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Posamezni izrazi v poševnem tisku, uporabljeni v pravilniku, so obrazloženi na koncu pravilnika v
Prilogi 1.
Uporaba kratic v pravilniku je označena v seznamu kratic na koncu pravilnika v Prilogi 2.
Kadarkoli je v pravilniku uporabljen izraz zapisan, v moški slovnični obliki, se uporablja kot nevtralni
za moške in ženske. Vzrok za uporabo samostalnika moškega spola je poenostavitev in ne diskriminacija
pripadnic ženskega spola.
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PROTIDOPINŠKI PRAVILNIK SLOVENSKE ANTIDOPING ORGANIZACIJE
Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) je dne 3. marca 2003 s podpisom Kopenhagenske deklaracije
proti dopingu v športu ter dne 30. novembra 2007 z ratifikacijo Mednarodne konvencije proti uporabi
nedovoljenih snovi v športu (»UNESCO konvencija«) potrdila zavezanost načelom Svetovnega
protidopinškega kodeksa (v nadaljevanju Kodeks). Kodeks je dne 9. decembra 2003 sprejel tudi
Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ1). Dokumenti
predstavljajo pravno podlago za ustanovitev nacionalne protidopinške organizacije in sprejem
nacionalnega protidopinškega pravilnika (v nadaljevanju pravilnik), ki predstavlja podlago za izvajanje
svetovnega protidopinškega programa.
Dne 25. septembra 2013 je OKS – ZŠZ ustanovil neodvisno protidopinško organizacijo v RS Slovensko
antidoping organizacijo ( v nadaljevanju SLOADO). SLOADO ima, skladno s Kodeksom, naslednje
pristojnosti in odgovornosti:
-

-

-

načrtuje, usklajuje, izvaja, nadzoruje in zagovarja izboljšave pri kontroli dopinga;
usposablja uradnike za kontrolo dopinga (v nadaljevanju UKD) in jim podeljuje nacionalne licence;
usklajuje delo z drugimi pristojnimi nacionalnimi organizacijami in agencijami ter ostalimi
protidopinškimi organizacijami;
spodbuja vzajemna testiranja med nacionalnimi protidopinškimi organizacijami;
načrtuje, izvaja in nadzoruje programe izobraževanja, informiranja in preventivnega delovanja na
področju boja proti dopingu;
spodbuja protidopinške raziskave;
odločno preganja vse možne kršitve protidopinških pravil v njeni pristojnosti, vključno s preiskavo,
ali je bilo spremljevalno osebje ali druga oseba vključena/o v posamezni primer dopinga ter
zagotovlja primerno izvrševanje posledic;
izvaja samodejno preiskavo člana spremlevalnega osebja v primeru, ko kršitev protidopinških
pravil vključuje mladoletnika ali ko je ugotovljeno, da je član spremljevalnega osebja zagotavljal
podporo več kot enemu športniku, ki je kršil protidopinška pravila;
v celoti sodeluje z WADA v povezavi s preiskavami, ki jih ta vodi po določilih člena 20.7.10
Kodeksa; in
organu ali organizaciji, ki financira ali sofinancira delovanje športnika ali člana športnikovega
spremljevalnega osebja, ki mu je bila izrečena kršitev protidopinških pravil oz. mu nudi druge
ugodnosti, predlaga, da mu v obdobju izločitve iz športa delno ali v celoti prekine (so)financiranje
ali druge ugodnosti.

Pravilnik se sprejme in izvaja skladno s pristojnostmi SLOADO glede na Kodeks in je nadaljevanje
prizadevanj SLOADO za izkoreninjenje dopinga v športu v RS.
Pravilnik podobno kot ostala športna pravila ureja pogoje in postopke pod katerimi se šport izvaja,
pogoje in postopke, ki so zanj značilni in so usmerjeni v globalno ter usklajeno uveljavitev
protidopinških pravil in se po svoji naravi razlikujejo od kazenskih in civilnih postopkov.
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Glej definicijo »nacionalni olimpijski komite«
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I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Pravilnik celovito ureja namen, organizacijo in postopek kontrole dopinga v RS, ki je v pristojnosti
SLOADO. Določila pravilnika morajo sprejeti in vključiti v svoje splošne akte vse nacionalne športne
zveze.

II.

UPORABA PROTIDOPINŠKIH PRAVIL
2. člen

Pravilnik so dolžne upoštevati in se po njem ravnati SLOADO, vse nacionalne športne zveze in vsaka
druga oseba vključena v izvajanje dejavnosti nacionalne športne zveze preko članstva ali športne licence
ali preko sodelovanja na njenih športnih prireditvah.
3. člen
Uporaba za nacionalne športne zveze
3.1 Šport in športniki v RS se lahko financirajo ali sofinancirajo z javnimi sredstvi pod pogojem, da so
sprejeli nacionalni protidopinški program in se ravnajo skladno z njegovimi določili ter tem pravilnikom.
3.2 Vsaka nacionalna športna zveza mora vključiti ta protidopinška pravila v svoje splošne akte
neposredno ali preko sklicevanja nanje in na ta način preko športnih pravil zavezati svoje člane in
udeležence k njihovemu upoštevanju.
3.3 Če je nacionalna športna zveza članica OKS – ZŠZ se šteje, da je sprejela pravilnik na dan, ko je ta
stopil v veljavo. Nacionalne športne zveze morajo vključiti ta protidopinška pravila v svoje splošne akte
najkasneje do 1. aprila 2015.
3.4 S sprejemom pravilnika in njegovo vključitvijo v splošne akte, nacionalne športne zveze priznajo
pristojnost in odgovornost SLOADO za izvajanje nacionalnega protidopinškega programa in jo
pooblaščajo za izvajanje kontrol dopinga pri vseh osebah navedenih v 4. členu pravilnika, ki so pod
pristojnostjo nacionalne športne zveze in ki sodelujejo in podpirajo SLOADO v tej vlogi. Prav tako
priznavajo, spoštujejo in izvršujejo odločitve, sprejete na podlagi pravilnika, vključno z odločitvami
disciplinskega organa SLOADO in pritožbenega organa SLOADO. Nacionalne športne zveze in
SLOADO spoštujejo medsebojno pristojnost in odgovornosti.
3.5 Nacionalne športne zveze morajo v skladu s Kodeksom izvajati sankcije zoper posameznike,
spoštovati pooblastila ter sodelovati s SLOADO in disciplinskimi organi v vseh protidopinških zadevah,
ki jih neposredno ne urejajo pravilniki ustreznih mednarodnih športnih zvez.
3.a člen
Prenos pristojnosti
3.a1 Skladno s 3. členom pravilnika nacionalne športne zveze na SLOADO formalno prenesejo in
preložijo vso odgovornost glede kontrole dopinga, ki izhaja iz njihovih obveznosti do pristojne
mednarodne športne zveze (ali druge organizacije2).
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Organizacije, ki so pristojne za uvedbo in usmerjanje testiranj ( kot so nap. organizatorji velikih tekmovanj).
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3.a2 Če je v pravilih mednarodne športne zveze ali pravilih druge organizacije določeno, da nacionalna
športna zveza ukrepa zoper udeleženca v zvezi s kršitvijo protidopinških pravil, SLOADO takšne ukrepe
izvede v skladu s pravilnikom in pravili pristojne mednarodne športne zveze.
4. člen
Uporaba za osebe
4.1 Pravilnik se nanaša na naslednje osebe (vključno z mladoletnimi športniki), ne glede na državljanstvo
ali prebivališče v RS, in sicer:
- športnike in spremljevalno osebje, ki so člani ali imetniki športnih licenc katerekoli nacionalne
športne zveze, ali za kateregakoli pridruženega člana nacionalne športne zveze (vključno z društvi,
moštvi, združenji ali ligami);
- športnike in spremljevalno osebje, ki sodelujejo na športnih prireditvah, tekmovanjih in drugih
dejavnostih, organiziranih, sklicanih, odobrenih ali priznanih s strani katerekoli nacionalne športne
zveze v RS, ali s strani kateregakoli njenega pridruženega člana (vključno z društvi, moštvi,
združenji in ligami);
- ostale športnike ali spremljevalno osebje ali druge osebe, ki so preko športne akreditacije, športne
licence ali drugega pogodbenega razmerja ali kako drugače predmet pristojnosti katerekoli
nacionalne športne zveze v RS, ali s strani kateregakoli njenega pridruženega člana (vključno z
društvi, moštvi, združenji in ligami) za namene boja prot dopingu;
- športnike in spremljevalno osebje, ki sodelujejo v kakršnikoli vlogi pri katerikoli dejavnosti, ki je
organizirana, sklicana, odobrena ali priznana s strani organizatorja nacionalne športne prireditve ali
nacionalne lige, ki ni pod okriljem nacionalne športne zveze;
- športnike, ki ne sodijo v eno izmed zgornjih alinej tega člena, vendar želijo sodelovati na
mednarodnih ali nacionalnih športnih prireditvah (v takšnem primeru mora biti športnik v skladu s
pravilnikom na voljo za testiranje najmanj šest (6) mesecev preden bo lahko sodeloval na takšnih
športnih prireditvah).
4.2 Pravilnik se nanaša tudi za vse druge osebe, ki so v RS udeleženci športnih tekmovanj, se v RS
nahajajo na treningih oziroma pripravah in/ali so državljani ali prebivalci RS.
4.3 Za osebe, navedene v členu 4.1. in 4.2., se kot pogoj za njihovo članstvo, športno akreditacijo in/ali
udeležbo na športnih prireditvah ali tekmovanjih v izbranem športu šteje, da so seznanjene in se strinjajo
s pravilnikom, ki jih zavezuje, da se podredijo pristojnim organom SLOADO za izvajanje pravilnika,
vključno s pristojnostmi disciplinskih organov za obravnavanje in odločanje o zadevah in pritožbah (iz
VII. in XII. poglavja pravilnika), ki so vložene na podlagi pravilnika.
4.4 Vloge in obveznosti športnikov:
- poznavanje in strogo spoštovanje določil tega pravilnika (ne da bi to vplivalo na druga protidopinška
pravila, ki se nanašajo nanj);
- kadarkoli biti na voljo za odvzem vzorca;
- prevzeti odgovornost za vse, kar zaužijejo in uporabljajo;
- obvestiti medicinsko osebje, da ne sme uporabljati prepovedanih snovi in prepovedanih postopkov,
ter prevzeti odgovornost za to, da prejete oblike zdravljenja ne kršijo pravil in politik, sprejetih na
podlagi Kodeksa;
- razkriti mednarodni športni zvezi in SLOADO vsako odločbo nepodpisnice, s katero je ta
ugotovila, da je športnik v minulih desetih (10) letih kršil protidopinška pravila;
- sodelovati s protidopinškimi organizacijami, ki preiskujejo kršitve protidopinških pravil.
4.5 Vloge in obveznosti spremljevalnega osebja:
- poznavanje in spoštovanje določil tega pravilnika (ne da bi to vplivalo na druga protidopinška
pravila, ki se nanašajo na športnike, ki jih spremljajo);
- sodelovati s športnikom v njegovem programu testiranja;
- vplivanje na športnikove vrednote in obnašanje z namenom spodbujanja odnosa proti dopingu;
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-

razkriti mednarodni športni zvezi in SLOADO vsako odločbo nepodpisnice, s katero je ta ugotovila,
da je v minulih desetih (10) letih kršil protidopinška pravila;
sodelovanje s protidopinškimi organizacijami, ki preiskujejo kršitve protidopinških pravil;
prepoved uporabe ali posedovanja prepovedanih snovi ali prepovedanih postopkov brez
upravičenega razloga.
5. člen
Športnik nacionalnega razreda

