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ЧАСТ ПЪРВА: ВЪВЕДЕНИЕ, РАЗПОРЕДБИ НА КОДЕКСА, РАЗПОРЕДБИ НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.0. Въведение и обхват
Основната цел на Международния стандарт за тестване и разследвания е да спомогне за
осъществяването на интелигентно и ефективно тестване (По време на състезания и
Извънсъстезателно), и за запазването на целостта и идентичността на взетите Проби от момента на
уведомяване на Спортиста, че е бил избран за Тестване, до доставянето на Пробите в Лабораторията
за анализ. За тази цел Международният стандарт за тестване и разследвания (заедно
Приложенията към него) въвежда задължителни стандарти за планиране на разпределението на
проверките (включително по отношение на събирането и използването на информация за
местонахождение на Спортистите), за уведомяването на Спортистите, подготовката и вземането на
Проби, сигурността/след-тестовото управление на Пробите и документацията, както и за
транспортирането на Пробите до Лабораториите за анализ.
Друга цел на Международния стандарт за тестване и разследвания е да въведе задължителни
стандарти за ефикасно и ефективно събиране, оценка и използване на поверителни антидопингови
сведения, а също и за ефикасно и ефективно провеждане на разследвания на вероятни нарушения на
антидопинговите правила.
Международният стандарт за тестване и разследвания се допълва от Технически документи,
изготвени от САА с цел да се осигурят достатъчно подробности и да се помогне на Антидопинговите
организации при изпълнението на техните задълженията в съответствие със Световната антидопингова
програма. Техническите документи са задължителни. Процесите по управление на резултати, които
преди се съдържаха в Международния стандарт за тестване и разследвания, сега са включени в
Международния стандарт за управление на резултати.
Термините, които са използвани в настоящия Международен стандарт, и чиито дефиниции са дадени
в Кодекса, са изписани в курсив. Термините, на които са дадени дефиниции в този или в друг
Международен стандарт, са подчертани.

2.0. Разпоредби на Кодекса
Следните членове на Кодекса са пряко приложими в Международния стандарт за тестване и
разследвания. Те могат да бъдат намерени чрез позоваване на самия Кодекс:
•
•
•
•

член 2 от Кодекса
член 5 от Кодекса
член 6 от Кодекса
член 8 от Кодекса

•
•
•
•
•
•
•

член 10 от Кодекса
член 12 от Кодекса
член 13 от Кодекса
член 14 от Кодекса
член 20 от Кодекса
член 21 от Кодекса
член 23 от Кодекса
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3.0. Дефиниции и тълкуване
3.1. Термини, чието определение е дадено в Кодекса, и които са използвани в
Международния стандарт за тестване и разследвания
АДАМС: Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност е интернет-базиран
инструмент за управление на база данни, който служи за въвеждане, съхраняване, обмен и докладване
на данни, и е създаден, за да подпомага заинтересованите страни и САА при осъществяването на техните
антидопингови дейности в съответствие със законодателството за защита на данните.
Неблагоприятен аналитичен резултат: Доклад от акредитирана от САА или друга одобрена от САА
лаборатория, съгласно който, в съответствие с Международния стандарт за лаборатории, в дадена
Проба е установено наличие на Забранена субстанция или нейни Метаболити или Маркери или
доказателство за Употреба на Забранен метод.
Неблагоприятен профилен резултат: Доклад, идентифициран като Неблагоприятен профилен
резултат, както е описано в приложимите Международни стандарти.
Антидопингова организация (АДО): САА или Подписала страна, която отговаря за приемането на
правила за иницииране, прилагане или привеждане в действие на всяка част от процедурата за
Допингов контрол. Това включва, например, Международния олимпийски комитет, Международния
параолимпийски комитет, други Организации за спортни прояви от най-висок ранг, които извършват
Тестване по време на своите Спортни прояви, Международните федерации и Националните
Антидопингови организации.
Спортист: Всяко Лице, което участва в спортна дейност на международно (съобразно определеното от
всяка Международна федерация) или национално ниво (съобразно определеното от всяка Национална
антидопингова организация). Всяка Антидопингова организация има правото на преценка за
прилагане на антидопинговите правила спрямо Спортист, който не е такъв нито на международно,
нито на национално ниво, и по този начин да го приравни към определението „Спортист”. По
отношение на Спортисти, които не са такива нито на международно, нито на национално ниво,
Антидопинговата организация може да реши: да проведе ограничено Тестване или да не проведе
Тестване; да анализира Пробите с ограничен обхват на Забранените субстанции; да изиска
ограничена информация за местонахождение или въобще да не иска такава; да не поиска
предварителни РТУ. Ако обаче бъде извършено нарушение на антидопинговите правила съгласно член
2.1, член 2.3 или член 2.5 от Спортист, спрямо който Антидопинговата организация е решила да
упражни правомощията си за тестване, и който се състезава на по-ниско от международно или
национално ниво, трябва да се приложат Последствията, предвидени в Кодекса. За целите на член 2.8
и член 2.9, както и за целите на антидопинговата информация и Образователна дейност, Спортист е
всяко Лице, което участва в спортна дейност под юрисдикцията на Подписала страна, правителство или
друга спортна организация, приела Кодекса.
[Коментар към определението за „Спортист“: Лицата, които участват в спорт, могат да попадат
в една от следните пет категории: 1) Състезател на международно ниво, 2) Състезател на
национално ниво, 3) Лица, които не са Спортисти на международно или национално ниво, но спрямо
които Международна федерация или Национална антидопингова организация е избрала да
упражнява правомощия; 4) Състезател аматьор и 5) Лица, спрямо които никоя Международна
федерация или Национална антидопингова организация няма или не е избрала да упражнява
правомощия. Всички Спортисти на международно или национално ниво са обект на
антидопинговите правила на Кодекса, като точните дефиниции за спорт на международно и

ISTI - януари 2021 г.

стр. 7 от 85

национално ниво трябва да бъдат предвидени в антидопинговите правила на Международните
федерации и Националните Антидопингови организации.]
Биологичен паспорт на Спортиста: Програмата и методите за събиране и класифициране на
информация, описани в Международния стандарт за тестване и разследвания и в Международния
стандарт за лаборатории.
Спортно-техническо лице: Всеки треньор, инструктор, мениджър, агент, член на екипа на отбор,
длъжностно или медицинско лице, парамедицински персонал, родител, както и всяко друго Лице, което
работи с, предоставя лечение или оказва съдействие на Спортист, участващ или подготвящ се за
участие в спортно състезание.
Опит: Целенасочено участие в поведение, което съставлява значителна стъпка по посока на поведение,
планирано да доведе до извършването на нарушение на антидопинговите правила. При условие, обаче,
че няма нарушение на антидопинговите правила само въз основа на Опит за извършване на нарушение,
ако Лицето се откаже от Опита преди разкриването му от трето лице, което не участва в този Опит.
Атипичен резултат: Резултат, отразен в доклад от акредитирана от САА лаборатория или друга
одобрена от САА лаборатория, който налага да бъде проведено допълнително разследване както е
предвидено в Международния стандарт за лаборатории или свързаните с него Технически
документи, преди да бъде решено дали е налице Неблагоприятен аналитичен резултат.
Атипичен профилен резултат: Доклад, описан като атипичен профилен резултат в приложимите
Международни стандарти.
САС: Спортният арбитражен съд.
Кодекс: Световният антидопингов кодекс.
Състезание: Единична надпревара, двубой, мач или единично спортно съревнование. Например,
баскетболен мач или олимпийските финали на 100м бягане в леката атлетика. За етапните надпревари
и други спортни съревнования, където наградите се дават на дневна или друга междинна база,
разликата между Състезание и Спортна проява се определя според правилника на съответната
Международна федерация.
Последствия от нарушения на антидопинговите правила („Последствия”): Нарушаването на
антидопинговите правила от Спортист или друго Лице може да доведе до едно или повече от следните
Последствия: (а) Анулиране на резултати (дисквалифициране) означава, че постигнатите от Спортиста
резултати в конкретно Състезание или Спортна проява са обявени за невалидни с всички произтичащи
от това Последствия, включително отнемане на медали, точки и награди; (б) Лишаване от
състезателни права означава, забрана за участие на Спортист или друго Лице в състезания или други
дейности за определен период от време, поради извършено нарушение на антидопингово правило,
както и лишаване от финансиране съгласно член 10.14.1.; (в) Временно отстраняване означава
налагане на временна забрана на Спортист или друго Лице за участие в Състезание или спортни
дейности преди окончателното решение от изслушване, провеждано в съответствие с член 8; (г)
Финансови последствия означава налагане на финансови санкции поради нарушение на
антидопинговите правила или възстановяване на разходи, свързани с нарушение на антидопинговите
правила; и (д) Публично оповестяване означава разгласяване или разпространение на информация
сред широката общественост или сред Лица, извън кръга на лицата, имащи право на ранно известяване
в съответствие с член 14. Отборите в Отборните спортове могат също да подлежат на Последствия по
реда на член 11.
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Количествен праг: Стойността на резултата за субстанция с определен праг в Проба, над които ще бъде
докладван Неблагоприятен аналитичен резултат както е предвидено Международния стандарт за
лаборатории.
Делегирана трета страна: Всяко Лице, на което Антидопингова организация делегира всеки аспект
на Допинговия контрол или антидопингови Образователни програми, включително, но не само, трети
страни или други Антидопингови организации, които провеждат пробовземане или други услуги за
Допингов контрол или антидопингови Образователни програми за Антидопинговата организация
или Лица, изпълняващи ролята на независими изпълнители, които извършват услуги за Допингов
контрол за Антидопинговата организация (напр. външни служители по Допингов контрол или
придружители). Това определение не включва САС.
Допингов контрол: Всички дейности и процедури от изготвянето на план за разпределение на
проверките до окончателното разпореждане по всяко обжалване и прилагане на Последствията, както
и всички междинни дейности и процедури, включително, но не само: Тестване, разследвания,
информация за местонахождение, РТУ, вземане и обработка на Проби, лабораторен анализ, Управление
на резултати, изслушвания и обжалване, както и разследвания или процедури, свързани с нарушения
по член 10.14 (Статус по време на Лишаване от състезателни права или Временно отстраняване).
Образователни дейности: Процес на научаване с цел насаждане на ценности и развиване на
поведение, което насърчава и защитава спортния дух, а също и за предотвратяване на умишлена и
неволна употреба на допинг.
Спортна проява: Серия от единични Състезания, провеждани съвместно от един ръководен орган
(например Олимпийски игри, Световни шампионати на Международна федерация или
Панамериканските игри).
Място на провеждане на Спортна проява: Местата, определени от ръководния орган на Спортната
проява.
По време на Състезание (Състезателен): Периодът, започващ в 11.59 ч. вечерта в деня преди
Състезание, в което Спортистът е заявен за участие, до приключване на Състезанието и свързаната
с него процедура за пробовземане във връзка със Състезанието. При условие обаче, че САА може да
одобри алтернативна дефиниция, за конкретен спорт, ако Международната федерация представи
убедителна обосновка, че е необходима различна дефиниция за нейния спорт. След такова одобрение
от САА , алтернативната дефиниция трябва да се следва от всички Организации за спортни събития от
най-висок ранг за конкретния спорт.
[Коментар към определението „По време на състезание“: Наличието на общоприето определение
за „По време на състезание“ осигурява по-голяма хармонизация между Спортистите във всички
спортове, елиминира или намалява объркването между Спортистите относно съответния период
за Тестване по време на състезание, избягва Неблагоприятни аналитични резултати по невнимание
между Състезанията по време на Спортна проява и подпомага за предотвратяване на евентуални
ползи от вещества за повишаване на представянето, които са забранени Извън състезанието, да
бъдат пренесени в периода на Състезанието.]
Програма за независими наблюдатели: Екип от наблюдатели и/или одитори, под ръководството на
САА, които наблюдават и дават насоки по отношение на процедурата за Допингов контрол преди или
по време на някои Спортни прояви, и докладват своите наблюдения като част от мониторинговата
програма за съответствие на САА.
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Лишаване от състезателни права: вж. Последствия от нарушенията на антидопинговите правила.
Международна спортна проява: Спортна проява или Състезание, чийто ръководен орган или орган
за назначаване на технически лица е Международният олимпийски комитет, Международният
параолимпийски комитет, Международна федерация, Организация за спортни прояви от най-висок
ранг или друга международна спортна организация.
Състезател на международно ниво: Спортист, който се състезава в спорт на международно ниво,
както е дефинирано от всяка Международна федерация, в съответствие с Международните стандарти
за тестване и разследвания.
Международен стандарт: Стандарт, приет от САА, в подкрепа на Кодекса. Спазването на
Международен стандарт (за разлика от спазването на всякакви други стандарти, практики или
процедури) е достатъчно условие, за да се счита, че процедурите, които са предвидени в него, са били
надлежно изпълнени. Международните стандарти включват и издадените съгласно тях Технически
документи.
Маркер: Съединение, група съединения или биологична(и) величина(и), които сочат към използване на
Забранена субстанция или Забранен метод.
Непълнолетно лице: Физическо лице, което не е достигнало възраст от осемнадесет години.
Национална антидопингова организация: Организация(и), която всяка държава обособява като
притежател на основните правомощия и отговорности, свързани с приемането и прилагането на
антидопингови правила, ръководенето на пробовземане, управлението на резултати от проверки и
провеждането на Управление на резултати на национално ниво. Ако такава организация не бъде
обособена от компетентните публични органи, нейните функции се поемат от Националния олимпийски
комитет или от упълномощен от него орган.
Национална спортна проява: Спортна проява или Състезание, в което участват Спортисти на
международно и национално ниво, което не е Международна спортна проява.
Състезател на национално ниво: Спортисти, които се състезават в спорт на национално ниво
съгласно определението от всяка Национална антидопингова организация, в съответствие с
Международния стандарт за тестване и разследвания.
Национален олимпийски комитет (НОК): Организация, призната от Международния олимпийски
комитет. Терминът Национален олимпийски комитет включва и всички национални спортни
конфедерации на държавите, в които националната спортна конфедерация поема типичните
отговорности на Националния олимпийски комитет в сферата на борбата срещу допинга.
Извън състезание (Извънсъстезателен): Всеки период, който не е състезателен.
Лице: Физическо лице, организация или юридическо лице.
Забранен метод: Метод, посочен като такъв в Забранителния списък.
Забранена субстанция: Субстанция или клас от субстанции, посочени като такива в Забранителния
списък.
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Защитено лице: Спортист или друго физическо Лице, което към момента на нарушение на
антидопинговото правило: (1) не е навършило шестнадесет (16) години; (2) не е навършило осемнадесет
(18) години и не е включено в нито един Регистър на Спортистите за тестване и никога не се е
състезавало в Международна спортна проява в открита категория; или (3) по причини, различни от
възрастта, за него е определено, че няма правоспособност съгласно приложимото национално
законодателство.
[Коментар към определението за „Защитено лице“: Кодексът третира Защитените лица по
различен начин от другите Спортисти или Лица при определени обстоятелства въз основа на
разбирането, че когато е под определена възраст или интелектуален капацитет, Спортист или
друго Лице може да не притежава умствената способност да разбира и оценява забраните срещу
дадено поведение, съдържащи се в Кодекса. Това включва, например, параолимпийски атлет с
документирана липса на дееспособност поради интелектуално увреждане. Терминът „отворена
категория“ има за цел да изключи състезания, които се ограничават до категории за младши или
възрастови групи.]
Временно отстраняване: вж. Последствия от нарушения на антидопинговите правила по-горе.
Състезател аматьор: Физическо лице, което е дефинирано по този начин от съответната Национална
антидопингова организация, при условие обаче, че терминът не включва Лице, което в рамките на пет
(5) години преди да извърши нарушение на антидопингово правило, е било Състезател на
международно ниво (съгласно определението на всяка Международна федерация в съответствие с
Международния стандарт за тестване и разследвания ) или Състезател на национално ниво
(съгласно определението на всяка Национална антидопингова организация в съответствие с
Международния стандарт за тестване и разследвания), представлявало е държава в Международна
спортна проява в отворена категория или е било включено в Регистър на Спортистите за тестване
или в друг регистър с информация за местонахождение, поддържан от Международна федерация или
Национална антидопингова организация.
[Коментар към термина „Състезател аматьор“: Терминът „отворена категория“ има за цел да
изключи състезания, които се ограничават до категории за младши или възрастови групи.]
Регистър на Спортисти за тестване: Регистър на най-високоприоритетните Спортисти, който се
изготвя поотделно на международно ниво от Международните федерации и на национално ниво от
Националните Антидопингови организации, които Спортисти подлежат на целенасочено
Състезателно и Извънсъстезателно Тестване като част от плана за разпределение на проверките на
Международната федерация или Националната антидопингова организация, и поради тази причина
такива Спортисти са задължени да предоставят информация за местонахождението си съгласно член
5.5 и Международния стандарт за тестване и разследвания.
Управление на резултати: Процесът, обхващащ срока между уведомяването съгласно член 5 от
Международния стандарт за управление на резултати или в някои случаи (например Нетипичен
резултат, Биологичен паспорт на Спортиста, непредоставяне на информация за местонахождение),
онези стъпки за предварително уведомяване, които са изрично предвидени в член 5 от Международния
стандарт за управление на резултати, през обвинението и чак до окончателното разрешаване на
случая, включително до приключването на процеса на изслушване на първа инстанция или след
обжалването (ако е била подадена жалба).
Проба или спесимен: Биологичен материал, взет за целите на допинговия контрол.
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[Коментар към определението за „Проба или спесимен“: Има случаи, в които се твърди, че вземането на
кръвни Проби нарушава принципите на някои културни или религиозни групи. Беше установено, че няма
основания за подобни твърдения.]
Подписали страни: Организациите, които са приели Кодекса и са дали съгласие за неговото прилагане
както е предвидено в член 23.
Значително съдействие: За целите на член 10.7.1., Лице, оказващо Значително съдействие е длъжно:
(1) да разкрие напълно в писмени показания или интервю на запис, цялата информация, която
притежава във връзка с нарушение на антидопинговите правила или в друга процедура, описана в член
10.7.1.1; и (2) да окаже пълно съдействие при разследването и отсъждането по случай или въпрос,
свързани с тази информация, включително, например, да даде свидетелски показания по време на
изслушване по молба на Антидопинговата организация или разглеждащия състав. Освен това,
предоставената информация трябва да бъде достоверна и да касае важна част от всеки случай или
образувано производство, а в случай че няма образувано производство – да дава достатъчно основания,
въз основа на които да може да бъде заведено дело или производство.
Фалшифициране: Умишлено поведение, което компрометира процедурата за Допингов контрол, но
което в противен случай не би било включено в дефиницията на Забранени методи. Фалшифицирането
включва, без ограничение, предлагане или приемане на подкуп за извършване на действие или за
бездействие, предотвратяване на пробовземане, извършване на действия, които засягат или правят
невъзможен анализа на Проба, фалшифициране на документи, представени на Антидопингова
организация, комисия за издаване на РТУ или изслушващ състав, даване на неверни показания от страна
на свидетел, извършване на друго измамно действие срещу Антидопингова организация или
изслушващ орган с цел да се повлияе върху Управлението на резултати или налагането на
Последствия, както и всяка друга подобна умишлена намеса или Опит за намеса във всеки аспект на
Допинговия контрол.
[Коментар към определението за „Фалшифициране“: Например, настоящият член забранява
промяната на идентификационни номера във формуляра за Допингов контрол по време на Тестване,
счупването на бутилка „Б" по време на анализа на Проба „Б“, промяната на Проба чрез добавянето
на чужда субстанция, сплашването или опита да се сплаши потенциален свидетел или свидетел,
който е дал показания или информация в процеса на Допингов контрол. Фалшифицирането включва
неправомерно поведение, което се случва по време на Управлението на резултатите и в процеса на
изслушване. Виж член 10.9.3.3. от Кодекса. Въпреки това обаче, действия, предприети като част от
законната защита на дадено Лице срещу обвинение за нарушаване на антидопинговите правила, не
се считат за Фалшифициране. Обидно поведение спрямо длъжностно лице по Допингов контрол или
друго Лице, участващо в Допинговия контрол, което иначе не представлява Фалшифициране, се
разглежда в дисциплинарните правила на спортните организации.]
Целево тестване: Подбор на определени Спортисти за Тестване, въз основа на критерии, предвидени в
Международния стандарт за тестване и разследвания.
Отборен спорт: Спорт, при който смяната на играчи по време на Състезание е позволена.
Технически документ: Документ, който се приема и публикува от САА периодично, и който съдържа
задължителни технически изисквания по специфични антидопингови въпроси както е предвидено в
Международен стандарт.
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Тестване: Частите от процедурата за Допингов контрол, включващи планиране на разпределението на
проверките, вземането и обработката на Проби и транспортирането на Проби до Лабораторията.
САА: Световната антидопингова агенция.

3.2. Определения на термини, които са специфични за Международния стандарт за
лаборатории (МСЛ):
Адаптивен модел: Математически модел, създаден за установяване на необичайни дългосрочни
резултати от Спортисти. Моделът изчислява вероятността от дългосрочен профил на стойностите на
Маркер, приемайки, че Спортистът е в нормално физиологично състояние.
Аналитично тестване: Елементи от процедурата за Допингов контрол, които се провеждат в
Лаборатория и включват боравене с Проби, анализ и докладване на резултати.
Звено за управление паспорта на спортиста (ЗУПС): Звено, което се състои от Лице или Лица, които
отговарят за навременното управление на Биологичния паспорт на Спортиста в АДАМС от името на
Попечителя на паспорта.
Потвърдителна процедура: Процедура за аналитично тестване, чиято цел е да потвърди наличието
и/или когато е приложимо, да потвърди концентрацията/съотношението/резултата и/или да установи
произхода (екзогенен или ендогенен) на една или повече специфични Забранени субстанции,
Метаболит(и) на Забранени субстанции или Маркер(и) за използването на Забранена субстанция или
Забранен метод в дадена Проба.
Лаборатория(и): (А) лаборатория(и), акредитирана(и) от САА, която прилага Методи за тестване и
процедури, с цел да осигури доказателствени данни за установяване и/или идентифициране на
Забранени субстанции или Забранени методи от Забранителния списък, а ако е приложимо,
количествено определяне на Прагова субстанция в Проби от урина или други биологични среди в
контекста на дейностите, свързани с Допинговия контрол.

Лаборатория(и), одобрена(и) от САА за Биологичния паспорт на Спортиста (БПС):
Лаборатория(и), която по друг начин не е акредитирана от САА, и която прилага Аналитични методи
и процедури в подкрепа на хематологичния модул на програмата за БПС, в съответствие с
критериите за одобрение на неакредитирани лаборатории за БПС.

3.3. Определения на термини, които са специфични за Международния стандарт за
управление на резултати:
Неспазване на задължения: Термин, който се използва с цел да се опишат нарушения на
антидопинговите правила съгласно членове 2.3 и/или 2.5 от Кодекса.
Неподаване на информация: Неподаването от страна на Спортист (или от трета страна, на която
Спортистът е делегирал тази задача) на точна и пълна Информация за местонахождение, която
позволява Спортистът да бъде намерен за Тестване по времето и на местата, посочени в
Информацията за местонахождение, или липсата на актуализация на Информацията за
местонахождение, когато това е необходимо, за да се гарантира, че тя е точна и пълна, в съответствие с
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член 4.8 от Международния стандарт за тестване и разследвания и Приложение Б към
Международния стандарт за управление на резултати.
Пропуснат тест: Когато Спортист не е на разположение за Тестване на мястото и в часа, посочени в 60минутния времеви интервал, указан в неговата Информация за местонахождение за въпросния ден, в
съответствие с член 4.8 от Международния стандарт за тестване и разследвания и Приложение Б към
Международния стандарт за управление на резултати.
Паспорт: Съвкупност от всички релевантни данни, уникални за всеки индивидуален Спортист, които
могат да включват дългосрочни профили на Маркери, уникални за дадения Спортист хетерогенни
фактори и друга подходяща информация, която може да помогне при оценката на Маркерите.
Попечител на паспорта: Антидопинговата организация, отговорна за Управление на резултатите от
Паспорта на Спортиста и за предоставяне на съответната информация, свързана с Паспорта на дадения
Спортист, на друга/и Антидопингова/и организация/и.
Орган за управление на резултати: Антидопинговата организация, отговорна за Управлението на
резултати във всеки конкретен случай.
Непредоставяне на информация за местонахождение: Неподаване на информация или Пропуснат тест.

3.4. Определения на термини, които са специфични за Международния стандарт за
защита на личния живот и личните данни:
Обработка (и производните от нея - Обработване и Обработен/а): Събиране, достъп, задържане,
съхранение, разкриване, прехвърляне, предаване, изменение, изтриване или използване по всеки друг
начин на Лична информация.

