مطابق بند  ،620605منجر به نقض ساير
قوانين اجرايي گردد ،در اينصورت قصور عدم اعالن عمومي ايران نادو به تلقي عدم رعايت قوانين
کد ،همانطور که در بند  206استاندارد بينالمللي محافظت از اطالعات شخصي و خصوصي تصريح
شده است ،نخواهد شد.

مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران0202 ،

227

با رضايت ورزشکار يا شخص ديگری که رأی مربوط به او بوده ،نميتواند
بطور علني فاش شود .ايران نادو ميتواند با روشهای معقول نسبت به
کسب رضايت فرد اقدام کند و در صورت کسب رضايت ،آن حکم ميتواند
بطور تمام و کمال يا به شکلي که ورزشکار يا شخص ديگر تأييد کرده
بطور علني فاش گردد.
 24.3.1انتشار اخبار بايد حداقل به شکل قراردادن اطالعات الزم بر روی
وب سايت ايران نادو و باقي گذاردن آنها به مدت يک ماه بيشتر از دوره
محروميت يا در سراسر دوره محروميت شود انجام شود .پس از انقضای
مشخص شده ،خبر مربوطه بالفاصله برداشته خواهد شد.
 24.3.6به استثنای موارد ارائه شده در بندهای  620606و  ،620606هيچ
يک از سازمانهای مبارزه با دوپينگ ،فدراسيون ملي يا آزمايشگاه های
معتبر وادا ،يا اعضای رسمي آنها يا هر هيئت مشابهي ،نبايد بطور علني در
مورد حقايق خاص در هر پرونده در حال بررسي (همانطور که با توصيف
کلي فرآيند و علم در تقابل است) اظهار نظر کنند ،بجز در پاسخ به نظرات
عمومي يا اطالعات فراهم شده توسط ورزشکار يا شخص ديگری از بين
نمايندگان ايشان نسبت داده شده است.
 24.3.7افشای اجباری اطالعات به عموم طبق بند  620605در مواردی که
ورزشکار يا شخص متهم به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ زير سن
قانوني ،شخص  Protectedيا ورزشکار  Recreationalباشد ،الزامي نيست.
هرگونه افشای اختياری اطالعات در مورد افراد زير سن قانوني Protected ،يا
ورزشکار  Recreationalبايد متناسب با حقايق و شرايط پرونده انجام شود.
 24.4گزارش آماری
ايران نادو بايد حداقل ساالنه يک گزارش آماری کلي از فعاليتهای کنترل
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دوپينگ خود را به طور علني منتشر نمايد و يک نسخه از آن را به وادا ارسال
کند .همچنين ايران نادو ميتواند گزارشهايي شامل نام ورزشکاراني که مورد
آزمايش قرارگرفتند و تاريخ نمونهگيری آنها را منتشر نمايد.
 24.1پايگاه اطالعاتي کنترل دوپينگ و نظارت بر رعايت استانداردها
برای آنکه نقش نظارتي وادا بر رعايت استانداردها تضمين استفاده مؤثر از
منابع و در به اشتراک گذاشتن اطالعات مرتبط با کنترل دوپينگ در بين
سازمانهای مبارزه با دوپينگ ،ايران نادو بايد اطالعات مرتبط با کنترل
دوپينگ خود شامل موارد زير را از طريق  ADAMSبه وادا گزارش کند:
الف) اطالعات پاسپورت بيولوژيک ورزشکاران سطح ملي و بينالمللي
ب) اطالعات  Whereaboutsشامل ورزشکاراني که در ليست  RTPهستند.
ج) احکام مربوط به معافيت مصرف درماني ()TUE
د) احکام مديريت نتايج
مطابق با آنچه در استانداردهای بينالمللي مربوطه آمده است.
 24.1.2به منظور تسهيل برنامهريزی هماهنگ توزيع نمونهگيریها،
جلوگيری از دوبارهکاریهای غيرضروری در نمونهگيری ،توسط
سازمانهای مختلف مبارزه با دوپينگ و به منظور اطمينان از اينکه
پروندههای پاسپورت بيولوژيکي ورزشکار به روز باشند ،ايران نادو موظف
است نمونهگيریهای حين و خارج از مسابقات را با ثبت کردن فرمهای
کنترل دوپينگ در  ADAMSطبق الزامات و جدول زماني تعيين شده در
استاندارد بينالمللي نمونهگيری  ،ISTIبه وادا گزارش کند.
 24.1.0به منظور تسهيل حق استيناف و نظارت وادا بر معافيتهای
مصرف دارويي ( ،)TUEsايران نادو بايد کليه درخواستهای  ،TUEاحکام
و مستندات داللتکننده بر نياز به تجويز دارو را مطابق الزامات و
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زمانبندی  ISTUEدر سايت  ADAMSگزارش کند.
 24.1.3به منظور تسهيل حق استيناف و نظارت وادا بر مديريت نتايج،
ايران نادو بايد اطالعات زير را مطابق الزامات و زمانبندی شده در استاندارد
بينالمللي مديريت نتايج در سايت  ADAMSگزارش کند( :الف)
ابالغيههای مربوط به تخلفات ( )ADRVو احکام مربوط به يافتههای
غيرطبيعي آزمايشگاهي ()AAF؛ (ب) ابالغيهها و احکام مرتبط با ساير
تخلفات ( )ADRVبغير از يافتههای غيرطبيعي آزمايشگاهي ()AAF؛ (ج)
Whereabouts failure؛ و (د) هرگونه رأيي مبني بر صدور ،رفع يا
بازگرداندن مجدد تعليق موقت.
 24.1.4اطالعات شرح داده شده در اين فصل در صورت مناسب و مطابق
بودن با قوانين قابل تعميم به ورزشکار ،سازمان ملي مبارزه با دوپينگ
ورزشکار و فدراسيون بينالمللي و هر سازمانهای مبارزه با دوپينگ که
بتواند از ورزشکار نمونهگيری کند قابل استفاده خواهند بود.
 24.6محرمانه بودن اطالعات
 24.6.2ايران نادو ميتواند اطالعات شخصي ورزشکاران و ساير اشخاص را
در صورت نياز برای هدايت فعاليتهای مبارزه با دوپينگ طبق کد،
استانداردهای بينالمللي (بويژه شامل استاندارد بينالمللي حفاظت از
اطالعات محرمانه و خصوصي اشخاص) ،اين مجموعه قوانين مبارزه با
دوپينگ و با رعايت قانون مربوطه ،جمعآوری ،ذخيره ،تهيه يا افشا نمايد.
 24.6.0بدون محدوديت در موارد مذکور ،ايران نادو بايد:
الف) اطالعات شخصي را تنها براساس زمينه قانوني معتبر مورد بررسي
قرار دهد.
ب) هر شرکتکننده يا شخصي که قوانين مبارزه با دوپينگ او را شامل
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ميشود را به شيوهای مطابق با قوانين اجرايي و استاندارد بينالمللي
محافظت از اطالعات شخصي و خصوصي افراد ،آگاه کند که ممکن
است اطالعات شخصي ايشان با هدف اجرای قوانين مبارزه با دوپينگ
توسط ايران نادو و ساير اشخاص مورد بررسي قرار گيرد.
ج) تضمين کند هر يک از عوامل ثالث (از جمله نماينده شرکت ثالث
طرف قرارداد ستاد) که ايران نادو اطالعات شخصي شرکتکننده يا
شخص ديگری را با آنها به اشتراک ميگذارد بواسطه قرارداد و
روشهای مناسب از نظر حفاظت از محرمانه بودن و حريم خصوصي
چنين اطالعاتي مورد کنترل هستند.

فصل پانزدهم .اجرای احکام
 21.2احکام صادر شده توسط سازمانهای مبارزه با دوپينگ امضاء کننده
تعهد به کد ،خودبخود برای همه کشورهای عضو الزام آور هستند
 21.2.2حکمي که برای تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ توسط يک
سازمان مبارزه با دوپينگ متعهد پيمان ،شورای استيناف (مطابق بند
 660505کد) يا  CASصادر ميشود پس از اطالعرساني به طرفين دادرسي،
خودبخود برای گروههايي فرای طرفين پرونده يعني ايران نادو و هر
فدراسيون ملي در ايران ،برای هر رشته ورزشي و در هر کشور امضاءکننده
تعهد به کد ،با تأثيراتي که در زير آمده است ،الزام آور خواهد بود:
 21.2.2.2هر تصميم يا حکمي مبني بر اعمال تعليق موقت توسط هر
يک از هيئتهای فوقالذکر صادره شود (پس از آنکه دادرسي موقت
انجام شده يا ورزشکار يا شخص ديگر تعليق موقت را پذيرفته و يا از
حق دادرسي موقت صرف نظر کرده ،دادرسي يا تجديد نظر سريع
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توصيه شده براساس بند  50206انجام شده باشد) بصورت خودکار
ورزشکار يا شخص ديگر را در حين تعليق موقت از مشارکت (مطابق با
آنچه در بند  6206206آمده است) در تمامي رشتههای ورزشي زير نظر
هر يک از امضاءکنندگان پيمان منع ميکند.
 21.2.2.0هر تصميم يا حکمي مبني بر اعمال دوره ای از محروميت
توسط هر يک از هيئتهای فوق الذکر صادره شود (پس از آنکه
دادرسي انجام شده يا از آن صرف نظر شده باشد) بصورت خودکار
ورزشکار يا شخص ديگر را در حين دوره محروميت از مشارکت (مطابق
با آنچه در بند  6206206آمده است) در تمامي رشته های ورزشي زير
نظر هر يک از امضاءکنندگان پيمان منع ميکند.
 21.2.2.3هر تصميم يا حکم صادره توسط هر يک از هيئتهای
فوقالذکر که تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را پذيرفته باشد،
بصورت خودکار توسط کليه متعهدين معتبر شناخته ميشود.
 21.2.2.4هر تصميم يا حکمي مبني بر مردود شمرده شدن نتايج يک
دوره مشخص ،طبق بند  62062بصورت خودکار ،تمام نتايج بدست
آمده در آن دوره مشخص در حوزه مسئوليت هر يک از امضاءکنندگان
پيمان امضاء را بياعتبار ميکند.
 21.2.0ايران نادو و هر فدراسيون ملي ايران بايد مطابق با بند  620606حکم
صادره و اثرات آن را بدون هيچگونه اقدام اضافي ،از تاريخي که ايران نادو
ابالغيه واقعي حکم را دريافت نموده يا تاريخي که حکم در سيستم ADAMS
قرار ميگيرد ،هر کدام زودتر باشد ،به رسميت شناخته و اجرا نمايد.
 21.2.3هر تصميم يا حکم صادر شده توسط سازمان مبارزه با دوپينگ،
شورای استيناف يا  CASمبني بر تعليق ،يا لغو پيامدها بايد بدون
هيچگونه اقدام اضافي توسط ايران نادو ،و هر فدراسيون ملي در ايران ،از
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تاريخي که ايران نادو ابالغيه واقعي حکم را دريافت نموده يا تاريخي که
حکم در سيستم  ADAMSقرار ميگيرد ،هر کدام زودتر باشد ،به رسميت
شناخته و اجرا نمايد.
 21.2.4بدون در نظر گرفتن شرايط بند  620606حکم تخلف از قوانين
مبارزه با دوپينگي که توسط برگزارکننده مسابقات بزرگ ) (MEOحين
يک رويداد با فرآيندی سريع صادر شده ،برای ايران نادو يا فدراسيونهای
ملي ايران الزامآور نيست مگر اينکه قوانين برگزارکننده مسابقات بزرگ
فرصتي در جهت درخواست تجديدنظر تحت مراحل عادی (غيرفوری) را
52
برای ورزشکار يا شخص ديگر در نظر گرفته باشد.
 21.0اجرای ساير احکام صادر شده توسط سازمانهای مبارزه با دوپينگ
ايران نادو و هر فدراسيون ملي در ايران ميتواند جهت اجرايي کردن ساير
احکام مبارزه با دوپينگ صادر شده توسط سازمانهای مبارزه با دوپينگي که
در بند  620606نيامده است ،مانند تعليق موقت پيش از دادرسي موقت يا
52
پذيرش توسط ورزشکار يا شخص ديگر ،تصميمگيری نمايد.
 .52تفسير بند  :620602به عنوان مثال ،درصورتيکه قوانين ( MEOسازمان برگزارکننده مسابقات
بزرگ) به ورزشکار يا شخص ديگر امکان انتخاب درخواست تجديدنظر سريع به  CASيا appeal
 CASطي فرايند عادی  CASرا بدهد ،تصميم يا حکم نهايي يا داوری توسط سازمان برگزارکننده
مسابقات بزرگ برای ساير امضاکنندگان بدون توجه به اينکه ورزشکار يا شخص ديگر گزينه
درخواست سريع را انتخاب نموده يا خير ،الزامآور خواهد بود.
 .52تفسير بندهای  6206و  :6205احکام صادره توسط سازمان مبارزه با دوپينگ طبق بند 6206
بصورت خودکار توسط ساير امضاکنندگان بدون نياز به هرگونه تصميم يا اقدامي فراتر از سوی
امضاکنندگان ،اجرا ميشوند .به عنوان مثال ،هنگامي که يک سازمان ملي مبارزه با دوپينگ تصميم
به تعليق موقت يک ورزشکار ميگيرد ،آن حکم بصورت خودکار در سطح فدراسيون بينالمللي
اجرايي ميگردد .جهت شفافسازی ،رأی همان حکمي است که توسط سازمان ملي مبارزه با
دوپينگ صادر گرديده ،قرار نيست رأی ديگری توسط فدراسيون بينالمللي صادر شود .از اين رو،
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 21.3اجرای احکام صادر شده توسط هيئتي که از متعهدين نميباشد
چنانچه ايران نادو متوجه شود که حکم صادر شده توسط هيئتي که جزو
متعهدين اين کد نيست ولي حکم صادره در حوزه اختيارات و قوانين مبارزه با
دوپينگ آن هيئت مطابق با کد وادا صادر شده باشد ،در اين صورت آن حکم
52
بايد توسط ايران نادو و هر فدراسيون ملي در ايران اجرايي و عملي شود.