5.1 Športnik nacionalnega razreda je:
- kategorizirani športnik, opredeljen skladno s pogoji in merili OKS – ZŠZ;
- član državne reprezentance v določeni športni panogi;
- registrirani športnik v moštveni športni panogi, ki tekmuje na najvišjem nivoju uradnega
tekmovalnega sistema športne panoge.
Športnik, ki ga pristojna mednarodna športna zveza uvrsti v svojo skupino za testiranje je športnik
mednarodnega razreda in se za namen teh protidopinških pravil šteje med športnike mednarodnega
razreda (ne med športnike nacionalnega razreda).
5.2 Pravilnik se sicer nanaša na vse osebe, določene v 4. členu, vendar so glavni cilj SLOADO, v okviru
načrtovanja razporeditve testiranj, športniki nacionalnega razreda in višji, skladno s členom 4.3
Mednarodnih standardov za testiranja in preiskave (v nadaljevanju MSTP).

III.

DEFINICIJA DOPINGA – KRŠITVE PROTIDOPINŠKIH PRAVIL
6. člen

6.1 Doping je opredeljen kot pojav ene ali več kršitev protidopinških pravil, navedenih v 7. členu
pravilnika. Namen 7. člena je določiti okoliščine in ravnanja, ki predstavljajo kršitev protidopinških
pravil.
6.2 Športniki in druge osebe so odgovorni za seznanjenost s tem, kaj predstavlja kršitev protidopinških
pravil ter katere snovi in postopki so vključeni na Listo prepovedanih snovi in postopkov (v nadaljevanju
Lista).
7. člen
Kršitev protidopinških pravil
Kršitve protidopinških pravil so:
7.1 Prisotnost prepovedane snovi ali njenih presnovkov (metabolitov) ali označevalcev (markerjev)
v športnikovem vzorcu
7.1.1 Osebna dolžnost vsakega športnika je, da prepreči vnos prepovedanih snovi v svoje telo. Športniki
odgovarjajo za vsakršno prisotnost prepovedane snovi, njenih presnovkov ali označevalcev, najdenih v
njihovih vzorcih. Za ugotovitev kršitve protidopinških pravil po členu 7.1 ni treba, da je športniku
dokazan njegov naklep, krivda, malomarnost ali zavestna uporaba prepovedane snovi.
7.1.2 Za zadosten dokaz kršitve protidopinških pravil po členu 7.1 se šteje:
- ugotovljena prisotnost prepovedane snovi ali njenih presnovkov ali označevalcev v športnikovem
vzorcu A, če se športnik odpove analizi vzorca B in se zato vzorec B ne analizira; ali
- če je opravljena analiza vzorca B in analiza potrdi prisotnost prepovedane snovi, njenih presnovkov
ali označevalcev v športnikovem vzorcu A; ali
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-

če je vzorec B razdeljen v dve steklenički in analiza druge stekleničke potrdi prisotnost prepovedane
snovi, njenih presnovkov ali označevalcev, najdenih v prvi steklenički.

7.1.3 Z izjemo tistih snovi, za katere je na Listi določen količinski prag, se za kršitev protidopinških
pravil šteje prisotnost katerekoli količine prepovedane snovi ali njenih presnovkov ali označevalcev v
športnikovem vzorcu.
7.1.4 Kot izjema od splošnega pravila po členu 7.1 so lahko na Listi ali v mednarodnih standardih
določeni posebni kriteriji za ocenjevanje prepovedanih snovi, ki jih lahko telo proizvaja samo.
7.2 Uporaba ali poskus uporabe prepovedane snovi ali prepovedanega postopka s strani športnika
7.2.1 Osebna dolžnost vsakega športnika je, da prepreči vnos prepovedanih snovi v svoje telo in da ne
uporablja prepovedanih postopkov. Za ugotovitev kršitve protidopinških pravil z uporabo prepovedanih
snovi ali prepovedanih postopkov ni treba, da je športniku dokazan njegov naklep, krivda, malomarnost
ali zavestna uporaba.
7.2.2 Uspešnost ali neuspešnost uporabe ali poskusa uporabe prepovedane snovi ali prepovedanega
postopka nista bistvena. Za kršitev protidopinških pravil zadostuje uporaba ali poskus uporabe
prepovedane snovi ali prepovedanega postopka.
7.3

Izogibanje odvzemu vzorca, zavračanje ali nepristop k odvzemu vzorca

Izogibanje, zavračanje ali nepristop k odvzemu vzorca brez tehtne obrazložitve po uradnem obvestilu,
kot ga določajo veljavna protidopinška pravila.
7.4 Kršitve v zvezi z lokacijo
7.4.1 Vsaka športnikova kršitev obveznosti pri posredovanju podatkov o lokaciji, se obravnava kot
“neposredovana prijava lokacije”. Vsaka športnikova kršitev obveznosti, biti na voljo za testiranje, se
obravnava kot “neuspešno testiranje”.
7.4.2 Katerakoli kombinacija treh neuspešnih testiranj in/ali neposredovanih prijav lokacije v obdobju
dvanajstih (12) mesecev s strani športnika v skupini za testiranje, kot jih določa SLOADO, pomeni
kršitev protidopinških pravil.
7.5 Nedovoljeno poseganje ali poskus nedovoljenega poseganja v katerikoli del postopka kontrole
dopinga
Ravnanje, ki spodkopava postopek kontrole dopinga, vendar drugače ne bi bilo vključeno v definicijo
prepovedanih postopkov. Nedovoljeno poseganje pomeni vsakršno naklepno oviranje ali poskus
oviranja UKD, posredovanje goljufivih podatkov protidopinški organizaciji ali ustrahovanje ali poskus
ustrahovanja potencialne priče.
7.6 Posest prepovedane snovi ali prepovedanega postopka
7.6.1 Športniku je na tekmovanju prepovedano posedovati katerekoli prepovedane snovi ali prepovedane
postopke, prav tako mu je izven tekmovanja prepovedano posedovati prepovedane snovi in prepovedane
postopke, ki so prepovedani izven tekmovanja, razen če dokaže, da je njegova posest v skladu s pravili
o terapevtskih izjemah ( v nadaljevanju TI) po 10. členu pravilnika, ali predloži drug upravičen razlog.
7.6.2 Spremljevalnemu osebju je na tekmovanju prepovedano posedovati katerekoli prepovedane snovi
ali prepovedane postopke, prav tako jim je prepovedano posedovati prepovedane snovi in prepovedane
postopke, ki so v povezavi s športnikom prepovedani izven tekmovanja, razen če član spremljevalnega

8

osebja dokaže, da je njegova posest v skladu s pravili o TI , podeljeni športniku po 10. členu pravilnika,
ali predloži drug upravičen razlog.
7.7

Trgovanje ali poskus trgovanja s katerokoli prepovedano snovjo ali prepovedanim postopkom