3.5. Определения на термини, които са специфични за Международния стандарт за
тестване и разследвания
Служител, извършващ вземане на кръв (СИВК): Квалифициран служител, упълномощен от съответната
Организация, вземаща проби, да взема кръвни Проби от Спортист.
Ред за предаване на проби: Поредицата от физически лица или организации, които носят отговорност
за съхранението на Пробата от даването на самата Проба до получаването ѝ в Лабораторията за анализ.
Придружител (шаперон): Длъжностно лице, което е преминало съответното обучение и е
упълномощено от Организацията, вземаща проби, да извършва специфични дейности, включително
една или повече от следните (по избор на Организацията, вземаща проби): известяване на Спортиста,
който е избран да даде Проба; придружаване и наблюдение на Спортиста до пристигането му в
Станцията за допингов контрол; придружаване и/или наблюдение на Спортисти, които се намират
в Станцията за допингов контрол и/или присъствие по време на и потвърждаване на даването на
Проба, при наличие на съответната квалификация.
Изисквания за местонахождение съгласно член 2.4 от Кодекса: Изискванията за местонахождение,
предвидени в член 4.8, които се прилагат за състезатели, включени в Регистъра на спортистите
за тестване на Международна федерация или Национална антидопингова организация.
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Координатор на допинговия контрол: Антидопингова организация или Делегирана трета
страна, която координира всеки аспект на Допинговия контрол от името на Антидопингова
организация. Съгласно Кодекса, в крайна сметка Антидопинговата организация винаги остава
отговорна за спазването на изискванията на Международния стандарт за тестване и
разследвания, Разрешенията за терапевтична употреба, защитата на личния живот и личните
данни и Управлението на резултати.
Служител по допингов контрол (СДК): Длъжностно лице, което е преминало съответното обучение и е
упълномощено от Организацията, вземаща проби, да осъществява дейностите, възложени на СДК
съгласно Международния стандарт за тестване и разследвания.
Станция за допингов контрол: Място, където се провежда Сесия по вземане на Проба в съответствие с
член 6.3.2.
Експерт: Експерт(и) и/или Експертна група с познания в съответната област, избрани от
Антидопинговата организация и/или от Звеното за управление на паспорта на Спортиста, чиято
отговорност е да дадат оценка на Паспорта. Експертът трябва да бъде външно лице по отношение на
Антидопинговата организация.
По отношение на Хематологичния модул, Експертната група трябва да бъде съставена от минимум трима
(3) Експерти, които имат квалификации в една или повече области като клинична и лабораторна
хематология, спортна медицина или физиология на упражненията, според начина на тяхното прилагане
спрямо кръвния допинг. По отношение на Стероидния модул, Експертната група трябва да бъде
съставена от минимум три (3) лица, които имат квалификации в областта на лабораторния стероиден
анализ, стероидния допинг и метаболизъм и/или клиничната ендокринология. По отношение на двата
модула, Експертната група трябва да се състои от Експерти с допълващи се познания, така че всички
съответни области да бъдат представени. Експертната група може да включва екип от минимум трима
(3) назначени Експерти и ad hoc Експерт(и), които може да са необходими по искане на някой от
назначените Експерти или от Звеното за управление на паспорта на спортиста при Антидопинговата
организация.
Състезателен ден: Както е описано в член 4.8.8.4.

Тестване без предизвестие: Вземане на Проба, което се случва без предварително
предупреждение на Спортиста, при което Спортистът бива придружен през цялото време от
момента на уведомяването, до даването на Проба.
Избор на случаен принцип: Избор на Спортисти за Тестване, което не е Целево тестване.
Оценка на риска: Оценка на риска от употребата на допинг в даден спорт или спортна дисциплина, която
оценка се прави от Антидопингова организация в съответствие с член 4.2.
Организация, вземаща проби: Организацията, която отговаря за вземането на Проби в съответствие с
изискванията на Международния стандарт за тестване и разследвания, независимо дали това е (1)
самата Тестваща организация или (2) Делегирана трета страна, на която са предоставени или
възложени правомощия за провеждане на Тестване. Съгласно Кодекса в крайна сметка Тестващата
организация винаги остава отговорен за спазване на изискванията на Международния стандарт за
тестване и разследвания, свързани с вземането на Проби.
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Консумативи за вземане на проби: бутилки „А“ и „В“, комплекти или контейнери, съдове за вземане на
проби, епруветки или друго оборудване, използвани за вземане, запазване и съхранение на Проби по
всяко време през и след Сесията за вземане на Проба, и отговарящи на изискванията на член 6.3.4.
Персонал, вземащ проби: Събирателен термин, отнасящ се за квалифицираните длъжностни лица,
упълномощени от Организацията вземаща проби, да изпълняват или да помагат за дейностите по време
на Сесията за вземане на проби.
Сесия за вземане на проби: Всички последователни дейности, в които Спортистът участва пряко от
момента на първоначалния контакт, докато напусне Станцията за допингов контрол, следкато е дал
своята Проба(и).
Подходящо относително тегло за анализ: За Проби с минимален обем 90 mL и по- малко от 150 mL,
относително тегло 1.005 или повече, измерено с рефрактометър, или 1.010 или повече с лабораторни
лентички. За Проби с обем 150 mL или повече, относително тегло 1.003 или повече, измерено само с
рефрактометър.
Подходящо количество урина за анализ: Минимално количество 90 mL, без значение дали
Лабораторията ще анализира Пробата за всички или само за някои Забранени субстанции или
Забранени методи.
Защита срещу фалшифициране: Отнася се до наличието на един или повече индикатори или защити
срещу достъп, включени в, или където е подходящо, приложени към Консумативите за вземане на
проби, които ако са нарушени, липсващи или повредени по друг начин, могат да дадат видимо
доказателство, че е налице Фалшифициране или Опит за фалшифициране на Консумативите за
вземане на проби.
Отборна дейност/дейности: Спортни дейности, извършвани от Спортистите колективно като част от
отбор (напр. тренировка, пътуване, тактическа подготовка) или под наблюдението на отбора (напр.
лечение от лекар на отбора).
Технически документ за анализ, специфичен за конкретен спорт (ТДАСКС): Технически документ който
определя минималните нива на анализ, които Антидопинговите организации трябва да прилагат за
спортове и спортни дисциплини по отношение на определени Забранени субстанции и/или Забранени
методи, които е вероятно да бъдат надвишени при конкретните спортове или спортни дисциплини.
Тест/Тестове: Всяка комбинация от Проби, взети (и анализирани) от един Спортист по време на една
Сесия за вземане на проби.
План за разпределение на проверките: Документ, съставен от Антидопингова организация, планиращ
Тестовете на Спортистите, в съответствие с изискванията на член 4.
Тестваща организация: Антидопингова организация, която упълномощава Тестването на
Спортисти, спрямо които има правомощия. Тя може да упълномощи Делегирана трета страна да
провежда Тестване съгласно правомощията и в съответствие с правилата на Антидопинговата
организация. Подобно упълномощаване трябва да бъде документирано. Антидопинговата
организация, разрешаваща Тестването, остава Тестваща организация и в крайна сметка, съгласно
Кодекса, е отговорна да гарантира, че Делегираната трета страна провежда Тестването в
съответствие с изискванията на Международния стандарт за тестване и разследвания.
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Доклад за неуспешен опит за вземане на Проба: Подробен доклад за неуспешен опит за вземане на
Проба от Спортист, включен в Регистъра на спортистите за тестване или определен за Тестване,
в който доклад се предоставя информация за датата на направения опит, посетеното място, точното
време на пристигане и напускане на мястото, стъпките, предприети на място за откриване на Спортиста
(включително подробности за всеки осъществен контакт с трети лица) и други съществени подробности
за опита.
Подаване на информация за местонахождение: Информация, предоставена от Спортист или от
името на Спортист, включен в Регистъра на спортистите за тестване (или определен за Тестване,
ако е приложимо), която установява местонахождението на Спортиста през следващото тримесечие в
съответствие с член 4.8.

3.6. Тълкуване:
3.6.1.

Официалната версия на Международния стандарт за тестване и разследвания се
публикува на английски и френски език. В случай на противоречия във версиите,
английският текст има предимство.

3.6.2.

Подобно на Кодекса, Международният стандарт за тестване и разследвания е
изготвен при зачитане на принципите на пропорционалност, правата на човека и другите
приложими правни принципи. Той трябва да се тълкува и прилага в този контекст.

3.6.3.

Коментарите към различни клаузи от Международния стандарт за тестване и
разследвания следва да се използват като насоки за неговото тълкуване.

3.6.4.

Освен ако не е упоменато друго, препратките към раздели и членове са препратки към
раздели и членове от Международния стандарт за тестване и разследвания.

3.6.5.

На местата, където в Международния стандарт за тестване и разследвания е
използван терминът „дни“, това означава календарни дни, освен ако не е указано друго.

3.6.6.

Приложенията към Международния стандарт за тестване и разследвания имат
същия задължителен характер както всички други части от Международния стандарт.
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РАЗДЕЛ ВТОРИ: СТАНДАРТИ ЗА ТЕСТВАНЕ
4.0. Планиране на ефективно Тестване
4.1. Цел
4.1.1.

Всяка Антидопингова организация е задължена да планира и извършва
интелигентно Тестване на Спортистите под нейна юрисдикция, пропорционално
на риска от употребата на допинг, и ефективно да открива и предотвратява
допинговите практики. Целта на член 4 е да очертае стъпките, необходими за
Оценка на риска и за изработване на План за разпределение на проверките, който
да удовлетвори това изискване. Член 23.3. от Кодекса изисква Подписалите страни
да отделят достатъчно ресурси, за да изпълняват програмите за Тестване във
всички области, които съответстват на Кодекса и Международните стандарти.

4.1.2.

Всяка Антидопингова организация трябва да гарантира, че в планирането на
разпределението на проверките за нейните Спортисти или в процеса на избиране на
Спортистите за тестване, не участва Спортно-технически персонал и други Лица, при
които е налице конфликт на интереси.

4.1.3.

Антидопинговата организация трябва да документира изготвената от нея Оценка на
риска и Плана за разпределение на проверките, и при поискване, да ги предостави на
САА. Антидопинговата организация трябва да може да докаже по задоволителен за
САА начин, че е направила правилна оценка на съответните рискове и че е разработила
и/или е изпълнила съответния План за разпределение на проверките въз основа на
резултатите от тази оценка.

4.1.4.

Антидопинговата организация се задължава да наблюдава, оценява и актуализира
своята Оценка на риска и Плана за разпределение на проверките през годината/цикъла
в контекста на променящите се обстоятелства, и да изпълнява Плана за разпределение
на проверките.

4.2. Оценка на риска
4.2.1.

Началната точка при изготвяне на План за разпределение на проверките се счита
добросъвестно изготвената Оценка на риска. Тази оценка трябва да вземе предвид
(като минимум) следната информация:
а)

физическите и други нужди на съответния спорт(ове) (и/или спортна(и)
дисциплина(и) в рамките на този спорт), като се вземат предвид по-специално
физиологичните изисквания за дадения спорт(ове)/спортна(и) дисциплина(и);

б)

кои са Забранените субстанции и/или Забранените методи, които според
Спортистите вероятно биха подобрили постиженията в съответния спорт(ове)/
спортна(и) дисциплина(и);

в)

какви са наградите и/или потенциалните стимули за допинг на различните нива в
дадения спорт(ове)/спортна(и) дисциплина(и) или за нациите, участващи в този
спорт(ове)/спортна(и) дисциплина(и);
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г)

историята на допинга в спорта/спортната дисциплина, нацията(те) и/или
Спортната проява;
[Коментар към член 4.2.1.(г): Освен ако в дадения спорт не е била въведена
ефективна програма за Тестване, включваща проверки както По време на
състезания, така и Извън тях, липсата на предишни случаи или малкият брой
случаи с Неблагоприятни аналитични резултата не дава достатъчно
информация, дори почти никаква, по отношение на риска от допинг в дадения
спорт.]

д)

налични статистически данни и изследвания за тенденциите, свързани с допинг
(напр. данни за броя на изпълнените антидопингови тестове и доклади за
нарушения на антидопинговите правила, публикувани от САА; рецензирани
научни статии);

е)

получена информация/разузнавателни сведения за възможни допингови
практики в спорта (напр. препоръки на Лаборатория и ЗУПС; Доклади на
Персонала, вземащ проби; показания на Спортисти; информация от наказателни
разследвания; и/или друга получена информация/разузнавателни данни,
разработени в съответствие с Насоките на САА за събиране на информация и
споделяне на разузнавателни данни) в съответствие с член 11;

ж)

резултати от предишни цикли на планиране на разпределението на тестовете,
включително предходни стратегии за Тестване;

з)

в кои моменти по време на кариерата на даден Спортист в спорта/дисциплината,
той би имал най-голяма полза от Забранени вещества и/или Забранени методи;

и)

предвид структурата на сезона за въпросния спорт/дисциплина (включително
стандартни състезателни графици и тренировъчни схеми), по кое време през
годината/цикъла даден Спортист би имал най-голяма полза от Забранени
вещества и/или Забранени методи.

4.2.2.

Когато разработва своя План за разпределение на проверките, Антидопинговата
организация трябва да разгледа добросъвестно Оценката на риска за въпросния спорт
или дисциплина, изготвена от друга Антидопингова организация с припокриващи се
Правомощия за тестване. Международната федерация обаче не е обвързана с
оценката на риска от употребата на допинг в даден спорт или дисциплина, изготвена от
Националната антидопингова организация, както и обратно, Националната
антидопингова организация не е обвързана с оценката на риска от употребата на
допинг в даден спорт или дисциплина, изготвена от Международната федерация.

4.2.3.

Планирането на разпределението на проверките е непрекъснат процес, а не еднократна
дейност. Антидопинговата организация е задължена да прави редовен преглед на
своя План за разпределяне на проверките през годината/цикъла и да го адаптира
според нуждите, така че да отразява всяка нова получена информация и разузнавателни
сведения, разработени от Антидопинговата организация, и да взема предвид
резултатите от проверки, проведени от други Антидопингови организации.

4.2.4.

При разработването на Плана за разпределяне на проверките, Антидопинговата
организация трябва да включи изискванията на ТДАСКС.
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4.3. Определяне на Спортисти на международно и национално ниво
4.3.1.

Член 5.2 от Кодекса дава на различни Антидопингови организации правомощия за
Тестване на потенциално големи групи от Спортисти. Съобразно ограничените ресурси
на Антидопинговите организации обаче, в определението за „Спортист” в Кодекса се
залага възможност Националните антидопингови организации да ограничават броя на
Спортистите, подлежащи на проверка съгласно техните антидопингови програми (в
частност Тестване), до тези, състезаващи се на най-високо национално ниво (т.е.
Състезатели на национално ниво според определението на съответната
Антидопингова организация). Кодексът също така позволява на Международните
федерации да съсредоточат своите антидопингови програми (включително Тестването)
върху Спортисти, които се състезават редовно на международно ниво (т.е. Състезатели
на международно ниво според определението на съответната Международна
федерация).
[Коментар към член 4.3.1: Няма законови пречки за Международна федерация да
тества Спортист под нейната юрисдикция, който не е Състезател на
международно ниво, ако тази федерация прецени за целесъобразно, например, ако
Спортистът участва в Международна спортна проява. Освен това, както е
предвидено в определението са „Спортист” в Кодекса, всяка Национална
антидопингова организация може да вземе решение да включи в своята
антидопингова програма (включително в Тестването) Спортисти, които се
състезават на по-ниско от национално ниво. Въпреки всичко това, главният фокус
на Плана за разпределяне на проверките на всяка Международна федерация трябва
да бъдат Състезателите на международно ниво, респективно, основният фокус на
Плана за разпределяне на проверките на всяка Национална антидопингова
организация, трябва да бъдат Състезателите на национално и по-високо ниво.]

4.3.2.

Следователно, когато Оценката на риска и Планът за разпределяне на проверките
съгласно член 4.2 са готови, следващата стъпка е да се изготви подходящо определение
на термина „Състезател на международно ниво” (за Международна федерация) или
респективно на термина „Състезател на национално ниво” (за Национална
антидопингова организация), които ще подлежат на тестване от Антидопинговата
организация.
а)

всяка Международна федерация е свободна да определи свои критерии за
класифициране на Спортистите като Състезатели на международно ниво,
например, чрез ранглиста, участие в конкретни Международни спортни прояви и
др. Тя трябва да направи това определение добросъвестно и в съответствие с
отговорността си да защитава интегритета на своя спорт на международно ниво
(да демонстрира най-доброто от спорта пред широката общественост), като
създаде определение, което като минимум (и в съответствие с Оценката на риска,
изготвена във връзка със съответния спорт/спортна дисциплина) обхваща онези
Спортисти, които се състезават редовно на международно ниво или Спортисти,
чието представяне е на нивото на най- добрите световни постижения.
[Коментар към член 4.3.2(а): Кодексът изисква от всяка Международна
федерация да публикува ясно и разбираемо критериите, която тя използва, за
да класифицира Спортистите като Състезатели на международно ниво, така
че за всички да бъде ясно какви са разграниченията и как се класифицират тези
Спортисти. Например, ако критериите включват участие в определени
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Международни спортни прояви, то Международната федерация трябва да
публикува списък на тези конкретни Международни спортни прояви.]
б)

по същия начин, всяка Национална антидопингова организация има свободата да
определи критерии, които ще прилага за класифициране на Спортистите като
Състезатели на национално ниво. Тя трябва да направи това добронамерено, в
съответствие със своята отговорност да защитава интегритета на спорта на
национално ниво (източник на национална гордост в различни спортове, както и
стъпало към международни състезания, в това число и представяне на страната на
Международни прояви и Състезания). Следователно, определението би следвало
като минимум (и в съответствие с Оценката на риска, изготвена във връзка със
съответния спорт/спортна дисциплина) да обхваща онези Спортисти, които се
състезават на най-високо национално ниво в съответния спорт (например
държавни първенства или други Спортни прояви, определящи най-добрите в
съответния спорт/дисциплина в дадена страна, както и/или тези които могат да
бъдат избрани да представят страната си на Международни спортни прояви или
Състезания). Определението следва да обхване и онези национали, които по
принцип или често се състезават по-скоро в Международни спортни прояви и
Състезания (отколкото в национални такива), но които не са класифицирани като
Спортисти на международно ниво от тяхната Международна федерация.

4.4. Приоритизиране между спортове и/или дисциплини
4.4.1.

След това Антидопинговите организации трябва да преценят дали има фактори,
които оправдават разпределянето на ресурси за Тестване в даден спорт, дисциплина
или държава (според случая) с приоритет пред други. Това означава да се направи
оценка на относителните рискове от употребата на допинг:
а)

всяка Международна федерация да направи разпределяне на Тестовете между
различните дисциплини и държави в рамките на нейния спорт въз основа на
календара на Спортните прояви;

б)

всяка Национална антидопингова организация да направи разпределяне на
Тестовете между различните спортове и съгласно императивите на
националните антидопингови политики, които могат да дадат приоритет на едни
спортове пред други.
[Коментар към член 4.4.1(б): Изискванията и приоритетите на Националните
Антидопингови организации могат да бъдат различни. Например, една
Антидопингова организация може да има основателни причини да постави
като приоритетни (някои или всички) олимпийски спортове, докато друга
организация може да има основателни причини да избере като свои
приоритети други, т.нар. „национални” спортове, поради особеностите на
своята спортна култура и история. Тези различни императиви на политиките
са от съществено значение за всяка Антидопингова организация при
изработването на нейния план за разпределяне на проверките, паралелно с
оценката от нейна страна на относителните рискове от употребата на
допинг в различните спортове, които са под нейна юрисдикция. В резултат на
това например, Национална антидопингова организация може да реши в своя
План за разпределяне на проверките за даден период: (1) да разпредели
Тестване на определени Спортове под нейната юрисдикция, но не и на други; (2)
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да даде приоритет на едни спортове пред други не поради по-висок риск от
употребата на допинг в тези спортове, а поради по-голям национален
интерес, за да се гарантира интегритета на тези спортове.]
в)

по отношение на Спортни прояви от най-висок ранг - да се разпредели
Тестването между различните спортове и/или дисциплини, застъпени на тези
Спортни прояви.

г)

друг съществен фактор при разпределението на ресурсите за Тестване в рамките
на Плана за разпределяне на проверките е броят на Спортистите, участващи на
съответното ниво в дадения спорт (спортове) и/или дисциплина(и). Когато според
направената оценка рискът от употребата на допинг в два различни спорта, две
дисциплини или две държави е еднакъв, повече ресурси трябва да бъдат
разпределени за спорта, дисциплината или държавата, в които броят на
Спортистите е по-голям.

4.5. Приоритети между различни Спортисти
4.5.1.

След определянето на Състезатели на международно ниво и Състезатели на
национално ниво (виж член 4.3), както и на приоритетите между различните
спортове/дисциплини/държави (виж член 4.4), интелигентно изработеният План за
разпределяне на проверките трябва да предвижда Целево тестване, за да насочи
ресурсите за Тестване там, където те са най-необходими измежду всички Спортисти.
Поради тази причина Целевото тестване трябва да бъде приоритет, т.е. значителен
брой тестове, направени като част от Плана за разпределяне на проверките на
Антидопинговата организация трябва да бъде Целево тестване сред всичките ѝ
Спортисти.
[Коментар към член 4.5.1. Целевото тестване е приоритет, защото случайното
Тестване или претегленото Тестване на случаен принцип не са достатъчни, за да се
гарантира, че всички избрани Спортисти ще бъдат цялостно и напълно проверени.
Кодексът не налага Целево тестване да се прилага при наличието на основателни
съмнения за употреба на допинг или друга причина, но този факт не разрешава
използването на Целево тестване по причини, различни от легитимния допингов
контрол.]

4.5.2.

Антидопинговите организации ще прилагат Целево тестване върху следните
категории Спортисти:
а)

Международните федерации – върху Спортистите (особено такива, от
приоритетни дисциплини или държави), които се състезават редовно на найвисоко ниво в международни Състезания (напр. кандидати за медали от
олимпийски, параолимпийски игри и световни шампионати), определени от
ранглисти или други подходящи критерии.

б)

Националните Антидопингови организации - върху следните Спортисти от
приоритетни спортове:
(1)
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Спортни прояви) или други спортове с висок национален приоритет (или
Спортисти, които могат да бъдат селектирани за такива отбори);

в)

(2)

Спортисти, които тренират индивидуално, но се състезават в големи
Спортни прояви (например, олимпийски/параолимпийски игри, световни
шампионати и други многоспортови Спортни прояви) с възможност да
бъдат селектирани за такива Спортни прояви;

(3)

Спортисти, получаващи субсидии от обществени фондове;

(4)

Спортисти на високо ниво, които пребивават, тренират или се състезават в
чужбина.

(5)

Спортисти на високо ниво, които са национали на други държави, но
пребивават (без значение дали живеят, тренират, състезават се или по
други причини) на територията на държавата на дадена Антидопингова
организация; и

(6)

В сътрудничество с Международни федерации – Състезатели на
международно ниво.

За всички Антидопингови организации с Правомощия за тестване:
(1)

Спортисти, които са в период на Лишаване от права или Временно
отнемане на права;

(2)

Спортисти, които са били с висок приоритет за Тестване преди да се
оттеглят от спорта, и които желаят да се завърнат към активна състезателна
дейност.

[Коментар към член 4.5.2. Координацията между Международните федерации,
Националните Антидопингови организации и други Антидопингови
организации трябва да става в съответствие с член 4.9.]
4.5.3.

Други индивидуални фактори, които са релевантни при определяне на Спортистите,
които да бъдат обект на Целево тестване, трябва също да се вземат предвид от
Антидопинговата организация. Релевантните фактори могат да включват (но не се
ограничават до):
а)

предшестващи нарушения на антидопинговите правила, предишни Тестове,
включително анормални биологични параметри (кръвни параметри, стероидни
профили, съгласно препоръките на ЗУПС, и др.);

б)

предшестващи спортни постижения, повторяемост при постиженията и/или
поддържано ниво на високи спортни постижения без наличие на съответните
записи от проведени Тестове;

в)

многократно непредоставяне на информация за местонахождение;

г)

подозрителна повторяемост на действия, свързани с подаването на Информация
за местонахождение (например, промяна в последния момент на вече подадена
Информация за местонахождение);

д)

преместване или трениране в изолиран район;

е)

оттегляне или отсъствие от заявено участие в Състезание(я);

ж)

контакти с трето лице (като например съотборник, треньор или лекар) с
предшестващи нарушения на антидопинговите правила;
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4.5.4.

з)

травма;

и)

възраст/етап от спортната кариера (например, преминаване от една възрастова
група към друга, наближаване на край на договор, близък край на спортната
кариера);

й)

финансови стимули за подобрени постижения, като пари от наградни фондове,
възможности за спонсорство; и/или

к)

достоверна информация от трета страна или разузнавателни сведения,
разработени или споделени от Антидопингова организация в съгласие с член 11.

Тестване, което не е Целево, ще бъде определяно на Случаен принцип и провеждано в
съответствие с опциите за избор в Насоките за прилагане на програмата за ефективно
тестване. Изборът на случаен принцип ще се провежда чрез документирана система,
създадена за тази цел. Изборът на случаен принцип може да бъде по предварително
зададени параметри (когато Спортистите се подреждат по предварително
определени критерии с цел да се увеличат или намалят шансовете за избор) или
напълно случаен (без следването на предварително зададени критерии, като
Спортистите се избират на случаен принцип от списък или от Регистъра на
Спортисти за тестване). Изборът на случаен принцип по предварително зададени
параметри трябва да бъде с приоритет и да се провежда в съответствие с определени
критерии, които могат да вземат предвид факторите, описани в член 4.5.3 (според
случая), за да се осигури по-голям шанс „рискови” Спортисти да попаднат сред
селекцията за Тестване.
[Коментар към член 4.5.4: Освен Целевото тестване, тестването На случаен
принцип може да има и важна възпираща роля, както и да спомогне за запазването
на интегритета на Спортното събитие.]