فصل شانزدهم .قانون محدودیتها
بر عليه ورزشکار يا شخص ديگر هيچ اقدامي در رابطه با تخلف از قوانين
مبارزه با دوپينگ نميتواند آغاز شود مگر همانطورکه در فصل  5آمده است،
ظرف مدت  62سال از تاريخ وقوع تخلف مورد ادعا ،فرد از اتهام تخلف مطلع
شده باشد يا تالش کافي برای اطالع رساني به وی انجام شده باشد.
ورزشکاری که ادعا دارد تعليق موقت به نادرستي برای وی صادر گرديده ،صرفاً بايد ادعای خود را
در مقابل سازمان ملي مبارزه با دوپينگ اثبات کند .اجرای احکام صادره از سازمانهای مبارزه با
دوپينگ طبق بند  6205منوط به اختيار هر يک از امضاکنندگان است .اجرای هر تصميم يا حکمي
از طرف امضاکنندگان طبق بند  6206يا  6205بطور جداگانه از هر درخواست تجديدنظر اصلي قابل
تجديدنظر نميباشد .ميزان اعتبار احکام  TUEنزد ساير سازمانهای مبارزه با دوپينگ توسط بند
 202و استاندارد بينالمللي معافيت مصرف درماني تعيين ميشود.
 .52تفسير بند  :6206در صورتي که حکم صادر شده توسط هيئتي که کد را نپذيرفته است ،در
برخي جوانب مطابق با رعايت کد و در برخي موارد مغاير آن باشد ،امضاکنندگان بايد تالش نمايند
تا حکم را هماهنگ با اصول کد بکار ببندند .به عنوان مثال ،اگر در يک فرايند مطابق با کد ،يکي از
غيرمتعهدين به کد ،اتهام ارتکاب به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ به دليل وجود ماده ممنوعه
در بدن ورزشکار را وارد کرده ،اما دوره محروميت اعمال شده کوتاهتر از دوره محروميت توصيه شده
در کد باشد ،بنابراين تمامي امضاکنندگان بايد يافته تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را به رسميت
بشناسند و سازمان ملي مبارزه با دوپينگ ورزشکار بايد جهت تعيين اينکه آيا دوره طوالنيتر
محروميت طبق توصيه کد بايد حکم شود يا خير ،مطابق فصل  2يک دادرسي انجام دهد .اجرا يا
عدم اجرای يک حکم توسط هر يک از امضاکنندگان ،طبق بند  6206براساس فصل  66قابل تجديد
نظر است.
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فصل هفدهم .آموزش
ايران نادو بايد در راستای الزامات بند  6205کد و استاندارد بينالمللي
آموزش ،نسبت به برنامهريزی ،اجرا ،ارزيابي و ترويج آموزش اقدام کند.

فصل هجدهم .سایر وظایف و مسئولیتهای فدراسیونهای ملی
 21.2کليه فدراسيونهای ملي ايران و اعضای آنها بايد کد ،استانداردهای
بينالمللي ،و قوانين مبارزه با دوپينگ را رعايت کنند و بايد در سياستها،
قوانين و برنامههای خود ،اقدامات الزم جهت به رسميت شناختن اختيار و
مسئوليت ايران نادو برای اجرای برنامه ملي مبارزه با دوپينگ ايران و تقويت
قوانين مبارزه با دوپينگ (از جمله انجام نمونهگيری) در رابطه با ورزشکاران و
ساير اشخاص در حوزه اختيارات مبارزه با دوپينگ ايران نادو را بطور مستقيم
همانطور که در مقدمه به اين مجموعه قوانين (بخش حوزه قوانين مبارزه با
دوپينگ) اشاره شده است ،منظور نمايند.
 21.0هر فدراسيون ملي ايران بايد ذات و شرايط برنامههای ملي مبارزه با
دوپينگ ايران و قوانين مبارزه با دوپينگ را به عنوان پيش شرط دريافت
حمايت مالي و يا ساير کمکها از دولت ايران و/يا کميته ملي المپيک ايران
55
پذيرفته و از آنها پيروی نمايد.
 21.3هر فدراسيون ملي ايران بايد اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ را
 .55تفسير بند  :6205ايران نادو بايد با همکاری متقابل دولت و کميته ملي المپيک ،اطمينان يابد
که به رسميت شناخته شدن ايران نادو و پذيرش و اجرای قوانين مبارزه با دوپينگ توسط
فدراسيونهای ملي شرط و پيش شرطي برای پرداخت هرگونه کمکهای مالي و/يا ساير کمکها از
دولت و/يا کميته ملي المپيک به فدراسيون ملي است.
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مستقيماً يا با رجوع مطالب به آنها در اسناد ،اساسنامه و/يا قوانين خود به
عنوان بخشي از قوانين ورزشي آن فدراسيون بگنجاند ،قوانيني که اعضای
فدراسيون ملزم به رعايت آنها باشند و فدراسيون ملي بتواند خود ،آن قوانين
را در رابطه با ورزشکاران و ساير اشخاص در حيطه اختيار مبارزه با دوپينگ
خود الزماالجرا نمايد.
 21.4فدراسيون های ملي با تصويب قوانين مبارزه با دوپينگ و گنجاندن
آنها در اسناد و قوانين حاکم بر خود ،بايد در اين حوزه عملکرد با ايران
نادو همکاری و از آن حمايت کنند .همچنين آنها بايد احکام صادر شده
مطابق با قوانين مبارزه با دوپينگ  ،از جمله احکام مربوط به اعمال
مجازات و تحريم افراد تحت اختيار را به رسميت شناخته ،از آن پيروی
کرده و اجرا کنند.
 21.1کليه فدراسيونهای ملي ايران بايد اقدامات الزم برای رعايت کد،
استانداردهای بينالمللي و قوانين مبارزه با دوپينگ را اجباری دانسته و انجام
دهند از جمله:
 )6انجام نمونهگيری تنها تحت اختيار مستدل فدراسيون بينالمللي خود
و استفاده از ايران نادو يا ساير مراجع نمونهگيری برای گردآوری
نمونهها مطابق با استاندارد بينالمللي نمونهگيری و بررسي.
 )5به رسميت شناختن اختيار ايران نادو مطابق با بند  20506کد و کمک
کردن متناسب ايران نادو برای اجرای برنامه ملي نمونهگيری برای آن
رشته.
 )6تجزيه و تحليل همه نمونههای جمعآوری شده با استفاده از يک
آزمايشگاه معتبر يا تأييد شده وادا مطابق با بند 206؛
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 )2تضمين اينکه پروندههای تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ کشف شده
در سطح ملي از سوی فدراسيونهای ملي توسط يک شورای دادرسي
مستقل عملياتي مطابق با بند  206و استاندارد بينالمللي مديريت
نتايج قضاوت و داوری ميشوند.
 21.6کليه فدراسيونهای ملي بايد قوانيني را وضع کنند تا تمامي
ورزشکاراني که برای شرکت در يک مسابقه يا فعاليت مجاز يا سازمانيافته از
سوی فدراسيون ملي يا يکي از سازمانهای عضو آن آماده ميشوند و همه
کارکنان پشتيبان مرتبط با چنين ورزشکاراني را ملزم نمايد تا موافقت و
پايبندی خود به پيروی از قوانين مبارزه با دوپينگ و پذيرش اختيار مديريت
نتايج سازمان مبارزه با دوپينگ مطابق با کد را به عنوان پيش شرط مشارکت
در ورزش ابراز نمايند.
 21.7کليه فدراسيونهای ملي بايد هرگونه اطالعات دال بر بروز تخلف از
قوانين مبارزه با دوپينگ يا اطالعات مرتبط با آن را به ايران نادو و فدراسيون
بينالمللي خود گزارش کنند و با هر سازمان مبارزه با دوپينگ دارای اختيار
انجام تحقيقات در زمينه دوپينگ و تحقيقات مرتبط همکاری نمايند.
 21.1کليه فدراسيونهای ملي بايد قوانين انضباطي مناسبي را بکار گيرند تا
کارکنان پشتيباني که بدون توجيه معتبر از مواد ممنوعه يا روشهای ممنوعه
استفاده ميکنند نتوانند بعنوان پشتيبان ورزشکار در کنار ورزشکاران تحت
اختيار ايران نادو يا فدراسيون ملي فعاليت کنند.
 21.1کليه فدراسيونهای ملي بايد آموزش مبارزه با دوپينگ را با هماهنگي
ايران نادو اجرا کنند.
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فصل نوزدهم .دیگر وظایف و مسئولیتهای ایران نادو
 21.2عالوه بر وظايف و مسئوليت های سازمانهای ملي مبارزه با دوپينگ
شرح داده شده در بند  5202کد ،ايران نادو بايد گزارشي از رعايت الزامات
کد و استانداردهای بين المللي مطابق با بند  520605کد ،را به وادا ارائه
دهد.
 21.0تمامي اعضای هيئت رئيسه ،مديران ،مأمورين و کارکنان ايران نادو (و
افراد منصوب به شرکت ثالث طرف قرارداد) ،که در هر بخش از کنترل
دوپينگ دخالت دارند ،بايد بر اساس قانون اجرايي ،مطابق با بند 5202062
کد ،به عنوان اشخاصي که طبق کد مسئول مستقيم اقدام و هر سوء رفتار
آگاهانه خود هستند ،فرم موافقت و پايبندی به اين مجموعه قوانين مبارزه با
دوپينگ را امضاء نمايند.
 21.3بر اساس قانون اجرايي ،مطابق با بند  5202066کد ،هر يک از کارکنان
ايران نادو که در کنترل دوپينگ (به غير از برنامههای رسمي آموزش مبارزه
با دوپينگ يا توانبخشي) دخالت دارند بايد بيانيه ارائه شده از سوی ايران
نادو ،تأييدکننده اينکه در تعليق موقت يا مشمول يک دوره محروميت
نيستند و ظرف  2سال گذشته به طور مستقيم يا از روی آگاهي مرتکب اقدام
منجر به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ نشدهاند و قوانين کد برای اين
اشخاص قابل اجرا است را امضاء نمايند.