7.8 Dajanje ali poskus dajanja prepovedane snovi ali omogočanje prepovedanega postopka
kateremukoli športniku na tekmovanju, ali dajanje ali poskus dajanja prepovedane snovi ali
omogočanje prepovedanega postopka, ki sta prepovedana tudi izven tekmovanja, kateremukoli
športniku izven tekmovanja
7.9 Udeležba
Pomoč, spodbuda, podpora, dogovarjanje, prikrivanje ali katerakoli druga oblika naklepne udeležbe pri
kršitvi protidopinškega pravila, poskusu kršitve protidopinškega pravila ali kršitvi člena 51.1 s strani
druge osebe.
7.10 Prepovedano sodelovanje
7.10.1 Prepovedano je sodelovanje športnika ali druge osebe, v poklicni vlogi ali drugi s športom
povezani vlogi, nad katerim je pristojna SLOADO, s članom spremljevalnega osebja, ki:
a) spada pod pristojnost SLOADO in prestaja obdobje izločitve; ali
b) ne spada pod pristojnost SLOADO oziroma se o njegovi izločitvi ni odločalo v postopku upravljanja
z rezultati po določbah Kodeksa, je bil pa v kazenskem, disciplinskem ali strokovnem postopku
obsojen ali mu je bilo ugotovljeno, da je ravnal na način, ki bi pomenil kršitev protidopinških pravil
po Kodeksu, če bi se ta nanašal na tako osebo. Diskvalifikacijski status take osebe velja šest (6) let
od odločitve kazenskega, disciplinskega ali strokovnega organa ali za čas trajanja sankcije, ki jo je
izrekel kazenski, disciplinski ali strokovni organ, oziroma za čas, ki od teh dveh traja dlje; ali
c) služi kot krinka ali posrednik za posameznika, opisanega v točki a. ali b.
Za veljavnost te določbe je nujno, da:
a) je SLOADO ali druga protidopinška organizacija, ki je pristojna za športnika ali drugo osebo ali
WADA, športnika ali drugo osebo prej pisno obvestila o diskvalifikacijskem statusu člana
spremljevalnega osebja in o potencialnih posledicah prepovedanega sodelovanja, ter
b) da se lahko športnik ali druga oseba izogne takemu sodelovanju, če je le mogoče.
c) SLOADO si prizadeva ustrezno obvestiti člana spremljevalnega osebja, ki je predmet pisnega
obvestila športniku ali drugi osebi. Član spremljevalnega osebja lahko v petnajstih (15) dneh
SLOADO pojasni, da se kriteriji po točkah a. in b. zanj ne uporabljajo.
Športnik ali druga oseba nosita dokazno breme pri dokazovanju, da s članom spremljevalnega osebja
po točkah a. in b. ne sodeluje poklicno ali v zvezi s športom.
7.10.2 Če SLOADO ve za člana spremljevalnega osebja, ki izpolnjuje kriterije po točkah a., b. in c., mora
te informacije predložiti WADA.
8. člen
Dokazovanje dopinga
8.1 Dokazno breme in dokazni standardi
Dokazno breme, da je prišlo do kršitve protidopinških pravil, nosi SLOADO. SLOADO mora dokazati
kršitev protidopinških pravil s stopnjo utemeljenega prepričanja, ki je dokazni standard, po katerem
odloča obravnavni senat, pri čemer upošteva tudi resnost obtožbe. Ta dokazni standard je vsekakor višji
kot le standard zadostne verjetnosti, toda nižji kot prepričanje onkraj razumnega dvoma. Če športniku
ali drugi osebi, ki naj bi kršila protidopinška pravila, pravilnik nalaga dokazno breme, tj. dolžnost
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izpodbijati domnevo ali dokazati določena dejstva ali okoliščine, se uporabi dokazni standard zadostne
verjetnosti.
8.2 Metode ugotavljanja dejstev in domnev
8.2.1 Dejstva v zvezi s kršitvami protidopinških pravil je dovoljeno ugotavljati z vsakršnimi zanesljivimi
sredstvi, vključno s priznanjem. V primerih dopinga veljajo naslednja dokazna pravila:
8.2.2 Velja domneva, da so znanstveno veljavni tisti analitični postopki, ki jih odobri WADA po
posvetovanju z upoštevano znanstveno skupnostjo in ki so bile predmet stanovskega pregleda. Športnik
ali druga oseba, ki želi izpodbijati to domnevo znanstvene veljavnosti, mora kot predhodni pogoj za
tako izpodbijanje najprej obvestiti WADA o izpodbijanju in o razlogih zanj. Mednarodno arbitražno
sodišče za šport (v nadaljevanju CAS) lahko obvesti WADA o takem izpodbijanju tudi na lastno pobudo.
Na zahtevo WADA senat CAS imenuje ustreznega strokovnjaka, ki senatu pomaga ovrednotiti
izpodbijanje. WADA ima v desetih (10) dneh od takrat, ko prejme tako obvestilo in spis CAS, pravico,
da v postopek vstopi kot stranski intervenient ali prijatelj sodišča (amicus curiae) ali da drugače predlaga
dokaze v postopku.
8.2.3 Velja domneva, da laboratorij, ki ga je akreditirala WADA, in drugi laboratorij, ki ga je odobrila
WADA, postopke analize vzorcev in postopke shranjevanja izvaja skladno z Mednarodnimi standardi za
laboratorije (v nadaljevanju MSL). Športnik ali druga oseba lahko to domnevo izpodbije, če dokaže, da
je prišlo do odstopanja od MSL, za katerega je mogoče razumno domnevati, da bi lahko povzročil
nasprotno analitično ugotovitev. Če športnik ali druga oseba izpodbije prejšnjo domnevo s tem, da
dokaže, da je prišlo do odklona od MSL, za katerega je mogoče razumno domnevati, da bi lahko
povzročil nasprotno analitično ugotovitev, preide dokazno breme na SLOADO, ki mora dokazati, da
nasprotne analitične ugotovitve ni povzročilo tako odstopanje.
8.2.4 Odstopanja od drugih mednarodnih standardov (v nadaljevanju MS) ali drugih protidopinških
pravil ali politik, ki jih določata Kodeks ali ta pravilnik in ki niso povzročili nasprotne analitične
ugotovitve ali druge kršitve protidopinških pravil, ne povzročijo neveljavnosti takih dokazov ali
rezultatov.
Če športnik ali druga oseba dokaže odstopanje od drugih MS ali drugih protidopinških pravil ali politik,
za katerega je mogoče razumno domnevati, da bi lahko povzročil kršitev protidopinških pravil, ki
temeljijo na nasprotni analitični ugotovitvi, ali drugo kršitev protidopinških pravil, je dokazno breme
na SLOADO, ki mora dokazati, da to odstopanje ni povzročilo nasprotne analitične ugotovitve ali
dejanske podlage za kršitev protidopinških pravil.
8.2.5 Dejstva, ki so bila ugotovljena z odločbo pristojnega sodišča ali strokovnega disciplinskega
razsodišča, ki ni predmet nerešene pritožbe, veljajo za neizpodbojne dokaze proti športniku ali drugi
osebi, na katero se odločba nanaša, razen če športnik ali druga oseba dokaže, da so bila z odločbo kršena
načela naravne pravičnosti.
8.2.6 Obravnavni senat lahko na obravnavi v zvezi s kršitvijo protidopinških pravil odloči v škodo
športnika ali druge osebe, za katerega/o se trdi, da je kršil/a protidopinška pravila, če športnik ali druga
oseba, potem ko je v razumnem času pred obravnavo prejel/a vabilo, odkloni udeležbo na obravnavi
(osebno ali po telefonu, glede na navodila obravnavnega senata) in odgovarjanje na vprašanja
obravnavnega senata ali SLOADO, ki ga dolži kršenja protidopinških pravil.
9. člen
Lista prepovedanih snovi in postopkov
9.1 Pravilnik vključuje Listo, katera je objavljena in občasno dopolnjena s strani WADA skladno z
določili člena 4.1 Kodeksa.
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Veljavna Lista je na voljo pri SLOADO in objavljena na njeni spletni strani. Vsaka nacionalna športna
zveza mora zagotoviti, da je veljavna Lista dostopna vsem športnikom in drugim osebam, ki spadajo v
njeno pristojnost.
9.2 Če Lista ali njena sprememba ne določa drugače, ta začne veljati tri (3) mesece po tistem, ko jo je
WADA objavila, pri čemer dodatna dejanja SLOADO niso potrebna. Vsi športniki in druge osebe so
zavezani Listi in njenim morebitnim spremembam, od dneva ko ta začne veljati. Odgovornost vseh
športnikov in drugih oseb je, da se seznanijo z najnovejšo različico Liste in z vsemi njenimi
spremembami.
9.3 Specificirane snovi
Za namene uporabe IX. poglavja, so vse prepovedane snovi »specificirane snovi«, razen snovi iz razredov:
a) anaboličnih agensov in hormonov ter
b) tistih poživil in hormonskih antagonistov in modulatorjev, ki so kot taki navedeni na Listi.
V kategorijo specificiranih snovi niso vključeni prepovedani postopki.
9.4 Odločitev WADA o Listi
Odločitve WADA o uvrstitvi prepovedane snovi ali prepovedanega postopka na Listo ter o razvrstitvi
snovi v kategorije in uvrstitvi snovi med snovi, ki so prepovedane ves čas ali med snovi, ki so
prepovedane le na tekmovanju, so vse dokončne in jih športnik ali druga oseba ne more izpodbijati z
argumentom, da snov ali postopek nista maskirna agensa ali da ne vplivata na potencialno izboljšanje
rezultatov v športu ali da ne kršita športnega duha.
10. člen
Terapevtske izjeme
10.1 Športniki z dokumentiranim zdravstvenim stanjem, ki zahteva uporabo prepovedanih snovi in/ali
prepovedanih postopkov, morajo zaprositi za TI. Prisotnost prepovedane snovi, njenih presnovkov ali
označevalcev in/ali uporaba ali poskus uporabe in posest ali dajanje ali poskus dajanja prepovedane
snovi ali omogočanje prepovedanega postopka se ne štejejo za kršitev protidopinških pravil, če je bila
TI podeljena skladno z določili Mednarodnih standardov za terapevtske izjeme (v nadaljevanju MSTI).
10.2 Športniki morajo za podelitev ali priznanje TI zaprositi:

a) športniki nacionalnega razreda ali nižje morajo za podelitev TI zaprositi SLOADO;
b) športniki nacionalnega razreda, ki postanejo športniki mednarodnega razreda ali
tekmujejo na mednarodni športni prireditvi ali tekmovanju morajo za priznanje TI, v
primeru ko že imajo podeljeno TI za obravnavano snov ali postopek s strani SLOADO,
zaprositi pristojno mednarodno športno zvezo ali organizatorja velikih športnih prireditev;
c) športniki mednarodnega razreda morajo za podelitev TI zaprositi svojo mednarodno
športno zvezo.
10.2.1 Odbor za terapevtske izjeme ( v nadaljevanju OTI) pri SLOADO
10.2.1.1 SLOADO ustanovi OTI za odločanje o vloženih prošnjah za podelitev ali priznanje TI.
OTI sestavlja zbor neodvisnih zdravnikov, ki obravnavjo vloženo prošnjo za TI. Za obravnavanje
vložene prošnje za TI, prispele na SLOADO, predsednik OTI imenuje enega ali več članov odbora
(vključno z imenovanjem samega sebe).
10.2.1.2 OTI nemudoma obravnava in odloči o vloženi prošnji za TI skladno z določili MSTI. Odločitev
OTI je dokončna in jo je kot tako potrebno posredovati športniku v pisni obliki, z uporabo sistema
ADAMS sporočiti WADA, drugim pristojnim protidopinškim organizacijam, mednarodni športni zvezi
in športnikovi nacionalni športni zvezi.
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10.2.1.3 Športnik mora obrazcu za vložitev prošnje za podelitev TI priložiti naslednje dokumente:
a) izjavo ustrezno kvalificiranega zdravnika, ki potrjuje športnikovo potrebo po uporabi prepovedane
snovi ali prepovedanega postopka zaradi terapevtskih razlogov; in
b) celotno zdravstveno anamnezo, vključno z dokumentacijo zdravnika, ki je prvi postavil diagnozo
(kjer je to mogoče), ter izvide vseh pregledov, laboratorijskih preiskav in slikovnih študij, ki so
relevantne za to prošnjo.
10.2.1.4 OTI bo vlogo za TI obravnaval samo, če bo prejel pravilno izpolnjen obrazec za vložitev prošnje
in vso ustrezno spremljajočo dokumentacijo. Nepopolne vloge se vrnejo športniku v dopolnitev in
ponovno vložitev.
10.2.1.5 OTI odloči, ali bo podelil TI ali ne, običajno (razen v primeru izjemnih okoliščin) v
enaindvajsetih (21) dneh od prejema popolne vloge.
10.3 TI podeljena s strani OTI velja izključno na nacionalni ravni; ne velja samodejno za tekmovanja na
mednarodni ravni (za namene predpisov mednarodnih športnih zvez). Športnik, ki je ali postane športnik
mednarodnega razreda, mora storiti naslednje:
10.3.1. Če že razpolaga s TI, za obravnavano snov ali postopek, podeljeno s strani SLOADO in ta:
a) izpolnjuje kriterije, ki jih predpisujejo MSTI, jo mora pristojna mednarodna športna zveza priznati
za namene tekmovanj na mednarodni ravni;
b) po mnenju pristojne mednarodne športne zveze ne izpolnjuje teh kriterijev in je zato ne prizna, mora
o tem v najkrajšem možnem času obvestiti športnika in SLOADO, ob tem pa navesti tudi razloge za
svoje mnenje. Športnik ali SLOADO imata od takega obvestila enaindvajset (21) dni časa, da zadevo
predata v pregled WADA. Če WADA prejme zadevo v pregled, ostane TI, ki jo je podelil SLOADO,
do odločitve WADA veljavna za testiranja na tekmovanju in izven njega na nacionalni ravni (ne pa
za tekmovanja na mednarodni ravni). Če WADA ne prejme zadeve v pregled, postane TI po izteku
enaindvajset (21) dnevnega roka neveljavna za vse namene.
10.3.2 Če športnik ne razpolaga s TI za obravnavano snov ali postopek, podeljeno s strani SLOADO,
mora vložiti prošnjo neposredno pri svoji mednarodni športni zvezi in to takoj, ko se pokaže potreba po
tem, skladno s postopkom določenim v MSTI:
a) če mednarodna športna zveza športnikovi prošnji ugodi, mora o tem obvestiti športnika in SLOADO,
tako da jima posreduje fotokopijo obrazca za vložitev prošnje in odločbo. Če SLOADO meni, da
podeljena TI ne izpolnjuje kriterijev po MSTI, ima enaindvajset (21) dni časa, da zadevo preda v
pregled WADA;
b) če SLOADO preda zadevo v pregled WADA, ostane TI, ki jo je podelila mednarodna športna zveza,
do odločitve WADA veljavna za testiranja na in izven tekmovanj na mednarodni ravni (ne pa za
tekmovanja na nacionalni ravni). Če SLOADO ne preda zadeve v pregled WADA, postane TI, ki jo
je podelila mednarodna športna zveza, po poteku enaindvajset (21) dnevnega roka za zahtevo po
pregledu veljavna tudi za tekmovanja na nacionalni ravni.
10.4 TI podeljene s strani SLOADO ali s strani pristojne mednarodne športne zveze, niso samodejno
priznane s strani organizatorjev velikih športnih prireditev (nap. Mednarodni olimpijski komite, za
olimpijske igre).
10.4.1 Organizator velikih športnih prireditev lahko od športnikov zahteva, da zaprosijo za podelitev
TI, če nameravajo uporabljati prepovedano snov ali prepovedan postopek v zvezi s to prireditvijo na
podlagi člena 4.4.4 Kodeksa.
10.5 Športnik nacionalnega razreda vključen v nacionalno skupino za testiranje (v nadaljevanju NRTP)
mora zaprositi za TI skladno s členom 10.7 pred uporabo ali posedovanjem ali dajanjem prepovedane
snovi ali prepovedanega postopka, in sicer takoj, ko se pokaže potreba po uporabi prepovedane snovi
ali prepovedanega postopka v terapevtske namene. Vedno (razen če gre za nujen primer/izjemno
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situacijo ali skladno s členom 4.3 MSTI) vsaj trideset (30) dni pred svojim naslednjim tekmovanjem.
Obrazec za vložitev prošnje za podelitev TI je na voljo na spletni strani SLOADO.
10.6 Podelitve TI z veljavnostjo za nazaj (tj. “retroaktivna TI”) se dovoli v naslednjih primerih:
a) ko je bil športnik, ki ni vključen v NRTP, testiran v skladu z določili pravilnika, in je uporabljal
prepovedano snov ali prepovedan postopek za katero je upravičen do TI;
b) če je bilo športniku potrebno nujno zdravljenje ali zdravljenje akutne zdravstvene težave;
c) zaradi drugih okoliščin navedenih v MSTI.
10.7 Podelitev TI
10.7.1 Športnik nacionalnega razreda mora vložiti prošnjo za podelitev TI pri SLOADO v skladno s
postopkom zaprosila za TI objavljenim na spletni strani SLOADO.
10.7.2 OTI mora ugotoviti ali obrazec za vložitev prošnje za podelitev TI, dosledno izpolnjuje
predpisane kriterije po MSTI.
10.7.3 O vseh odločitvah OTI (za podeljeno/zavrnjeno ali priznano/nepriznano prošnjo za TI) bo
športnik s strani SLOADO obveščen v pisni obliki, prek sistema ADAMS pa bodo odločitve dosegljive
drugim proitdopinškim organizacijam in WADA.
10.8 Potek, preklic, umik ali razveljavitev TI
10.8.1 TI podeljena na podlagi določil pravilnika:
a) samodejno preneha veljati ob koncu vsakega časovnega obdobja, za katerega je bila podeljena, brez
potrebnega dodatnega obvestila ali drugega dejanja;
b) se prekliče pred iztekom, če športnik nemudoma ne izpolni morebitnih zahtev ali pogojev, ki jih
nalaga OTI;
c) se lahko umakne s strani OTI, če se naknadno ugotovi, da kriteriji za podelitev TI niso bili izpolnjeni;
ali
d) se lahko tudi razveljavi, po pregledu s strani WADA ali po pritožbi.
10.8.2 V takih primerih športnik ne sme biti predmet kakršnihkoli posledic, ki bi temeljile na njegovi
uporabi ali posesti ali dajanju obravnavane prepovedane snovi ali omogočanje prepovedanega postopka
skladno s TI pred dnem prenehanja, izteka, umika ali razveljavitve TI. Pregled, v skladu 24. členom, o
vseh poznejših nasprotnih analitičnih ugotovitvah vključuje obravnavo o tem, ali je takšna ugotovitev
skladna z uporabo prepovedane snovi ali prepovedanega postopka pred tem datumom, v tem primeru
ne gre za zatrjevano kršitev protidopinških pravil.
10.9 Pregled odločb o TI in pritožbe v zvezi z odločitvami o TI
10.9.1 WADA sme pregledati vsako odločitev o TI, kot sledi:
a) če športnik ali SLOADO preda WADA zadevo v pregled, je njena dolžnost, da pregleda odločitev
mednarodne športne zveze, s katero ta ni priznala TI, ki jo je podelila SLOADO. Če SLOADO zadevo
preda WADA v pregled, je ta dolžna pregledati tudi odločitev mednarodne športne zveze, s katero je
ta podelila TI;
b) WADA lahko kadarkoli pregleda tudi druge odločitve o TI na prošnjo vpletenih ali na lastno pobudo;
c) če odločitev o TI, ki jo WADA pregleduje, izpolnjuje kriterije po MSTI, WADA vanjo ne posega. Če
odločitev o TI ne izpolnjuje teh kriterijev, jo WADA razveljavi. Dokler postopek preverajnja ni
končan, ostane v veljavi prvotna odločitev skladno s členom 10.3.
10.9.2 Če SLOADO zavrne športnikovo prošnjo za podelitev TI, sme športnik vložiti pritožbo le pri
pritožbenem organu SLOADO.
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10.9.3 Zoper odločitev o TI, ki jo je sprejela mednarodna športna zveza (ali pa SLOADO v njenem
imenu) in ki je WADA ne pregleda ali pa je po pregledu ne razveljavi, lahko športnik in/ali SLOADO,
vložita pritožbo le pri CAS, skladno z določili XII. poglavja pravilnika.
10.9.4 Zoper odločitev WADA, s katero ta razveljavi odločitev o TI, lahko prizadeti športnik, SLOADO
in/ali mednarodna športna zveza vložijo pritožbo le pri CAS, skladno z določili XII. poglavja pravilnika.
10.9.5 Molk organa, ki je pristojen za podelitev, priznanje ali pregled odločitve o TI in o pravilno vloženi
prošnji ne odloči v razumnem času, se šteje za zavrnitev prošnje.

IV.