4.5.5.

За избягване на всякакви съмнения, въпреки изработването на критерии за селекция на
Спортистите за Тестване, и в частност за Целево тестване, както и като се вземе
предвид факта, че по принцип Тестването се извършва между 6:00 и 23:00 часа, освен
ако (1) Спортистът е определил 60-минутен времеви интервал от 5:00 часа сутринта
или (2) има основателни причини Тестването да бъде извършено и през нощта (т.е.
между 23:00 и 6:00 часа), остава фундаменталното положение (предвидено в член 5.2.
от Кодекса), че всеки Спортист може да бъде тестван по всяко време и на всяко място
от коя да е Антидопингова организация с правомощия за провеждане на Тестване,
независимо дали Спортистът е попаднал в горепосочената селекция за Тестване в
съответствие с тези критерии. Съответно, никой Спортист не може да откаже да се
подложи на Тестване с аргументите, че тестването не е предвидено в Плана за
разпределение на проверките на Антидопинговата организация, или че Тестването
не е проведено между 6:00 и 23:00 часа, и/или че Спортистът не отговаря на
съответните критерии за селекция за Тестване, или че не би трябвало да бъде избран
за Тестване поради други причини.

4.6. Приоритети между различни видове Тестване и Проби
4.6.1.

Въз основа на Оценката на риска и процеса на извеждане на приоритети, описани в член
4.2 до член 4.5, Антидопинговите организации трябва да определят до каква степен е
необходимо провеждането на всеки от следните видовете Тестване, с цел интелигентно
и ефективно да се улови и възпре употребата на допингови практики при определени
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спортове, дисциплини и/или нации:
а) Тестване по време на състезание и Извънсъстезателно тестване;

4.7.

(1)

При спортове и/или дисциплини, които се определят като такива с висок риск
от употреба на допинг в несъстезателни периоди, Извънсъстезателното
тестване трябва да бъде с приоритет, като значителна част от наличните
Тестове трябва да бъдат провеждани във времето извън състезания.
Въпреки това, трябва да се проведат и голям брой Тестове по време на
състезания.

(2)

При спортове и/или дисциплини, които се определят като такива с нисък риск
от употреба на допинг в периодите Извън състезания (т.е. там където е ясно,
че има малка вероятност употребата на допинг Извън състезания да подобри
постиженията или да даде други неправомерни предимства), Тестването по
време на състезание трябва да бъде приоритет, като значителна част от
наличните проверки трябва да се направят По време на състезание. Въпреки
това обаче трябва да се направят и известен брой Извънсъстезателни
проверки, пропорционално на риска от използване на допинг във времето
Извън състезания в дадения спорт/дисциплина. В изключителни случаи, т.е.
при много малка част от спортове и/или дисциплини, при които
добросъвестно може да се прецени, че не съществува съществен риск от
употреба на допинг в периодите Извън състезания, такъв вид Тестване може
да не се провежда. В тези случаи, Международната федерация трябва да
подаде заявление пред САА и да поиска освобождаване от
Извънсъстезателно тестване в съответствие с всички протоколи на САА.

б)

Тестване на урина;

в)

кръвни тестове; и

г)

Тестване, базирано на дългосрочно профилиране, т.е. програма за
Биологичния паспорт на Спортиста.

Анализ на Пробите, стратегия за съхранение и последващи анализи
4.7.1.

Антидопинговите организации ще изискват от Лабораториите да анализират Пробите
според стандартния списък с анализи въз основа на това дали Пробата е била взета По
време на състезание или Извън състезание. Антидопинговите организации могат да
предвидят изпълнението на по-разширени анализи на Проби за Забранени вещества
или Забранени методи извън тези, които се съдържат (или извън задължителните нива)
в ТДАСКС въз основа на рисковете в съответния спорт/дисциплина/държава или на
разузнавателни сведения, които Антидопинговата организация може да е получила.

4.7.2.

Всяка Антидопингова организация може да подаде молба до САА за по-гъвкаво
прилагане на минималните нива на анализи на Забранени вещества и Забранени
методи, от тези, предвидени в ТДАСКС.

4.7.3.

Антидопинговите организации трябва да разработят писмена стратегия за съхранение
на Пробите и на документацията, свързана с вземането им, така че Пробите да бъдат
годни за по-нататъшен анализ на по-късна дата, в съответствие с член 6.5 и 6.6. от
Кодекса. Тази стратегия трябва да отговаря на изискванията на Международния
стандарт за лаборатории и на Международния стандарт за защита на личния живот
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и личните данни, и да взема предвид целите на анализа на Пробите, както е описано в
член 6.2 от Кодекса, както и (без ограничение) следните фактори:

4.8.

а)

препоръките на Лабораториите и на ЗУПС;

б)

възможната нужда от анализ със задна дата във връзка с програмата за
Биологичния паспорт на Спортиста;

в)

новите методи за откриване на допинг, които могат да бъдат въведени в бъдеще
и са релевантни за дадения Спортист, спорт и/или дисциплина;

г)

Пробите от Спортисти, които отговарят на някои или на всички критерии,
предвидени в член 4.5.;

д)

всяка друга информация, с която Антидопинговата организация разполага и
която оправдава дългосрочното съхранение или последващия анализ на Пробите
по преценка на Антидопинговата организация.

Събиране на информация за местонахождение
4.8.1.

Информацията за местонахождение на Спортистите не е самоцел, а средство за
целите на ефективното и ефикасно Тестване без предизвестие. Затова, когато една
Антидопингова организация е решила, че трябва да проведе Тестване (включително
Извънсъстезателно) на определени Спортисти, тя трябва да определи от колко
информация за местонахождението на тези Спортисти се нуждае, за да проведе
ефективно Тестване без предизвестие. Антидопинговата организация трябва да
събере цялата информация за местонахождение на Спортистите, необходима за
провеждането на ефективно и ефикасно Тестване в съответствие с в нейния План за
разпределение на проверките. Освен това количеството поискана информация за
местонахождение трябва да бъде пропорционално на регистъра с информация за
местонахождение и на броя на тестовете, които Антидопинговата организация
възнамерява да проведе за Спортиста.

4.8.2.

В съответствие с членове 5.5 и 14.5 от Кодекса, Антидопинговите организации
могат да събират информация за местонахождение и да използват АДАМС за
провеждане на ефективен Допингов контрол. В резултат на това чрез АДАМС тази
информация ще бъде автоматично достъпна за САА и за други Антидопингови
организации с припокриващи се Правомощия за тестване. Тази информация:
а)

ще бъдете строго конфиденциални по всяко време;

б) да се използва с цел планиране, координиране или провеждане на Допингов
контрол;

4.8.3.

в)

ще бъде релевантна за Биологичния паспорт на Спортиста или за други
аналитични резултати;

г)

ще допълва всяко разследване за потенциално нарушение на антидопинговите
правила; и/или

д)

ще подпомага производства за предполагаеми нарушения на антидопинговите
правила.

Когато Антидопингова организация е преценила, че трябва да проведе
Извънсъстезателно тестване на определени Спортисти след изготвена от нея
Оценка на риска (в съответствие с член 4.2) и стъпки за определяне на приоритетите
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(в членове 4.3 до 4.7), тя ще прецени колко информация за местонахождение ѝ е
необходима във връзка с тези Спортисти, за да проведе ефективно Тестване без
предизвестие.
4.8.4. Международната федерация или Националната антидопингов организация
трябва да обмисли възприемането на „пирамидален“ или „стъпаловиден подход“,
според който Спортистите се обособяват в различни регистри за местонахождение,
наричани Регистри на Спортистите за тестване, регистри за тестване и други
регистри, в зависимост от това колко информация за местонахождение ѝ е
необходима, за да проведе броя на Тестовете, предвидени за съответните
Спортисти в съответствие с Плана за разпределяне на проверките.
4.8.5. Международната федерация или Националната антидопингова организация
трябва да могат да докажат на САА, че при разпределянето на Спортистите в
съответния регистър за местонахождение са приложили съответния подход,
базиран на идентифицираните рискове, и че в своя План за разпределение на
проверките са предвидили достатъчно Извънсъстезателни тестове, както се
изисква в членове 4.8.6.1 и 4.8.10.1.
4.8.6. Регистър на Спортистите за тестване
4.8.6.1 Най-високото ниво е Регистърът на Спортистите за тестване и
включва Спортисти, които подлежат на най-много проверки, и поради
тази причина от тях се изисква да предоставят местонахождението си в
съответствие с член 4.8.6.2. Състезателите, включени в Регистъра на
спортистите за тестване, са обект на член 2.4 от Кодекса – Изисквания
относно информацията за местонахождение.
Всяка Международна федерация или Национална антидопингова
организация следва да вземе предвид следните критерии за включване на
Състезатели в Регистъра на спортистите за тестване:
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а)

Спортисти, които отговарят на критериите, изброени в членове 4.5.2 и
4.5.3;

б)

Спортисти, които Международната федерация или Националната
антидопингова организация планира да тества най-малко три (3) пъти
годишно в Извънсъстезателни периоди (самостоятелно или
съгласувано и в координация с други Антидопингови организации с
Правомощия за тестване над същите Спортисти);

в)

Спортисти, които са част от програмата за хематологичния модул на
Биологичния паспорт на Спортиста на Антидопинговата
организация, както се изисква от ТДАСКС;

г)

Спортисти, включени в Регистър за тестване, които не спазват
приложимите изисквания на този Регистър относно местонахождението;

д)

Спортисти, за които няма достатъчно информация за
местонахождение, която да е налична за Международната федерация
или Националната антидопингова организация, за да бъдат намерени
за Тестване от други източници;
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е)

Състезатели в Отборен спорт, които не са част от Отборните дейности
за определен период от време (например извън сезона); и

ж)

Спортисти, които са в Период на лишаване от права.

[Коментар към член 4.8.6.1: След разглеждане на точки от а) до ж) по-горе
и след определяне на Спортистите, включени в Регистъра на спортистите
за тестване, Международната федерация или Националната
антидопингова организация следва да планира, самостоятелно или
съгласувано и в координация с други Антидопингови организации, да тества
всеки Спортист, включен в Регистъра на спортистите за тестване,
минимум три (3) пъти годишно в Извънсъстезателни периоди.]
4.8.6.2

Спортист, който е включен в Регистъра на спортистите за тестване се
задължава:
а)

Да подава Информация за местонахождение на всяко тримесечие, която
предоставя точни и пълни данни за местонахождението на Спортиста
през следващото тримесечие, като включително идентифицира къде ще
живее, ще тренира и ще се състезава през това тримесечие, и да
актуализира тази Информация за местонахождение, когато е
необходимо, така че да може да бъде намерен за Тестване през това
тримесечие по времето и на местата, посочени в съответната подадена
информация за местонахождение, както е предвидено в член 4.8.8.
Неизпълнението на тези изисквания може да бъде обявено за
Непредоставяне на информация за местонахождение; и

б)

В своята Информация за местонахождение да посочи за всеки ден през
предстоящото тримесечие по един конкретен 60-минутен интервал от
време, когато ще бъде на разположение за Тестване на определено
място, както е посочено в член 4.8.8.3. Това по никакъв начин не
ограничава задължението на Спортиста съгласно член 5.2 от Кодекса
да участва в Тестване по всяко време и на всяко място при поискване от
страна на Антидопингова организация с правомощия да провежда
Тестване спрямо него. Това също така не ограничава неговото
задължение да предоставя информацията, определена в член 4.8.8.2.
относно местонахождението си извън този 60-минутен интервал от
време. Ако обаче Спортистът не е на разположение за Тестване на
въпросното място през 60-минутния интервал от време, посочен за
конкретния ден в неговата Информация за местонахождение, това може
да бъде обявено за Пропуснат тест.
[Коментар към член 4.8.6.2(б): Целта на 60-минутния интервал от
време е да се постигне баланс между необходимостта Спортистът
да бъде намерен за тестване и непрактичността и
несправедливостта Спортистите потенциално да бъдат държани
отговорни за Пропуснат тест всеки път, когато се отклоняват от
предварително обявената от тях рутина.]

4.8.6.3
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Антидопинговите организации, които имат правомощия да провеждат
Тестване върху даден Състезател, включен в Регистъра на спортистите за
тестване, следва да провеждат Извънсъстезателно тестване на такъв
Състезател като използват подадената от него Информация за
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местонахождение. Въпреки че член 2.4 от Кодекса – Изисквания за
информация за местонахождение включва осигуряването на 60-минутен
интервал от време, Тестването не се ограничава до 60-минутния интервал от
време,
предоставен
от
Спортиста.
За
да
гарантират,
че
Извънсъстезателното тестване е непредсказуемо за Спортиста,
Антидопинговите организации трябва да вземат предвид и друга
предоставена информация за местонахождение, като например негови
редовни дейности.
4.8.6.4. Международна федерация или Национална антидопингова организация,
която поддържа Регистър на Спортистите за тестване, следва да използва
АДАМС, за да гарантира, че:

4.8.6.5

а)

информацията, предоставена от Спортиста, се съхранява по безопасен
и сигурен начин;

б)

информацията е достъпна за (2) упълномощени лица, действащи от
името на Международната федерация или Националната
антидопингова организация (според случая) само на базата на
необходимост да се знае; (2) САА; и (3) други Антидопингови
организации с правомощия да провеждат тестове върху Спортиста в
съответствие с член 5.2 на Кодекса; и

в)

информацията се поддържа като строго поверителна по всяко време,
използва се изключително за целите, посочени в член 5.5 на Кодекса, и
се унищожава в съответствие с Международния стандарт за защита на
личния живот и личната информация, когато вече не е актуална.
Състезателите, които попадат под юрисдикцията за тестване на дадена
Национална антидопингова организация и Международна федерация
трябва да бъдат включени само в един Регистър на Спортистите за
тестване и следователно трябва да подават само един комплект
информация за местонахождение. Ако Спортист бъде включен в
международния Регистър на Спортистите за тестване на
Международната федерация и в националния Регистър на Спортистите
за тестване на Националната антидопингова организация (или в
Регистър на Спортистите за тестване на повече от една Национална
антидопингова организация или повече от една Международна
федерация), тогава всяка от тях трябва да уведоми Спортиста, че той е в
нейния регистър. Преди да направят това обаче, те следва да се договорят
помежду си на коя организация Спортистът ще предоставя своите Данни
за местонахождение и тази Антидопингова организация ще бъде
попечител на данните. Всяко известие, изпратено до Спортиста, ще
посочва, че той трябва да предостави Данни за местонахождението си само
на тази Антидопингова организация (като след това тя ще споделя тази
информация с другата и с всички други Антидопингови организации,
имащи правомощия да провеждат Тестване на този Спортист).
[Коментар към член 4.8.6.5: Ако съответните Антидопингови
организации не могат да се договорят помежду си коя от тях ще поеме
отговорност за събиране на информацията за местонахождение на
Спортиста и за предоставянето й на останалите Антидопингови
организации с правомощия да тестват Спортиста, всяка от тях следва
да обясни писмено на САА как смята, че въпросът трябва да бъде
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разрешен, и САА ще вземе решение, което е в най-добрия интерес на
Спортиста. Решението на САА ще бъде окончателно и не може да бъде
обжалвано.]
4.8.7.

Включване и изключване от Регистъра на спортистите за тестване
4.8.7.1. Международната федерация или Националната антидопингова организация
(според случая) трябва да извести всеки Спортист, определен за включване в
Регистъра на спортистите за тестване, за следното:
а)

факта, че той/тя е включен(а) в Регистър на Спортистите за тестване,
считано от посочена бъдеща дата;

б)

изискванията за предоставяне на информация за местонахождение,
които Спортистът трябва да спазва; и

в)

последиците при неспазване на изискванията за подаване на
информация за местонахождение.

г)

че те могат да бъдат тествани от други Антидопингови организации с
правомощия за провеждане на Тестване.

[Коментар към член 4.8.7.1.: Това известяване може да бъде направено чрез
Националната федерация или Националния олимпийски комитет, ако
международната/националната Антидопингова организация прецени, че
това е подходящо или целесъобразно и обичайно трябва да бъде направено
преди Спортистът да бъде включен в Регистъра на спортистите за
тестване. Известието трябва също да обяснява какво трябва да направи
Спортистът, за да изпълни изискванията на член 2.4 от Кодекса –
Изисквания за предоставяне на информация за местонахождение (или да го
препрати към уебсайт или друг ресурс, където може да намери тази
информация). Състезателите, включени в Регистъра на спортистите за
тестване, трябва да бъдат информирани и обучени, така че да разберат
изискванията по отношение на тяхното местонахождение, които трябва
да изпълнят, как функционира системата за информация за
местонахождение, последиците при Неподаване на информация и
Пропуснати тестове и правото им да оспорват претенции за Неуспешно
подаване на информация и Пропуснати тестове, предявени срещу тях.
Антидопинговите организации трябва също да бъдат активни и да помагат
на Спортистите да избягват нарушения при Подаване на информация за
местонахождение. Например, много Антидопингови организации системно
напомнят на Спортистите в техния Регистър на Спортистите за
тестване за тримесечния краен срок за подаване на Информация за
местонахождение, а след това проследяват Спортистите, неподали
информация при наближаване на крайния срок. Въпреки това Спортистите
носят цялата отговорност за спазване на изискването за подаване на
Информация за местонахождение, независимо дали Антидопинговата
организация им е оказала подобна помощ или не.]
4.8.7.2. Спортистите, които вече не отговарят на критериите за включване в
Регистъра на спортистите за тестване, ще бъдат премахнати от този него.
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[Коментар към член 4.8.7.2: Приложимите правила могат също да изискват
да се изпраща известие за оттегляне от спорта до Националната
федерация на Спортиста. Когато Спортист се оттегли, но след това се
завърне към спорта, периодът му на отсъствие за Извънсъстезателно
тестване няма да се зачита за целите на изчисляването на 12-месечния
период, предвиден в член 2.4 от Кодекса.]
4.8.7.3. Всеки Спортист, който е включен в Регистъра на спортистите за тестване,
продължава да бъде обект на изискванията на член 2.4 от Кодекса –
Изисквания за предоставяне на информация за местонахождение, освен ако и
докато:
а)

не получи писмено известие от всяка Антидопингова организация, в
чийто Регистър на Спортистите за тестване е включен, че вече не е
част от този регистър; или

б)

се откаже от активна състезателна дейност във въпросния спорт в
съответствие с приложимите правила и изпрати писмено известие за
това свое решение до всяка Антидопингова организация, в чийто
Регистър на Спортистите за тестване е включен.

4.8.8. Изисквания за Подаване на информация за местонахождение
4.8.8.1. Антидопинговите организации правят преглед подадената от Спортистите
Информация за местонахождение, за да се уверят, че тя е подадена в
съответствие с членове 4.8.8.2 и 4.8.8.3.
4.8.8.2

Антидопинговата
организация,
която
събира
Информация
за
местонахождение на Спортистите, може да посочи дата преди първия ден
на всяко тримесечие (съответно 1 януари, 1 април, 1 юли и 1 октомври), когато
всеки Спортист, включен в Регистъра на спортистите за тестване, трябва
да подаде Информация за местонахождение, която съдържа минимум
следните данни:
[Коментар към член 4.8.8.2: За да се улесни планирането и готовността за
Тестване през първия ден от тримесечието (както е посочено в член
4.8.8.2), Антидопинговите организации могат да изискват информацията
за местонахождение да се подава на 15-то число от месеца, предхождащ
тримесечието. Въпреки това обаче не трябва да се прилагат последици ако
информацията не е предоставена преди първия ден от тримесечието.]
а)

Пълен пощенски адрес и личен имейл адрес, където на Спортиста
може да се изпраща кореспонденция с цел официално уведомяване.
Всяко известие или друго съобщение, изпратено на този адрес, ще се
счита за получено от Спортиста седем (7) дни след изпращането му по
пощата, и незабавно, когато има генерирано/получено известие за
изпратено съобщение по електронната поща (при условие, че това е
приложимо по закон);

[Коментар към член 4.8.8.2(а): Поради тези причини, Спортистът трябва да
посочи адрес по местоживеене или друг адрес, на който е сигурно, че всяко
изпратено до него съобщение ще му бъде предадено незабавно.

ISTI - януари 2021 г.

стр. 31 от 85

Препоръчително е в своите правила всяка Антидопингова организация да
допълни тази основна разпоредба с друга, във връзка с известието като
„получено“ и/или „счита се за получено“ (например да разреши
използването на факс, имейл, SMS съобщение, сайтове на утвърдени
социални мрежи или приложения, или други методи за връчване на
предизвестие, които дават доказателство за действителното му
получаване, вместо то да се „счита се за получено“. И също така да
разреши известието да бъде връчено на Националната федерация на
Спортиста, ако то бъде върнато като недоставено от адреса,
предоставен от Спортиста). Целта на такива разпоредби трябва да
бъде да се съкратят сроковете за Управление на резултатите.]
б)

конкретно потвърждение, че Спортистът разбира, че подадената
Информация за местонахождение ще бъде споделена с други
Антидопингови организации, които имат правомощия да провеждат
Тестване върху него;

в)

за всеки ден през следващото тримесечие, пълният адрес на мястото,
където Спортистът ще прекара нощта (например неговият дом,
временна квартира, хотел и др.);

г)

за всеки ден през следващото тримесечие, името и адреса на всяко място,
където Спортистът ще тренира, работи или ще извършва някаква друга
регулярна дейност (например училище), както и обичайните часове на
тези регулярни дейности; и

[Коментар към член 4.8.8.2 (г): Това изискване се прилага само за дейности,
които са част от ежедневна рутина на Спортиста. Например, ако
ежедневната рутина на Спортиста включва тренировки във фитнес, басейн
и писта за бягане, както и редовни сесии физиотерапия, в своите документи
за местонахождение Спортистът трябва да посочи името и адреса на
фитнеса, басейна, пистата и физиотерапевтичния кабинет, и след това да
опише часовете на обичайната си рутина, например: „Понеделник: 9-11 ч. фитнес, 13-17 ч. - фитнес; Вторник: 9-11 ч. - фитнес, 16-18 ч. - фитнес; Сряда:
9-11 ч. - писта, 15-17 ч. - физиотерапия; Четвъртък: 9-12 ч. - фитнес, 16-18 ч.
- писта, Петък: 9-11 ч. - басейн, 15-17 ч. - физиотерапия; Събота: 9-12 ч. писта, 13-15 ч. - басейн; Неделя: 9-11 ч. - писта, 13-15 ч. - басейн”. Ако в
момента Спортистът не тренира, той трябва да уточни това в своята
Информация за местонахождение и да опише подробно всяка друга рутина,
която ще следва през следващото тримесечие, например работната си
програма, училищния график, рехабилитационната програма или друга
рутина, и да укаже името и адреса на всяко място, където се провежда тази
рутина, както и часовете, през които се провежда.
В случай на Отборен спорт или друг спорт, при който състезанията и/или
тренировките се провеждат колективно, редовните дейности на
Спортиста вероятно ще включват основно, ако не и изцяло, Отборни
дейности.]
д)
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4.8.8.3. При спазване на член 4.8.8.4, подаването на Информация за
местонахождение трябва също да включва за всеки ден през следващото
тримесечие по един конкретен 60-минутен интервал във времето между
5 и 23 часа всеки ден, когато Спортистът ще бъде на разположение и ще
може да бъде достъпен за Тестване на определено място.
[Коментар към 4.8.8.3: Спортистът може да избере кой 60-минутен
интервал от време между 5 и 23 часа да се използва за тази цел, при
условие че по време на въпросния интервал от време той трябва да
бъде достъпен за СДК на определеното място. Това може да бъде
мястото на местоживеене, тренировка или състезание на Спортиста
или друго място (например работно място или училище). Спортистът
има право да посочи 60-минутен интервал от време, през който ще
бъде в хотел, жилищна сграда, затворен комплекс или друго място,
където достъпът до него се получава чрез рецепция или охрана.
Задължение на Спортиста е да осигури достъп до избраното от него
място през 60-минутния интервал без необходимост от
предварително предупреждение. Освен това Спортистът може да
посочи времеви интервал, когато участва в Отборна дейност. И в
двата случая обаче всеки пропуск да бъде намерен и достъпен за
Тестване на определеното място през определения интервал от време
ще се разглежда като Пропуснат тест.]
4.8.8.4. Като единствено изключение към член 4.8.8.3., ако (но само в този случай)
има дати вкалендара на Спортиста, когато той е запланувал участие в
Спортна проява (с изключение на прояви, организирани от Организатор
на голяма спортна проява) и Антидопинговата организация, която е
включила дадения Спортист в Регистъра си на спортистите за
тестване счете, че информацията за местонахождение на Спортиста,
получена от други източници, е достатъчна, за да открие Спортиста за
Тестване през тези дни, тогава въпросната Антидопингова организация
може да отмени изискването на член 4.8.8.2 за определяне на 60-минутен
интервал от време за тези дни („Състезателни дни”). Ако Международна
федерация и Антидопингова организация включат даден Спортист в
своя Регистър на Спортистите за тестване, превес ще има решението
на Международната федерация дали да отмени това изискване за
Състезателните дни. В случай че изискването за 60-минутен времеви
интервал бъде отменено за Състезателните дни, а в своята Информация
за местонахождение Спортистът е посочил поредица от дати и места, на
които той е предвидил да участва в Състезания (и като резултат не е
посочил 60-минутен интервал от време за тези дати), и ако Спортистът
бъде изключен от Състезанието преди края на указания период, така че
оставащите до края на периода дни вече не се считат за Състезателни
дни, той трябва да обнови своята Информация за местонахождение, за да
осигури необходимите данни за оставащите дни, включително да посочи
60-минутен интервал от време в съответствие с член 4.8.8.3.
4.8.8.5. Отговорност на Спортиста е да предостави цялата необходима
Информация за местонахождение както е предвидено в членове 4.8.8.2. и
4.8.8.3 точно и с достатъчно подробности, за да може Антидопинговата
ISTI - януари 2021 г.
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организация, която иска да го открие за Тестване, да може да направи
това на всяка дата от тримесечието, по времето и на мястото, посочени от
Спортиста в тяхната Информация за местонахождение за съответния ден,
включително, но не само през 60-минутния интервал от време, определен
за тази дата в подадената информация.
а)

По-конкретно, Спортистът е задължен да предостави достатъчно
информация, за да може СДК да открие посоченото място, да получи
достъп до него и да намери Спортиста там без да му е дадено
предизвестие. Неизпълнението на това изискване може да се счита
за Неподаване на информация за местонахождение и/или (или ако
обстоятелствата дават основание) за избягване на Тестване
съгласно член 2.3 от Кодекса, и/или за Фалшифициране или Опит
за фалшифициране на процедурата по Допингов контрол съгласно
член 2.5 от Кодекса. Във всеки случай, Антидопинговата
организация трябва да обмисли провеждането на Целево тестване
на Спортиста.
[Коментар към член 4.8.8.5(а): Например, информация като
„джогинг в Тъмната гора” е недостатъчна и ще бъде считана за
Неподаване на информация. По същия начин, посочването на
място, до което СДК няма достъп (например сграда или зона с
„ограничен” достъп), може също да бъде считано за Неподаване на
информация. Антидопинговата организация може да установи
липсата на достатъчно данни от самата подадена информация
или да разбере за това едва когато направи опит да проведе
Тестване на Спортиста и не успее да го открие. И двата случая
ще бъдат считани като явно Неподаване на информация за
местонахождение и/или (когато обстоятелствата дават
основание) за избягване от вземане на Проба съгласно член 2.3 от
Кодекса и/или за Фалшифициране или Опит за фалшифициране на
процедурата по Допингов контрол съгласно член 2.5 от Кодекса.
Допълнителна информация относно изискванията за подаване на
данни за местонахождение може да бъде намерена в Насоките на
САА за прилагане на ефективни програми за тестване. Ако
Състезателят не може точно да определи местонахождението
си по всяко време през следващото тримесечие, той трябва да
предостави възможно най-пълна и подробна информация за това,
което счита за най-вероятно свое местонахождение през този
период и в съответното време, и да обновява тази информация,
както е необходимо в съответствие с член 4.8.8.5.]
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б)

Ако Спортист бъде тестван по време на 60-минутния интервал от
време, той трябва да остане със СДК до приключване на
процедурата по вземане на Проби, дори ако това отнеме повече
време от 60-минутния интервал. Неспазването на това изискване ще
се разглежда като очевидно нарушение на член 2.3 от Кодекса
(Отказ от участие или неучастие в Пробовземане).