فصل بیستم .دیگر وظایف و مسئولیتهای ورزشکاران
 02.2داشتن آگاهي کافي و پيروی از اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ.
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 02.0در دسترس بودن و آمادگي برای ارايه نمونه در هر زمان

52

 02.3قبول مسئوليت ،در زمينه مبارزه با دوپينگ ،در برابر هر آنچه
ميخورند يا استفاده ميکند.
 02.4مطلع نمودن پرسنل پزشکي از اجبار به عدم مصرف داروها و روشهای
ممنوعه (توسط ورزشکار) و قبول مسئوليت حصول اطمينان از آنکه درمان
پزشکي که برای ايشان انجام ميشود ،قوانين مبارزه با دوپينگ را نقض نکند.
 02.1مطلع نمودن ايران نادو و فدراسيون بينالمللي مربوطه از هر گونه
حکمي که بخاطر اتهام تخلف ورزشکار از قوانين مبارزه با دوپينگ در 62
سال گذشته توسط هيئتي غيرمتعهد به کد صادر شده باشد.
 02.6همکاری با سازمانهای مبارزه با دوپينگي که تحقيقات درباره تخلفات
از قوانين مبارزه با دوپينگ را در دست اجرا دارند.
عدم همکاری کامل ورزشکار در تحقيقاتي که سازمانهای مبارزه با دوپينگ
جهت بررسي تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ انجام ميدهند ،طبق
قوانين کميته انضباطي ايران نادو ميتواند به متهم شدن ورزشکار به سوء
رفتار منجر شود.
 02.7ورزشکار بايد در پاسخ به درخواست ايران نادو ،فدراسيون ملي يا هر
سازمان ديگر مبارزه با دوپينگ دارای مسئوليت و اختيار نسبت به ورزشکار،
 .52تفسير بند  :5205با احترام به حقوق بشر و حريم خصوصي ورزشکار ،گاهي مالحظات قانوني
مبارزه با دوپينگ ايجاب ميکند که نمونهگيریها در اواخر شب يا صبح زود انجام شود .به عنوان
مثال مشخص شده که برخي از ورزشکاران دوزهای پايين  EPOرا در اين ساعات استفاده ميکنند
که تا صبح ديگر قابل کشف نخواهد بود.
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اطالعات هويتي پرسنل پشتيبان خود را ارائه کنند.
 02.1رفتار توهينآميز ورزشکار نسبت به يک مقام رسمي کنترل دوپينگ يا
شخص ديگری که در کنترل دوپينگ دخالت دارد ،حتي اگر مصداق
 Tamperingنباشد ،طبق قوانين کميته انضباطي ايران نادو ميتواند به متهم
شدن ورزشکار به سوء رفتار منجر شود.

فصل بیستویکمم .دیگمر وظمایف و مسمئولیتهمای کارکنمان
پشتیبان ورزشکار
 02.2داشتن آگاهي کافي و پيروی از اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ.
 02.0همکاری با برنامه نمونهگيری از ورزشکاران.
 02.3استفاده از نفوذ و تأثير خود بر رفتار و ارزشهای ورزشکار برای پيشبرد
و تقويت نگرش و انگيزههای مبارزه با دوپينگ
 02.4مطلع کردن ايران نادو و فدراسيون بينالمللي مربوطه از هر گونه حکمي
که بخاطر اتهام تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در  62سال گذشته توسط
هيئتي غيرمتعهد به کد برای ايشان صادر شده باشد.
 02.1همکاری با سازمانهای مبارزه با دوپينگي که تحقيقات درباره تخلفات
از قوانين مبارزه با دوپينگ را در دست اجرا دارند.
عدم همکاری کامل پرسنل پشتيبان در تحقيقاتي که سازمانهای مبارزه با
دوپينگ جهت بررسي تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ انجام ميدهند ،طبق
قوانين کميته انضباطي ايران نادو ميتواند به متهم شدن به سوء رفتار منجر شود.
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 02.6کارکنان پشتيبان ورزشکار نبايد بدون توجيه معتبر مواد يا روشهای
ممنوعه را در اختيار داشته يا مصرف نمايند.
هرگونه مصرف يا همراه داشتن مواد ممنوعه طبق قوانين کميته انضباطي
ايران نادو ميتواند به متهم شدن فرد به سوء رفتار منجر شود.
 02.7رفتار توهينآميز کارکنان پشتيبان ورزشکار نسبت به يک مقام رسمي
کنترل دوپينگ يا شخص ديگری که در کنترل دوپينگ دخالت دارد ،حتي
اگر مصداق  Tamperingنباشد ،طبق قوانين کميته انضباطي ايران نادو
ميتواند به متهم شدن کارکنان پشتيبان ورزشکار به سوء رفتار منجر شود.

فصل بیستودوم .دیگر وظایف و مسئولیتهای اشخاص مشمول
قوانین مبارزه با دوپینگ
 00.2داشتن آگاهي کافي و پيروی از اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ.
 00.0مطلع کردن ايران نادو و فدراسيون بينالمللي مربوطه از هر گونه
حکمي که بخاطر اتهام تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در  62سال گذشته
توسط هيئتي غيرمتعهد به کد برای ايشان صادر شده باشد.
 00.3همکاری با سازمانهای مبارزه با دوپينگي که تحقيقات درباره تخلفات
از قوانين مبارزه با دوپينگ را در دست اجرا دارند.
عدم همکاری کامل اين اشخاص در تحقيقاتي که سازمانهای مبارزه با
دوپينگ جهت بررسي تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ انجام ميدهند،
طبق قوانين کميته انضباطي ايران نادو ميتواند به متهم شدن فرد به سوء
رفتار منجر شود.
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 00.4اين اشخاص نبايد بدون توجيه معتبر مواد يا روشهای ممنوعه را در
اختيار داشته يا مصرف نمايند.
 00.1رفتار توهينآميز اين اشخاص نسبت به يک مقام رسمي کنترل
دوپينگ يا شخص ديگری که در کنترل دوپينگ دخالت دارد ،حتي اگر
مصداق  Tamperingنباشد ،طبق قوانين کميته انضباطي ايران نادو ميتواند
به متهم شدن کارکنان پشتيبان ورزشکار به سوء رفتار منجر شود.

فصل بیستوسوم .تفسیر کد
 03.2متن رسمي کد توسط وادا نگهداری ميشود و به  5زبان انگليسي و
فرانسه منتشر ميگردد .درصورت هرگونه اختالف يا تناقض بين متن
انگليسي و فرانسه ،متن انگليسي مالک خواهد بود.
 03.0توضيحات بندهای مختلف کد ،برای درک بهتر و تفسير کد ارائه
ميشود.
 03.3اين کد به عنوان متني مستقل و خودمختار ،مورد تفسير قرار ميگيرد
و به قوانين موجود يا لوايح متعهدين يا دولتها رجوع نميکند.
 03.4عناوين بکار رفته برای بخشهای مختلف و بندهای کد تنها جهت
سهولت کار ميباشند و نبايد به عنوان بخشي از اساس کد در نظر گرفته شوند
يا به هر طريقي بر متن بندها و مقرراتي که به آنها اشاره ميشود تأثير بگذارند.
 03.1هر گاه در کد يا استاندارد بينالمللي از واژه روز استفاده شده باشد،
منظور روزهای تقويمي است مگر اينکه منظوری متفاوت مشخص گردد.
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 03.6قوانين کد برای تخلفاتي که پيش از تاريخ پذيرش و اجرای کد توسط
متعهد اعالم شده باشد ،صدق نميکند .با اين حال ،به منظور تعيين
محروميت برای موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ پس از پذيرش کد،
براساس فصل  ،62تخلفات قبلي پيش از پذيرش کد به عنوان اولين تخلف يا
دومين تخلف شمرده ميشوند.
 03.7هدف ،دامنه و سازماندهي برنامه جهاني مبارزه با دوپينگ و کد و
ضميمه  ،6تعاريف و ضميمه  ،5نمونههايي از کاربرد فصل  ،62به عنوان جز
الينفک از کد در نظرگرفته ميشوند.