TESTIRANJA IN PREISKAVE
11. člen

11.1 Vsako testiranje na podlagi pravilnika se izvede skladno z MSTP in s posebnimi protokoli
SLOADO, ki dopolnjujejo omenjene mednarodne standarde.
11.2 Testiranje se izvede zaradi pridobitve dokazov o športnikovi skladnosti (ali neskladnosti) s strogo
prepovedjo prisotnosti oz. uporabe prepovedanih snovi ali prepovedanih postopkov, ki jo določa
Kodeks. Načrtovanje razporeditve testiranj, testiranja in aktivnosti po testiranju s strani SLOADO se
izvedejo v skladu z MSTP. SLOADO mora določiti število testiranj na tekmovanjih, naključnih testiranj
in ciljnih testiranj, ki se izvajajo v skladu s kriteriji navedenimi v MSTP. (Vsi komentarji, ki razlagajo
določila MSTP, se uporabljajo samodejno v zvezi z vsemi testiranji.)
11.3 Preiskava se izvede:
a) v zvezi z netipičnimi ugotovitvami v skladu s 25. členom in v zvezi z nasprotnimi ugotovitvami v
zvezi s potnim listom v skladu s 27. členom, z zbiranjem podatkov ali dokazov (vključno in še zlasti
z analitičnimi dokazi) s ciljem ugotoviti, ali je prišlo do kršitve protidopinških pravil po členu 7.1
in/ali členu 7.2; in
b) v zvezi z drugimi indici o potencialni kršitvi protidopinških pravil v skladu z 28. in 29. členom, z
zbiranjem obvestil ali dokazov (vključno in še zlasti neanalitičnih dokazov) s ciljem ugotoviti, ali
je prišlo do kršitve protidopinških pravil po kateremkoli izmed členov od 7.2 do 7.10.
11.4 SLOADO sme pridobiti, oceniti in obdelati protidopinška obvestila iz vseh razpoložljivih virov,
razviti učinkovit, s preiskavami podprt in sorazmeren načrt razporeditve testiranj, načrtovati ciljno
testiranje in/ali oblikovati osnovo za preiskavo možnih kršitev protidopinških pravil.
12. Člen
Uradniki za kontrolo dopinga (»UKD«)
12.1 SLOADO je pristojna za usposabljanje pooblaščenih uradnikov za kontrolo dopinga v skladu z
določbami Priloge H MSTP in njihovo imenovanje.
Direktor SLOADO imenuje UKD, potrdi jih upravni odbor SLOADO.
12.2 UKD ima status imenovanega funkcionarja.
12.3 UKD se izkaže z identifikacijsko izkaznico SLOADO (identifikacija vsebuje ime in sliko UKD) ali
s pisnim pooblastilom, ki ga izda SLOADO.
12.4 Pooblaščeni UKD je odgovoren za pravilnost izvedbe kontrole dopinga.
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12.5 SLOADO enkrat letno organizira licenčne seminarje za UKD. SLOADO izda UKD licenco na
podlagi udeležbe in uspešno opravljenega usposabljanja. Licenco mora UKD obnoviti na vsaki dve (2)
leti.
13. člen
Pristojnost za testiranje
13.1 Vsi športniki, glede na omejitve pristojnosti pri testiranju na prireditvah, ki jih določa člen 5.3
Kodeksa (vključno, vendar ne omejeno na športnike vključene v NRTP in športnike, ki trenutno
prestajajo obdobje izločitve) morajo biti, skladno s pravilnikom, kjerkoli in kadarkoli na voljo in pristati
na testiranje (urin in/ali kri) s strani (ali kot jo pooblasti) SLOADO na tekmovanju ali izven njega v RS
ali drugod.
13.2 Testiranje, na podlagi pravilnika, se izvaja v skladu z MSTP, ki so v veljavi v času testiranja.
Testiranje se izvede zaradi pridobitve dokazov o športnikovi skladnosti (ali neskladnosti) s strogo
prepovedjo prisotnosti oz. uporabe prepovedanih snovi ali prepovedanih postopkov. V izogib dvomu,
sme SLOADO izbirati športnike za ciljno testiranje vse dokler se tak način testiranja uporabla zgolj v
legitimne protidopinške namene. Vsa testiranja izven tekmovanj se izvedejo brez predhodnega obvestila
športniku, razen v izjemnih in utemeljenih okoliščinah.
13.3 Športnik, ki je vključen v NRTP, je predmet zahtev v zvezi s posredovanjem lokacije, vse dokler:
a) se ne umakne iz zadevnega športa v skladu z 18. členom in o tem pisno obvesti SLOADO in svojo
nacionalno športno zvezo; ali
b) mu je s strani SLOADO vročeno pisno obvestilo, da ni več vključen v NRTP.
13.4 Skladno s 5. členom Kodeksa imajo lahko tudi druge protidopinške organizacije pristojnost
testiranja športnikov, ki so predmet pravilnika. WADA je na podlagi člena 20.7.8 Kodeksa pristojna za
testiranje na in izven tekmovanj.
13.4.1 Ko druga protidopinška organizacija, pristojna za testiranje športnikov, ki so predmet pravilnika,
izvede testiranje športnika, morata SLOADO in športnikova nacionalna športna zveza priznati rezultate
takega testiranja skladno z XIV. poglavjem pravilnika. SLOADO lahko (če je tako dogovorjeno z
ustrezno protidopinško organizacijo ali kako drugače zagotovljeno v 7. členu Kodeksa) sproži postopek
zoper testiranega športnika na podlagi določb pravilnika za vsako kršitev protidopinških pravil, ki
nastane v zvezi s takim testiranjem.
13.5 Če mednarodna športna zveza ali organizator velikih športnih prireditev pooblasti ali s pogodbo
prenese kakšen del testiranja na SLOADO (neposredno ali prek nacionalne športne zveze), lahko
SLOADO odvzame dodatne vzorce ali naroči laboratoriju, naj izvede dodatne analize na lastne stroške.
Če se odvzamejo dodatni vzorci ali izvedejo dodatne analize, je treba o tem obvestiti mednarodno
športno zvezo ali organizatorja velikih športnih prireditev.
14. člen
Testiranje na športnih prireditvah
14.1 Za uvedbo in usmerjanje testiranja v prireditvenih prostorih in med trajanjem športne prireditve,
je odgovorna le ena organizacija (če določbe v členu 5.3 Kodeksa ne določajo drugače):
a) na nacionalnih športnih prireditvah odvzem vzorcev uvede in usmerja SLOADO. Na zahtevo
SLOADO (ali predsedujočega organa športne prireditve) je treba vsakršno testiranje med trajanjem
športne prireditve zunaj prireditvenega prostora uskladiti s SLOADO (ali s predsedujočim
organom);
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b) na mednarodnih športnih prireditvah v RS odvzem vzorcev uvede in usmerja mednarodna športna
organizacija3, ki predseduje športni prireditvi.
14.2 Če protidopinška organizacija, ki bi sicer bila pristojna za testiranje, ne pa tudi za uvedbo in
usmerjanje testiranja na športni prireditvi, želi izvajati testiranje športnikov v prireditvenih prostorih
med trajanjem športne prireditve, se mora najprej sestati s SLOADO (ali predsedujočim organom
športne prireditve), da pridobi dovoljenje za izvajanje in usklajevanje takega testiranja. Če
protidopinška organizacija z odgovorom SLOADO (ali predsedujočega organa športne prireditve) ni
zadovoljna, lahko v skladu s postopki, ki jih objavi WADA, to zaprosi, naj ji izda dovoljenje za izvajanje
testiranja in določi, kako naj se tako testiranje uskladi. WADA ne sme odobriti takega testiranja, ne da
bi o tem predhodno obvestila SLOADO (ali predsedujočim organom športne prireditve) in se z njim
posvetovala. Odločitev WADA je dokončna in zoper njo ni dovoljena pritožba. Razen če pooblastilo za
izvajanje testiranja določa drugače, se taki testi štejejo za teste izven tekmovanj. Odgovornost za
upravljanje z rezultati takšnih testov nosi protidopinška organizacija, ki je testiranje uvedla, razen če
pravilnik predsedujočega organa šporne prireditve določa drugače.
14.3 Nacionalne športne zveze in organizacijski odbori nacionalnih športnih zvez odobrijo in omogočijo
program neodvisnih opazovalcev na športnih prireditvah.
15. člen
Načrtovanje razporeditve testiranj
15.1 Na podlagi ocene tveganja SLOADO razvija in izvaja učinkovit, s preiskavami podprt in
sorazmeren načrt razporeditve testiranj. V skladu z zahtevami MSTP na ta način primerno razporedi
testiranja med posamezne športne discipline, kategorije športnikov, vrste odvzetih vzorcev in vrste
analize vzorcev. SLOADO mora WADA na njeno zahtevo predložiti svoj trenutni načrt razporeditve
testiranj.
15.2 Načrt razporeditve testiranj pri SLOADO mora temeljiti na kriterijih, določenih v 4. členu MSTP.
16. člen
Usklajevanje testiranj
Kjer je to možno, se testiranje uskladi z uporabo sistema ADAMS ali drugega sistema, ki ga odobri
WADA, da bi se s tem zagotovila kar največja učinkovitost kombiniranega testiranja in da bi se izognili
nepotrebnemu ponavljajočemu testiranju.
17. člen
Podatki o športnikovi lokaciji
17.1 Poleg splošne športnikove obveznosti podvreči se testiranju kadarkoli in kjerkoli, vključno s
testiranji izven tekmovanj, mora SLOADO oblikovati NRTP tistih športnikov, katerih obveznost je
posredovati podatke o svoji lokaciji. SLOADO lahko na ta način športnika najde za testiranje skladno s
Prilogo I.4 MSTP.
Vsak športnik vključen v NRTP mora:
a) posredovati SLOADO natančne in popolne podatke o svoji lokaciji v prihajajočem četrtletju;
b) posodabljati prijavo lokacije, ko je to potrebno, da se ga da vedno najti v namen testiranja v tekočem
četrtletju; in
c) biti na voljo za testiranje v času in na lokacijah, določenih v njegovi prijavi lokacije.

npr. Mednarodni olimpijski komite na olimpijskih igrah, mednarodna športna zveza na svetovnih prvenstvih in Panameriška športna
organizacija na panameriških igrah
3
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17.2 SLOADO mora prek sistema ADAMS objaviti seznam, na katerem so športniki, vključeni v NRTP,
navedeni poimensko ali z uporabo jasno opredeljenih natančnih kriterijev. SLOADO mora uskladiti
identifikacijo teh športnikov ter zbiranje podatkov o njihovi lokaciji z mednarodnimi športnimi zvezami.
Če je športnik, vključen v skupino za testiranje (v nadaljevanju RTP) pri njegovi mednarodni športni
zvezi in v NRTP, se morata protidopinški organizaciji med seboj dogovoriti, kateri od njiju mora športnik
posredovati svojo prijavo lokacije (če dogovor ni možen, odloči WADA katera od njiju bo prevzela
odgovornost); od športnika ni mogoče zahtevati, naj svojo prijavo lokacije posreduje več kot eni
protidopinški organizaciji. SLOADO pregleda in po potrebi posodobi svoje kriterije za vključitev
športnikov v NRTP in v skladu s temi kriteriji NRTP občasno posodobi. SLOADO mora športnika pisno
obvestiti o njegovi vključitvi v NRTP, kot tudi o njegovi izključitvi iz NRTP.
17.3 Podatki o športnikovi lokaciji se prek sistem ADAMS delijo z WADA in drugimi protidopinškimi
organizacijiami, ki imajo nad športnikom pristojnost za testiranje; vedno se vodijo v strogi zaupnosti,
uporabljajo se samo za namene, ki jih določa člen 5.6 Kodeksa, ter se uničijo v skladu z Mednarodni
standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov (v nadaljevanju MSZZOP), takoj ko niso več
potrebni.
17.4 Za namene 7.4 člena pravilnika, se športnikovo neizpolnjevanje obveznosti šteje kot
»neposredovana prijava lokacije« ali »neuspešno testiranje«. Če so izpolnjeni pogoji določeni v MSTP
se športniku izreče napaka »neposredovana prijava lokacije« ali »neuspešno testiranje«.
18. člen
Umik iz športa
18.1 Vsak športnik, vključen v NRTP, je obvezan izpolnjevati zahteve v zvezi s prijavo lokacije, vse
dokler športnik pisno ne obvesti SLOADO in svojo nacionalno športno zvezo o umiku iz zadevnega
športa.
18.2 Če se športnik ali druga oseba umakne iz športa tekom postopka upravljanja z rezultati, ima
SLOADO pristojnost zaključiti postopek upravljanja z rezultati. Če se športnik ali druga oseba umakne
iz športa pred začetkom postopka upravljanja z rezultati za katerega je pristojna SLOADO, je v času, ko
je ta športnik ali druga oseba zagrešil kršitev protidopinških pravil, za upravljanje z rezultati v zvezi s
kršitvami protidopinških pravil, pristojna SLOADO .
18.3 Športnik, vključen v NRTP, ki se želi umakniti iz športa, mora o tem nemudoma pisno obvestiti
SLOADO, z izpolnitvijo vloge za umik iz športa objavljene na spletni strani SLOADO. Športnik pri tem
sledi veljavnim navodilom objavljeni na spletni strani SLOADO.
Športnik, vključen v RTP pri pristojni mednarodni športni zvezi, mora o umiku iz športa obvestiti
pristojno mednarodno športno zvezo v skladu z njenimi predpisi.
19. člen
Športniki, ki so se umaknili iz športa in se zopet vrnejo na tekmovanja
19.1 Če se želi športnik, ki je bil vključen v NRTP ter se je umaknil iz športa skladno z 18. členom,
zopet vrniti k aktivnemu nastopanju v športu, ne sme tekmovati na mednarodnih ali nacionalnih športnih
prireditvah, dokler:
a) s pisnim obvestilom šest (6) mesecev vnaprej ne obvesti SLOADO, da je na voljo za testiranje; in
b) vključno (če je zahtevano) z izpolnjevanjem zahtev glede prijave lokacije skladno s Prilogo I MSTP
v obdobju šestih (6) mesecev pred vrnitvijo.
WADA lahko po posvetovanju s SLOADO odobri izjemo od pravila, da je treba pisno obvestiti SLOADO
šest (6) mesecev vnaprej, če bi bila stroga uporaba tega pravila očitno krivična (nepoštena) do športnika.
Zoper to odločitev je mogoče vložiti pritožbo v skladu s XII. poglavjem. Vsi športnikovi tekmovalni
rezultati, doseženi s kršitvijo tega člena, se diskvalificirajo.
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19.2 Če se športnik umakne iz športa, med prestajanjem obdobja izločitve, in se pozneje želi vrniti k
aktivnemu nastopanju v športu, ne sme tekmovati na mednarodnih ali nacionalnih športnih prireditvah,
dokler:
a) ni na voljo za testiranje, kar stori s pisnim obvestilom, ki ga šest (6) mesecev vnaprej (ali toliko časa
vnaprej, kolikor je na dan, ko se je športnik umaknil, še ostalo od obdobja izločitve, če je bilo to
daljše od šestih (6) mesecev) pošlje SLOADO in njegovi mednarodni športni zvezi, s čimer ju obvesti
o svoji nameri in razpoložljivosti za testiranje; in
b) vključno (če je zahtevano) z izpolnjevanjem zahtev glede prijave lokacije skladno z Prilogo I MSTP
v obdobju šestih (6) mesecev pred vrnitvijo.
20. člen
Testiranje mladoletnih športnikov
20.1 Testiranja mladoletnih športnikov se izvajajo v skladu s Prilogo C »Prilagoditve za mladoletne
športnike« MSTP.
20.2 Mladoletni športniki ne more sodelovati v športni dejavnosti nacionalne športne zveze, če starši ali
skrbniki teh mladoletnih športnikov ne soglašajo s testiranjem. Za potrebe pravilnika se takšno soglasje
ugotovi na podlagi soglasja staršev ali skrbnikov, da mladoletni športnik lahko sodeluje pri športnih
dejavnostih. Kadarkoli se o tem lahko tudi zahteva pisno soglasje. Če je mladoletni športnik vključen v
NRTP, se takšno soglasje potrdi ob obvestilu o vključitvi na seznam kot predpogoj za nadaljnje
sodelovanje v športnih dejavnostih. Poleg tega lahko pravila športne prireditve zahtevajo predložitev
pisnega soglasja, kot predpogoj za sodelovanje mladoletnih športnikov na tej športni prireditvi.