в)

Ако Спортистът не е на разположение за тестване в началото на
60-минутния интервал от време, но стане достъпен за тестване покъсно през този 60-минутен интервал от време, СДК трябва да вземе
Пробата и да не обработва случая като неуспешен опит за тестване,
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но трябва да докладва подробности за забавянето на Спортиста.
Всеки модел на поведение от този тип трябва да бъде разследван
като възможно нарушение на антидопинговите правила - избягване
на Пробовземане съгласно член 2.3 от Кодекса или член 2.5 от
Кодекса. Това може също така да доведе до Целево тестване на
Спортиста. Ако Спортист не е на разположение за тестване по
време на посочения от него 60-минутен интервал от време на
мястото, посочено за този времеви интервал за този ден, той ще
носи отговорност за Пропуснат тест, дори ако по-късно същия ден е
бил намерен и Пробата му е била взета успешно.
г)

След като СДК пристигне на мястото, посочено за 60-минутния
интервал от време, ако Спортистът не може да бъде намерен
незабавно, СДК трябва да остане на това място за оставащото време
от 60-минутния интервал и междувременно да направи всичко,
което е разумно в конкретните обстоятелства, за да се опита да
намери Спортиста. За повече насоки при определяне на разумните
действия при такива обстоятелства, виж Насоките на САА за
прилагането на ефективна програма за тестване.
[Коментар към член 4.8.8.5(г): Когато Спортист не е бил намерен
въпреки разумните усилия на СДК и от 60-минутния интервал от
време са останали само пет (5) минути, като последен опит СДК
може (но не е задължен) да се обади на Спортиста (в случай че
последният е предоставил своя телефонен номер в
Информацията за местонахождение), за да провери дали се
намира на определеното място. Ако Спортистът отговори на
повикването на СДК и е на разположение (или е в непосредствена
близост до мястото) за изпълнение на незабавно Тестване (т.е.
в рамките на 60-минутния интервал от време), СДК трябва да
изчака Спортиста и да вземе Проба от него според обичайното.
СДК обаче трябва внимателно да опише всички обстоятелства,
така че да може да се прецени дали е необходимо да се проведе
допълнително разследване. По-специално, СДК трябва да
отбележи всички факти, които предполагат, че през времето
между телефонното обаждане и вземането на Пробите може да
е имало фалшификация или манипулация на урината или кръвта
на Спортиста. Ако Спортистът отговори на обаждането на СДК,
но не се намира на определеното място или в непосредствена
близост до него и поради това не може да бъде на разположение
за Тестване в рамките на 60-минутния интервал от време, СДК
трябва да подаде Доклад за неуспешен опит за тестване.

4.8.8.6
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Когато промяна в обстоятелствата означава, че данните в Информацията
за местонахождение вече не са точни или пълни, както се изисква от член
4.8.8.5, Спортистът трябва да ги актуализира, така че информацията в
неговия файл отново да бъде точна и пълна. Спортистът е задължен
винаги да актуализира своята Информация за местонахождение, за да
отразява всяка промяна във всеки ден от въпросното тримесечие, и поспециално: (а) времето или местоположението през 60-минутния
интервал от време, определени в член 4.8.8.3; и/или (б) мястото, където
ще пренощува. Състезателят следва да направи актуализацията
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възможно най-скоро след като узнае за промяната в обстоятелствата, но
във всеки случай преди 60-минутния интервал от време, посочен в
неговата информация за съответния ден. Неизпълнението на това
изискване може да бъде разглеждано като Неподаване на информация
и/или (ако обстоятелствата го налагат) като избягване на вземането на
Проба в съответствие с член 2.3 от Кодекса и/или за Фалшифициране или
Опит за фалшифициране на Допинговия контрол в съответствие с член
2.5 от Кодекса. Във всеки случай Антидопинговата организация трябва да
обмисли провеждането на Целево тестване на Спортиста.
[Коментар към член 4.8.8.6: Антидопинговата организация, която
събира Информацията за местонахождение на Спортиста, трябва да
осигури подходящи механизми (например телефон, факс, интернет,
имейл, SMS, одобрени сайтове на социални мрежи или приложения), за
да улесни подаването на такива актуализации. Всяка Антидопингова
организация, която има право да проведе Тестване на Спортиста, е
отговорна да проверява за всякакви актуализации, подадени от
Спортиста, преди да се опита да проведе Тестване въз основа на
подадената от него Информация за местонахождение. За избягване на
съмнения обаче, Спортист, който актуализира своя 60-минутен
интервал от време за определен ден преди първоначално определения
60-минутен интервал, все пак трябва да се подложи на Тестване през
първоначални 60-минутен интервал от време, ако бъде открит за
Тестване през този интервал от време.]
[Коментар към член 4.8.9.1: За да бъде Тестването ефективно за
възпиране и откриване на измами, то трябва да бъде възможно найнепредсказуемо. Следователно, целта на 60-минутния интервал от
време не е да се ограничи Тестването до този период или да се създаде
период за Тестване „по подразбиране“, а по-скоро:
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а)

за да бъде много ясно кога неуспешен опит за Тестване на
Спортиста ще се счита за Пропуснат тест;

б)

за да се гарантира, че Спортистът може да бъде намерен и да му
бъде взета Проба поне веднъж на ден (което би трябвало да
възпре употребата на допинг или най-малкото да я направи
много по-трудна);

в)

да увеличи надеждността на другата Информация за
местонахождение, предоставена от Спортиста, и по този начин
да се помогне на Антидопинговата организация при намирането
на Спортиста за Тестване извън 60-минутния интервал от
време. 60-минутният интервал от време „закотвя“ Спортиста
на определено място в даден ден. Комбинирайки информацията,
която Спортистът трябва да предостави за това къде нощува,
тренира или се състезава и къде провежда другите „редовни“
дейности през съответния ден, Антидопинговата организация
трябва да може да намери Спортиста за тестване извън 60минутния времеви интервал; и

г)

за генериране на полезни антидопингови разузнавателни
сведения, например ако Спортистът редовно определя времеви
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интервали с много промеждутъци между тях и/или променя своя
времеви интервал и/или местоположение в последния момент.
На такива разузнавателни сведения може да се разчита като
основа за Целевото тестване на такъв Спортист.]
4.8.10 Регистър(и) за тестване
4.8.10.1 Нивото под Регистъра на спортистите за тестване е списък на
състезатели за тестване, който включва Спортисти, от които се изисква
определена информация за местонахождение с цел всеки Спортист да
бъде намерен и тестван Извън състезания най-малко веднъж годишно.
Като минимум това включва адрес на пренощуване, график на
Състезанията/Спортните прояви и редовните тренировъчни дейности.
Спортистите, включени в този списък за тестване, не са обект на
изискванията на член 2.4 от Кодекса. Всяка Международна федерация или
Национална антидопингова организация трябва да вземе предвид
следните критерии за включване на Спортисти в такъв списък за тестване:
а)

Спортисти, които Международната федерация или Националната
антидопингова
организация
планират
да
тестват
Извънсъстезателно най-малко веднъж годишно (индивидуално
или съгласувано и в координация с други Антидопингови
организации с Правомощия за тестване над същите Спортисти);

б)

Спортисти от спортове, за които има достатъчно информация за
местонахождение, за да бъдат намерени за Тестване на редовно
Отборно състезание/Спортна проява и по време на Отборни
дейности.

4.8.10.2 Когато тренировките в даден спорт се организират и провеждат
колективно, а не индивидуално, и включват Отборни дейности,
Международната федерация или Националната антидопингова
организация може да реши, че е достатъчно в регистъра за тестване да се
включат Спортисти като част от отбор. Въпреки това, в периоди, в които
няма планирани Отборни дейности (например извън сезона) или когато
Спортист не участва в Отборни дейности (например, възстановява се
след травма), съгласно правилата или процедурите на Международната
федерация
или
Националната
антидопингова
организация
Спортистът може да бъде задължен да осигури по-подробна
информация за своето местонахождение, за да се осигури възможност за
Тестване без предизвестие през тези периоди. Ако изисканата
информация за местонахождение не е достатъчна за провеждане на
Тестване без предизвестие през тези периоди, съответната организация
ще трябва да включи Състезателите в своя Регистър на Спортистите
за тестване и тогава ще се прилагат изискванията за местонахождение на
член 2.4 от Кодекса.
4.8.10.3 За да се гарантира, че Спортистите в регистъра за тестване подават и
поддържат точна информация за своето местонахождение, в своите
правила и процедури Международната федерация или Националната
антидопингова организация трябва да включи подходящи и
пропорционални последици, които са различни от тези съгласно член 2.4
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от Кодекса, за индивидуални Спортисти или за отбори, които са част от
нейния Регистър за тестване, ако:
а)

информацията за местонахождение не е подадена на датата(ите),
посочена(и) в правилата; или

б)

след направен опит за Тестване е станало ясно, че информацията за
местонахождение е неточна; или

в)

получена е информация, която противоречи на предоставената
информация за местонахождение.

[Коментар към член 4.8.10.3: Такива последици могат да бъдат в
допълнение към включването на Спортиста в Регистъра на
спортистите за тестване, както е описано в член 4.8.6.1(г)].
4.8.10.4 Местонахождението на Спортистите, включени в регистъра за тестване,
също трябва да бъде регистрирано в АДАМС, за да се даде възможност за
по-добра координация на тестовете между Антидопинговите
организации. В своите правила или процедури всяка Международна
федерация или Национална антидопингова организация може също да
предвиди графици за подаване на Информация за местонахождение с порегулярни срокове, например седмично, месечно или на тримесечие,
които по-добре отговарят на нуждите и изискванията на Отборните
дейности в съответния спорт (спортове).
4.8.10.5 Спортистите, определени за включване в регистъра за тестване, ще
бъдат уведомени предварително от Международната федерация и
Националната антидопингова организация за включването им в
регистъра за тестване, за изискванията за местонахождение и
приложимите последици.
4.8.11 Други регистри
4.8.11.1 Международните федерации и Националните Антидопингови
организации могат да въведат други регистри за Спортисти, които не
отговарят на критериите на член 4.5.2, и за които Международната
федерация и Националната антидопингова организация могат да
определят по-ниски изисквания за местонахождение. Спортистите,
включени в такъв регистър(и) не са обект на изискванията за
местонахождение на член 2.4 от Кодекса – Изисквания за информация за
местонахождение.
4.8.12. Избор на Спортисти за различните регистри с местонахождение и координация
между Международните федерации и Националните Антидопингови
организации.
4.8.12.1 Всяка Международна федерация и Национална антидопингова
организация има право да прецени кой Спортист в кой тип регистър за
местонахождение да бъде включен. Въпреки това, Международната
федерация и Националната антидопингова организация трябва да могат
да докажат, че са направили правилна оценка на съответните рискове,
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необходимото приоритизиране в съответствие с членове 4.2 до 4.7, и че са
приели подходящи критерии въз основа на резултатите от тази оценка.
4.8.12.2 След като Международна федерация и Националната антидопингова
организация са избрали Спортистите за своя Регистър на
Спортистите за тестване, те ще трябва поддържат списъка със
Спортисти чрез АДАМС и да го споделят със съответната Международна
федерация и Национална антидопингова организация.
4.8.12.3 Ако даден Спортист е включен в един регистър с информация за
местонахождение на своята Международна федерация и в друг регистър
за местонахождение на своята Национална антидопингова организация,
той трябва да подава своята информация за местонахождение в регистъра,
който има по-високи изисквания по отношение на информацията за
местонахождение, и да спазва неговите правила.
4.8.12.4 Международните федерации и Националните Антидопингови
организации трябва да координират дейностите по избор на Спортисти
за включване в регистрите с информация за местонахождение и
дейностите за Тестване, за да избегнат дублиране и да използват
максимално ресурсите си. В резултат на тази координация и ефективност
на ресурсите, Международната федерация и Националната
антидопингова организация ще обмислят възможността да включат
повече Спортисти в своя Регистър на Спортистите за тестване или в
списъка за тестване, за да гарантират по-високо ниво на Тестване сред поширок кръг „рискови“ Спортисти.
4.8.12.5 Всяка Международна федерация и всяка Национална антидопингова
организация:
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а)

ще прави редовен преглед и актуализация, ако е необходимо, на
своите критерии за включване на Спортисти в своя Регистър на
спортистите за тестване и в списъка за тестване, за да гарантира,
че те остават годни за целта си, т.е. включват всички подходящи
Спортисти. Тези организации ще вземат предвид календара на
Състезанията/Спортните прояви за съответния период и ще
променят или увеличават броя на Спортистите, включени в
Регистъра на спортистите за тестване или в списъка за тестване
преди началото на голямо събитие (например Олимпийски/
Параолимпийски игри, Световно първенство и други многоспорови
прояви), за да се гарантира, че участващите Спортисти са
подложени на достатъчен брой Извънсъстезателни тестове в
съответствие с Оценката на риска.

б)

ще прави периодичен (но не по-малко от тримесечен) преглед на
Спортистите, включени в нейния Регистър на Спортистите за
тестване и в регистъра(ите) за тестване, за да е сигурна, че всеки
включен Спортист продължава да отговаря на съответните
критерии. Спортистите, които вече не отговарят на критериите,
трябва да бъдат извадени от Регистъра на спортистите за
тестване и/или списъка за тестване и Спортисти, които към
момента отговарят на критериите, трябва да бъдат добавени.
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Международната федерация и Националната антидопингова
организация трябва незабавно да уведомяват тези Спортисти за
промяната в техния статут и да предоставят нов списък със
Спортистите, включени в съответния регистър/списък.
4.8.13 Организации за спортни прояви от най-висок ранг
4.8.13.1 За периодите, когато Спортистите попадат под правомощията за
тестване на Организация за спортни прояви от най-висок ранг:
а)

Ако състезателите са включени в Регистъра на спортистите за
тестване, Организацията за спортни прояви от най-висок ранг
може да получи достъп до тяхната Информация за
местонахождение за съответния период с цел провеждане на
Извънсъстезателно тестване; или

б)

Ако състезателите не са включени в Регистъра на спортистите
за тестване, Организацията за спортни прояви от най-висок ранг
може да приеме специфични за проявата правила, включително
последствия, изискващи те или съответна трета страна да
предоставят такава информация за местонахождение за съответния
период, каквато организацията сметне за необходимо и
пропорционално с цел провеждане на Извънсъстезателно
тестване.

4.8.14 Отговорности по отношение на местонахождението
4.8.14.1 Независимо от всяка друга разпоредба на член 4.8:
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а)

Всяка Международна федерация може да предложи (и всяка
Национална антидопингова организация може да се съгласи) да
делегира някои или всички свои отговорности във връзка с
местонахождението съгласно член 4.8 на Националната
антидопингова организация или на Координатора на допинговия
контрол, при спазване на параграф (е) по-долу;

б)

Международната федерация може да делегира някои или всички
свои отговорности по отношение на местонахождението съгласно
член 4.8 на Националната федерация на Спортиста или на
Координатора на допинговия контрол, при спазване на параграф (е)
по-долу; или

в)

Национална антидопингова организация може да делегира някои
или всички свои отговорности по отношение на местонахождението
съгласно член 4.8 на Националната федерация на Спортиста, на
Координатора на допинговия контрол или на друга подходяща
Антидопингова организация с правомощия върху въпросния
Спортист, при спазване на параграф (е) по-долу;

г)

Когато няма подходяща Национална антидопингова организация,
Националният олимпийски комитет ще поеме отговорностите на
Националната антидопингова организация по отношение на
местонахождението, посочени в член 4.8; и
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д)

Когато САА установи, че Международна федерация или Национална
антидопингова организация (според случая) не изпълнява някои
или всички свои отговорности по отношение на местонахождението
съгласно член 4.8, САА може да делегира някои от тези или всички
отговорности на всяка друга подходяща Антидопингова
организация.

е)

По всяко време Антидопинговата организация (независимо дали е
Международната федерация, Националната антидопингова
организация или друга Антидопингова организация с правомощия
над въпросния Спортист), която делегира своите отговорности
(изцяло или частично) на Национална федерация или на
Координатора на допинговия контрол, в крайна сметка остава
отговорна за действията и/или бездействията на организацията, на
която е делегирала своите правомощия.

4.8.14.2 Националната федерация трябва да положи максимални усилия, за да
подпомогне своята Международна федерация и/или Национална
антидопингова организация (според случая) при събирането на
Информация за местонахождение на Спортисти, които са обект на
правомощията на тази Национална федерация, включително (без
ограничение) да направи специална разпоредба в своите правила за тази
цел.
4.8.14.3 Всеки Спортист може да избере да делегира задачата за подаване на
неговата Информация за местонахождение (и/или на актуализирането ѝ)
на трета страна, като треньор, мениджър или Национална федерация, при
условие че тази третата страна се съгласи с така делегираните задължения.
Антидопинговата организация, която събира Информацията за
местонахождение на Спортиста, може да поиска писмено уведомление
за всяко уговорено делегиране, което да се подава при нея, подписано
както от въпросния Спортист, така и от страната - делегат.
[Коментар към член 4.8.14.3: Например, Спортист, участващ в Отборен
спорт или друг спорт, където състезанията и/или тренировките се
провеждат колективно, може да делегира задачата за подаване на
неговата Информация за местонахождение на отбора, и тази задача
да се изпълнява от треньор, мениджър или от Националната
федерация. Всъщност, за удобство и ефективност, Спортист в такъв
спорт може да делегира изготвянето на неговата информация за
местонахождение на своя отбор не само по отношение на периодите
на Отборни дейности, но и по отношение на периодите, когато не е с
отбора, при условие, че отборът се съгласи. При такива
обстоятелства, Спортистът ще трябва да предостави на отбора
информация относно индивидуалното си местонахождение за
въпросния период, за да се допълни информацията, която се предоставя
във връзка с Отборните дейности.]
4.8.14.4 Във всички случаи обаче, включително в случай на Спортисти в Отборни
спортове:
а)
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Всеки Спортист, включен в Регистъра на спортистите за
тестване, в крайна сметка остава отговорен по всяко време за
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подаването на точна и пълна Информация за местонахождение,
независимо дали я подава лично или делегира задачата на трета
страна. Фактът, че Спортистът е делегирал тази отговорност на
трета страна и тя не е спазила приложимите изисквания, не може да
бъде оправдание при твърдение за Неподаване на информация; и
б)

Такъв Спортист остава лично отговорен през цялото време да
гарантира, че е на разположение за Тестване на мястото,
декларирано в неговата Информация за местонахождение. Фактът,
че Спортистът е делегирал отговорността за подаване на неговата
информация за местонахождение за съответния период на трета
страна и тя не е подала точна информация или не е актуализирала
вече подадена информация, за да гарантира, че предоставената
информация за местонахождение за въпросния ден е актуална и
точна, не може да бъде оправдание при твърдение за Пропуснат
тест.

[Коментар към член 4.8.14.4: Например, ако опит да бъде тестван
Спортист по време на 60-минутния интервал от време, определен в
рамките на даден период за Отборни дейности, е неуспешен поради
факта, че служител на отбора е подал грешна информация във връзка
с Отборните дейности или не е актуализирал предварително подадена
информация след като данните за Отборните дейности са се
променили, отборът може да бъде санкциониран съгласно
приложимите правила на Международната федерация за
неподаването на информация, но Спортистът все пак ще носи
отговорност за Неподаването на информация за местонахождение.
Това трябва да е така, защото ако Спортист може да обвини отбора
си ако не е на разположение за Тестване на място, декларирано от
неговия отбор, тогава той ще може да избегне отговорност по
отношение на своето местонахождение за Тестване. Разбира се,
отборът има същия интерес като състезателя да гарантира
точността на подаваната Информация за местонахождение и да
избегне Неподаването на информация от страна на Спортиста.]

4.9

Координиране с други Антидопингови организации
4.9.1

Антидопинговите организации следва да координират усилията си за Тестване с
усилията на други Антидопингови организации с припокриващи се Правомощия за
тестване, за да увеличат максимално ефективността на тези съвместни усилия, да
избегнат ненужно повторно Тестване на определени Спортисти и да гарантират,
че Спортистите, които се състезават на Международни спортни прояви са
предварително тествани. По-специално Антидопинговите организации се
задължават:
а)
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да се консултират с другите съответни Антидопингови организации, за да
координирате дейностите за Тестване (включително избора на Спортист от
регистъра за местонахождение и Плановете за разпределение на проверките,
които могат да включват Извънсъстезателно тестване в началото на важна
Спортна проява) и да избегнат дублиране. Ясни уговорки относно ролите и
отговорностите за Тестване по време на Спортна проява трябва да бъдат
направени предварително в съответствие с член 5.3 от Кодекса. Когато такива
уговорки са невъзможни, САА ще разреши въпроса в съответствие с
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принципите, заложени в Приложение З - Тестване по време на Спортни
прояви.

4.9.2

б)

в рамките на двадесет и един (21) дни от вземането на проби, да въведат в
АДАМС формуляра за Допингов контрол за всички взети Проби.

в)

да споделят информация чрез АДАМС относно изискванията
местонахождение на Спортистите, когато има припокриващи
Правомощия за тестване.

г)

да споделят информация чрез АДАМС относно програмите за Биологичните
паспорти на Спортистите, когато има припокриващи се Правомощия за
тестване.

д)

да споделят разузнавателни сведения относно Спортистите, когато има
припокриващи се Правомощия за тестване.

за
се

Антидопинговите организации могат да сключват договори с други
Антидопингови организации или с Делегирани трети страни да действат като
Координатор по допингов контрол или Организация, вземаща проби, от тяхно име.
В условията на договора, възлагащата Антидопингова организация (която за тази
цел е Тестваща организация) може да определи как при вземането на проби от
нейно име да бъде упражнявано всяко право на преценка, предоставено на
Организацията, вземаща проби, съгласно Международния стандарт за тестване
и разследвания.
[Коментар към член 4.9.2: Например, Международният стандарт за тестване и
разследвания дава право на преценка по отношение на критериите, които да се
прилагат за потвърждаване на самоличността на Спортиста (член 5.3.4);
относно обстоятелствата, при които забавяне на явяването в Станцията за
допингов контрол може да бъде позволено (член 5.4.4); относно това кой може
да присъства по време на Сесията за вземане на проби (член 6.3.3); относно
критериите, които трябва да се прилагат, за да се гарантира, че всяка взета
Проба се съхранява по начин, който защитава нейната цялост, идентичност и
сигурност преди транспортирането ѝ от Станцията за допингов контрол (член
8.3.1); както и относно насоките, които СДК трябва да следва когато определя
дали съществуват извънредни обстоятелства, които означават, че Сесията за
вземане на проби трябва да бъде прекратена без вземането на Проба с
Подходящо специфично тегло за анализ (член Е.4.5), и споделяне на получена
информация/разузнавателни данни (член 11).]