فصل بیستوچهارم .مقررات نهایی
 04.2هرگاه در کد يا استاندارد بينالمللي از واژه روز استفاده شده باشد،
منظور روزهای تقويمي است مگر اينکه منظوری متفاوت مشخص گردد.
 04.0اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ به عنوان متني مستقل و
خودمختار ،مورد تفسير قرار ميگيرد و به قوانين موجود يا لوايح متعهدين يا
دولتها رجوع نميکند.
 04.3اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ طبق مقررات مرتبط در کد و
استانداردهای بينالمللي پذيرفته شده اند و به گونهای مطابق با مقررات
مرتبط در کد و استانداردهای بينالمللي ،تفسير خواهند شد .کد و
استانداردهای بينالمللي به عنوان بخشهای جداييناپذير اين مجموعه
قوانين مبارزه با دوپينگ در نظر گرفته خواهند شد و در صورت هر گونه
اختالف ،مالک خواهند بود.
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 04.4مقدمه و ضميمه  6به عنوان بخشهای جداييناپذير اين مجموعه
قوانين مبارزه با دوپينگ در نظر گرفته خواهند شد.
 04.1جايي که توضيحات کد در اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ
گنجانده شده است :توضيحات درباره مفاد مختلف اين مجموعه قوانين مبارزه با
دوپينگ جهت درک بهتر و تفسير اين قوانين مبارزه با دوپينگ ارايه شده است.
 04.6اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ از اول ژانويه ( 5256تاريخ
رسميت يافتن کد) به مرحله اجرا درخواهد آمد .اين قوانين همه نسخ پيشين
قوانين مبارزه با دوپينگ ايران نادو را غير معتبر ميکند.
 04.7اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ برای مواردی که پيش از تاريخ
رسميت يافتن کد اعالم شده باشد ،صدق نميکند .هرچند:
 04.7.2به منظور تعيين ميزان محروميت برای تخلفهای بعدی پس از
تاريخ رسميت يافتن کد ،براساس فصل  ،62تخلفاتي ( )ADRVکه پيش
از تاريخ رسميت يافتن کد اتفاق افتاده باشد به عنوان اولين تخلف يا
دومين تخلف شمرده خواهند شد.
 04.7.0هر پرونده تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ مربوط به پيش از
تاريخ رسميت يافتن کد که رسيدگي حقوقي آن کامل نشده و هر مورد
تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگي که پس از تاريخ رسميت يافتن کد
بررسي ميشود ولي مربوط به تخلفي پيش از رسميت يافتن کد بوده ،بايد
براساس قوانين حاکم در زمان وقوع تخلف مورد نظر و نه طبق قوانين
اساسي مبارزه با دوپينگ که در اين مجموعه آمده حل و فصل شود ،مگر
اينکه شورای دادرسي پرونده تشخيص دهد که اصل Lex Mitior
(برخورداری از مجازات سبکتر بخاطر بروز تخلف پيش از رسميت يافتن
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کد) ،بر اساس شرايط پرونده ،جايز بوده و مصداق دارد .برای اين منظور،
دورههای مربوط به پروندههای گذشتهای که تخلفات قبلي طبق بند
 620902تخلفات متعدد در نظر گرفته شده و مدت اعتبار قانوني ،تعيين
شده در فصل  ،62قوانين مورد استفاده معمول و نه قوانين اساسي هستند
و بايد طبق اين قوانين مبارزه با دوپينگ در مورد پروندههای قبلي به
همراه ساير قوانين معمول بکار گرفته شوند (فصل  62تنها در صورتي به
پروندههای قبلي عطف ميشود که مدت اعتبار قانوني آن پيش از تاريخ
رسميت يافتن کد منقضي نشده باشد).
 04.7.3هرگونه تخلف  ،Whereabouts failureبند ( 502مطابق با شرايط
تعريف شده در استاندارد بينالمللي مديريت نتايج برای هر يک از موارد
عدم ثبت آدرس يا غيبت در نمونهگيری) پيش از تاريخ رسميت يافتن
کد ،و پيش از دوره انقضاء ،بايد مطابق با استاندارد بينالمللي مديريت
نتايج پيگيری شود و ميتوان به آن استناد شود  ،اما الزاماً بايد  65ماه
پس از وقوع آن تخلف خاتمه يافته تلقي شود.
 04.7.4در ارتباط با پروندههايي که حکم نهايي در ارتباط با تخلف از
قوانين مبارزه با دوپينگ آنها پيش از تاريخ رسميت يافتن کد صادر شده
است ،ولي ورزشکار يا شخص ديگر در از تاريخ رسميت يافتن هنوز دوران
محروميت خود را طي ميکند ،در چنين مواردی ورزشکار يا شخص ديگر
ميتواند از ايران نادو يا ساير سازمانهای مبارزه با دوپينگ مسئول
مديريت نتايج رسيدگي تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ درخواست
نمايد که با استناد به اين قوانين جديد مبارزه با دوپينگ ،دوران
محروميت وی را کاهش دهند .چنين درخواستي بايد پيش از پايان دوره
محروميت ارائه شود .چنين حکمي ميتواند براساس بند  6605مورد
استيناف قرار گيرد .اين قوانين مبارزه با دوپينگ نبايد در مورد تخلف از
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قوانين مبارزه با دوپينگي که حکم نهايي آنها صادر و مدت محروميت
سپری شده است ،بکار برده شوند.
 04.7.1در ارزيابي دوره محروميت بر اساس بند  620906برای دومين
تخلف ،در مواردی که مجازات اولين تخلف طبق قوانين اجرايي قبلي پيش
از تاريخ رسميت يافتن کد جديد ،تعيين شده باشد ،دوره محروميتي که
برای تخلف اول ارزيابي شده در صورتي که اين قوانين مبارزه با دوپينگ،
59
قابل اجرا باشند ،بايد بر همين اساس معين شود.
 04.7.6تغييرات فهرست مواد ممنوعه و اسناد فني  TDمرتبط با مواد يا
روشهای فهرست ممنوعه قابل تعميم به تخلفات گذشته نيست مگر
اينکه بصورت مشخص حالت ديگری معين گردد .البته به عنوان استثناء
زماني که يک ماده يا يک روش ممنوعه از فهرست جديد داروها و
روشهای ممنوعه حذف شود ،ورزشکار يا شخص ديگری که بخاطر
مصرف آن ماده يا روش ممنوعهای که از ليست خارج شده در حال
گذراندن دوره محروميتي است ،ميتواند از ايران نادو يا ساير سازمان
مبارزه با دوپينگي که مسئوليت مديريت نتايج تخلفات از قوانين مبارزه با
دوپينگ را بر عهده دارند ،درخواست کند تا با توجه به خارج شدن آن
ماده يا روش از ليست ممنوعه کاهشي برای مدت دوره محروميت صادر
شده قبلي در نظر بگيرند.

 .59تفسير بند  :520502به غير از شرايط شرح داده شده در بند  520502اگر پيش از رسميت يافتن
کد ،حکم نهايي مربوط به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ و دوره محروميت صادر شده به طور
کامل طي شده باشد ،اين قوانين مبارزه با دوپينگ برای توصيف مجدد تخلف پيشين نميتواند
استفاده گردد.
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ضمیمه  .2تعاریف

22

سامانه اجرایی و مدیریت مبارزه با دوپینگ :ADAMS/سامانه اجرايي و
مديريت مبارزه با دوپينگ ،ابزاری مديريتي برپايه شبکه اطالعات مبتني بر
وب است که جهت ورود ،ذخيره ،اشتراکگذاری و گزارش اطالعات ،با تکيه
بر حفاظت از آنها طراحي شده است تا انجام امور و برنامههای مبارزه با
دوپينگ وادا و ديگر اعضا را تسهيل نموده و به آنها کمک نمايد.
تجویز :Administration /شامل فراهم کردن ،تأمين ،نظارت ،تسهيل يا به
هر شکل همکاری در مصرف يا تالش برای مصرف يک ماده يا روش ممنوعه
توسط شخص ديگر است ،با اين وجود ،اين تعريف عملکرد خالصانه کارکنان
پزشکي درگير با مواد ممنوعه يا روش ممنوعه بکار برده شده برای اهداف
درماني و مشروع يا ساير توجيهات قابل قبول را شامل نخواهد شد و
همچنين دربرگيرنده اقدامات مربوط به مواد ممنوعهای که در نمونهگيری
خارج از مسابقات ممنوع نيستند مگر در شرايطي که مشخص شود چنين
مواد ممنوعه ای برای اهداف درماني قانوني و درست بکار نرفته و يا برای
ارتقاء عملکرد ورزشي مورد استفاده قرار گرفته باشد ،نيست.
یافته غیرطبیعی آزمایشگاهی :Adverse Analytical Finding/گزارشي
از سوی يک آزمايشگاه مورد تأييد وادا يا ديگر نهادهای تأييد شده توسط وادا
که براساس استاندارد بينالمللي آزمايشگاهي ،وجود ماده ممنوعه يا مواد
حاصل از سوخت و سازها يا نشانگرهای آن يا شواهد استفاده از يک روش
ممنوعه را در يک نمونه تأييد ميکند.

 .22تفسير تعاريف :اصطالحات تعريف شده شامل فرمهای جمع ) (Pleuralو ملکي
آنها ،و همچنين عباراتي است که در بخشهای ديگر گفتار استفاده شده ميباشد.