V.

ANALIZA VZORCEV
21. člen

Pravilnik povzema in vključuje Mednarodne standarde za laboratorije (v nadaljevanju MSL), ki jih
WADA občasno dopolni.
22. člen
Vzorci se analizirajo v skladu z načeli:
22.1 Uporaba akreditiranih in odobrenih laboratorijev
Za namene člena 7.1 se vzorci lahko analizirajo le v laboratorijih, ki jih je akreditirala ali kako drugače
odobrila WADA. O izboru laboratorija za analizo vzorcev odloča SLOADO.
22.2 Namen analize vzorcev
Vzorci se analizirajo:
a) da se odkrijejo prepovedane snovi in prepovedani postopki, navedeni na Listi, ter druge snovi v
skladu s programom nadzora opisanega v členu 4.5 Kodeksa; ali
b) da so v pomoč SLOADO pri profiliranju ustreznih parametrov v športnikovem urinu, krvi ali drugih
telesnih tekočinah in tkivu, vključno z DNK in genomskim profiliranjem; ali
c) za katerikoli drug zakonit protidopinški namen.
Vzorce je mogoče odvzeti in shraniti za obdobje desetih (10) let za nadaljnje analize
22.3 Nadaljnja analiza vzorcev
Vzorci se lahko shranijo in kadarkoli nadaljnjo analizirajo za namen člena 22.2:
a) na zahtevo WADA; in/ali
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b) s strani SLOADO, preden ta športniku sporoči rezultate analiz tako vzorca A kot vzorca B (ali pa
samo rezultate analize vzorca A, če se je športnik odpovedal analizi vzorca B ali se analiza vzorca
B ne izvede), kot zatrjevano podlago za kršitev protidopinških pravil po členu 7.1.
Nadaljnja analiza vzorcev se izvede v skladu z zahtevami MSL ter MSTP.
22.4 Raziskave na vzorcih
Nobenega vzorca ni dovoljeno uporabiti v raziskovalne namene brez športnikovega pisnega soglasja. Z
vzorcev, ki se uporabljajo v druge namene (ne le v namene iz člena 22.2), je potrebno odstraniti vsa
identifikacijska sredstva, da jih ni več mogoče povezati s posameznim športnikom.
22.5 Standardi za analizo vzorcev in poročanje
Laboratoriji analizirajo vzorce in poročajo o rezultatih v skladu z MSL. Da se zagotovi učinkovito
testiranje, se s strokovnim dokumentom iz člena 5.4.1 Kodeksa, vzpostavijo nabori testiranja vzorcev za
posamezne športne panoge in discipline, ki temeljijo na oceni tveganja. Laboratoriji analizirajo vzorce
v skladu s temi nabori, razen v naslednjih primerih:
22.5.1 SLOADO lahko laboratorije zaprosi, da vzorce testirajo z uporabo obsežnejših naborov, kot so
tisti, ki so opisani v strokovnem dokumentu.
22.5.2 SLOADO lahko laboratorije zaprosi, da vzorce testirajo z uporabo manj obsežnih naborov, kot so
tisti, ki so opisani v strokovnem dokumentu, samo če prepriča WADA, da bi bila zaradi posebnih
okoliščin v RS ali športni panogi, kot je navedeno v njenem načrtu razporeditve testiranj, primerna manj
obsežna analiza.
22.5.3 Kot izhaja iz MSL, lahko laboratoriji na lastno pobudo in lastne stroške analizirajo vzorce v zvezi
s prepovedanimi snovmi in prepovedanimi postopki, ki niso vključeni v naboru analize vzorcev, ki je
opisan v strokovnem dokumentu ali ki ga določa SLOADO. O rezultatih takih analiz je potrebno
poročati. Imajo enako veljavnost in posledice kot drugi analitični rezultati.

VI.

UPRAVLJANJE Z REZULTATI
23. člen
Pristojnost za upravljanje z rezultati

23.1 SLOADO ima pristojnost za upravljanje z rezultati v zvezi s športnikom ali drugo osebo, ki je pod
njeno protidopinško pristojnostjo, skladno z načeli, navedenimi v 7. členu Kodeksa.
23.2 Za namen opredelitve pristojnosti upravljanja z rezultati, ko se SLOADO odloči, da bo odvzela
dodatne vzorce v skladu s členom 13.5 pravilnika, se šteje, da je ta organizacija uvedla in usmerjala
odvzem vzorcev. V primerih, ko SLOADO le naroči laboratoriju, naj izvede dodatne analize na njene
stroške, se za protidopinško organizacijo, ki je uvedla in usmerjala odvzem vzorcev, šteje mednarodna
športna zveza ali organizator velikih športnih prireditev.
23.3 Kadar pristojnost glede upravljanja z rezultati izhaja iz pravilnika, jo izvaja SLOADO. Če med
SLOADO in drugo protidopinško organizacijo nastane spor o pristojnosti glede upravljanja z rezultati,
o tem, katera organizacija je pristojna, odloči WADA. Katerakoli izmed protidopinških organizacij,
vključenih v spor, lahko pri CAS vloži pritožbo zoper odločitev WADA v sedmih (7) dneh od prejema
obvestila o odločitvi WADA. O pritožbi odloči CAS po hitrem postopku prek arbitra posameznika.
23.4 Kadar ima SLOADO pristojnost upravljanja z rezultati glede postopka, ki ji je bil prenesen in
preložen na podlagi 3.a člena pravilnika, lahko SLOADO predloži celotno dokumentacijo, prejeto s
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strani mednarodne športne zveze ali druge protidopinške organizacije, v pregled enemu ali več
neodvisnim pregledovalcem skladno s 24. in 28 členom pravilnika.
24. člen
Pregled nasprotnih analitičnih ugotovitev glede testiranj, ki jih je uvedla SLOADO
24.1 Upravljanje z rezultati glede testiranj, ki jih je uvedla in usmerjala SLOADO, se izvaja na naslednji
način:
24.1.1 SLOADO prejme rezultate analiz iz laboratorija v kodirani obliki. Vsako poročilo mora biti
podpisano s strani pooblaščenega zastopnika laboratorija. Celotna komunikacija poteka zaupno in v
skladu s sistemom ADAMS.
24.1.2 Po prejemu nasprotne analitične ugotovitve, v povezavi z vzorcem A, SLOADO izvede notranji
pregled, da ugotovi ali:
a) je bila ali bo podeljena veljavna TI (ali obstaja upravičenje za TI z veljavnostjo za nazaj) skladno z
MSTI; ali
b) obstaja očitno odstopanje od MSTP ali MSL, ki je povzročilo nasprotno analitično ugotovitev
(vključno z nepravilnostmi na obrazcu za kontrolo dopinga, poročilom UKD, drugimi zapiski in
glede laboratorijske analize).
24.1.3 Če se s pregledom nasprotne analitične ugotovitve po členu 24.1.2 ugotovi, da obstaja veljavna
ustrezna TI ali upravičenje do TI ali očitno odstopanje, ki je povzročilo nasprotno analitično ugotovitev,
kot to določajo MSTI in MSL, se celoten test obravnava kot negativen. SLOADO mora o svojem sklepu
obvestiti športnika, športnikovo mednarodno in nacionalno športno zvezo in WADA. SLOADO ne izvaja
nadaljnjih ukrepov v zvezi s tako nasprotno analitično ugotovitvijo.
25. člen
Pregled netipičnih ugotovitev
25.1 Kot določajo MSL, morajo v določenih okoliščinah laboratoriji poročati o prisotnosti prepovedanih
snovi, ki jih lahko telo proizvaja samo, kot o netipičnih ugotovitvah, ki jih je treba podrobneje preiskati.
25.2 Po prejemu netipične ugotovitve SLOADO izvede notranji pregled, da ugotovi ali:
a) je bila ali bo podeljena veljavna TI (ali obstaja upravičenje za TI z veljavnostjo za nazaj) skladno z
MSTI; ali
b) obstaja očitno odstopanje od MSTP ali MSL, ki je povzročilo netipično ugotovitev.
25.3 Če se s pregledom netipične ugotovitve po členu 25.2 ugotovi veljavna TI ali upravičenje do TI ali
odstopanje, ki je povzročilo netipično ugotovitev, kot to določajo MSTP ali MSL, se celoten test
obravnava kot negativen. SLOADO mora o svojem sklepu obvestiti športnika, športnikovo mednarodno
in nacionalno športno zvezo in WADA. SLOADO ne sme izvajati nadaljnjih ukrepov v zvezi s tako
netipično ugotovitvijo.
25.4 Če se s tem pregledom ne ugotovi veljavna TI ali odstopanje, ki je povzročilo netipično ugotovitev,
kot to določajo MSTP ali MSL, SLOADO izvede potrebno preiskavo. Po zaključku preiskave morajo
biti športnik, športnikova mednarodna in nacionalna športna zveza in WADA obveščeni, ali bo netipična
ugotovitev prijavljena kot nasprotna analitična ugotovitev ali ne.
25.5 SLOADO obvesti o netipični ugotovitvi šele potem, ko zaključi svojo preiskavo in se odloči, ali bo
netipično ugotovitev prijavila kot nasprotno analitično ugotovitev, razen v primerih:
a.) če SLOADO ugotovi, da mora pred zaključkom svoje preiskave analizirati vzorec B, lahko analizira
vzorec B potem, ko o tem obvesti športnika ter obvestilu priloži opis netipične ugotovitve in podatke,
opisane v členu 26.1.; in
b.) če je SLOADO pozvana:
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od organizatorja velikih športnih prireditev tik pred mednarodno športno prireditvijo, ki jo
organizira ali
- od športne organizacije, ki mora do določenega roka izbrati člane reprezentance za mednarodno
športno prireditev,
naj razkrije ali je pri katerem izmed športnikov, navedenih na seznamu organizatorja velikih športnih
prireditev oz. športne organizacije, prišlo do netipične ugotovitve, ki je še v fazi preiskave, SLOADO ta
podatek razkrije, pred tem pa mora obvestiti športnika o netipični ugotovitvi.
-