4.9.3

Антидопинговите организации трябва да се консултират и координират помежду
си, със САА и с правоприлагащите органи и други съответни органи при
получаването, разработването и споделянето на информация и разузнавателни
данни, които могат да бъдат полезни при информацията за плана за разпределяне
на проверките в съответствие с член 11.

5.0. Известяване на Спортистите
5.1. Цел
Главната цел е да се гарантира, че Спортистът, избран за Тестване, е надлежно уведомен
без предизвестие относно вземането на Проба както е предвидено в членове 5.3.1.и 5.4.1,
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че правата на Спортиста са зачетени, че няма възможност за евентуална манипулация на
дадената Проба, и че уведомяването е документирано.

5.2. Общи положения
Известяването на Спортистите започва от момента, когато Организацията, вземаща
проби, започне уведомяване на избрания Спортист, и приключва когато той пристигне в
Станцията за допингов контрол или с евентуално Неспазване на задълженията от страна
на Спортист. Основните дейности са:
а)

Назначаване на СДК, Придружители и друг Персонал, вземащ проби, който е
достатъчен, за да се гарантира Тестване без предизвестие и непрекъснато
наблюдение на Спортистите, които са уведомени, че са избирани да дадат Проба;

б)

Намиране на Спортиста и потвърждаване на неговата самоличност;

в)

Информиране на Спортиста за това, че е избран да даде Проба, както и за неговите
права и задължения;

г)

Непрекъснато придружаване на Спортиста от момента на известяването до
пристигането му в определената Станция за допингов контрол; и

д)

Документиране на известяването или опита за известяване.

5.3. Изисквания, предшестващи известяването на Спортиста
5.3.1 Освен при изключителни и оправдани обстоятелства, методът за вземане на Проби
трябва да бъде Тестване без предизвестие. Спортистът трябва да бъде първото
уведомено лице за това, че е избран за вземане на Проба, освен когато се изисква
предварителен контакт с трета страна, както е предвидено в член 5.3.7. За да се
гарантира, че Тестването ще бъде без предизвестие, Тестващата организация (или
Организацията, вземаща проби, ако е различна) трябва да гарантира, че решенията
за избор на Спортисти се оповестяват едва преди Тестването на онези лица, които
изрично трябва да бъдат запознати с тях с цел провеждане на Тестването.
Уведомяване на всяка трета страна трябва да се извършва по сигурен и поверителен
начин, така че да няма риск Спортистът да бъде предупреден, че е избран за
вземане на Проба. По отношение на Тестване по време на състезание,
уведомяването се прави в края на Състезанието, в което Спортистът се състезава.
[Коментар към член 5.3.1: Трябва да се положат максимални усилия, за да се
гарантира, че мястото на провеждане на Спортната проява или персоналът на
мястото за тренировки не са предварително известени за провеждането на
Тестване. Не е оправдано Национална федерация или друг орган да настоява да
бъде предварително уведомена за Тестване на Спортистите, които са под нейна
юрисдикция, за да може да има представител, присъстващ на Тестването.]
5.3.2 С цел провеждане или подпомагане на Сесиите за вземане на проби, Организацията,
вземаща проби, трябва да назначи и упълномощи Служители, вземащи проби, които
са обучени за възложените им отговорности, нямат конфликт на интереси от
резултата от вземането на Пробите, и не са Непълнолетни лица.
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5.3.3 Служителите, вземащи проби, трябва да разполагат с официална документация,
предоставена от Организацията, вземаща проби, доказваща правомощията им да
вземат Проба от Спортиста, като например писмо за упълномощаване от
Тестващата организация. СДК също се задължават да носят допълнителна
идентификация, която включва тяхното име и снимка (т.е. идентификационна карта
от Организацията, вземаща проби, шофьорска книжка, здравна карта, паспорт или
подобна валидна идентификация) и дата на изтичане на срока на идентификацията.
5.3.4 Тестващата организация или съответно Организацията, вземаща проби, трябва да
установи критерии за потвърждаване на самоличността на всеки Спортист, избран
да даде Проба. Това гарантира, че избраният Спортист е Спортистът, който е
уведомен. Ако Спортистът не може лесно да бъде идентифициран, може трета
страна да бъде помолена да го идентифицира, като подробностите за подобна
идентификация трябва да бъдат документирани.
5.3.5 Организацията, вземаща проби, СДК или Придружителят, според случая, трябва да
определи местонахождението на избрания Спортист и да планира подхода и
времето за уведомяване като вземе предвид специфичните обстоятелства на спорта/
Състезанието/тренировъчната сесия/и др., както и конкретната ситуация.
5.3.6 Организацията, вземаща проби, СДК или Придружителят трябва да документира
опита(ите) за уведомяване на Спортиста и резултатите от него (тях).
5.3.7 Организацията, вземаща проби, СДК или Придружителят, според случая, преценява
дали се изисква уведомяването на трета страна преди да бъде уведомен самият
Спортист; в следните ситуации:
а) когато това се налага при Спортисти с увреждания (както е предвидено в
Приложение А - Модификации за Спортисти с увреждания);
б) когато Спортистът е Непълнолетно лице (както е предвидено в Приложение Б
- Модификации за малолетни Спортисти);
в) когато се изисква преводач и той е на разположение за уведомяването;
г)

когато е необходимо да се помогне на Служителите, вземащи проби, да
идентифицират Спортиста, който ще бъде тестван и да го уведомят, че от него
се изисква да даде Проба.
[Коментар към член 5.3.7: Допустимо е да се уведоми трета страна, че ще се
провежда Тестване на Непълнолетни лица или Спортисти с увреждания. Няма
обаче изискване за уведомяване на трета страна (например лекар на отбор)
относно мисията за Допингов контрол, когато няма нужда от помощ. Ако има
изискване за уведомяване на трета страна преди известяването, тази трета
страна трябва да бъде придружена от СДК или Придружител, за да извести
Спортиста.]

5.4

Изисквания за уведомяване на Спортистите
5.4.1 При осъществяване на първоначален контакт Организацията, вземаща проби, СДК
или Придружителят, според случая, гарантира, че Спортистът и/или третата страна
(ако се изисква в съответствие с член 5.3.7) са информирани:
а) че Спортистът е длъжен да се подложи на вземане на Проба;
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б) за правомощията, под които ще се извършва вземането на Проба;
в) за вида на Пробата и всички условия, които трябва да бъдат спазени преди
вземането ѝ;
г)

за правата на Спортиста, включително правото:
(1) да бъде придружаван от представител и от устен преводач, ако има такъв,
в съответствие с член 6.3.3(а);
(2) да поиска допълнителна информация за процеса на вземане на Проби;
(3) да поиска забавяне на явяването си в Станцията за допингов контрол по
уважителни причини в съответствие с член 5.4.4; и
(4) да поиска промяна, както е предвидено в Приложение А - Модификации за
Спортисти с увреждания.

д)

за отговорностите на Спортиста, включително за изискването:
(1) да остане под непрекъснато наблюдение на СДК/Придружителя през
цялото време от осъществяването на първоначален контакт от страна на
СДК/Придружителя, до приключване на процедурата за вземане на Проби;
(2) да представи идентификация в съответствие с член 5.3.4;
(3) да спазва процедурите за вземане на Проби (като Спортистът трябва да
бъде уведомен за възможните Последици при Неизпълнение); и
(4) да се яви незабавно за вземане на Проба, освен ако няма основателни
причини за забавяне, както е предвидено в съответствие с член 5.4.4.

е)

за местоположението на Станцията за допингов контрол;

ж)

че ако Спортистът реши да консумира храна или течности преди да даде
Проба, той прави това на свой риск;

з)

да не пие прекомерно количество течности, тъй като това може да забави
производството на подходяща Проба; и

и)

че всяка Проба от урина, дадена от Спортиста на Персонала, вземащ проби,
трябва да бъде първата урина на Спортиста след уведомяването, т.е. той не
трябва да уринира под душа или по друг начин преди да даде Проба на
Персонала, вземащ проби.

5.4.2 След осъществяване на контакт, СДК/Придружителят се задължават:
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а)

от момента на първия контакт, докато Спортистът напусне Станцията за
допингов контрол в края на Сесията за вземане на проби, да държат Спортиста
под непрекъснато наблюдение;

б)

да се идентифицират пред Спортиста чрез документацията, описана в член
5.3.3; и

в)

да потвърдят самоличността на Спортиста в съответствие с критериите,
установени в член 5.3.4. Потвърждаването на самоличността на Спортиста по
който и да е друг метод, или непотвърждаването ѝ, трябва да се документира и
докладва на Тестващата организация. В случаите когато самоличността на
Спортиста не може да бъде потвърдена съгласно критериите, установени в
член 5.3.4, Тестващата организация решава дали е подходящо да се
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предприемат действия в съответствие с Анекс А - Преглед на евентуално
Неспазване на Международния стандарт за управление на резултати.
5.4.3 СДК/Придружителят трябва да се погрижи Спортистът да подпише съответния формуляр
за потвърждаване и приемане на уведомлението. Ако Спортистът откаже да подпише, че
е бил уведомен, или ако избягва уведомяването, при възможност, СДК/Придружителят ще
информира Спортиста за Последиците при Неизпълнение, а Придружителят (ако не е СДК)
незабавно ще докладва всички релевантни факти на СДК. Когато е възможно, СДК ще
продължи с вземането на Проба. СДК ще документира фактите в подробен доклад и ще
докладва обстоятелствата на Тестващата организация. Тестващата организация ще следва
стъпките, предвидени в Анекс А - Преглед на евентуално Неспазване на Международния
стандарт за управление на резултати.
5.4.4. СДК/Придружителят може по свое усмотрение да разгледа всяка основателна молба,
предявена от трета страна или от Спортиста за разрешение да забави явяването си в
Станцията за допингов контрол след потвърждение и приемане на уведомлението и/или да
напусне временно Станцията за допингов контрол след пристигането там.
СДК/Придружителят може да даде такова разрешение ако Спортистът може да бъде
придружаван през цялото време и да бъде под постоянно наблюдение по време на
отсъствието си. Явяването със закъснение или временното напускане на Станцията за
допингов контрол може да бъде разрешено за следните дейности:
а)

б)

В случаите на Тестване по време на състезание:
(1)

Участие в церемония по представяне;

(2)

Изпълнение на медийни ангажименти;

(3)

Участие в следващи състезателни фази;

(4)

Разгряване;

(5)

Получаване на необходимо медицинско лечение;

(6)

Намиране на представител и/или преводач;

(7)

Получаване на идентификация със снимка; или

(8)

Всички други разумни обстоятелства, определени от СДК, като се вземат
предвид всички инструкции на Тестващата организация.

В случаите на Извънсъстезателно тестване:
(1)

Намиране на представител;

(2)

Приключване на тренировъчна сесия;

(3)

Получаване на необходимо медицинско лечение;

(4)

Получаване на идентификация със снимка; или

(5)

Всички други разумни обстоятелства, определени от СДК, като се вземат
предвид всички инструкции на Тестващата организация.

5.4.5 СДК/Придружителят ще отхвърли молба за забавяне от Спортист, ако няма възможност
последният да бъде под постоянно наблюдение по време на забавянето.
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5.4.6 СДК/Придружителят или друг упълномощен Персонал, вземащ проби, трябва да
документира всички причини за забавяне при явяване в Станцията за допингов контрол
и/или причини за напускане на Станцията за допингов контрол, които може да изискват
допълнително разследване от Тестващата организация.
5.4.7 Ако Спортистът забави явяването си в Станцията за допингов контрол, освен съгласно
член 5.4.4, и/или ако не остане под постоянно наблюдение през времето, когато бива
придружаван, но ако пристигне в Станцията за допингов контрол преди СДК са напускане
мястото за вземане на проби, СДК ще докладва за евентуално Неизпълнение. Ако изобщо
е възможно, СДК ще пристъпи към вземане на Проба от Спортиста. Тестващата
организация ще разследва евентуално Неизпълнение в съответствие с Анекс А - Преглед на
евентуално Неспазване на Международния стандарт за управление на резултати.
5.4.8 Ако Персоналът, вземащ проби, наблюдава други обстоятелства с потенциал да
компрометират вземането на Проба, те трябва да бъдат докладвани и документирани от
СДК. Ако СДК счита за уместно, той ще прецени дали е подходящо да се вземе
допълнителна Проба от Спортиста. Тестващата организация ще разследва евентуално
Неизпълнение в съответствие с Анекс А - Преглед на евентуално Неспазване на
Международния стандарт за управление на резултати.

6.0 Подготовка за Сесията за вземане на проби
6.1

Цел
Да се подготви за Сесията за вземане на проби по начин, който гарантира, че тя може да
бъде проведена ефективно и ефикасно, с достатъчно ресурси, като например персонал и
оборудване.

6.2

Общи положения
Подготовката за Сесията за вземане на проби започва със създаването на система за
получаване на подходяща информация за ефективно провеждане на сесията и приключва
когато се потвърди, че Консумативите за вземане на проби отговарят на определените
критерии. Основните дейности са:

6.3

а)

да се създаде система за събиране на подробности относно Сесията за вземане на
проби;

б)

да се установят критерии за това кой може да присъства по време на Сесията за
вземане на проби;

в)

да се гарантира, че Станцията за допингов контрол отговаря на минималните
критерии, предвидени в член 6.3.2; и

г)

да се гарантира, че Консумативите за вземане на проби отговаря на минималните
критерии, предвидени в член 6.3.4.

Изисквания за подготовка за Сесията за вземане на проби
6.3.1.

Тестващата организация, Координаторът по допингов контрол или Организацията,
вземаща проби, ще създадат система за получаване на цялата информация,
необходима за осигуряване на ефективно провеждане на Сесията за вземане на
проби, и също така ще определят специални изисквания, които отговарят на
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нуждите на Спортисти с увреждания (както е предвидено в Приложение A Модификации за Спортисти с увреждания), както и на нуждите на Спортисти,
които са Непълнолетни лица (както е предвидено в Приложение Б - Модификации
за Спортисти, които са непълнолетни лица).
6.3.2.

СДК ще използва Станция за допингов контрол, която като минимум гарантира
неприкосновеност на личния живот на Спортиста, и ако е възможно, по време на
Сесията за вземане на проби се използва само като Станция за допингов контрол.
СДК трябва да запише всички съществени отклонения от тези критерии. Ако СДК
определи, че Станцията за допингов контрол е неподходяща, трябва да се потърси
алтернативно място, което отговаря на минималните критерии, описани по-горе.

6.3.3.

Тестващата организация или Организацията, вземаща проби, трябва да установи
критерии за това кой освен Персонала, вземащ проби, може да бъде упълномощен
да присъства по време на Сесията за вземане на проби. Критериите включват
минимум следното:
а)

правото на Спортиста да бъде придружен от представител и/или преводач
по време на Сесията за вземане на проби, освен когато Спортистът дава
Проба от урина;

б)

правото на Спортист с увреждане да бъде придружен от представител,
както е предвидено в Приложение А - Модификации за Спортисти с
увреждания;

в)

правото на Спортист, който е Непълнолетно лице (както е предвидено в
Приложение Б - Модификации за непълнолетни Спортисти), както и правото
на присъстващия СДК/Придружител да има представител, който да
наблюдава присъстващия СДК/Придружител, когато малолетен Спортист
дава Проба от урина, но без представителят да наблюдава пряко даването на
Пробата, освен ако не е помолен за това от непълнолетния Спортист;

г)

наблюдател, назначен от САА по Програмата за независими наблюдатели
на САА или одитор на САА (където е приложимо); и/или

д)

упълномощено лице, което участва в обучението на Персонала, вземащ
проби, или в одита на Организацията, вземаща проби.
[Коментар към член 6.3.3, букви г) и д): Наблюдателят/одиторът на САА
и/или упълномощеното не може да наблюдава пряко даването на Проба
от урина]

6.3.4.
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За вземането на проби от урина и кръв Организацията, вземаща проби,, ще
използва само Консумативи за вземане на проби, които като минимум:
а)

имат уникална система за номериране, вградена във всички „А“ и „В“
бутилки, контейнери, епруветки или други средства, използвани за
запечатване на Пробата, както и баркод или подобен код за данни, който
отговаря на изискванията на АДАМС по отношение на съответните
Консумативи за вземане на проби;

б)

имат система за запечатване със Защита срещу фалшифициране;

в)

дават гаранции, че самоличността на Спортиста не е видна на самите
контейнери;
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г)

дават гаранции, че всички консумативи са чисти и запечатани преди
употребата им от Спортиста;

д)

направени са от материал и имат система за запечатване, които са в
състояние да издържат на работните условията и на околната среда, в която
консумативите ще бъдат използвани или на която ще бъдат изложени,
включително, но не само транспорт, лабораторни анализи и дългосрочно
съхранение в замразено състояние до периода на давност;

е)

направени са от материал и имат система за запечатване, които:
(1) ще поддържат целостта (химични и физични свойства) на Пробата за
Аналитично тестване;
(2) могат да издържат на температури от -80°C за урина и кръв. Тестовете за
определяне на целостта при замразяване трябва да използват
матрицата, която ще се съхранява в бутилките, контейнерите или
епруветките с Проби, т.е. кръв или урина;
(3) направени са от материал и имат система за запечатване, които могат да
издържат минимум три (3) цикъла на замразяване/размразяване;

ISTI - януари 2021 г.

ж)

бутилките, контейнерите и епруветките „A“ и „B“ трябва да бъдат прозрачни,
така че Пробата да е видима;

з)

имат система за запечатване, която позволява Спортистът и СДК да могат
да проверят, че Пробата в бутилки или контейнери „А“ и „В“ е надлежно
запечатана;

и)

имат вградена функция(и) за идентификация на сигурността, която да
позволява проверка на автентичността на консумативите;

й)

съответстват на стандартите, публикувани от Международната асоциация за
въздушен транспорт (IATA) за транспортиране на човешки спесимени,
включително проби от урина и/или кръв, за да се предотврати разливане по
време на транспортиране по въздух;

к)

произведени са в съответствие с международно признатия ISO 9001
сертифициран процес, който включва системи за управление на контрола на
качеството;

л)

контейнерите могат да бъдат запечатани отново след първоначалното им
отваряне от Лабораторията, с нова уникална система за запечатване със
Защита срещу фалшифициране и с уникална система за номериране, за да се
запази целостта на Пробата и Реда на предаване на пробите в съответствие
с изискванията на Международния стандарт за лаборатории с цел
дългосрочно съхранение на Пробата и последващ анализ;

м)

преминали са тестове в изпитателна институция, която е независима от
производителя и е акредитирана по ISO 17025, за да се потвърди като
минимум, че консумативите отговарят на критериите, посочени в точка б), е),
ж), з), и) , й) и л) по-горе;

н)

всяка модификация на материала или системата за запечатване на
консумативите ще изисква повторно тестване, за да се гарантира, че те
продължават да отговарят на посочените изисквания съгласно точка м) погоре;
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За вземане на Проби от урина:
о)

имат капацитет от минимум 85mL урина във всяка отделна „А“ и „В“ бутилка
или контейнер;

п)

имат визуална маркировка върху бутилките „A „и „B“ или върху контейнерите
и съда за вземане на пробата, която посочва:
(1) минималното количество урина, необходимо във всяка бутилка или
контейнер „A“ и „B“, както е посочено в Приложение В - Вземане на
проби от урина;
(2) максималното количество, което позволява разширяване при
замразяване без да се наруши целостта на бутилката, контейнера или
системата за запечатване; и
(3) нивото на Подходящото количество урина за анализ в съда за вземане
на пробата.

р)

включва частична система за запечатване със Защита срещу фалшифициране
на Пробата с уникална система за номериране за временно запечатване на
Проба с недостатъчно количество в съответствие с Приложение Д - Проби от
урина - Недостатъчно количество;

За вземане на кръвни Проби:
с)

има възможност да се взема, съхранява и транспортира кръв в отделни
епруветки и контейнери „А“ и „В“;

т)

за анализа на Забранени вещества или Забранени методи в цялата кръв или
плазма и/или за профилиране на кръвни параметри, епруветките „А“ и „В“
трябва да имат капацитет от минимум 3mL кръв и да съдържат EDTA като
антикоагулант ;

у)

за анализ на Забранени вещества или Забранени методи в серума,
епруветките „А“ и „В“ трябва да имат капацитет от минимум 5mL кръв и да
съдържат гел на инертен полимерен серумен сепаратор и коагулационен
фактор за активиране; и
[Коментар към член 6.3.4 т) и у): Ако в приложимия Международен
стандарт, Технически документ или Насоки на САА са посочени конкретни
епруветки, използването на алтернативни епруветки, които отговарят
на подобни критерии се потвърждава с участието на съответната
Лаборатория(и), като те трябва да бъдат одобрени от САА преди
употребата им за вземане на проби.]

ф)

при транспортирането на кръвни Проби трябва да се гарантира, че
контейнера за съхранение и транспортиране и устройството за записване на
температурни данни отговарят на изискванията, изброени в Приложение И Вземане, съхранение и транспортиране на кръвни проби за Биологичния
паспорт на Спортиста.

[Коментар към член 6.3.4: Силно се препоръчва преди консумативите да бъдат
пуснати на пазара за заинтересованите страни, те да бъдат разпространени
сред антидопинговата общност, която може да включва Спортисти, Тестващи
организации, Органи, вземащи проби, Персонал, вземащ проби, и Лаборатории,
за да се поиска обратна връзка и да се гарантира, че консумативите са годни за
целта.]
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7.0 Провеждане на Сесия за вземане на проби
7.1

Цел
Да проведе Сесия за вземане на проби по начин, който гарантира целостта, сигурността и
идентичността на Пробата и зачита поверителността на личния живот и достойнството на
Спортиста.

7.2

Общи положения
Сесията за вземане на проби започва с определяне на цялостната отговорност по
отношение на провеждането ѝ и завършва след вземане и запечатване на Пробата и
попълване на документацията за вземане на Проби. Основните дейности са:

7.3

а)

подготовка за вземане на Пробата;

б)

вземане и запечатване на Пробата; и

в)

документиране на вземането на Пробата.

Изисквания преди вземането на Проби
7.3.1 Организацията, вземаща проби, е отговорна за цялостното провеждане на Сесията за
вземане на проби, като конкретни отговорности са делегирани на СДК.
7.3.2 СДК трябва да гарантира, че Спортистът е бил информиран за неговите права и
отговорности, както е предвидено в член 5.4.1.
7.3.3 СДК/Придружителят трябва да посъветва Спортиста да не приема прекомерно
количество течности предвид изискването да даде Проба с подходящо специфично
тегло за анализ.
7.3.4 Антидопинговата организация трябва да установи критерии относно предметите,
които са забранени в Станцията за допингов контрол. Като минимум тези критерии
трябва да забраняват наличието на алкохол или неговата консумация в Станцията за
допингов контрол.
7.3.5 Спортистът може да напуска Станцията за допингов контрол само под
непрекъснато наблюдение от СДК или от Придружител и с одобрението на СДК. СДК
следва да разгледа всяка основателна молба на Спортиста за напускане на
Станцията за допингов контрол както е предвидено в членове 5.4.4, 5.4.5 и 5.4.6,
докато Спортистът успее да даде Проба.
7.3.6 Ако СДК даде разрешение на Спортиста да напусне Станцията за допингов контрол,
СДК ще се договори със Спортиста за следните условия:
а) целта, поради която Спортистът напуска Станцията за допингов контрол;
времето на връщане (или връщане след приключване на уговорена дейност);
б) че Спортистът трябва да остане под непрекъснато наблюдение през цялото
време;
в) че Спортистът не трябва да отделя урина, докато не се върне в Станцията за
допингов контрол; и
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г)

7.4

СДК трябва да документира часа на напускане и връщане на Спортиста.

Изисквания за вземане на Проби
7.4.1 СДК ще вземе Проба от Спортиста в съответствие със следния протокол(и) за
конкретния тип Проба:
а)

Приложение В: Вземане на проби от урина;

б)

Приложение Г: Вземане на кръвни проби;

в)

Приложение И: Вземане, съхранение и транспортиране на кръвни проби за
Биологичния паспорт на Спортиста.