)(Possessive
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یافته غیرطبیعی در پاسپورت :Adverse Passport Finding /گزارشي
است مؤيد يک يافته غيرطبيعي پاسپورت که در استانداردهای بينالمللي
توضيح داده شده است.
شرایط تشدیدکننده :Aggravation Circumstances/شرايط يا اقداماتي
است که در صورت انجام آنها توسط ورزشکار يا ساير افراد موجب صدور رأی
محروميتي ،خيلي بيشتر از مجازات استاندارد برای آن تخلف را توجيه
ميکند .چنين شرايط يا اقداماتي شامل موارد زير البته نه تنها محدود به آنها
خواهد بود :استفاده يا مالکيت چندين ماده ممنوعه يا روش ممنوعه توسط
ورزشکار يا شخص ديگر ،استفاده يا مالکيت يک ماده ممنوعه يا روش
ممنوعه در چندين موقعيت يا ارتکاب چندين تخلف ( )ADRVديگر؛ يک
فرد عادی ممکن است صرف نظر از دوره محروميت قابل اجرا ،از تأثيرات
افزايش عملکرد تخلف (يا تخلفات) از قوانين مبارزه با دوپينگ لذت ببرد؛
ورزشکار يا شخص درگير در انجام رفتار فريبکارانه يا مختلکننده کشف
تخلف يا روند داوری تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ؛ يا ورزشکار يا شخص
ديگری که به دستکاری در مديريت نتايج مشارکت داشته است .برای
جلوگيری از هر گونه شبهه ،مثالهايي از شرايط و اقدامات شرح داده شده در
اينجا ،همه موارد نيستند و ساير شرايط يا اقدامات مشابه ميتوانند صدور
حکم با دوره محروميت طوالنيتر را توجيه کنند.
فعالیتهای مبارزه با دوپینگ :Anti.Doping Activities/آموزش و
اطالعات مربوط به مبارزه با دوپينگ ،برنامهريزی توزيع نمونهگيری ،حفظ و
نگهداری  ،RTPمديريت پاسپورتهای بيولوژيک ورزشکار ،انجام نمونهگيری،
انجام تجزيه تحليل نمونهها ،گردآوری اطالعات و انجام تحقيقات ،انجام
مراحل مختلف کاربردهای  ،TUEمديريت نتايج ،نظارت و پذيرش هر گونه
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پيامد اعمال شده ،و کليه فعاليتهای مرتبط با مبارزه با دوپينگ که توسط يا
از طرف يک سازمان مبارزه با دوپينگ انجام شود ،همانگونه که در کد و/يا
استانداردهای بينالمللي آمده است.
سازمان مبارزه با دوپینگ :Anti.Doping Organization /وادا يا يک
سازمان متعهد که مسئوليت آغاز کردن پذيرش و رعايت قوانين ،اجرا و تقويت
هريک از بخشهای مراحل کنترل دوپينگ را برعهده دارد .برای مثال ،کميته
بينالمللي المپيک ،کميته بينالمللي پاراليمپيک ،ساير سازمانهای برگزارکننده
مسابقات بزرگ که نمونهگيریها در مسابقات خود را انجام ميدهند،
فدراسيونهای بينالمللي و سازمانهای ملي مبارزه با دوپينگ ميباشند.
ورزشکار :Athlete /هر شخصي که در رشته ورزشي در سطح بينالمللي
(که توسط هر فدراسيون بينالمللي تعيين ميشود) يا سطح ملي (که توسط
سازمان ملي مبارزه با دوپينگ ،تعيين ميشود) به رقابت ميپردازد .يک
سازمان م بارزه با دوپينگ اختيار دارد تا قوانين مبارزه با دوپينگ را برای
ورزشکاری که در سطح بينالمللي و ملي قرار ندارد ،بکار گيرد؛ و بدين
ترتيب اين دسته افراد را هم در زمره تعريف ورزشکار محسوب نمايد .برای
آن دسته از ورزشکاراني که در سطح بينالمللي و ملي قرار ندارند ،سازمان
مبارزه با دوپينگ ميتواند انتخاب کند که از ايشان يا نمونهگيری محدود
انجام دهد يا اصال نمونهگيری انجام ندهد؛ يا تجزيه و تحليل نمونههای اين
گروه را برای تعداد کمتری از مواد در فهرست کامل مواد ممنوعه درخواست
نمايد؛ اطالعات  Whereaboutsورزشکار را بصورت محدود درخواست کند
يا اصال درخواست ندهد؛ يا نياز برای معافيتهای مصرف درماني از پيش
تهيه شده را الزامي نداند  .به هر حال ،اگر ورزشکاری در حوزه اختيارات و
قلمرو يک سازمان مبارزه با دوپينگ باشد ولي در سطح پائينتر از
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بينالمللي يا ملي به رقابت بپردازد مرتکب تخلفات بندهای  506 ،506يا
 502قانون مبارزه با دوپينگ گردد ،آنگاه عواقب مشخص شده در کد بايد در
مورد وی اعمال شود .طبق اهداف بندهای  502و  509و همچنين جهت
مقاصد آموزشي و اطالعرساني ،ورزشکار به شخصي اطالق ميشود که رسماً
تحت حاکميت و قلمرو هر يک از متعهدين کد ،دولتها و يا ديگر
سازمانهای ورزشي که کد مبارزه با دوپينگ را پذيرفتهاند ،در ورزش
26
شرکت ميکند.
پاسپورت بیولوژیک ورزشکار :Athlete Biological Passport /برنامه و
روشهای جمعآوری و کنار هم قرار دادن دادهها طبق آنچه در استاندارد
بينالمللي نمونهگيری و تحقيقات و نيز استاندارد بينالمللي آزمايشگاهها
آمده است.
کارکنان پشتیبان ورزشکار :Athlete Support Personnel /هر يک از
مربيان ،تمريندهندگان ،مديران ،کارگزاران ،خدمه تيم ،مسئولين ،پرسنل
پزشکي و پيراپزشکي ،والدين يا هر يک از اشخاص ديگری که با ورزشکار کار
ميکنند ،درمان ميکنند يا ياری ميرسانند يا ورزشکار را برای شرکت در
رقابت ورزشي آماده ميکنند.
 .26تفسير ورزشکار :افرادی که در ورزش شرکت دارند ،ميتوانند در يکي از اين  2گروه قرار گيرند:
 )6ورزشکار سطح بينالمللي )5 ،ورزشکار سطح ملي )6 ،افرادی که جزو ورزشکاران سطح ملي يا
بينالمللي نيستند اما فدراسيون بينالمللي يا سازمان ملي مبارزه با دوپينگ بر اين افراد تسلط دارد،
 )2ورزشکاران غيرحرفهای و  )2افرادی که هيچ فدراسيون بينالمللي يا سازمان ملي مبارزه با
دوپينگي بر آنها تسلط ندارد .تمامي ورزشکاران سطح ملي و بينالمللي طبق تعاريف دقيق ورزش
سطح ملي و بينالمللي که در قوانين مبارزه با دوپينگ فدراسيونهای بينالمللي و سازمانهای ملي
مبارزه با دوپينگ تنظيم و در نظر گرفته شده است ،ملزم به اطاعت از قوانين مبارزه با دوپينگ کد
هستند.
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تالش :Attempt /انجام آگاهانه که گامي مهم در ارتکاب به تخلف دوپينگ
بوده يا در آينده به رفتارهای تخلف از يک قانون مبارزه با دوپينگ منجر
ميشود .به هر حال ،اگر شخصي تالش برای تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ را پيش از کشف آن بوسيله شخص ثالثي که در اين تالش دخالت
ندارد رسماً ترک نمايد چنين موردی را تنها براساس يک بار تالش ،نبايد
تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب کرد.
یافتههای آتیپیک :Atypical Finding /گزارشي از يک آزمايشگاه آکرديته
وادا يا ديگر آزمايشگاههای مورد تأييد وادا ،مبني بر وجود مادهای که براساس
استاندارد بينالمللي آزمايشگاهها و يا اسناد فني مربوطه ،جهت اثبات بروز
يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي ( )AAFبه بررسيهای بيشتر نياز دارد.

یافته پاسپورت آتیپیک/

 :Atypical Passport Findingگزارشي

توصيفي از يک يافته پاسپورت آتيپيک که در استاندارد بينالمللي مربوطه
تعريف شده است.
 :CASدادگاه حکميت ورزش
کد :Code /کد جهاني مبارزه با دوپينگ
رقابت :Competition /يک مسابقه ( ،)raceرويارويي ( ،)matchبازی
( )gameواحد يا رقابت ورزشي انفرادی .به عنوان مثال ،يک بازی بسکتبال يا
فينالهای مسابقات  622متر سرعت المپيک در رشته دو و ميداني .برای
مسابقات مرحلهای و ديگر رقابتهای ورزشي در صورتي که جوايز به صورت
روزانه يا ساير روشهای دوره ای اهدا شوند ،تفاوت بين يک رقابت
( )Competitionو يک رويداد ورزشي ( )Eventبر اساس قوانين فدراسيون
بينالمللي مربوطه مشخص خواهد شد.
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عواقب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگConsequences of /