26. člen
Obveščanje po pregledu glede nasprotne analitične ugotovitve
26.1 Ko SLOADO ugotovi, da na nasprotno analitično ugotovitev ali netipično ugotovitev, ki jo šteje za
nasprotno analitično ugotovitev, ni vplivala nobena nepravilnost, zaradi katere bi bila le-ta nepravilna
ali ne gre za primer veljavne TI ali upravičenja do TI ali odstopanja, ki je povzročilo nasprotno
analitično ugotovitev, mora o tem športnika ali drugo osebo obvestiti v najkrajšem možnem času. Hkrati
s športnikom ali drugo osebo mora obvestiti tudi pristojno mednarodno in nacionalno športno zvezo in
WADA na način, kot je določen v XIII. poglavju pravilnika.
Obvestilo mora vsebovati:
a) ime športnika ali druge osebe, državo, šport in disciplino;
b) tekmovalno raven športnika;
c) navedbo ali je šlo za testiranje na tekmovanju ali izven tekmovanja;
d) navedbo datuma odvzema vzorca;
e) navedbo o analitičnem rezultatu, ki izhaja iz vzorca A, ki ga je sporočil laboratorij;
f) navedbo protidopinškega pravila, ki naj bi bilo kršeno in možnih posledicah kršitve tega
protidopinškega pravila;
g) navedbo o pravici, da lahko takoj zahteva analizo vzorca B, ali o tem, da se bo, če v določenem roku
te zahteve ne predloži, štelo, da se je odpovedal analizi vzorca B;
h) navedbo o načrtovanem datumu, času in kraju analize vzorca B, če športnik ali druga oseba ali
SLOADO zahtevata analizo vzorca B;
i) navedbo, da imata športnik ali druga oseba in/ali njegov pooblaščenec pravico prisostvovati
odpiranju in analizi vzorca B v roku, določenem v MSL, če je bila taka analiza zahtevana;
j) navedbo o pravici, da lahko zaprosi za kopije laboratorijske dokumentacije o vzorcih A in B, ki
vključujejo podatke, ki jih predpisujejo MSL; in
k) navedbo o pravici športnika ali druge osebe, da lahko odgovori na prejeto obvestilo.
SLOADO pri vsaki zadevi, ko obvesti športnika ali drugo osebo o zatrjevani kršitvi protidopinškega
pravila, ki za posledico nima obvezne začasne izključitve po členu 31.1 pravilnika, ponudi možnost, da
športnik ali druga oseba sprejme začasno izključitev, ki traja vse do razrešitve zadeve.
Če se SLOADO odloči, da nasprotne analitične ugotovitve ne bo zatrjevala kot kršitev protidopinških
pravil, o tem obvesti športnika ali drugo osebo, njegovo mednarodno in nacionalno športno zvezo in
WADA.
26.2 Analiza vzorca B
26.2.1 Če športnik ali druga oseba ne uveljavi pravice do analize vzorca B, se šteje, da je sprejel/a
rezultat analize vzorca A. SLOADO lahko kljub temu sama zahteva analizo vzorca B.
26.2.2. V kolikor športnik ali druga oseba uveljavi pravico do analize vzorca B, se takšna analiza opravi
na dan, uro in v kraju dogovorjenem med športnikom ali drugo osebo in SLOADO skladno z MSL.
26.2.2.1 Športniku ali drugi osebi in/ali njegovemu pooblaščencu je dovoljeno prisostvovati odpiranju
in analizi vzorca B. Dovoljena je prisotnost tudi zastopniku SLOADO in zastopniku pristojne nacionalne
športne zveze. Če nihče od navedenih na dogovorjen datum ne mora prisostvovati odpiranju in analizi
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vzorca B, lahko SLOADO ali laboratorij imenuje neodvisno osebo, ki bo prisostvovala odpiranju in
analizi vzorca B.
26.2.2.2 Športnik ali druga oseba lahko uveljavi pravico do analize vzorca B na lastne stroške.
26.2.2.3 Športnik ali druga oseba, ki je začasno izključen/a iz športa ostane začasno izključen/a, tudi če
je zahteval/a analizo svojega vzorca B.
26.2.3 Če analiza vzorca B ne potrdi analize vzorca A, SLOADO (razen če SLOADO prevzame zadevo
naprej kot kršitev protidopinških pravil na podlagi člena 7.2) obvesti športnika ali drugo osebo, da se
vzorec šteje za negativnega in da ne bo nadaljnjih ukrepov. SLOADO o tem obvesti tudi pristojno
mednarodno in nacionalno športno zvezo in WADA.
26.2.3.1 V takem primeru SLOADO razveljavi obvestilo in postopek, ki je bil sprožen zoper športnika
ali drugo osebo, vsaka izrečena predhodna začasna izključitev se samodejno in nemudoma odpravi.
Zoper športnika ali drugo osebo SLOADO ne vodi nadaljnjih disciplinskih ukrepov.
26.2.4 Če analiza vzorca B potrdi analizo vzorca A, SLOADO o ugotovitvah obvesti športnika ali drugo
osebo, pristojno mednarodno in nacionalno športno zvezo in WADA in nadaljuje z ukrepi določenimi
v VII. poglavju pravilnika.
27. člen
Pregled netipičnih in nasprotnih ugotovitev v zvezi s potnim listom
Pregled netipičnih in nasprotnih ugotovitev v zvezi s potnim listom se izvede, kot je to predpisano v
MSTP in MSL. Ko je SLOADO utemeljeno prepričana, da je prišlo do kršitve protidopinškega pravila,
v najkrajšem možnem času in na način, določen v pravilniku, obvesti športnika ali drugo osebo, da
zatrjuje kršitev protidopinških pravil in o podlagi zanjo.
28. člen
Pregled kršitve v zvezi z lokacijo
28.1 SLOADO izvaja preglede možnih napak neposredovanih prijav lokacije in neuspešnih testiranj glede
športnikov, katerih dolžnost je posredovati podatke o svoji lokaciji. Ko je SLOADO utemeljeno
prepričana, da je prišlo do kršitve protidopinškega pravila po členu 7.4, v najkrajšem možnem času
obvesti športnika, da zatrjuje kršitev člena 7.4 in o podlagi zanjo.
28.2 Tri (3) neuspešna testiranja in/ali tri (3) neposredovane prijave lokacije ali katerakoli kombinacija
treh (3) neuspešnih testiranj ali neposredovanih prijav lokacije, kot jih določajo MSTP, v obdobju
dvanajstih (12) mesecev s strani športnika v NRTP, pomeni kršitev protidopinških pravil.
29. člen
Pregled drugih kršitev protidopinških pravil, ki jih členi od 24. do 28. ne vključujejo
SLOADO izvede naknadno preiskavo glede možnih kršitev protidopinških pravil, ki niso vključene v
člene pravilnika od 24. do 28., če meni, da je to potrebno. Ko je SLOADO utemeljeno prepričana, da je
prišlo do kršitve protidopinškega pravila, v najkrajšem možnem času obvesti športnika ali drugo osebo,
da zatrjuje kršitev in o podlagi zanjo.
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30. člen
Predhodne kršitve protidopinških pravil
Preden SLOADO obvesti športnika ali drugo osebo o zatrjevani kršitvi protidopinških pravil, kot je to
določeno zgoraj, mora z uporabo sistema ADAMS ter s kontaktiranjem WADA in drugih ustreznih
protidopinških organizacij ugotoviti, ali obstajajo predhodne kršitve protidopinških pravil.
Vsako predhodno kršitev protidopinških pravil mora SLOADO navesti v obvestilu po členu 26.1
pravilnika.
31. člen
Začasna izključitev
31.1 Obvezna začasna izključitev
31.1.1 Če prejeta analiza vzorca A pokaže nasprotne analitične ugotovitve v zvezi s prepovedano snovjo
(razen v primeru specificiranih snovi) ali prepovedanim postopkom, SLOADO v najkrajšem možnem
času po pregledu in obvestilu, opisanem v 24. in 26. členu, uvede začasno izključitev z začetkom
učinkovanja z dnem, ki ga SLOADO določi v obvestilu.
31.1.2 Športnik ali druga oseba, ki prejme obvestilo o obvezni začasni izključitvi ima pravico, vložiti
pritožbo pri disciplinski komisiji SLOADO takoj ali kadarkoli pred začetkom končne obravnave, kjer
lahko dokaže, da obstaja verjetnost, da je kršitev povzročil kontaminiran proizvod. V primeru, da
športniku ali drugi osebi to pred obravnavnim organom uspe dokazati, se obvezna začasna izključitev
lahko odpravi. Zoper odločitev obravnavnega organa, da ne odpravi obvezne začasne izključitve na
podlagi trditve športnika, da je kršitev povzročil kontaminiran proizvod, pritožba ni možna.
31.2 Neobvezna začasna izključitev
Na podlagi nasprotne analitične ugotovitve za specificirane snovi, ali v primeru drugih kršitev
protidopinških pravil, ki niso vključene v člen 31.1 pravilnika, SLOADO lahko uvede začasno izključitev
zoper športnika ali drugo osebo proti kateremu zatrjuje kršitev protidopinških pravil, še pred analizo
športnikovega vzorca B ali pred končno obravnavo opisano v VII. poglavju pravilnika.
31.2.1 Začasna izključitev se sme uvesti, v skladu s členoma 31.1 in 31.2 pravilnika, če je bila športniku
ali drugi osebi dana:
a) možnost naroka v zvezi z začasno izključitvijo še pred njeno uvedbo ali kmalu po njej; ali
b) možnost hitre obravnave v skladu z VII. poglavjem pravilnika kmalu po uvedbi začasne izključitve.
Predhodno zaslišanje športnika ali druge osebe se lahko izvede v pisni ali ustni obliki.
Športnik ali druga oseba ima pravico do pritožbe zoper začasno izključitev v skladu s členom 57.3
pravilnika.
31.3 Če je začasna izključitev uvedena na osnovi nasprotne analitične ugotovitve na podlagi vzorca A,
poznejša analiza vzorca B pa ne potrdi analize vzorca A, športnik ne sme biti predmet nadaljnje začasne
izključitve zaradi kršitve člena 7.1 pravilnika. V okoliščinah, kjer je bil športnik (ali športnikovo moštvo)
odstranjen s tekmovanja zaradi kršitve člena 7.1 in poznejša analiza vzorca B ne potrdi ugotovitve iz
vzorca A, lahko, če to ne vpliva na tekmovanje in če je to še vedno mogoče, športnik (ali moštvo) še
naprej sodeluje na tekmovanju.
31.3.1 V tem primeru se začasna izključitev nemudoma odpravi in nadaljnji ukrepi v zvezi z
disciplinskim postopkom niso potrebni.
31.4 V primeru, ko je bil športnik ali druga oseba obveščen/a o zatrjevani kršitvi protidopinških pravil,
ki za posledico nima obvezne začasne izključitve, se športniku ali drugi osebi ponudi možnost
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prostovoljnega pisnega sprejma začasne izključitve, ki jo določi SLOADO in traja vse do razrešitve
zadeve.
31.5 Posledice začasne izključitve
31.5.1 Preden se lahko izreče začasna izključitev mora SLOADO izvesti notranji pregled, pred v ta
namen (ad hoc) ustanovljeno delovno komisijo, ki jo imenuje direktor SLOADO.
31.5.2 Športniku ali drugi osebi, ki mu/ji je izrečena začasna izključitev, tekom obdobja izključitve ni
dovoljeno, da sodeluje na kakršnihkoli tekmovanjih, športnih prireditvah in drugih aktivnostih
organiziranih, sklicanih, odobrenih in priznanih s strani SLOADO ali katerekoli druge pristojne
organizacije. Izrečeno začasno izključitev morajo vse pristojne stranke (vključno z uporabo in
priznavanjem odločb ) priznati in izvajati.
31.5.3 Športnikom in drugim osebam se čas začasne izključitve všteva v obdobje izločitve, ki je
dokončno uvedeno ali sprejeto, kot to določa člen 10.11.3 Kodeksa.
32. člen
Razrešitev zadeve brez obravnave
32.1 Športnik ali druga oseba zoper katerega/o se zatrjuje kršitev protidopinških pravil lahko kadarkoli pisno
prizna kršitev, se s priznanjem odpove obravnavi in sprejme posledice predpisane v pravilniku ali ponujene
s strani SLOADO (ob diskreciji SLOADO glede posledic po pravilniku).
32.2 Šteje se, da je športnik ali druga oseba priznal/a kršitev protidopinških pravil, če v roku določenem v
obvestilu o zatrjevani kršitvi, ne izpodbija te trditve. V tem primeru se šteje, da se je športnik ali druga oseba
odpovedal/a obravnavi in je sprejela ponujene posledice.
32.3 V primeru, ko se uporablja člen 32.1 ali člen 32.2 se ne zahteva obravnava pred disciplinskim senatom.
Namesto tega SLOADO takoj izda pisno odločbo, s katero potrjuje kršitev protidopinških pravil in
posledice, ki jim sledijo, vključno (če je potrebno) z utemeljitvijo zakaj ni bilo izrečeno najvišje obdobje
izločitve. SLOADO pošlje kopije odločbe protidopinškim organizacijam, ki imajo pravico do pritožbe
skladno s 58. členom in odločbo javno razkrije.
33. člen
Obvestilo o odločbah v zvezi z upravljanjem z rezultati
SLOADO mora v skladu s členom 68.1 obvestiti vse protidopinške organizacije, ki imajo pravico do
pritožbe po členu 58., o zatrjevani kršitvi protidopinških pravil, o umiku trditve o kršitvi protidopinških
pravil, o uvedbi začasne izključitve ali o sporazumu s športnikom ali drugo osebo glede uvedbe posledic
brez obravnave.