7.4.2 Всяко поведение на Спортиста и/или на Лица, свързани със Спортиста, или
аномалии, които биха могли да компрометират вземането на Проби, трябва да бъдат
подробно регистрирани от СДК. Където е уместно, Тестващата организация ще
приложи Анекс А - Преглед на евентуално Неспазване на Международния стандарт
за управление на резултати.
7.4.3 При съмнения относно произхода или автентичността на Пробата, Спортистът ще
бъде помолен да даде допълнителна Проба. Ако Спортистът откаже да даде
допълнителна Проба, СДК трябва да документира подробно обстоятелствата около
отказа и Тестващата организация ще приложи Анекс А - Преглед на евентуално
Неспазване на Международния стандарт за управление на резултати.
7.4.4 СДК трябва да даде възможност на Спортиста да документира всички притеснения,
които може да има относно начина на провеждане на Сесията за вземане на проби.
7.4.5 Във връзка със Сесията за вземане на проби като минимум трябва да бъде записана
следната информация:
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а)

дата, час на уведомлението, име и подпис на уведомяващия СДК/
Придружител;

б)

време за пристигане на Спортиста в Станцията за допингов контрол и всяко
временно излизане и връщане;

в)

дата и час на запечатване на всяка взета Проба и дата и час на завършване на
целия процес на вземане на Проби (т.е. часа, когато Спортистът подпише
декларацията в долната част на формуляра за Допингов контрол);

г)

име на Спортиста;

д)

дата на раждане на Спортиста;

е)

пол на Спортиста;

ж)

средства, чрез които е потвърдена самоличността на Спортиста (например
паспорт, шофьорска книжка или акредитация на Спортиста), включително от
трета страна (която е идентифицирана по този начин);

з)

домашен адрес, имейл адрес и телефонен номер на Спортиста;

и)

спортът и дисциплината на Спортиста (в съответствие с ТДАСКС);
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й)

име на треньора и лекаря на Спортиста (ако е приложимо);

к)

кодов номер на Пробата и референция към производителя на консумативите;

л)

видът на Пробата (урина, кръв и др.);

м)

типът тестване (на По време на състезание или Извънсъстезателно);

н)

име и подпис на придружаващия СДК/Придружител;

о)

име и подпис на СИВК (където е приложимо);

п)

частична Проба, съгласно член Д.4.4;

р)

необходима лабораторна информация за Пробата (т.е. за Проба от урина измерването на нейното количество и специфично тегло);

с)

медикаменти и добавки, които са били приемани през предходните седем (7)
дни и (когато е взета кръвна Проба) кръвопреливане през предходните три (3)
месеца, според декларираното от Спортиста;

т)

по отношение на кръвните Проби за Биологичния паспорт на Спортиста,
СДК/СИВК трябва да запише информацията, както е посочена в Приложение И
- Вземане, съхранение и транспортиране на кръвни проби за Биологичния
паспорт на Спортиста;

у)

всички нередности в процедурите, например, дали е било дадено
предварително уведомление;

ф)

коментари или опасения от страна на Спортиста относно провеждането на
Сесията за вземане на проби, според декларираното от Спортиста;

х)

потвърждение от Спортиста относно Обработката на данните за вземането
на Пробата и описание на тази Обработка в съответствие с Международния
стандарт за защита на личния живот и личните данни;

ц)

съгласие от страна на Спортиста или по друг начин за използване на
Пробата(ите) за изследователски цели;

ч)

име и подпис на представителя на Спортиста (ако е приложимо), в
съответствие с член 7.4.6;

ш)

име и подпис на Спортиста;

щ)

име и подпис на СДК;

ъ)

име на Тестващата организация;

ю)

име на Организацията, вземаща пробите;

я)

име на Органа за управление на резултати; и

аа)

име на Координатора на допинговия контрол (ако е приложимо).

[Коментар към член 7.4.5: Не е необходимо цялата гореспомената информация да бъде
консолидирана в един единствен формуляр за Допингов контрол, а по-скоро може да
бъде събрана по време на Сесията за вземане на проби и/или в друга официална
документация като отделен формуляр за уведомление и/или допълнителен доклад.]
7.4.6 В края на Сесията за вземане на проби Спортистът и СДК трябва да подпишат съответната
документация, за да покажат своето съгласие, че документацията отразява точно
подробностите за Сесията за вземане на проби от Спортиста, включително всички
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опасения, изразени от Спортиста. Представителят на Спортиста, ако присъства и е станал
свидетел на процедурата, трябва да подпише документацията.
7.4.7 На Спортиста се предлага копие от документите от Сесията за вземане на проби, които са
били подписани от него, независимо дали по електронен път или по друг начин.

8.0 Сигурност/Следтестово администриране
8.1

Цел
Да се гарантира сигурността на съхранението на всички Проби, взети в Станцията за
допингов контрол, както и на документацията за вземане на Проби, преди
транспортирането им от Станцията за допингов контрол.

8.2

Общи положения
Следтестовото администриране започва когато Спортистът напусне Станцията за
допингов контрол след като е дал Проби и завършва с подготовка на всички взети Проби и
на документацията за вземане на Проби за транспортиране.

8.3

Изисквания за сигурност/следтестово администриране

8.3.1 Организацията, вземаща проби, трябва да определи критерии, които да гарантират, че
всяка взета Проба се съхранява по начин, който защитава нейната цялост, идентичност и
сигурност преди транспортирането ѝ от Станцията за допингов контрол. Като минимум тези
критерии трябва да включват подробно описание и документиране на местоположението,
където се съхраняват Пробите, кой има попечителство върху тях и/или на кого е разрешен
достъп до тях. СДК трябва да гарантира, че всяка Проба се съхранява в съответствие с тези
критерии.
8.3.2 Организацията, вземаща проби, трябва да разработи система за регистриране на Реда за
предаване на проби и документацията за вземане на Проби, за да гарантира, че
документацията за всяка Проба е попълнена и обработена по съответния начин. Това
включва потвърждение, че както Пробите, така и документацията за вземане на Проби, са
пристигнали до тяхното местопредназначение. Лабораторията трябва да докладва на
Тестващата организация за всички нередности в състоянието на Пробите при пристигането
им в съответствие с Международния стандарт за лаборатории.
[Коментар към член 8.3.2: Информацията за това как Пробата се съхранява преди
отпътуването ѝ от Станцията за допингов контрол може да бъде записана, например,
в доклада на СДК.]
8.3.3 Организацията, вземаща проби, трябва да разработи система, която да гарантира, че при
необходимост, на Лабораторията, която ще извърши анализа, са дадени инструкции за типа
анализ, който ще трябва да се направи. Освен това Антидопинговата организация трябва
да предостави на Лабораторията информация, както се изисква съгласно член 7.4.5 в), е),
и), к), л), м), п), р), ц), ю) , я) и аа) за отчитане на резултатите и статистически цели, и да
упомене дали е необходимо запазване на Пробата съгласно член 4.7.3.
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9.0 Транспорт на Проби и документация
9.1

9.2

Цел
а)

да се гарантира, че Пробите и свързаната с тях документация ще пристигнат в
Лабораторията, която ще извършва анализа, в подходящо състояние, за да се
направи необходимия анализ; и

б)

да се гарантира, че документацията за Сесията за вземане на проби е изпратена от
СДК до Тестващата организация по сигурен и навременен начин.

Общи положения
9.2.1 Транспортът започва, когато Пробите и свързаната с тях документация напуснат
Станцията за допингов контрол и завършва с потвърждение за получаване на
Пробите и документацията за Сесията за вземане на проби в съответното им
местопредназначение.
9.2.2 Основните дейности са свързани с организирането на сигурен транспорт на Пробите
и свързаната с тях документация до Лабораторията, която ще извърши анализа, и
организирането на сигурен транспорт на документацията за Сесията за вземане на
проби до Тестващата организация.

9.3

Изисквания за транспорт и съхранение на Пробите и документацията
9.3.1 Организацията, вземаща проби, трябва да одобри транспортна система, която
осигурява транспортирането на Проби и документация по начин, който защитава
тяхната цялост, идентичност и сигурност.
9.3.2 Пробите трябва винаги да се транспортират до Лабораторията, която ще извърши
анализа, в съответствие с разрешения метод за транспорт на Организацията, вземаща
проби, възможно най-скоро след приключване на Сесията за вземане на проби.
Пробите трябва да се транспортират по начин, който свежда до минимум
възможността за компрометиране на Пробите поради фактори като забавяне във
времето и екстремни температурни колебания.
[Коментар към член 9.3.2: Антидопинговите организации трябва да обсъждат
изискванията за транспортиране за определени мисии (например, когато
Пробата е взета в по-ниски хигиенни условия или когато може да възникнат
закъснения при транспортирането на Пробите до Лабораторията) с
Лабораторията, която ще анализира Пробите, за да се установи какво е
необходимо в конкретните обстоятелства за въпросната мисия (например
охлаждане или замразяване на Пробите).]
9.3.3 Документация, идентифицираща Спортиста, не трябва да се съдържа при Пробите
или в документацията, изпратена до Лабораторията, която ще анализира Пробите.
9.3.4 СДК трябва да изпрати цялата релевантна документация за Сесията за вземане на
проби до Организацията, вземаща пробите, като използва одобрения от нея метод
за транспорт (който може да включва електронно изпращане), възможно най-скоро
след приключване на Сесията за вземане на проби.
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9.3.5 Ако Пробите с придружаващата ги документация или документацията за Сесията за
вземане на проби не са получени в съответните им местопредназначения, или ако
целостта или идентичността на Пробата може да е била нарушена по време на
транспортирането, Организацията, вземаща проби, ще провери Реда за предаване на
пробите, а Тестващата организация ще прецени дали Пробите трябва да бъдат
анулирани.
9.3.6 Документацията, свързана със Сесията за вземане на проби и/или с нарушение на
антидопинговите правила, се съхранява от Тестващата организация и/или от
Организацията, вземаща пробите, за периода и в съответствие с другите изисквания,
посочени в Международния стандарт за защита на личния живот и личните данни.
[Коментар към член 9.3: Докато изискванията за транспортиране и съхранение
на Проби и документация от настоящия документ се прилагат еднакво за всички
Проби от урина, кръв и кръв за Биологичния паспорт на Спортиста, допълнителни
изисквания за стандартна кръв могат да бъдат намерени в Приложение Г Вземане на кръвни проби, а допълнителни изисквания относно
транспортирането на кръвни проби за Биологичния паспорт на Спортист могат
да се намерят в Приложение И - Вземане, съхранение и транспортиране на кръвни
проби за Биологичния паспорт на Спортиста.]

10.0 Собственост върху Пробите
10.1 Взетите от всеки Спортист Проби са собственост на Тестващата организация, отговаряща
за конкретната Сесия за вземане на проби.
10.2 При поискване Тестващата организация може да прехвърли собствеността върху Пробите
на Органа за управление на резултати или на друга Антидопингова организация.
10.3 САА може да стане Тестваща организация при определени обстоятелства в съответствие с
Кодекса и Международния стандарт за лаборатории.
10.4 Когато Тестващата организация не е Попечител на паспорта, Тестващата организация, която
е инициирала и ръководила вземането на Проби, носи отговорността за всяко
допълнително Аналитично тестване на Пробата. Това включва изпълнението на
допълнителни Процедури за потвърждение при заявки, генерирани автоматично от
Адаптивния модел на Биологичния паспорт на Спортиста в АДАМС (например GC/C/IRMS
в резултат от повишен T/E) или заявка от ЗУПС (например GC/C/IRMS, поискан поради
анормални вторични маркери на „надлъжния стероиден профил“ на урината или тестове за
анализ на ESA поради подозрителни стойности на хематологичен Маркер).
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ТРЕТА ЧАСТ: СТАНДАРТИ ЗА СЪБИРАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ И
РАЗСЛЕДВАНИЯ
11.0 Събиране, оценяване и използване на разузнавателни сведения
11.1 Цел
Антидопинговите организации трябва да гарантират, че могат да получават, оценяват и
обработват антидопингови разузнавателни сведения от всички налични източници, за да
помагат за възпирането и откриването на допинг, да разработят ефективен, интелигентен и
пропорционален План за разпределение на проверките, да планират Целеви тестове и да
провеждат разследвания в съответствие с изискванията на член 5.7 от Кодекса. Целта на
член 11 е да установи стандарти за ефективно и ефикасно събиране, оценка и обработка на
сведения за тези цели.
[Коментар към член 11.1: Въпреки че Тестването винаги ще остане неразделна част от
усилията за борба с допинга, то само по себе си не е достатъчно, за да се открият и
установят в необходимата степен всички нарушения на антидопинговите правила,
описани в Кодекса. По-специално, докато употребата на Забранени вещества и
Забранени методи често може да бъде открита чрез анализ на Проби, другите
нарушения на антидопинговите правила, включени в Кодекса (и често пъти самата
Употреба) обичайно могат да бъдат идентифицирани и преследвани ефективно само
чрез събиране и разследване на „неаналитична“ антидопингова информация и
разузнавателни данни. Това означава, че Антидопинговите организации трябва да
разработят ефективни и ефикасни функции за събиране на разузнавателни данни и
разследване. САА изготви Насоки за разузнаване и разследвания с практически казуси, за
да помогне на Антидопинговите организации да разберат по-добре видовете
„неаналитична“ разузнавателна информация, която може да бъде налична, и да
предостави подкрепа и насоки на Подписалите страни в усилията им за спазване на
Кодекса и Международните стандарти.]
11.2 Събиране на антидопингова разузнавателни сведения
11.2.1

Антидопинговите организации трябва да правят всичко по силите си, за да гарантират,
че могат да събират или получават антидопингова информация от всички налични
източници, включително, но не само от Спортисти и Спортно-техническия персонал
на Спортистите (както и Съществена помощ, предоставена съгласно член 10.7.1 от
Кодекса), от обществеността (например чрез поверителна телефонна линия), от
Персонала, вземащ проби (независимо дали чрез доклади за мисии, доклади за
инциденти или по друг начин), от Лаборатории, фармацевтични компании, други
Антидопингови организации, САА, Национални федерации, правоприлагащи органи,
други регулаторни и дисциплинарни органи и медии (във всичките им форми).

11.2.2

Антидопинговите организации трябва да разполагат с политики и процедури, за да
гарантират, че събраните или получени антидопингови разузнавателни сведения се
обработва по сигурен и поверителен начин, че източниците на разузнавателни сведения
са защитени, че на риска от теч или неволно разкриване на данни се обръща
необходимото внимание, и че разузнавателните данни, споделени с тях от
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правоприлагащи органи, други съответни органи и/или други трети страни, се
обработват, използват и оповестяват само за законните антидопингови цели.
11.3 Оценка и анализ на антидопинговата информация
11.3.1

Антидопинговите организации трябва да гарантират, че при получаването на
антидопингова разузнавателна информация, те са в състояние да преценят
нейната уместност, надеждност и точност като вземат предвид естеството на
източника и обстоятелствата, при които разузнавателните данни са били събрани
или получени.
[Коментар към член 11.3.1: Съществуват различни модели, които могат да
бъдат използвани като основа за оценка и анализ на антидопинговата
разузнавателна информация. Съществуват бази данни и системи за
управление на документи, които могат да се използват за подпомагане на
организацията, обработката, анализа и кръстосаната проверка на такива
разузнавателни данни.]

11.3.2

Цялата антидопингова разузнавателна информация, която е придобита или
получена от Антидопинговата организация, трябва да се събира и анализира с
цел да се установят модели, тенденции и взаимоотношения, които могат да
помогнат на Антидопинговата организация при разработването на ефективна
антидопингова стратегия и/или за определяне (когато сведенията се отнасят за
конкретен случай) дали има основателна причина да се подозира, че е било
извършено нарушение на антидопинговите правила, така че да се оправдае
последващо разследване в съответствие с член 12 и Международния стандарт
за управление на резултати.

11.4 Резултати от разузнаването
11.4.1

Антидопинговите разузнавателни данни трябва да се използват в подкрепа на
следните цели (без ограничение): разработване, преглед и ревизиране на Плана
за разпределение на проверките и/или за определяне на времето за провеждане
на Целево тестване, във всеки случай в съответствие с член 4 и/или за създаване
на целеви файлове с разузнавателни данни, които да бъдат насочени за
разследване в съответствие с член 12.

11.4.2

Антидопинговите организации също трябва да разработят и прилагат политики
и процедури за споделяне на разузнавателна информация (когато е уместно и при
спазване на приложимото законодателство) с други Антидопингови организации
(например ако разузнавателната информация касае Спортисти или други Лица
под техните правомощия) и/или с правоприлагащи и/или други съответни
регулаторни или дисциплинарни органи (например ако разузнавателната
информация предполага евентуално извършване на престъпление или
регулаторно нарушение или нарушаване на други правила за поведение).

11.4.3

Антидопинговите организации трябва да разработят и прилагат политики и
процедури за улесняване и насърчаване на лица, подаващи сигнали относно
нередности, както е предвидено в Политиката на САА за подаване на сигнали за
нередности, достъпна на уебсайта на САА.

ISTI - януари 2021 г.

стр. 59 от 85

12.0 Разследвания
12.1 Цел
Целта на член 12 е да се установят стандарти за ефективно и ефикасно провеждане на
разследвания, които Антидопинговите организации трябва да прилагат съгласно Кодекса,
включително, но не само:

12.1.1

а)

разследване на Атипични резултати, Атипични резултати в паспорта и
Неблагоприятни резултати в паспорта, в съответствие с Международния
стандарт за управление на резултати;

б)

разследване на всяка друга аналитична или неаналитична информация и/или
разузнавателни данни, когато има основателна причина да се подозира, че е било
извършено нарушение на антидопинговите правила, в съответствие с
Международния стандарт за управление на резултати;

в)

разследване на обстоятелствата около и/или произтичащи от Неблагоприятен
аналитичен резултат за получаване на допълнителна разузнавателни сведения за
други Лица или методи, свързани с допинг (например интервюиране на съответния
Спортист); и

г)

когато има установено нарушение на антидопинговите правила от страна на
Спортист, да се разследва дали Спортно-техническият персонал на Спортиста
или други Лица може да са участвали в това нарушение, в съответствие с член 20 от
Кодекса.
Във всеки случай целта на разследването е да се постигне някое от следните:
а)

да се изключи възможно нарушение/участие в нарушение;

б)

да се разработят доказателства, подкрепящи образуването на процедура за
нарушение на антидопинговите правила в съответствие с член 8 от Кодекса; или

в)

да се предоставят доказателства за нарушение на Кодекса или на приложим
Международен стандарт.

12.2 Разследване на възможни нарушения на антидопинговите правила
12.2.1

Антидопинговите организации трябва да гарантират, че могат да разследват
поверително и ефективно всяка аналитична или неаналитична информация или
разузнавателни сведения, които показват, че има основателна причина да се
подозира, че е било извършено нарушение на антидопинговите правила, в
съответствие с Международният стандарт за управление на резултати.
[Коментар към член 12.2.1: Когато опит за вземане на Проба от Спортист
дава информация, показваща евентуално избягване на вземането на Проба
и/или отказ от/неявяване за вземане на Проба след надлежно уведомяване,
което е нарушение на член 2.3 от Кодекса, или ако има възможно
Фалшифициране или Опит за фалшифициране на процедурата по допингов
контрол в нарушение на член 2.5 от Кодекса, случаят ще се разследва в
съответствие с Международния стандарт за управление на резултати.]

12.2.2

Антидопинговата организация трябва да събере и запише цялата релевантна
информация и документация възможно най-скоро, за да превърне тази
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информация и документация в допустими и надеждни доказателства във връзка
с евентуално нарушение на антидопинговите правила и/или да определи
допълнителни насоки за проучване, които могат да доведат до откриването на
такива доказателства. Антидопинговата организация трябва да гарантира, че
разследванията се провеждат честно, обективно и безпристрастно по всяко време.
Провеждането на разследвания, оценката на информацията и доказателствата,
идентифицирани в хода на всяко разследване, както и резултатите от
разследването, се документират изцяло.
[Коментар към член 12.2.2: Важно е разследващата Антидопингова
организация да предоставя и събира информация възможно най-бързо и
възможно най-подробно, тъй като колкото по-дълъг е периодът между
инцидента и разследването, толкова по-голям е рискът определени
доказателства вече да не съществуват. Разследванията не трябва да се
провеждат едностранно, преследвайки само един резултат (например
стартиране на процедура за нарушаване на антидопинговите правила срещу
Спортист или друго Лице). По-скоро следователят(ите) трябва да бъде
отворен и да обмисля всички възможни резултати на всеки ключов етап от
разследването, и да се стреми да събере не само всички налични
доказателства, показващи, че има случай, който трябва да се разследва, но и
всички налични доказателства, които показват, че няма случай за
разследване.]
12.2.3

За провеждане на своето разследване Антидопинговата организация трябва да
се възползва от всички разумно достъпни ресурси за разследване. Това може да
включва получаване на информация и помощ от правоприлагащи и други
съответни органи, включително други регулатори. Въпреки това,
Антидопинговата организация трябва също да използва изцяло всички
разследващи ресурси, с които разполага, включително програмата за Биологичния
паспорт на Спортиста, правомощията за разследване, предоставени съгласно
приложимите правила (например правомощието да изисква представянето на
релевантни документи и информация и правомощието да интервюира както
потенциални свидетели, така и Спортиста или всички други Лица, които са обект
на разследването), както и правомощието да отмени период на Лишаване от
състезателни права, наложен на Спортист или на друго Лице, в замяна на
предоставянето на Съществена помощ в съответствие с член 10.7.1 от Кодекса.

12.2.4

Съгласно член 21 от Кодекса Спортистите и техният Спортно-технически
персонал са задължени да сътрудничат в разследвания, провеждани от
Антидопингови организации. В противен случай срещу тях трябва да бъдат
предприети дисциплинарни действия съгласно приложимите правила. Ако
тяхното поведение цели осуетяване на процеса на разследване (например чрез
предоставяне на невярна, подвеждаща или непълна информация и/или чрез
унищожаване на потенциални доказателства), Антидопинговата организация
трябва да заведе дело срещу тях за нарушение на член 2.5 от Кодекса
(Фалшифициране или Опит за фалшифициране).

12.3 Резултати от разследването
12.3.1

Антидопинговата организация трябва да вземе решение ефективно и без
ненужно забавяне относно това дали да бъде образувано производство срещу
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Спортист или друго Лице, за които се твърди, че са допуснали нарушение на
антидопинговите правила. Както е посочено в член 13.3 от Кодекса, ако
Антидопингова организация не успее да вземе такова решение в рамките на
разумен срок, определен от САА, САА може да избере да обжалва директно пред
САС, все едно че Антидопинговата организация е взела решение, установяващо
наличието на нарушение на антидопинговите правила. Както е отбелязано в
коментара към член 13.3 от Кодекса, обаче, преди да предприеме такива
действия, САА ще се консултира с Антидопинговата организация и ще й даде
възможност да обясни защо все още не е взела решение.
12.3.2.

Когато въз основа на резултатите от своето разследване Антидопинговата
организация заключи, че трябва да бъде образувано производство срещу
Спортист или друго Лице, за които се твърди, че са допуснали нарушение на
антидопинговите правила, тя трябва да изпрати уведомление за това решение по
начина, предвиден в Международния стандарт за управление на резултати и
да започне производство срещу Спортиста или друго Лице в съответствие с член
8 от Кодекса.

12.3.3

Когато въз основа на резултатите от своето разследване Антидопинговата
организация заключи, че не трябва да започва производство срещу Спортист или
друго Лице, за които се твърди, че са допуснали нарушение на антидопингово
правило:
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12.3.3.1

Тя ще уведоми писмено САА и Международната федерация на
Спортиста или на това друго Лице, както и Националната
антидопингова организация за това решение, заедно с мотивите за
него, в съответствие с член 14.1.4 от Кодекса.

12.3.3.2

Тя ще предостави всяка друга информация за разследването, която
основателно бъде поискана от САА и/или от Международната
федерация и/или Националната антидопингова организация, за да
може да се определи дали това решение да бъде обжалвано.

12.3.3.3

Във всеки случай тя трябва да прецени дали част от получените
разузнавателни сведения и/или поуките, изведени по време на
разследването, трябва да се използват при разработване на нейния
План за разпределение на проверките и/или за планиране на Целево
тестване и/или да бъдат споделени с всеки друг орган в съответствие
с член 11.4.2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А - МОДИФИКАЦИИ ЗА СПОРТИСТИ С УВРЕЖДАНИЯ
A.1. Цел
Да се гарантира, че конкретните нужди на Спортисти с увреждания се вземат предвид във връзка
с даването на Проби, когато е възможно, без да се нарушава целостта на Сесията за вземане на
проби.

А.2. Обхват
Определянето на необходимостта от модификации започва с идентифицирането на ситуации, при
които вземането на Проби включва Спортисти с увреждания, и завършва с модификации на
процедурите и консумативите за вземане на Проби, където е необходимо и когато е възможно.

A.3. Отговорност
A.3.1 Тестващата организация или Организацията, вземаща проби (според случая) е отговорна да
гарантира, когато е възможно, че СДК разполага с информация и Консумативи за вземане
на проби, необходими за провеждане на Сесия за вземане на проби със Спортист с
увреждане, включително подробности за неговото увреждане, което може да повлияе на
процедурата, която трябва да се следва при провеждане на Сесията за вземане на проби.
A.3.2 СДК носи отговорност за вземането на Пробите.