) :Anti.Doping Violations (Consequencesتخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ از سوی يک ورزشکار يا يک شخص ممکن است باعث يک يا چند
مورد از موارد ذيل گردد( :الف) ابطال نتايج  :Disqualificationبه اين معني
است که نتايج به دست آمده توسط ورزشکار در يک رقابت يا مسابقه خاص
بياعتبار خواهد شد و شامل همه پيامدهای حاصله از جمله پس گرفتن
هرگونه مدال ،امتياز و جايزه ميشود؛ (ب) محروميت  :Ineligibilityبه اين
معني است که ورزشکار يا شخص ديگر برای يک دوره زماني خاص از شرکت
در هر نوع رقابت يا ديگر فعاليتها يا دريافت منابع مالي و وجوه در نظر
گرفته شده در بند  62062محروم ميشود؛ (ج) تعليق موقت Provisional
 :Suspensionبه اين معني است که ورزشکار يا شخص ديگر پيش از حکم
نهايي در يک دادرسي که بر اساس فصل  2انجام ميشود به طور موقت از
شرکت در هر نوع رقابت يا فعاليتي ،منع ميشود؛ (د) جريمههای مالي
 :Financial Consequencesبه معني مجازات مالي اعمال شده برای تخلف از
قوانين مبارزه با دوپينگ يا پوشش دادن هزينههای مرتبط با تخلف از قوانين
مبارزه با دوپينگ؛ و (ه) اعالم عمومي  :Public Disclosureبه معنای انتشار
و توزيع اطالعات ورزشکار ،عالوه بر آنهايي که قبالً بر اساس فصل  62مجاز
به دانستن بودهاند به عموم جامعه .تيمها در ورزشهای تيمي ممکن است
مشمول پيامدهای مندرج در فصل  66شوند.
فراورده آلوده :Contaminated Product /فرآوردهای است که حاوی يک
ماده ممنوعه است ولي وجود ماده ممنوعه بر روی برچسب آن محصول اعالم
نشده و يا در يک جستجوی اينترنتي مناسب اطالعاتي درباره وجود آن ماده
ممنوعه مشخص نگردد.
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حدود تصمیم :Decision Limit /همانگونه که در استاندارد بينالمللي برای
آزمايشگاهها تعريف شده است  Levelگزارش شده از ماده در نمونه است که
برای مثبت تلقي شدن و گزارش AAFيا يافته غيرطبيعي آزمايشگاهيLevel ،
گزارش شده آن ماده بايد از يک حد آستانه معين باالتر باشد.
شرکت ثالث طرف قرارداد  :Delegated Third Party /هر شرکتي که
ايران نادو برای انجام هر بخش از کنترل دوپينگ يا برنامههای آموزشي مبارزه
با دوپينگ با آن قرارداد داشته باشد ،شامل افراد زير و البته تنها محدود به اين
افراد نخواهد بود :اشخاص ثالث يا ساير سازمانهای مبارزه با دوپينگ که
گردآوری نمونه يا ساير خدمات کنترل دوپينگ يا برنامههای آموزشي مبارزه با
دوپينگ برای را ايران نادو انجام ميدهند (به عنوان مثال :مأموران يا همراهان
غيرکارمند کنترل دوپينگ) .اين تعريف شامل  CASنميشود.
ابطال نتایج :Disqualification/پيامدهای تخلفات ()ADRVکه در باال
آمده است ،مالحظه گردد.
کنترل دوپینگ:Doping Control/کليه اقدامات و مراحل ،از برنامه توزيع
نمونهگيری تا پايان يک درخواست تجديدنظر و اجرای پيامدها از جمله
تمامي مراحل و اقدامات که بين اين دو مرحله قرار دارند ،که شامل موارد
زير ميشوند و البته تنها محدود به اين موارد نيستند :نمونهگيری ،تحقيقات،
 ،Whereaboutsمعافيت مصرف درماني ،جمعآوری نمونهها و ارسال آنها،
تجزيه تحليل آزمايشگاهي ،مديريت نتايج و بررسيها يا اقدامات مرتبط با
تخلفات طبق بند ( 62062وضعيت در طول دوره محروميت يا تعليق موقت).
آموزش :Education/فرايند يادگيری برای ايجاد ارزش ها و توسعه
رفتارهايي که باعث تقويت و محافظت از روحيه ورزشي ،و جلوگيری از
دوپينگ آگاهانه و غيرآگاهانه ميشوند.
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رویداد :Event/يک دوره از مسابقات انفرادی که در کنار هم و تحت نظارت
يک نهاد قانونگذار (به عنوان مثال :بازیهای المپيک ،مسابقات قهرماني
جهان دريک فدراسيون بينالمللي ،يا بازیهای پان امريکن) برگزار ميشوند.
مدت زمان رویداد :Event Period/زمان بين شروع و پايان يک رويداد،
که براساس مقررات نهاد برگزارکننده آن رويداد ،مشخص ميشود.
اماکن رویداد :Event Venues/آن دسته از اماکني که توسط نهاد حاکم
برای آن رويداد مشخص شدهاند.
خطا  :Fault/خطا به معنای سرپيچي از يک وظيفه يا هرگونه عدم مراقبت
مناسب نسبت به يک موقعيت ويژه است .به عنوان مثال ،عواملي که بايد در
ارزيابي درجه قصور ورزشکار يا شخص ديگر در نظر گرفته شوند عبارتاند از
تجربه ورزشکار يا شخص ديگر ،اينکه ورزشکار يا شخص ديگر Protected
است ،نيازهای ويژه ورزشکار نظير معلوليت ،ميزان خطری که به ورزشکار
تجربه ميکند و ميزان مراقبت و ارزيابي که ورزشکار در ارتباط با آن سطح
خطر درک شده انجام داده است .در ارزيابي درجه قصور ورزشکار يا شخص
ديگر ،شرايط در نظر گرفته شده بايد ويژه و مرتبط باشند تا خروج ورزشکار
يا شخص ديگر از استاندارد رفتاری مورد انتظار را توضيح دهد .از اين رو ،به
عنوان مثال ،اين واقعيت که ورزشکار فرصت کسب مبالغ هنگفتي را در طي
دوره محروميت از دست خواهد داد ،يا اين مسئله که ورزشکار تنها زمان
کوتاهي از باقيمانده دوره شغلي ،يا زمان تقويم ورزشياش را در اختيار دارد،
عوامل مرتبط و مناسبي که برای کاهش دوره محروميت طبق بندهای
25
 620206يا  620205در نظر گرفته شوند ،محسوب نميشوند.
 .25تفسير خطا :معيار ارزيابي درجه خطای ورزشکار همان معياری است که در تمام بندهای کد،
خطا درنظر گرفته ميشود .با اين وجود ،طبق بند  ،620205هيچگونه کاهش مجازاتي مگرآنکه پس
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پیامدهای مالی :Financial Consequences/پيامدهای تخلفات ()ADRV
که در باال آمده است ،مالحظه گردد.
در حین مسابقات :In.Competition/دورهای است که از ساعت 66:29بعد
از ظهر روز پيش از مسابقهای که ورزشکار قرار است در آن شرکت کند شروع
ميشود و تا پايان اين رقابتها و فرايند نمونهگيری مربوط به آن مسابقات
ادامه مييابد .اگر فدراسيون بينالمللي توجيه قانعکنندهای برای ارائه تعريفي
متفاوت برای آن رشته ورزشي خاص داشته باشد ،مشروط بر تأييد وادا برای
آن رشته ورزشي ،به محض تصويب وادا ،آن تعريف جايگزين بايد توسط
تمامي سازمانهای برگزارکننده رويدادهای بزرگ ) (MEOsبرای آن رشته
26
ورزشي خاص ،دنبال شود.
برنامه ناظر مستقل :Independent Observer Program/تيمي از
ناظرين و/يا مميزين که تحت نظارت وادا ،بر روند کنترل دوپينگ پيش از يا
در حين رويدادهای خاص نظارت و راهنمايي مينمايند و مشاهدات خود را
به عنوان بخشي از برنامه نظارت رعايت استانداردهای وادا گزارش ميکنند.
ورزش انفرادی :Individual Sport/هرگونه ورزشي که تيمي نباشد.

از ارزيابي درجه خطا ،نتيجهگيری نشان دهد که خطا يا کوتاهي از سوی ورزشکار يا شخص ديگر
خيلي جدی و مهم نبوده است ،قابل قبول نميباشد
 .26تفسير "در حين مسابقات" :داشتن يک تعريف پذيرفته شده کلي برای "در حين مسابقات"،
هماهنگي بيشتری را در بين ورزشکاران کليه رشتههای ورزشي فراهم ميکند ،سردرگمي در بين
ورزشکاران در رابطه با دوره زماني مربوطه برای نمونهگيری در حين مسابقات را حذف يا کاهش
ميدهد ،از يافتههای غيرطبيعي آزمايشگاهي بين مسابقات در طول يک رويداد جلوگيری به عمل
مي آورد و به جلوگيری از هرگونه مزايای ارتقاء عملکرد بالقوه ناشي از مواد ممنوع شده در خارج از
مسابقات که در طول دوره مسابقه مصرف شده است ،کمک مينمايد.
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محرومیت :Ineligibility/پيامدهای تخلفات ( )ADRVکه در باال آمده
است ،مالحظه گردد.
استقالل سازمانی :Institutional Independence/هيئتهای دادرسي
استيناف بايد به لحاظ سازماني از سازمان مبارزه با دوپينگ مسئول
مديريت نتايج ،به طور کامل مستقل باشند .بنابراين آنها به هيچ عنوان
نبايد توسط سازمان مبارزه با دوپينگ مسئول مديريت نتايج اداره ،مرتبط
بوده يا مديريت شوند.
رویداد بینالمللی :International Event/هر رويداد يا مسابقهای که
کميته بينالمللي المپيک ،کميته بينالمللي پاراليمپيک ،فدراسيون
بينالمللي ،سازمان برگزار کننده مسابقات بزرگ يا ساير سازمانهای ورزشي،
نهاد اداره کننده آن رويداد باشند يا اينکه مسئولين فني آن رويداد توسط
اين نهاد ها منصوب شوند.
ورزشکار سطح بینالمللی :International –Level Athlete/ورزشکاراني
که از سوی فدراسيونهای بينالمللي معرفي ميشوند و مشمول قوانين و
22
استاندارد بينالمللي برای نمونهگيری و تحقيقات قرار ميگيرند.

 .22تفسير ورزشکار سطح بينالمللي :مطابق با استاندارد بينالمللي نمونهگيری و تحقيقات،
فدراسيون بينالمللي آزاد است تا معيارهايي را برای طبقهبندی ورزشکاران بينالمللي تعيين کند ،به
عنوان مثال از طريق ردهبندی ،شرکت در رويدادهای بينالمللي ويژه ،به وسيله نوع گواهينامه .با اين
وجود هر فدراسيون بينالمللي ميبايست معيارهای مربوطه را به شکلي شفاف و دقيق منتشر نمايد
تا ورزشکاران قادر باشند به سرعت و آسان متوجه شوند چه زماني به عنوان ورزشکاران سطح
بينالمللي طبقهبندی ميشوند .به عنوان مثال اگر معيارها شامل شرکت در برخي رويدادهای
بينالمللي خاص باشد ،در اين صورت فدراسيون بينالمللي مربوطه ميبايست فهرستي از آن
رويدادهای بينالمللي را منتشر نمايد.
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استاندارد بینالمللی :International Standard/استانداردی است که از
سوی وادا در حمايت از کد ارايه ميشود .تبعيت از يک استاندارد بينالمللي
(در مقابل ساير استانداردها ،روشها يا شيوههای جايگزين ديگر) بايد برای
رسيدن به اين نتيجه کافي باشد تا فرآيندهای مورد نظر بدرستي اجرا شوند.
استاندارد بينالمللي بايد همه اسناد فني ارائه شده در استاندارد بينالمللي را
شامل گردد.
سازمانهای برگزارکننده مسابقات بزرگ:Major Event Organizations/
انجمنهای قارهای کميتههای ملي المپيک و ديگر سازمانهای چند ورزشي
بينالمللي که به عنوان نهاد اداره کننده در رويدادها يا مسابقات قارهای،
منطقهای يا ديگر مسابقات بينالمللي عمل ميکنند.
نشانگر :Marker/يک ترکيب ،يا گروهي از ترکيبات يا متغير(های)
بيولوژيکي که استفاده از يک ماده ممنوعه يا روش ممنوعه را تأييد ميکند.
متابولیت :Metabolite/هرگونه ماده توليد شده ،بواسطه يک فرايند
 Biotransformationتوليد شده باشد.
سطح گزارشدهی حداقلی  :Minimum Reporting Level/غلظت
تخميني از يک ماده ممنوعه يا متابوليت(ها) يا نشانگر(ها)ی آن در نمونه
است که آزمايشگاه های معتبر وادا ،نبايد غلظتي کمتر از آن ماده در نمونه را
به عنوان يک يافته تحليلي نامطلوب  AAFگزارش دهند.
صغیر :Minor/فردی طبيعي که به سن  62سالگي نرسيده است.
سازمان ملی مبارزه با دوپینگ:National Anti.Doping Organization/
نهاد(های) تعيين شده بوسيله هر کشور که اختيار و مسئوليت اصلي تصويب
و اجرای قوانين مبارزه با دوپينگ ،جمعآوری مستقيم نمونهها ،مديريت نتايج
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آزمايشات و اجرای موارد دادرسي و رسيدگي در سطح ملي را بر عهده دارد.
چنانچه اين نهاد از سوی مسئولين ذيصالح تعيين نشده باشد ،وظيفه آن
برعهده کميته ملي المپيک کشور يا نماينده آن خواهد بود .در ايران ،سازمان
ملي مبارزه با دوپينگ ،ايران نادو است.
رویداد ملی :National Event/رويداد يا مسابقه ورزشي که در آن
ورزشکاران سطح ملي يا بينالمللي شرکت ميکنند ،اما رويدادی بينالمللي
نيست.
فدراسیون ملی :National Federation/يک نهاد ملي يا منطقهای در
ايران که عضو يک فدراسيون بينالمللي است يا فدراسيون بينالمللي آن را
به عنوان نهاد حاکم بر رشته ورزشي مربوطه در آن منطقه يا کشور ،به
رسميت مي شناسد.
ورزشکار سطح ملی :National.Level Athlete/ورزشکاراني که در
ورزشهايي در سطح ملي طبق آنچه از سوی هر يک از سازمانهای ملي
مبارزه با دوپينگ تعريف شده ،مطابق با استاندارد بينالمللي نمونهگيری
( )ISTIشرکت ميکنند .در ايران ،ورزشکاران سطح ملي ،همانگونه که در
مقدمه اين قوانين مبارزه با دوپينگ آمده است (بخش" حوزه اين مجموعه
قوانين مبارزه با دوپينگ") ،تعريف شدهاند.
کمیته ملی المپیک :National Olympic Committee/سازماني است که
توسط کميته بينالمللي المپيک به رسميت شناخته ميشود .واژه کميته ملي
المپيک همچنين بايد شامل کنفدراسيون ملي ورزش در کشورهايي که
کنفدراسيون ملي ورزش در آنها ،مسئوليتهای خاص کميته ملي المپيک را
در زمينه مبارزه با دوپينگ برعهده دارد باشد .کميته ملي المپيک در ايران،
کميته ملي المپيک ايران ميباشد.
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هیچ قصور یا کوتاهی نداشته است :No Fault or Negligence/ورزشکار
يا هر شخص ديگری که قصد دارد ثابت نمايد او اطالع نداشته و نميتوانسته
بطور منطقي و درست شک کند که حتي با بکارگيری نهايت احتياط،
استفاده از روش يا ماده ممنوعه ،منجر به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
محسوب شود .به استثنا افراد  Protectedيا ورزشکار  ،Recreationalورزشکار
برای هر تخلف بند  506بعالوه بايد اثبات نمايد که ماده ممنوعه چگونه وارد
بدنش شده است.
هیچ قصور یا کوتاهی قابل توجه نداشته است No Significant /