А.4. Изисквания
A.4.1 Всички аспекти на уведомяването и вземането на Проби от Спортисти с увреждания трябва
да се изпълняват в съответствие със стандартните процедури за уведомяване и вземане на
Проби, освен ако не са необходими модификации поради увреждането на Спортиста.
[Коментар към A.4.1: По отношение на Спортист с интелектуално увреждане,
Тестващата организация решава дали да получи съгласие за тестване от неговия
представител и да информира Организацията, вземаща проби, и Персонала, вземащ
проби.]
A.4.2 Когато планират или организират вземане на Проби, Организацията, вземаща проби, и СДК
трябва да обърнат внимание дали ще има вземане на Проби от Спортисти с увреждания,
което може да изисква модификации на стандартните процедури за уведомяване или
вземане на Проби, включително на Консумативите за вземане на Проби и Станцията за
допингов контрол.
A.4.3 Организацията, вземаща проби, и СДК имат правомощия да правят модификации, когато
ситуацията го изисква, когато това е възможно и доколкото такива модификации не
нарушават идентичността, сигурността или целостта на Пробата. СДК трябва да се
консултира със Спортиста, за да определи какви модификации може да са необходими за
неговото конкретно увреждане. Всички модификации трябва да бъдат документирани.
A.4.4 По време на Сесията за вземане на проби Спортист с интелектуално, физическо или
сензорно увреждане може да бъде подпомаган от представител на Спортиста или от
Персонала, вземащ проби, ако е упълномощен от Спортиста и ако е това е договорено със
СДК.
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A.4.5 СДК може да реши, че когато е необходимо, ще се използват алтернативни Консумативи за
вземане на проби или алтернативна Станция за допингов контрол, за да се даде възможност
на Спортиста да даде Проба, стига идентичността, сигурността и целостта на Пробата да
не бъдат нарушени.
А.4.6 Спортистите, които използват системи за събиране или оттичане на урина, трябва да
елиминират съществуващата урина от тези системи, преди да дадат Проба от урина за
анализ. Когато е възможно, преди вземането на Пробата съществуващата система за
събиране или оттичане на урина трябва да бъде заменена с нова, с неизползван катетър или
система за оттичане. Катетърът или системата за оттичане не е задължителна част от
Консумативите за вземане на проби, които трябва да бъдат предоставени от Организацията,
вземаща пробите. Отговорност на Спортиста е да разполага с необходимото оборудване
за целта.
A.4.7 За Спортисти със зрителни или интелектуални увреждания СДК и/или Спортистът може
да определи дали те трябва да имат представител по време на Сесията за вземане на проби.
По време на Сесията за вземане на проби, представител на Спортиста и/или представител
на СДК може да наблюдава придружаващия СДК/Придружител, докато Спортистът дава
Проба от урина. Този представител или представители не могат директно да наблюдават
даването на Проба от урина, освен ако Спортистът не поиска това.
A.4.8 СДК трябва да запише измененията, направени в стандартните процедури за вземане на
Проби за Спортисти с увреждания, включително всички приложими модификации,
посочени в горните действия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б - МОДИФИКАЦИИ ЗА СПОРТИСТИ, КОИТО СА НЕПЪЛНОЛЕТНИ
ЛИЦА
Б.1. Цел
Да се гарантира, че когато е възможно, във връзка с предоставянето на Проба, специфичните
нужди на Спортисти, които са Непълнолетни лица, са удовлетворени без да се нарушава
интегритета на Сесията за вземане на проби.

Б.2. Обхват
Определянето на необходимостта от модификации започва с идентифицирането на ситуации, при
които вземането на Проби включва Спортисти, които са Непълнолетни лица, и завършва с
модификации на процедурите за вземане на Проби, където е необходимо и когато е възможно.

Б.3. Отговорност
Б.3.1 Тестващата организация е отговорна да гарантира, когато е възможно, че СДК разполага с
цялата необходима информация за провеждане на Сесия за вземане на проби с
непълнолетен Спортист. Това включва, когато е необходимо, потвърждение за
родителско съгласие за тестване на всеки Спортист, който е Непълнолетно лице.
Б.3.2 СДК носи отговорност за вземането на Пробите.

Б.4. Изисквания
Б.4.1 Всички аспекти на уведомяването и вземането на Проби от непълнолетни Спортисти
трябва да се изпълняват в съответствие със стандартните процедури за уведомяване и
вземане на Проби, освен ако не са необходими модификации поради това, че Спортистът
е непълнолетен.
Б.4.2 Когато планират или организират вземане на Проби Организацията, вземаща проби, и СДК
трябва да обърнат внимание дали ще има вземане на Проби от непълнолетни Спортисти,
което може да изисква промени в стандартните процедури за уведомяване или вземане на
Проби.
Б.4.3 Организацията, вземаща проби, и СДК имат правомощия да правят модификации, когато
ситуацията го изисква, когато е възможно и доколкото такива модификации не нарушават
идентичността, сигурността или целостта на Пробата. Всички модификации трябва да
бъдат документирани.
Б.4.4 Спортистите, които са Непълнолетни лица, трябва да бъдат уведомени в присъствието на
представител (който не е Непълнолетен) на Спортиста, както и на СДК/Придружител, и
могат да изберат да бъдат придружавани от представител през цялата Сесия за вземане на
проби. Дори ако Непълнолетното лице откаже представител, Организацията, вземаща
проби, или СДК, според случая, ще прецени дали при уведомяването на Спортиста трябва
да присъства и друга трета страна.
Б.4.5 Ако Спортист, който е Непълнолетно лице, откаже негов представител да присъства по
време на вземането на Проба, това трябва да бъде ясно документирано от СДК. Това не
обезсилва Теста, но трябва да бъде записано./
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Б.4.6 СДК определя кой може да присъства по време на вземането на Проба от Спортист, който
е Непълнолетно лице, освен представителя на СДК/Придружителя, който трябва да
присъства. По време на даването на Пробата може да присъства представител на
Непълнолетното лице (включително да наблюдава СДК, когато Непълнолетното лице
дава Пробата от урина, но не и да наблюдава пряко даването на Пробата от урина, освен
ако Непълнолетното лице не е поискало това). Представителят на СДК/Придружителя
трябва да наблюдава само СДК/Придружителя и не може да наблюдава пряко даването на
Пробата.
Б.4.7 Предпочитаното място за Извънсъстезателно тестване за Непълнолетни лица е място,
където присъствието на представител (който не е Непълнолетно лице) на Спортиста по
време на Сесията за вземане на проби е най-вероятно, например мястото за тренировки.
Б.4.8 Тестващата организация или Организацията, вземаща проби (според случая) ще прецени
какъв е подходящият начин на действие, когато на Тестването на Спортист, който е
Непълнолетно лице, не присъства представител (който не е Непълнолетен) на Спортиста
(например като гарантира, че по време на Сесията за вземане на проби от такъв
непълнолетен Спортист присъства повече от един Служител, вземащ проби) и трябва да
съдейства на непълнолетния Спортист в намирането на представител, ако той поиска това.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В - ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ УРИНА
В.1. Цел
Пробата от урина на всеки Спортист да бъде взета на по начин, който гарантира:
а)

съответствие с приложимите принципи на международно признатите стандартни
предпазни мерки в здравните заведения, така че здравето и безопасността на Спортиста
и на Персонала, вземащ пробите, да не бъдат изложени на риск;

б)

че Пробата да отговаря на изискването за Подходящо относително тегло за анализ и
Подходящо количество урина за анализ. Ако Пробата не отговаря не тези изисквания, това
по никакъв начин не обезсилва годността на Пробата за анализ. Определянето на
годността на Пробата за анализ е решение на съответната Лаборатория, след консултация
с Тестващата организация за въпросната Сесия за вземане на проби;
[Коментар към В.1.б): Измерванията, направени на терен, по отношение на
Подходящото относително тегло за анализ и Подходящото количество урина за анализ
са предварителни по своето естество, за да се прецени дали Пробата отговаря на
изискванията за анализ. Възможно е да има несъответствия между полевите показания
и окончателните лабораторни показания поради прецизността на лабораторното
оборудване. Лабораторните показания ще се считат за окончателни и наличието на
несъответствия (ако има такива) не е основание Спортистите да се опитват да
обявят за невалиден или по друг начин оспорят Неблагоприятен аналитичен резултат.]

в)

че Пробата не е била манипулирана, подменена, замърсена или фалшифицирана по друг
начин;

г)

че Пробата е ясно и точно идентифицирана; и

д)

че Пробата е здраво запечатана в контейнер със Защита срещу фалшифициране.

В.2. Обхват
Вземането на Проба от урина започва с това Спортистът да бъде запознат с изискванията при
вземане на Проби, и завършва с изхвърлянето на остатъчната урина в края на Сесията за вземане
на проби от дадения Спортист.

В.3. Отговорност
В.3.1 СДК е отговорен да гарантира, че всяка Проба е надлежно взета, идентифицирана и
запечатана.
В.3.2 СДК/Придружителят има отговорност да бъде пряк свидетел на даването на Проба от урина.

В.4. Изисквания
В.4.1 СДК трябва да гарантира, че Спортистът е информиран за изискванията на Сесията за
вземане на проби, включително за всички модификации, предвидени в Приложение А Модификации за Спортисти с увреждания.
В.4.2 СДК трябва да гарантира, че за вземане на Пробата на Спортиста е предложен избор от
съдове за вземане на Проби. Ако естеството на увреждането на даден Спортист изисква
ISTI - януари 2021 г.

стр. 67 от 85

той да използва допълнително или друго оборудване, както е предвидено в Приложение А
- Модификации за Спортисти с увреждания, СДК трябва да провери това оборудване, за
да гарантира, че то няма да наруши идентичността или целостта на Пробата.
В.4.3 Когато Спортистът избере съд за Пробата, както и всички други Консумативи за вземане
на проби, които са в пряк контакт с Пробата от урина, СДК ще инструктира Спортиста да
провери дали запечатването на избраните от него консумативи е непокътнато и дали те не
са били фалшифицирани. Ако Спортистът не е доволен от избраните консумативи, той
може да избере други. Ако Спортистът не е доволен от никои от наличните комплекти с
консумативи, от които може да избере, това трябва да бъде записано от СДК. Ако СДК не е
съгласен със Спортиста, че всички налични консумативи са незадоволителни, СДК ще
инструктира Спортиста да продължи Сесията за вземане на проби. Ако СДК е съгласен със
Спортиста, че всички налични консумативи са незадоволителни, той ще прекрати Сесията
за вземане на проби и ще опише случая.
В.4.4 Спортистът трябва да следи внимателно съда за вземане на проби и всяка дадена Проба,
докато Пробата (или частичната Проба) не бъде запечатана, освен ако не се нуждае от
помощ поради увреждане, както е предвидено в Приложение А - Модификации за
Спортисти с увреждания. Допълнителна помощ може да бъде предоставена при
изключителни обстоятелства на всеки Спортист от представителя на Спортиста или от
Персонала, вземащ пробите, по време на Сесията за вземане на проби, когато е
упълномощен от Спортиста и СДК е дал съгласие.
В.4.5 СДК/Придружителят, който е свидетел на даването на Пробата, трябва да бъде от същия
пол като Спортиста, даващ Пробата, когато това е приложимо предвид пола на
Спортната проява, в която се състезава Спортистът.
В.4.6 Когато е възможно СДК/Придружителят трябва да гарантира, че Спортистът е измил
старателно ръцете си само с вода преди даването на Пробата или че по време на даването
на Пробата носи подходящи ръкавици (например такива за еднократно ползване).
В.4.7 СДК/Придружителят и Спортистът трябва да се отправят към обособената зона, за да
вземат Пробата.
В.4.8 СДК/Придружителят трябва да осигури безпрепятствен изглед към Пробата, която се
отделя от тялото на Спортиста, и да продължи да наблюдава Пробата след даването й,
докато тя не бъде надлежно запечатана. За да се осигури ясен и безпрепятствен изглед към
даването на Пробата, СДК/Придружителят ще инструктира Спортиста да махне или
отстрани всяко облеклото, което ограничава ясния изглед на СДК/Придружителя към
даването на Пробата.
В.4.9 СДК/Придружителят трябва да гарантира, че урината, дадена от Спортиста, е събрана в
съда за вземане на проби до максималния му капацитет, след което Спортистът се
инструктира да изпразни напълно пикочния си мехур в тоалетната. СДК проверява изцяло в
присъствието на Спортиста дали е събрано Подходящо количество урина за анализ.
В.4.10 Когато количеството на урината, предоставено от Спортиста, е недостатъчно, СДК трябва
да следва процедурата за частично вземане на Проби, предвидена в Приложение Д Проби от урина - Недостатъчно количество.
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В.4.11 Когато предоставеното от Спортиста количество урина е достатъчно, СДК инструктира
Спортиста да избере комплект за вземане на Проби, съдържащ бутилки или контейнери
„А“ и „В“ в съответствие с член В.4.3.
В.4.12 След избора на комплект за вземане на Проби, СДК и Спортистът проверяват дали
всички кодови номера на Пробата съвпадат и дали съответният кодов номер е записан
точно от СДК във формуляра за Допингов контрол. Ако Спортистът или СДК установи,
че номерата не са еднакви, СДК ще инструктира Спортиста да избере друг комплект в
съответствие с член В.4.3. СДК трябва да направи съответния запис за това.
В.4.13 Спортистът трябва да излее минималното Подходящо количество урина за анализ в
бутилка или контейнер „В“ (до минимум 30 mL) и след това да излее остатъка от урината
в бутилка или контейнер „А“ (до минимум 60 mL). Подходящото количество урина за
анализ трябва да се разглежда като абсолютния минимум. Ако е предоставено повече от
минималното Подходящо количество урина за анализ, СДК трябва да се увери, че
Спортистът е напълнил бутилка или контейнер „A“ до капацитета, препоръчан от
производителя на консумативите. Ако все още има останала урина, СДК трябва да се
увери, че Спортистът е напълнил бутилка или контейнер „B“ до капацитета, препоръчан
от производителя на консумативите. СДК ще инструктира Спортиста да остави малко
количество урина в съда за вземане на Пробата като обясни, че това е, за да може СДК
да тества остатъчната урина в съответствие с член В.4.15.
В.4.14 След това Спортистът трябва да запечата бутилки или контейнери „A“ и „B“ съгласно
указанията на СДК. СДК трябва да провери, изцяло в присъствието на Спортиста, дали
бутилките или контейнерите са надлежно запечатани.
В.4.15 СДК трябва да тества остатъчната урина в съда за вземане на Пробата, за да определи
дали Пробата има Подходящо относително тегло за анализ. Ако полевото отчитане на
СДК покаже, че Пробата няма Подходящо относително тегло за анализ, СДК трябва да
следва Приложение Е - Проби от урина, които не отговарят на изискването за Подходящо
относително тегло за анализ.
В.4.16 Урината ще бъде изхвърлена само след като бутилки или контейнери „A“ и „B“ са вече
запечатани и остатъчната урина е била тествана в съответствие с член В.4.15.
В.4.17 На Спортиста трябва да бъде предоставена възможност да присъства на изхвърлянето
на остатъчната урина, която няма да бъде изпратена за анализ.

ISTI - януари 2021 г.

стр. 69 от 85

ПРИЛОЖЕНИЕ Г - ВЗЕМАНЕ НА КРЪВНИ ПРОБИ
Г.1

Цел
Кръвната Проба на всеки Спортист да бъде взета на по начин, който гарантира:
а)

съответствие с приложимите принципи на международно признатите стандартни предпазни
мерки в здравните заведения, и да бъде взета от лице с подходяща квалификация, така че
здравето и безопасността на Спортиста и Персонала, вземащ Пробата, да не бъдат
изложени на риск;

б)

че Пробата е с качество и количество, които отговарят на съответните аналитични насоки;

в)

че Пробата не е била манипулирана, подменена, замърсена или фалшифицирана по друг
начин;

г)

че Пробата е ясно и точно идентифицирана; и

д)

че Пробата е добре запечатана в контейнер със Защита срещу фалшифициране.

Г.2. Обхват
Взимането на кръвна Проба започва с това Спортистът да бъде запознат с изискванията за
вземане на Проби, и завършва с правилното съхранение на Пробата преди транспортирането ѝ до
Лабораторията, която ще извърши анализа.

Г.3. Отговорност
Г.3.1 СДК е отговорен да гарантира, че:
а)

всяка Проба е надлежно взета, идентифицирана и запечатана; и

б)

всички Проби се съхраняват правилно и се изпращат в съответствие с приложимите
аналитични насоки.

Г.3.2 СИВК е отговорен да вземе кръвната Проба, да отговори на съответните въпроси по време
на даването на Пробата и да изхвърли използваните консумативи за вземане на кръв, които
не са необходими за приключване на Сесията за вземане на проби.

Г.4. Изисквания
Г.4.1 Процедурите, които включват манипулации с кръв, трябва да бъдат в съответствие с
местните стандарти и регулаторни изисквания относно предпазните мерки в здравните
заведения, в случаите когато тези стандарти и изисквания надвишават изискванията,
предвидени по-долу.
Г.4.2 Консумативите за вземане на кръвни Проби се състоя от:
а)

епруветки, които отговарят на изискванията на член 6.3.4; и/или

б)

бутилки/контейнери „A“ и „B“ за безопасно транспортиране на епруветки; и/или

в)

уникални етикети за епруветки с кодов номер на Пробата; и/или

г)

други видове консумативи, които се използват във връзка с вземането на кръв, както
е посочено в член 6.3.4 и в Насоките на САА за вземане на Проби.
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Г.4.3

СДК трябва да се увери, че Спортистът е надлежно уведомен за изискванията на
вземането на Проби, включително за всички модификации, предвидени в Приложение А Модификации за Спортисти с увреждания.

Г.4.4

СДК/Придружителя и Спортистът трябва да се отправят към обособената зона, където
ще бъде дадена Пробата.

Г.4.5

СДК/СИВК трябва да гарантира, че на Спортиста са осигурени комфортни условия и да го
инструктира, че преди да даде Проба, той трябва да остане в нормално седнало положение
с крака на пода в продължение на минимум 10 минути.

Г.4.6

СДК/СИВК трябва да инструктира Спортиста да избере тестовия комплект(и), необходим
за вземането на Пробата, да провери дали избраните консумативи не са били
фалшифицирани и дали запечатването е непокътнато. Ако Спортистът не е доволен от
избрания комплект, той може да избере друг. Ако Спортистът не е доволен от нито един
от комплектите и няма други налични такива, това трябва да бъде записано от СДК. Ако
СДК не е съгласен със Спортиста, че всички налични комплекти са незадоволителни, СДК
ще инструктира Спортиста да пристъпи към Сесията за вземане на проби. Ако СДК е
съгласен със Спортиста, че всички налични комплекти са незадоволителни, той ще
прекрати Сесията за вземане на проби и ще опише случая.

Г.4.7

След избора на комплект за вземане на Проби, СДК и Спортистът проверяват дали
всички кодови номера на Пробата съвпадат и дали съответният кодов номер на Пробата
е записан точно от СДК във формуляра за Допингов контрол. Ако Спортистът или СДК
установи, че номерата не са еднакви, СДК ще инструктира Спортиста да избере друг
комплект. СДК трябва да направи съответния запис за това.

Г.4.8

СИВК трябва да прецени кое е най-подходящото място за венепункция, което има наймалка вероятност да повлияе неблагоприятно на Спортиста или на неговото
представяне. Това трябва да бъде недоминиращата ръка, освен ако СИВК не прецени, че
другата ръка е по-подходяща. СИВК трябва да почисти кожата със стерилна
дезинфекцираща кърпичка или тампон и ако е необходимо, да използва турникет. СИВК
ще вземе кръвната Проба от повърхностна вена в епруветка. Турникетът, ако е използван
такъв, се отстранява незабавно след като венепункцията бъде направена.

Г.4.9

Количеството взета кръв трябва да бъде достатъчно, за да задоволи съответните
аналитични изисквания за анализа на Пробата, който трябва да се изпълни както е
посочено в Насоките на САА за вземане на проби.

Г.4.10 Ако количеството кръв, взето от Спортиста при първия опит, е недостатъчно, СИВК
трябва да повтори същата процедура максимум три (3) пъти. Ако от трите (3) опита не е
взето достатъчно количество кръв, СИВК трябва да информира СДК. СДК прекратява
вземането на кръвната Проба и записва причините за прекратяването.
Г.4.11 СИВК трябва да сложи превръзка на мястото/местата на убождането.
Г.4.12 СИВК трябва да изхвърли използваните консумативи за вземане на кръв, които не са
необходими за приключване на Сесията за вземане на проби, в съответствие с
изискванията на местните стандарти за работа с кръв.
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Г.4.13 Ако Пробата изисква по-нататъшна обработка на място, като центрофугиране или
отделяне на серума (например в случай на Проба, предназначена за използване във
връзка с програмата за Биологичния паспорт на Спортиста), след като потокът на кръв
в епруветката спре, СИВК трябва да отстрани епруветката от контейнера и ръчно да
хомогенизира кръвта в епруветката, като я преобърне внимателно поне три (3) пъти.
Спортистът трябва да остане на мястото за вземане на кръв и да наблюдава Пробата
си докато тя не бъде запечатана в контейнер със Защита срещу фалшифициране.
Г.4.14 Спортистът трябва да запечата своята Проба в контейнер със Защита срещу
фалшифициране както е указано от СДК. В присъствието на Спортиста СДК трябва да
провери дали пробата е надлежно запечатана. Спортистът и СИВК/СДК трябва да
подпишат формуляра за Допингов контрол.
Г.4.15 Запечатаната Проба трябва да се съхранява по начин, който защитава нейната цялост,
идентичност и сигурност преди транспортирането ѝ от Станцията за допингов контрол до
Лабораторията, която ще извърши анализа.
Г.4.16 Кръвните Проби трябва да бъдат транспортирани в съответствие с член 9 и Насоките на
САА за вземане на проби. Процедурата по транспортиране е отговорност на СДК. Кръвните
Проби се транспортират в контейнер, който запазва целостта им, на ниска и постоянна
температура, измерена чрез устройство за записване на температурни данни, независимо
от промените във външната среда. Транспортният контейнер трябва да се пренася по
безопасен начин и съгласно метод, разрешен от Тестващата организация или от
Организацията, вземаща пробите.
[Коментар към Г.4 .: Изискванията на настоящото Приложение се прилагат за кръвни
Проби, взети за целите на стандартния анализ, както и за целите на Биологичния
паспорт на Спортиста. Допълнителните изисквания, приложими само за Биологичния
паспорт на Спортиста, се съдържат в Приложение И.]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – ПРОБИ ОТ УРИНА – НЕДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО
Д.1. Цел
Да се гарантира, че в случай на липса на достатъчно количество урина за анализ, ще се следват
съответните процедури.

Д.2. Обхват
Процедурата започва с уведомяването на Спортиста, че дадената от него Проба не съдържа
Подходящо количество урина за анализ, и завършва когато Спортистът даде Проба с
необходимото количество.

Д.3. Отговорност
СДК е отговорен за обявяване на количеството на Пробата за недостатъчно и за вземането на
допълнителна Проба(и) за получаването на комбинирана Проба с достатъчно количество.

Д.4. Изисквания
Д.4.1

Ако взетата Проба е с недостатъчно количество, СДК трябва да информира Спортиста, че
предстои вземане на допълнителна Проба, за да бъдат изпълнени изискванията за
Подходящо количество урина за анализ.

Д.4.2

СДК ще инструктира Спортиста да избере Комплект за частично за вземане на проба в
съответствие с член В.4.3.

Д.4.3

След това СДК трябва да инструктира Спортиста да отвори съответния комплект, да
излее непълната Проба в нов контейнер (освен ако процедурите на Организацията,
вземаща проби, позволяват непълната Проба са бъде оставена в оригиналния съд за
вземане на проби) и да я запечата със система за запечатване на частични Проби съгласно
инструкциите на СДК. СДК трябва да провери в присъствието на Спортиста дали
контейнерът (или оригиналният съд за вземане на проби, според случая) е надлежно
запечатан.

Д.4.4

СДК трябва да запише номера на частичната Проба и количеството на недостатъчната
Проба във формуляра за Допингов контрол, а Спортистът трябва да потвърди точността
на записа. Запечатаната частична Проба ще остане при СДК.

Д.4.5

Докато чака да даде допълнителна Проба, Спортистът остава под непрекъснато
наблюдение и му се предоставя възможност да пие достатъчно течности в съответствие с
член 7.3.3.

Д.4.6

Когато Спортистът е в състояние да даде допълнителна Проба, процедурата по вземане
на Проба се повтаря както е предвидено в Приложение В - Вземане на Проби от урина,
докато бъде осигурено достатъчно количество урина чрез комбиниране на
първоначалната и допълнителната Проба(и).

Д.4.7

След всяка дадена Проба, СДК и Спортистът трябва да проверят целостта на
запечатването на контейнера(ите), съдържащ(и) предварително налятата частична
Проба(и). Всяка нередност с целостта на запечатването трябва да бъде регистрирана от
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СДК и разследвана съгласно Анекс А - Преглед на евентуално Неспазване на
Международния стандарт за управление на резултати. СДК може да поиска вземането
на допълнителна Проба от Спортиста. Отказът да се даде допълнителна Проба при
поискване, когато минималните изисквания за количеството на Пробата не са изпълнени,
ще бъде регистриран от СДК и ще се разглежда като потенциално Неизпълнение в
съответствие с Международния стандарт за управление на резултати.
Д.4.8

След това СДК ще инструктира Спортиста да счупи запечатването и да комбинира
Пробите като се увери, че допълнителните Проби се добавят към първоначалната
частична Проба по реда на вземането им, докато не се изпълни минималното изискване
за Подходящо количество урина за анализ.

Д.4.9

След това СДК и Спортистът продължават в съответствие с член В.4.12 или член В.4.14,
според случая.

Д.4.10 СДК трябва да провери остатъчната урина в съответствие с член В.4.15, за да се увери, че
отговаря на изискването за Подходящо относително тегло за анализ в съответствие с
Приложение Е.
Д.4.11 Урината може да се изхвърли едва когато бутилки или контейнери „А“ и „В“ са пълни до
капацитета, указан в член В.4.14, а остатъчната урина е била проверена в съответствие с
член В.4.15. Подходящото количество урина за анализ трябва да се разглежда като
абсолютен минимум.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е - ПРОБИ ОТ УРИНА, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА
ПОДХОДЯЩО ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО ЗА АНАЛИЗ
Е.1. Цел
Да се гарантира, че в случаите когато Пробата от урина не отговаря на изискването за Подходящо
относително тегло за анализ, ще се следват съответните процедури.

Е.2. Обхват
Процедурата започва когато СДК информира Спортиста, че се изисква допълнителна Проба, и
завършва със вземането на Проба, която отговаря на изискванията за Подходящо относително
тегло за анализ, или със съответното последващо действие от страна на Тестващата организация,
ако е необходимо.

Е.3. Отговорност
Е.3.1 Организацията, вземаща проби, е отговорна да установи процедури, за да гарантира
вземането на подходяща Проба, ако първоначално взетата Проба не отговаря на
изискванията за Подходящо относително тегло за анализ.
Е.3.2 СДК отговаря за вземането на допълнителни Проби, докато получи подходяща Проба.

Е.4. Изисквания
Е.4.1 СДК трябва да определи, че изискванията за Подходящо относително тегло за анализ не са
били спазени.
Е.4.2 СДК ще информира Спортиста, че от него се изисква да даде допълнителна Проба.
Е.4.3 Докато чака да даде допълнителна Проба, Спортистът трябва да остане под постоянно
наблюдение и да бъде посъветван да не приема прекомерно количество течности, тъй като
това може да забави производството на подходяща Проба. При определени обстоятелства,
приемането на течности след даването на неподходяща Проба може да бъде преследвано
като нарушение на член 2.5 от Кодекса.
[Коментар към Е.4.3: Отговорност на Спортиста е да даде Проба с Подходящо
относително тегло за анализ. Персоналът, вземащ пробите, трябва да информира
Спортиста и Спортно-техническия персонал на Спортиста, според случая, за това
изискване заедно с уведомлението, за да се предотврати прекомерно хидратиране
преди даването на първа Проба от Спортиста. Ако първата Проба на Спортиста няма
Подходящо относително тегло за анализ, той ще бъде посъветван да не приема повече
течности докато не даде Проба с Подходящо относително тегло за анализ.]
Е.4.4 Когато Спортистът е в състояние да даде допълнителна Проба, СДК ще повтори
процедурите за вземане на Проби, посочени в Приложение В - Вземане на Проби от урина.
Е.4.5 СДК трябва да продължи да взема допълнителни Проби, докато не бъде изпълнено
изискването за Подходящо относително тегло за анализ или докато СДК не установи, че има
изключителни обстоятелства, което означава, че Сесията за вземане на проби не може да
ISTI - януари 2021 г.

стр. 75 от 85

продължи. Такива изключителни обстоятелства трябва да бъдат надлежно документирани
от СДК.
[Коментар към Е.4.5: Организациите, вземащи проби, и СДК трябва да гарантират, че
разполагат с подходящо оборудване, за да отговарят на изискванията на Приложение Е.
СДК трябва да изчака колкото е необходимо, за да вземе допълнителни Проби с
Подходящо относително тегло за анализ. Тестващата организация може да определи
процедури, които СДК да следва, за да определи дали съществуват изключителни
обстоятелства, които правят невъзможно продължаването на Сесията за вземане на
проби.]
Е.4.6 СДК трябва запише, че взетите Проби са на един и същ Спортист и реда, в който са дадени.
Е.4.7 След това СДК ще продължи със Сесията за вземане на проби в съответствие с член В.4.17.
Е.4.8 СДК трябва да изпрати всички взети Проби за анализ в Лабораторията, без значение дали
отговарят на изискването за Подходящо относително тегло за анализ.
Е.4.9 Когато от даден Спортист са взети две (2) Проби по време на една и съща сесия за вземане
на Проби, и двете Проби трябва да бъдат анализирани от Лабораторията. В случаите, когато
по време на една и съща сесия са взети три (3) или повече Проби, Лабораторията ще даде
приоритет и ще анализира първата и следващата взета Проба с най-високо относително
тегло, както е записано във формуляра за Допингов контрол. Лабораторията, съвместно с
Тестващата организация, може да определи дали другите Проби трябва да бъдат
анализирани.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА, ВЗЕМАЩ ПРОБИ
Ж.1. Цел
Да се гарантира, че Персоналът, вземащ проби, няма конфликт на интереси и има съответната
квалификация и опит за провеждане на Сесии за вземане на проби.

Ж.2. Обхват
Изискванията към Персонала, вземащ проби, започват с разработване на необходимите
компетенции на служителите и завършват с предоставянето на лесно разпознаваема
акредитация.

Ж.3. Отговорност
Организацията, вземаща проби, е отговорна за всички дейности, определени в настоящото
Приложение.

Ж.4. Изисквания - Квалификация и обучение
Ж.4.1 Организацията, вземаща проби:
а)

определя необходимите изисквания за компетентност, допустимост и квалификация
за длъжностите СДК, Придружител и СИВК; и

б)

разработва декларации за задълженията на целия Персонал, вземащ проби, в които
се определят съответните им отговорности. Като минимум:
(1)

Служителите, вземащи проби, не трябва да бъдат Непълнолетни лица; и

(2)

СИВК трябва да имат съответната квалификация и практически умения,
необходими за вземане на кръв от вена.

Ж.4.2 Организацията, вземаща проби, гарантира, че Служителите, вземащи пробите, са
подписали споразумение за конфликт на интереси, поверителност и кодекс за поведение.
Ж.4.3 Персоналът, вземащ проби, не може да бъде назначен на Сесия за вземане на проби, когато
има интерес от резултата от Сесията. Счита се, че Служител, вземащ проби, има такъв
интерес, ако като минимум:
а)

участва или е част от администрацията на спорта на нивото, за което се провежда
Тестване;

б)

свързан е или участва в личните дела на Спортист, който може да даде Проба на
съответната Сесия за вземане на проби;

в)

членове на семейството му участват активно в ежедневните дейности на съответния
спорт на нивото, за което се провежда Тестване (например администрация,
тренировки, обучение, съдийство, състезания, медицински грижи);

г)

има участие в свързан бизнес, финансов интерес или личен дял в спорт, в който има
Спортисти, подлежащи на Тестване;

д)

получава или има вероятност да получи лична и/или професионална изгода, пряко
или непряко предимство от трета страна поради собствените си решения, взети при
изпълнението на своите служебни функции; и/или
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е)

вероятно има частни или лични интереси, които намаляват способността му да
изпълнява задълженията си почтено, независимо и целенасочено.

Ж.4.4 Организацията, вземаща проби, трябва да създаде система, която гарантира, че
Персоналът, вземащ проби, е подходящото обучен да изпълнява своите задължения.
Ж.4.4.1 Като минимум програмата за обучение за СИВК трябва да включва обучение
относно всички приложими изисквания за процеса на Тестване и познания за
съответните стандартни предпазни мерки в здравните заведения.
Ж.4.4.2 Като минимум програмата за обучение на СДК трябва да включва:
а) цялостно теоретично обучение по дейностите, свързани с Допинговия
контрол, които са релевантни за длъжността СДК;
б) наблюдение на всички Сесии за вземане на проби, които са отговорност на
СДК, както е предвидено в настоящия Международен стандарт за тестване
и разследвания, за предпочитане на терен; и
в) задоволително изпълнение на една пълна Сесия за вземане на проби на терен
под наблюдение от квалифициран СДК или подобно лице. Изискването,
свързано с действителното даване на Проба от урина, не се включва в
наблюденията на терен.
Ж.4.4.3 Програмата за обучение на Придружители включва всички приложими
изисквания за Сесията за вземане на проби, включително, но не само, ситуации,
свързани с Неспазване на задължения, непълнолетни Спортисти и/или
Спортисти с увреждания.
Ж.4.4.4 Когато взема Проби от Спортисти, които са с различна националност от тази на
Персонала, вземащ пробите (например на Международна спортна проява или в
Извънсъстезателен контекст), Организацията, вземаща проби, трябва да
гарантира, че нейните служители са подходящо обучени да изпълняват
задълженията си по отношение на такива Спортисти.
Ж.4.4.5 Организацията, вземаща проби, трябва да поддържа записи за образованието,
обучението, уменията и опита на целия Персонал, вземащ проби.

Ж.5. Изисквания - Акредитация, подновяване на акредитацията и делегиране
Ж.5.1

Организацията, вземаща проби, трябва да създаде система за акредитация и преакредитация на Персонала, вземащ проби.

Ж.5.2

Преди да даде акредитация, Организацията, вземаща проби, трябва да гарантира,
че Персоналът, вземащ проби, е преминал програма за обучение и е запознат с
изискванията на настоящия Международен стандарт за тестване и
разследвания (включително в случаите, когато се прилага член Ж.4.4.4 във връзка
с вземането на Проби от Спортисти, които са с различна националност от тази на
Персонала, вземащ проби).

Ж.5.3

Акредитацията ще бъде валидна за максимум две (2) години. Персоналът, вземащ
проби, ще подлежи на оценка (теоретична и/или практическа) преди
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акредитацията му да бъде подновена, и ще трябва да повтори пълната програма
за обучение, ако не е участвал в дейности по вземане на Проби през годината
преди подновяване на акредитацията.
Ж.5.4

Само Персонал, вземащ проби, който има акредитация, призната от
Организацията, вземаща проби, има право да извършва дейности по вземане на
Проби от името на тази организация.

Ж.5.5

Организацията, вземаща проби, трябва да разработи система за наблюдение на
работата на Персонала, вземащ проби, през периода на акредитация,
включително да определи и да прилага критерии за отнемане на акредитацията.

Ж.5.6

СДК могат лично да изпълняват всички дейности, включени в Сесията за вземане
на проби, с изключение на вземането на кръв, освен ако не са специално
квалифицирани, или могат да укажат на Придружителя да изпълни определени
дейности, попадащи в обхвата на задълженията, за които Придружителят е
упълномощен, както е предвидено от Организацията, вземаща проби.
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ПРИЛОЖЕНИЕ З – ТЕСТВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА СПОРТНИ ПРОЯВИ
З.1. Цел
Да се гарантира, че има процедура, която ще бъде следвана, когато Антидопингова организация
е отправила искане за разрешение за провеждане на Тестване по време на Спортна проява, и
не е успяла да постигне споразумение за такова Тестване с управляващия орган на Проявата.
Целта на САА при разглеждането на такива искания е следната:
а)

да насърчава сътрудничеството и координацията между различни Антидопингови
организации за оптимизиране на ефективността на съответните им програми за Тестване;

б)

да гарантира, че отговорностите на всяка Антидопингова организация се управляват
правилно; и

в)

да избягва създаването на оперативни смущения и неудобства за Спортистите.

З.2. Обхват
Процедурата започва когато Антидопингова организация, която не е отговорна за иницииране
или ръководене на Тестване по време на Спортна проява, се свърже писмено с управляващия
орган на тази Спортна проява, за да поиска разрешение за провеждане на Тестване, и приключва
с издаването на решение от страна на САА относно кой да бъде отговорен за провеждането на
Тестване по време на Спортната проява.

З.3. Отговорност
Антидопинговата организация, която иска разрешение за провеждане на Тестване по време на
Спортна проява, и ръководният орган на Спортната проява, трябва да си сътрудничат и при
възможност, да координират Тестването по време на Спортната проява. Ако обаче това е
невъзможно, двете Антидопингови организации трябва да представят своите мотиви пред САА в
рамките на определените срокове. След това САА има отговорност да направи преглед на
обстоятелствата и да излезе решение в съответствие с процедурите, предвидени в настоящото
Приложение.

З.4. Изисквания
Всяка Антидопингова организация, която няма отговорност за иницииране и ръководене на
Тестване по време на Спортна проява в съответствие с член 5.3.2 от Кодекса, но която въпреки
това желае да проведе Тестване на въпросната Спортна проява, трябва преди да се свърже с
САА, да поиска разрешение от управляващия орган на Спортната проява, в писмена форма, с
всички основателни причини.
З.4.1 Такова искане трябва да бъде изпратено до управляващия орган най-малко тридесет и пет
(35) дни преди началото на Спортната проява (т.е. тридесет и пет (35) дни преди началото
на Състезателния период, както е дефинирано в правилата на Международната
федерация, отговаряща за съответния спорт).
З.4.2 Ако управляващият орган откаже или не отговори в рамките на седем (7) дни от получаване
на искането, запитващата Антидопингова организация може да изпрати писмена молба до
САА (с копие до управляващия орган), съдържаща всички основателни мотиви, както и ясно
описание на ситуацията и цялата релевантна кореспонденция между управляващия орган
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и въпросната Антидопингова организация. Такава молба трябва да бъде получена от САА
не по-късно от двадесет и един (21) дни преди началото на Спортната проява.
З.4.3 След получаване на такава молба, САА незабавно ще запита управляващия орган за
неговата позиция по искането и основанията за отказа му. Управляващият орган трябва да
изпрати отговор на САА в рамките на седем (7) дни от получаване на нейното запитване.
З.4.4 След като САА получи отговора на управляващия орган, или ако управляващият орган не
изпрати отговор в рамките на седем (7) дни, САА ще вземе мотивирано решение в рамките
на следващите седем (7) дни. При вземането на решението си, наред с другото, САА ще
вземе предвид следното:
а)

Планът за разпределение на проверките за Спортната проява, включително броя и
вида на Тестовете, планирани за Спортната проява;

б)

списъкът със забранени вещества, за които ще се анализират взетите Проби;

в)

цялостната антидопингова програма, приложена в съответния спорт;

г)

логистичните проблеми, които биха възникнали, ако се позволи на заявяващата
Антидопингова организация да проведе Тестване по време на Спортната проява;

д)

всички други основания, представени от заявяващата Антидопингова организация
и/или от управляващия орган, отказващ Тестване; и

е)

всяка друга налична информация, която САА счита за релевантна.

З.4.5 Ако Антидопингова организация, която не е управляващ орган на Спортна проява в
държавата, в която тя се провежда, има или получи разузнавателни сведения относно
потенциална употреба на допинг от Спортист(и), който е предвиден да се състезава на
Спортната проява, тя трябва да сподели тези разузнавателни сведения с управляващия
орган на Спортната проява възможно най-бързо. Ако управляващият орган не планира
Тестване по време на Спортната проява и Антидопинговата организация може да
проведе Тестване, управляващият орган на Спортната проява ще прецени дали той или
Антидопинговата организация да проведат Тестване, независимо дали разузнавателните
данни са предоставени от Антидопинговата организация в рамките на тридесет и пет (35)
дни преди Спортната проява. Ако управляващият орган на Спортната проява не успее
да се договори с Антидопинговата организация, предоставила разузнавателните
сведения, или реши, че не може да изпълни Тестването, или не упълномощи
Антидопинговата организация да проведе Тестване по време на Спортната проява,
Антидопинговата организация трябва незабавно да уведоми САА.
З.4.6 Ако САА реши, че трябва да се даде разрешение за Тестване по време на Спортната
проява, както е поискано от заявяващата Антидопингова организация, или както е
предложено от САА, САА може да даде на управляващия орган възможност да проведе
такова Тестване, освен ако САА не прецени, че това не е реалистично и/или подходящо в
конкретните обстоятелства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И - ВЗЕМАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА КРЪВНИ
ПРОБИ ЗА БИОЛОГИЧНИЯ ПАСПОРТ НА СПОРТИСТА
И.1. Цел
Да се вземе кръвна Проба от Спортист, предназначена за използване във връзка с измерването
на индивидуални кръвни показатели на Спортиста в рамките на програмата за Биологичния
паспорт на Спортиста, по начин, подходящ за такава употреба.

И.2. Изисквания
И.2.1 Планирането трябва да вземе предвид информацията за местонахождение на Спортиста,
за да се гарантира, че вземането на Проба няма да се случи в рамките на два (2) часа след
тренировката на Спортиста, участието му в състезание или друга подобна физическа
активност. Ако Спортистът е тренирал или се е състезавал по-малко от два (2) часа преди
момента, в който е бил уведомен, че е избран за Тестване, СДК или друг Вземащ проби
служител ще остане със състезателя до изтичането на този двучасов срок.
И.2.2 Ако Пробата е била взета в рамките на два (2) часа след тренировка или Състезание, СДК
трябва да запише естеството, продължителността и интензивността на физическата
активност с цел тази информация да бъде предоставена на ЗУПС, а впоследствие и на
Експертите.
И.2.3 Въпреки че за Биологичния паспорт на Спортиста е достатъчна една кръвна Проба,
препоръчително е да се вземе допълнителна Проба „В“ за евентуален последващ анализ за
наличието на Забранени вещества и Забранени методи в цялата кръв (напр. установяване
на хомоложно кръвопреливане (HBT) и/или стимулиращи еритропоетин агенти (ESAs)).
И.2.4 По отношение на Извънсъстезателно Тестване, Проби от урина „A“ и „B“ трябва да се
вземат заедно с кръвните Проби, за да се позволи Аналитично тестване за ESAs, освен ако
не са обосновани други начини на действие в съответствие с конкретна интелигентна
стратегия за Тестване.
[Коментар към И.2.4: Указанията на САА за вземане на проби отразяват този протокол
и включват практическа информация за интегрирането на тестовете за Биологичния
паспорт на Спортиста в „традиционните“ дейности за Тестване. В Насоките за
вземане на проби е включена таблица, която определя конкретните срокове за
доставка, подходящи при комбиниране на дадени типове Тестове (т.е. за Биологичния
паспорт на Спортиста и хормон на растежа (GH), Биологичния паспорт на спортиста и
преливане на хомоложна кръв и др.) и какви видове Проби могат да бъдат подходящи за
едновременно транспортиране.]
И.2.5 Всяка Проба трябва да се съхранява в хладилник от момента на вземането до анализа ѝ, с
изключение на случаите, когато Пробата се анализира на мястото за вземане без да има
забавяне. Процедурата за съхранение е отговорност на СДК.
И.2.6 Контейнерите за съхранение и транспортиране трябва да поддържат кръвните Проби
охладени през периода на съхранение. Пробите с цяла кръв не трябва да се замразяват в
нито един момент. При избора на контейнери за съхранение и транспортиране, СДК трябва
да вземе предвид времето за съхранение, броя на Пробите, които ще се съхраняват, и
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преобладаващите атмосферни условия (високи или ниски температури). Контейнерът за
съхранение трябва да бъде един от следните:
а)

хладилник;

б)

изолираща хладилна кутия;

в)

изотермична чанта; или

г)

всеки друг контейнер, който притежава гореспоменатите характеристики.

И.2.7 За записване на температурата от вземането на Пробата до анализа ѝ, ще се използва
устройство за запис на температурни данни, освен когато Пробата се анализира на мястото
на вземането ѝ, без да има забавяне. Устройството за запис на температурни данни трябва
да може:
а)

да записва температурата в градуси по Целзий поне веднъж на минута;

б)

да записва часа по Гринуич (GMT);

в)

да отчита температурния профил в текстов формат с един ред за данни, следвайки
следния формат „ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ: ММ Т“; и

г)

да има уникален идентификационен номер, състоящ се от минимум шест символа.

И.2.8 След като Спортистът е бил уведомен, че е избран за вземане на Проби, и след като
СДК/СИВК са обяснили неговите права и отговорности в процеса на вземане на Проби,
СДК/СИВК трябва да помоли Спортиста да остане неподвижен, в нормално седнало
положение, с крака на пода в продължение на поне десет (10) минути преди вземането на
кръвна Проба.
[Коментар към И.2.8: През десетте (10) минути преди вземането на Пробата,
Спортистът не трябва да се изправя. Не е допустимо Спортистът да седи в
продължение на десет (10) минути в чакалнята, след което да бъде извикан в стаята за
вземане на кръв.]
И.2.9 СДК/СИВК трябва да събере и запише следната допълнителна информация в
допълнителния формуляр за Биологичния паспорт на Спортиста, специфичния формуляр
за Допингов контрол за Биологичния паспорт на Спортиста или в друг съответен
формуляр за доклад, който трябва да бъде подписан от Спортиста и от СДК/СИВК:
а)

Спортистът останал ли е седнал поне десет (10) минути с крака на пода преди
вземането на кръв?

б)

Пробата взета ли е минимум три (3) последователни дни след интензивно
Състезание за издръжливост, като например етапно състезание по колоездене?

в)

Спортистът имал ли е тренировка или Състезание през последните два (2) часа
преди вземането на кръв?

г)

Спортистът тренирал ли е, състезавал ли се е или пребивавал ли е на надморска
височина над 1500 метра през последните две (2) седмици? Ако е така или ако не е
сигурен, името и местоположението на мястото, където е бил, както и
продължителността на престоя му трябва да бъдат записани. Ако се знае надморската
височина, тя също трябва да бъде записана.

д)

Спортистът използвал ли е някаква форма на височинна симулация като например
хипоксична палатка, маска и др. през последните две (2) седмици? Ако е така, трябва
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да бъде записана възможно най-много информация за типа устройство и начина, по
който е използвано (честота, продължителност, интензивност).
е)

Спортистът имал ли е кръвопреливане (кръвопреливания) през последните три (3)
месеца? Имал ли е загуба на кръв поради инцидент, патология или кръводаряване
през последните три (3) месеца? Ако е така, трябва да бъде записано
приблизителното количество.

ж)

Спортистът бил ли е изложен на някакви екстремни условия на заобикалящата
среда през последните два (2) часа преди вземането на кръвната проба, включително
процедури в изкуствена среда с висока температура, като сауна? Ако е така,
подробности за това трябва да бъдат записани.

И.2.10

СДК/СИВК трябва да стартира устройството за запис на температурните данни и да го
постави в контейнера за съхранение. Важно е то да започне да записва температурата
преди вземането на Пробата.

И.2.11

Контейнерът за съхранение трябва да се намира в Станцията за Допингов контрол и да
бъде на сигурно място.

И.2.12

СДК/СИВК трябва да инструктора Спортиста да избере Комплект за вземане на пробата
в съответствие с член Г.4.6. Ако епруветката(ите) не са предварително етикетирани,
преди вземането на кръвната проба СДК/СИВК трябва да постави етикет с уникален
номер на Пробата, а Спортистът трябва да провери дали кодовите номера съвпадат.

И.3. Процедура за вземане на Проба
И.3.1 Процедурата за вземане на кръвни Проби за целите на Биологичния паспорт на
Спортиста съответства на процедурата, посочена в Приложение Г.4, включително десет
(10) минути (или повече) престой в седнало състояние, със следните допълнителни
елементи:
а)

СИВК трябва да се увери, че епруветките са напълнени правилно; и

б)

след като притокът на кръв в епруветката спре, СИВК трябва да извади епруветката от
стойката/държача и да хомогенизира кръвта в епруветката ръчно, като я преобърне
внимателно минимум три (3) пъти.

И.3.2 Спортистът и СДК/СИВК трябва да подпишат допълнителен(и) формуляр(и) за Допингов
контрол и за Биологичния паспорт на Спортиста, според случая.
И.3.3 Кръвната Проба трябва да се запечата и постави в контейнера за съхранение, съдържащ
устройството за запис на температурни данни.

И.4. Изисквания за транспортиране
И.4.1 Кръвните Проби трябва да се транспортират в контейнер, който поддържа целостта на
Пробите във времето, независимо от промените във външната температура.
И.4.2 Процедурата по транспортиране е отговорност на СДК. Контейнерът трябва да се
транспортира безопасно, като се използва транспортен метод, одобрен от Организацията,
вземаща пробите.
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И.4.3 Целостта на Маркерите, използвани в хематологичния модул на Биологичния паспорт на
Спортиста е гарантирана, когато нивото на стабилитет на кръвта (Blood Stability Score - BSS)
остава под 85, където BSS се изчислява по следната формула:
BSS = 3 * T + CAT
където CAT е времето (измерено в часове) от вземането на Пробата до нейния анализ, а Т
е средната температура (в градуси по Целзий), измерена от устройството за запис на
температурни данни между вземането на Пробата и нейния анализ.
И.4.4. В рамките на изчисленията на BSS, СДК/СВК може да използва следната таблица, за да
изчисли максималното време за транспортиране до Лабораторията или до Лаборатория,
одобрена от САА, за Биологичния паспорт на спортиста, наречено Време от вземане до
приемане (CRT) на Пробата, при дадена средна температура Т:
T [°C]

CRT [h]

15

35

12

41

10

46

9

48

8

50

7

53

6

55

5

58

4

60

И.4.5 СДК/СИВК трябва да транспортира Пробата възможно най-бързо до Лабораторията или до
Лаборатория, одобрена от САА за Биологичния паспорт на спортиста.
И.4.6 Тестващата организация или Организацията, вземаща проби, трябва да докладва незабавно
в АДАМС:
а)

формулярите за Допингов контрол съгласно член 4.9.1 б);

б)

допълнителния формуляр за Биологичния паспорт на Спортиста и/или
допълнителната информация, която е специфична за Биологичния паспорт на
Спортиста, събрана в съответния формуляр за доклад;

в)

в Реда за предаване на проби, идентификационния номер на устройството за запис
на температурни данни (без референции за време) и часовата зона на мястото за
Тестване с час по Гринуич (GMT).
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