 :Fault or Negligenceورزشکار يا هر شخص ديگری که قصد دارد ثابت
نمايد قصور يا کوتاهي نداشته است ،هنگامي که کليه شرايط و معيارهای
عدم قصور يا کوتاهي در رابطه با تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در نظر
گرفته ميشوند ،بايد ثابت کند که قصور يا کوتاهي او نسبت به تخلف قابل
توجه نبوده است .به استثنا افراد  Protectedيا ورزشکار ،Recreational
ورزشکار برای هر تخلف بند  506بعالوه بايد اثبات نمايد که ماده ممنوعه
چگونه وارد بدنش شده است.
استقالل کارکردی :Operational Independence/به اين معني است که
( )6اعضای هيئت رئيسه ،اعضای کارکنان ،اعضای کميسيون ،مشاوران و
مقامات سازمان مبارزه با دوپينگ با مسئوليت مديريت نتايج يا شرکتهای
وابسته به آن (به عنوان مثال ،فدراسيون عضو يا کنفدراسيون) ،همچنين هر
شخص دست اندر کار در تحقيقات و پيش داوری اين موضوعات به عنوان
اعضا يا کارکنان (تا آنجا که چنين کارمندی در فرايند شفافسازی و يا
پيشنويس هر حکمي مشارکت داشته باشد) نميتوانند بعنوان عضو در
هيئتهای دادرسي آن سازمان مبارزه با دوپينگ دارای مسئوليت مديريت
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نتايج منصوب شوند و ( )5هيئتهای دادرسي در موقعيتي خواهند بود تا
دادرسي و فرايند تصميمگيری را بدون مداخله سازمان مبارزه با دوپينگ يا
شخص ثالث انجام دهند .هدف اين است که اطمينان حاصل شود که اعضای
شورای دادرسي يا اشخاص ديگری که در تصميم شورای دادرسي نقش
دارند ،در تحقيقات يا تصميمگيری برای ادامه پرونده مشارکت نداشته باشند.
خارج از مسابقات :Out.of.Competition/هر مدت يا دورهای که در حين
مسابقات نباشد.
شرکتکننده :Participant/به هر يک از ورزشکاران يا کارکنان پشتيبان
ورزشکاران ،گفته ميشود.
شخص :Person/يک شخص حقيقي يا يک سازمان يا نهاد ديگر.
مالکیت :Possession/مالکيت فيزيکي و واقعي يا مالکيت تفسيری (تنها در
صورتيکه معلوم شود که شخص ،کنترل انحصاری يا قصد انجام کنترل يا
کاربردی روی اين مواد يا روشهای ممنوعه داشته و يا اين مواد و يا
روشهای ممنوعه در ملک خصوصي وی يافت شود)؛ در هر صورت ،اگر
شخص روی يک ماده يا روش ممنوعه يا ملک خصوصي که در آن يک ماده
يا روش ممنوعه وجود داشته است ،کنترل مطلق نداشته باشد مالکيت
تفسيری تنها در صورتي مصداق خواهد داشت که شخص در رابطه با وجود
ماده يا روش ممنوعه آگاهي و اطالع داشته و قصد انجام کنترل و کاربری بر
روی آن را داشته باشد .به هر حال اگر پيش از دريافت هرگونه اخطار يا ابالغ
مبني بر تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ،فرد با داليل محکم و فعاليت
جدی نشان دهد که هرگز قصد مالکيت نداشته است و مالکيت خود را از
طريق اعالم به يک سازمان مبارزه با دوپينگ ،به طور شفاف انکار نمايد،
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صرفاً تنها بر اساس مالکيت نبايد مشمول تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
گردد .صرف نظر از هر تعريف ديگری مغاير با اين تعريف ،خريد يک ماده يا
روش ممنوعه (شامل خريد الکترونيک يا اينترنتي يا به هر طريق ديگر) از
22
سوی شخصي که خريد را انجام داده است ،مالکيت محسوب ميشود.
فهرست ممنوعه :Prohibited List/فهرستي است که مواد ممنوعه يا
روشهای ممنوعه را تعيين ميکند.
روش ممنوعه :Prohibited Method/هر روشي که در فهرست ممنوعه،
توضيح داده شده است.
ماده ممنوعه :Prohibited Substance/هر ماده يا گروهي از مواد ،که در
فهرست ممنوعه توضيح داده شده است.
شخص  :Protected Person/ Protectedورزشکار يا هر شخص حقيقي
ديگر که در زمان تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ )6( :به سن  62سال
نرسيده باشد؛ ( )5به سن  62سال نرسيده باشد و اطالعات وی در هيچ يک
در ليست  RTPثبت نشده باشد و هرگز در هيچ يک از رويدادهای بينالمللي
 .22تفسير مالکيت :طبق اين تعريف آنابوليک استروئيدهای يافت شده در خودروی يک ورزشکار،
تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب ميشود مگر آنکه ورزشکار ثابت نمايد که شخص ديگری
از خودرو استفاده کرده است؛ در اينصورت ،سازمان مبارزه با دوپينگ بايد ثابت کند که حتي با
وجود آنکه ورزشکار کنترل انحصاری بر روی خودرو نداشته ،ولي از وجود آنابوليک استروئيد يافت
شده مطلع بوده و قصد داشته است از آنها استفاده کند .به طور مشابه در صورت پيدا شدن آنابوليک
استروئيد در منزل يک ورزشکار در قفسه داروهايي که در کنترل مشترک ورزشکار و همسر او
ميباشد ،سازمان مبارزه با دوپينگ بايد ثابت نمايد که ورزشکار از وجود آنابوليک استروئيد در قفسه
اطالع داشته است و بنابراين قصد داشته آنها را مورد استفاده قرار دهد .عمل خريد يک ماده ممنوعه
به تنهايي ،مالکيت را برقرار ميکند حتي درصورتيکه به عنوان مثال اين محصول به دست خريدار
نرسيده يا توسط شخص ديگری دريافت شده يا به آدرس شخص ثالثي فرستاده شده باشد.
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در رده آزاد رقابت نکرده باشد؛ يا ( )6به داليلي غير از سن طبق قوانين ملي
22
اجرايي کشور فاقد توانايي قانوني تعيين شده باشد.
دادرسی موقت :Provisional Hearing/دادرسي موقت بر اساس بند
 50206دادرسي سريع و کوتاهي است که پيش از دادرسي اصلي بر اساس
فصل  2جهت ابالغ اوليه به ورزشکار ،انجام ميشود تا ورزشکار فرصت يابد به
25
صورت کتبي يا شفاهي دفاعيات خود را اعالم کند.
تعلیق موقت :Provisional Suspension/پيامدهای تخلفات ( )ADRVکه
در باال آمده است ،مالحظه گردد.
اعالم عمومی :Publicly Disclose/پيامدهای تخلفات ( )ADRVکه در باال
آمده است ،مالحظه گردد.
ورزشکار  :Recreational Athlete/Recreationalدر ايران ،ورزشکار
غيرحرفهای همانطور که در مقدمه اين قوانين مبارزه با دوپينگ آمده (بخش
"حوزه اين قوانين مبارزه با دوپينگ") ،تعريف شده است.
 .22تفسير  :Protected personرفتار کد با اشخاص  Protectedاز ساير ورزشکاران يا اشخاص در
شرايط خاص متفاوت است ،بر اين مبني که ،زير يک سن يا گنجايش ذهني مشخص ،ورزشکار يا
شخص ديگری که گنجايش ذهني کافي برای درک و رعايت موارد منع شده در مقابل اقدامات
مشمول اين کد را ندارد .به عنوان مثال اين مورد ميتواند شامل يک ورزشکار پاراليمپيک که به
استناد معلوليت ذهني ثابت شده فاقد ظرفيت قانوني است .بکار گرفتن واژه "رده آزاد" به اين دليل
است که رقابتي که محدود به نوجوانان يا گروههای سني است ،را کنار بگذارد.
 .25تفسير دادرسي موقت :دادرسي موقت تنها يک اقدام مقدماتي است که نميتواند بررسي کامل از
حقايق مندرج در پرونده را دربر داشته باشد .پس از برگزاری دادرسي موقت ،ورزشکار حق
برخورداری از دادرسي کامل بعدی را خواهد داشت .از سوی ديگر "دادرسي تسريع شده" همانطور
که اين واژه در بند  50206به کار رفته است ،بيانگر حق برخورداری فرد به برگزاری دادرسي کامل بر
اساس يک جدول زمانبندی تسريع شده ميباشد.
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سازمان منطقهای مبارزه با دوپینگRegional Anti.Doping /

 :Organizationتشکيالت منطقهای که از سوی کشورهای عضو منطقه
برای هماهنگي و مديريت برنامههای ملي مبارزه با دوپينگ آنها تعيين شده،
که شامل پذيرش ،تصويب و اجرای قوانين مبارزه با دوپينگ ،برنامهريزی و
جمعآوری نمونهها ،مديريت نتايج ،بازنگری موارد  ،TUEsانجام دادرسيها و
انجام برنامههای آموزشي در سطح منطقه باشد.
حوزه نمونهگیری ثبت شده و رسمی :Registered Testing Pool /حوزه
 RTPشامل ورزشکاراني دارای باالترين اولويت است که بطور جداگانه در
سطح بينالمللي توسط فدراسيونهای بينالمللي و در سطح ملي توسط
سازمان ملي مبارزه با دوپينگ با هدف نمونهگيری متمرکز در حين مسابقات
و خارج از مسابقات ،به عنوان بخشي از برنامه توزيع نمونهگيری هر
فدراسيون بينالمللي يا سازمان ملي مبارزه با دوپينگ پايهريزی و داير شده
و بنابراين طبق بند  202کد و استاندارد بينالمللي نمونهگيری  ISTIملزم به
ارايه اطالعات ( Whereaboutsآدرسهای محل تمرين ،استراحت و  )...خود
ميباشد .در ايران RTP ،ايران نادو مطابق با آنچه در بند  202اين قوانين
مبارزه با دوپينگ آمده ،تعريف شده است.
مدیریت نتایج :Result Management/اين فرايند شامل بازه زماني بين
اطالعرساني طبق فصل  2استاندارد بينالمللي مديريت نتايج يا در برخي
موارد (به عنوان مثال ،يافته غيرطبيعي ،پاسپورت بيولوژيکي ورزشکار ،قصور
 ،)Whereaboutsنظير مراحل پيش از اطالعرساني که به صراحت در فصل 2
استاندارد بينالمللي مديريت نتايج آمده است ،از طريق اتهام تا زمان حل
نهايي موضوع ،از جمله پايان روند دادرسي در مرحله اول يا در استيناف (اگر
درخواست تجديدنظر ارائه شده باشد) ميباشد.
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نمونه :Sample or Specimen/هر نوع ماده زيستي جمعآوری شده جهت
اهداف کنترل دوپينگ.

22

متعهدین به کد :Signatories/آن دسته از نهادهايي که طبق آنچه در
فصل  56کد آمده است ،کد را پذيرفته و ملزم به اجرای کد هستند.
ماده خاص :Specified Substance/بند  20505مالحظه گردد.
مسئولیت اکید :Strict Liability/قانوني است که به استناد بند  506و
 505کد تأکيد دارد که اثبات نقض قوانين مبارزه با دوپينگ از سوی سازمان
مبارزه با دوپينگ ،نيازی به در نظر گرفتن نيت ،قصور ،کوتاهي يا مصرف
آگاهانه مواد ممنوعه توسط ورزشکار وجود ندارد.
مواد دارای کاربرد سوء مصرف :بند  20506مالحظه گردد.
همکاری اساسی :Substantial Assistance/مطابق با بند  620506شخصي
که همکاری اساسي و جدی ارائه مينمايد بايد )6( :با امضای يک بيانيه
کتبي يا مصاحبه ضبط شده و بطور کامل همه اطالعاتي را که در مورد تخلف
از قوانين مبارزه با دوپينگ يا ساير اقدامات شرح داده شده در بند 62050606
در اختيار دارد ،افشا نمايد و ( )5بطور کامل در تحقيقات و بازرسي هر مورد
يا موضوعي که با آن اطالعات در رابطه است ،همکاری نمايد ،به عنوان مثال،
شامل ادای شهادت در جلسه دادرسي درصورت درخواست سازمان مبارزه با
دوپينگ يا شورای دادرسي است .عالوه براين ،اطالعات داده شده بايد معتبر
و قابل اطمينان بوده و سهم مهمي از هر پرونده در حال پيگيری را شامل
 .22تفسير نمونه :در مواردی ادعا شده است که نمونهگيری از خون به برخي از اعتقادات گروههای
مذهبي يا فرهنگي خدشه وارد ميکند يا با آنها مغاير است ،ولي مشخص شده است که چنين
ادعاهايي بيپايه و اساس هستند.
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شود يا اگر پيگيری پرونده آغاز نشده باشد ،بايد مبنای متقن برای اقامه
دعوی و داوری و شواهد الزم را برای پرونده مربوطه را فراهم آورد.
دستکاری :Tampering/رفتار آگاهانهای است که روند کنترل دوپينگ را
مختل ميکند اما ،در تعريف روشهای ممنوعه جای نميگيرد .دستکاری،
بدون محدوديت ،شامل پيشنهاد يا قبول رشوه برای انجام دادن يا ندادن
کاری است که مانع از جمعآوری نمونه شود ،بر تجزيه و تحليل نمونه تأثير
گذارد يا آناليز نمونه را غيرممکن کند ،مدارک جعلي به يک سازمان مبارزه با
دوپينگ يا کميته  TUEيا شورای دادرسي ارائه شود ،شهادت نادرست از
شاهدان داده شود ،ارتکاب به هرگونه اقدام متقلّبانه ديگر بر عليه سازمان
مبارزه با دوپينگ يا شورای دادرسي برای تأثير بر مديريت نتايج يا تحميل
پيامدها ،و هرگونه مداخله آگاهانه مشابه يا تالش برای مداخله در هر جنبه
29
کنترل دوپينگ ميشود.
نمونهگیری هدفمند :Target Testing/انتخاب ورزشکاران خاص جهت
نمونهگيری براساس معيارهای تصريح شده در استاندارد بينالمللي
نمونهگيری .ISTI

 .29تفسير دستگاری :به عنوان مثال ،اين فصل تغيير شمارههای شناسايي در فرم کنترل دوپينگ را
هنگام نمونهگيری ،شکستن بطری  Bدر هنگام تجزيه تحليل نمونه  ،Bتغيير يک نمونه با افزودن
يک ماده خارجي يا ارعاب تا تالش برای ارعاب يک شاهد بالقوه يا شاهدی که در فرايند کنترل
دوپينگ شهادت يا اطالعاتي را فراهم کرده است ،ممنوع اعالم ميکند .دستکاری ميتواند شامل
سوء رفتاری باشد که حين فرايند مديريت نتايج رخ ميدهد (به بند  62090606رجوع شود) .با اين
حال ،اقداماتي که يک شخص به عنوان بخشي از دفاع قانوني از اتهام تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ انجام ميدهد به عنوان دستکاری تلقي نميشود .رفتار توهينآميز نسبت به يک مقام
کنترل دوپينگ يا شخص ديگری که در کنترل دوپينگ دخيل است و دستکاری محسوب نميشود،
بايد بهواسطه قوانين انضباطي سازمانهای ورزشي مورد رسيدگي قرار گيرد.

مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران0202 ،

241

ورزش تیمی :Team Sport/ورزشي که در آن تعويض بازيکنان در جريان
رقابت ،امکانپذير و مجاز باشد.
اسناد فنی :Technical Document/سندی است که توسط وادا تصويب و
منتشر شده و شامل الزامات فني اجباری وضع شده در موضوعات خاص
مبارزه با دوپينگ است که در استاندارد بينالمللي تعريف شده است.
نمونهگیری :Testing/بخشهايي از فرايند کنترل دوپينگ که شامل مراحل
برنامهريزی جهت توزيع نمونهگيری ،جمعآوری نمونه ،نگهداری نمونه ،و
انتقال نمونه به آزمايشگاه است.
بانک نمونهگیری :Testing Pool/ردهای پايينتر از  RTPاست و شامل
ورزشکاراني است که برخي اطالعات محل زندگي آنها جهت پيدا کردن
ورزشکار و نمونهگيری در خارج از مسابقه الزم است.
معافیت مصرف درمانی :Therapeutic Use Exemption(TUE)/معافيت
مصرف درماني تنها اگر شرايط تصريح شده در بند  202و استاندارد بينالمللي
برای معافيتهای مصرف درماني برآورده شوند به ورزشکار مبتال به شرايط
پزشکي اجازه ميدهد تا يک ماده ممنوعه يا روش ممنوعه را مصرف کند.
قاچاق :Trafficking /به فروش ،تحويل ،نقل و انتقال ،ارسال ،رساندن يا
پخش و توزيع (يا مالکيت برای چنين قصدی) يک ماده ممنوعه يا روش
ممنوعه (چه بصورت فيزيکي ،چه بصورت الکترونيک يا از طرق ديگر) به هر
شخص ثالث توسط يک ورزشکار ،کارکنان پشتيبان ورزشکار يا هر شخص
ديگری که در حوزه اختيارات يک سازمان مبارزه با دوپينگ قرار دارند،
قاچاق اطالق ميشود؛ به هر حال ،اين تعريف شامل فعاليتهای صحيح
کارکنان پزشکي واجد شرايط که درگير استفاده از ماده ممنوعه برای اهداف
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درماني قابل توجيه و قانوني هستند ،نميشود و همچنين نبايد شامل
استفاده از مواد ممنوعهای که در زمان خارج از مسابقات ممنوع نيستند
(هنگام نمونهگيریهای خارج از مسابقات) اتالق شود ،مگر در شرايطي که به
طور کلي نشان دهد چنين مواد ممنوعهای به قصد اهداف درماني قانوني و
صحيح مصرف نشده يا به نيت ارتقا عملکرد ورزشي ،استفاده شدهاند.
کنوانسیون یونسکو :UNESCO Convention/کنوانسيون بينالمللي
مبارزه با دوپينگ در ورزش شامل هرگونه اصالحات جزئي و کلي است که در
سي و سومين کنفرانس عمومي يونسکو که در تاريخ  69اکتبر  5262از
سوی اشخاص و طرفهای حاضر در کنوانسيون و کنفرانس نهادهای رسمي و
دولتي عضو کنوانسيون بينالمللي مبارزه با دوپينگ در ورزش ،مورد پذيرش
قرار گرفته است.
مصرف :Use/استفاده ،استعمال ،خوردن ،تزريق يا بکارگيری هر نوع ماده يا
روش ممنوعه به هر صورت ممکن.
وادا :آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ
 :Without Prejudice Agreementبرای دستيابي به اهداف بندهای
 62050606و  ، 620205بايد قراردادی کتبي بين يک سازمان مبارزه با دوپينگ
و يک ورزشکار يا شخص ديگر تنظيم گردد که به ورزشکار يا شخص ديگر
اجازه دهد تا در يک محدوده زماني مشخص اطالعات را به سازمان مبارزه با
دوپينگ ارائه کند و به اين نکته توجه شود که اگر توافق برای همکاری اساسي
يا حل و فصل پرونده نهايي نشده باشد ،اطالعات ارائه شده توسط ورزشکار يا
شخص ديگر در اين وضعيت خاص برای هر روندی از مديريت نتايج مطابق با
کد نميتواند توسط سازمان مبارزه با دوپينگ عليه ورزشکار يا شخص ديگر
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بکار رود ،و اطالعات ارائه شده توسط سازمان مبارزه با دوپينگ در اين وضعيت
خاص برای هر روندی از مديريت نتايج مطابق با کد نميتواند توسط ورزشکار
يا شخص ديگر عليه سازمان مبارزه با دوپينگ ورزشکار بکار رود .چنين توافقي
نبايد مانع استفاده سازمان مبارزه با دوپينگ ،ورزشکار يا شخص ديگر از
هرگونه اطالعات يا مدرک جمعآوری شده ديگری از هر منبعي به غير از آنچه
در توافقنامه درآن محدوده زماني مشخص نموده ،گردد.
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