VII.

DISCIPLINSKI POSTOPEK (PRAVICA DO POŠTENE OBRAVNAVE)
34. člen
Pristojnost disciplinske komisije SLOADO

34.1 V primeru, ko SLOADO po postopku upravljanja z rezultati skladno s VI. poglavjem pravilnika
zatrjuje eno ali več kršitev protidopinških pravil, preda zadevo v nadaljnjo obravnavo disciplinski
komisiji, ki postopek vodi po določbah pravilnika. V primerih, na podlagi 3.a člena pravilnika, zadevo
obravnava disciplinska komisija SLOADO po protidopinških pravilih pristojne mednarodne športne
zveze.
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34.2 SLOADO preda disciplinski komisiji vso potrebno dokumentacijo v zvezi z zatrjevano kršitvijo.
Disciplinska komisija vodi postopek po določilih VII. poglavja pravilnika. SLOADO o zatrjevani kršitvi
pisno obvesti športnika ali drugo osebo, njegovo mednarodno in nacionalno športno zvezo, nacionalno
protidopinško organizacijo in WADA.
34.3 Stranke postopka pred disciplinsko komisijo imajo pravico do kopij celotne dokumentacije v zvezi
z zatrjevano kršitvijo protidopinških pravil. SLOADO jo mora stranki v postopku ali njenemu
pooblaščencu na zahtevo zagotoviti.
34.4 Disciplinska komisija je pristojna za obravnavanje in odločanje o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz
katerekoli zadeve povezane s pravilnikom. Zlasti ima pristojnost odločati o posledicah kršitev
protidopinških pravil izrečenih na podlagi pravilnika.
34.5 Disciplinska komisija ima vso potrebno pristojnost za izvajanje svojih nalog in pri odločanju o
načinu dela na obravnavah.
35. člen
Obravnave pred disciplinsko komisijo SLOADO
35.1 Upravni odbor SLOADO imenuje člane disciplinske komisije v sestavi:
- predsednik in dva (2) podpredsednika, vsi pravni strokovnjaki z najmanj petletnimi (5) delovnimi
izkušnjami;
- trije (3) medicinski strokovnjaki z najmanj petletnimi (5) delovnimi izkušnjami; in
- trije (3) dodatni člani iz vrst športnikov, nekdanjih športnikov ali športnih funkcionarjev.
Vsi so imenovani na podlagi dejstva, da so sposobni voditi postopek pošteno, nepristransko in
neodvisno.
35.2 Vsak član disciplinske komisije se imenuje za mandatno dobo štirih (4) let. Vsak član je lahko s
strani upravnega odbora ponovno imenovan za člana disciplinske komisije. V primeru, da eden od članov
disciplinske komisije umre ali odstopi, mora upravni odbor imenovati novega člana, ki zapolni nastalo
prazno mesto. Na novo imenovan član je imenovan za preostanek obdobja do izteka mandata člana, ki
ga je v disciplinski komisiji nadomestil.
35.3 Po obvestilu športnika ali druge osebe o zatrjevani kršitvi protidopinškega pravila s strani SLOADO
in v primeru, da se ta ne odpove obravnavi skladno s 32. členom pravilnika, se zadeva preda
disciplinskemu senatu, ki bo zadevo obravnaval in o njej razsojal. Disciplinski senat sestavljajo trije (3)
člani disciplinske komisije, ki jih imenuje predsednik disciplinske komisije, da opravijo obravnavo in o
zadevi odločijo. Vsak tak senat je sestavljen iz predsednika izmed pravnih strokovnjakov, ki obravnavo
vodi, enega (1) medicinskega strokovnjaka in enega (1) člana iz vrst športnikov ali športnih
funkcionarjev.
35.4 Imenovani člani senata ne smejo biti predhodno vpleteni v konkretno zadevo. Vsak član mora ob
imenovanju predsedniku razkriti vse podrobnosti, ki bi lahko vplivale na njegovo nepristranskost v
posamezni zadevi.
35.5 Disciplinska komisija ima, ob svoji absolutni diskreciji, pristojnost imenovati strokovnjaka, ki
pomaga ali svetuje senatu v skladu z njegovimi zahtevami. Disciplinski senat ves čas postopka deluje
pošteno in nepristransko do vseh strank v postopku.
35.6 SLOADO pred disciplinskim senatom predstavi zadevo glede zatrjevane kršitve protidopinških
pravil proti športniku ali drugi osebi. Na zahtevo SLOADO ji mora v postopku pomagati nacionalna
šporna zveza športnika oz. druge osebe. SLOADO opiše dejanje, iz katerega izhaja zatrejvana kršitev,
predloži dokaze in predlaga senatu sankcijo.

25

36. člen
Načela pravične obravnave
36.1 Disciplinski senat mora športniku ali drugi osebi poslati vabilo na obravnavo najmanj deset (10)
dni pred razpisanim dnem obravnave.
36.2 Športnik ali druga oseba, zoper katerega/o je uveden postopek, ima, po prejemu vabila, pravico do
odgovora na zatrjevano kršitev protidopinških pravil in na njeni podlagi predlagano sankcijo.
36.3 Če se športnik ali druga oseba, zoper katerega/o se zatrjuje kršitev protidopinških pravil, ne udeleži
obravnave po prejetem vabilu, se šteje kot odpoved pravici do sodelovanja na obravnavi. Ta pravica se
lahko iz utemeljenih razlogov ponovno vzpostavi.
36.4 Vsaka stranka ima pravico do pravnega pooblaščenca na obravnavi na lastne stroške.
36.5 Vsaka stranka ima pravico do tolmača na obravnavi, če senat oceni, da je to potrebno. Senat določi
tolmača in odloči o tem, kdo nosi stroške tolmača.
36.6 Vsaka stranka postopka ima pravico do predložitve dokazov, vključno s pravico do predlaganja in
zaslišanja prič (disciplinski senat ima diskrecijsko pravico dovoliti pričanje po telefonu, preko pisnih
izjav, bodisi po faksu, elektronski pošti ali na drugačen način).
36.7 Dejstva v zvezi s kršitvijo protidopinških pravil se lahko ugotovijo na osnovi zanesljivih sredstev,
vključno s priznanjem. Disciplinski senat lahko sprejme dokaze, vključno s posrednimi dokazi, kar oceni
za primerno in ima pravico, da ovrednoti dokaze po lastni presoji.
36.8 Disciplinski senat lahko obravnavo preloži ali prekine.
36.9 Disciplinski senat lahko na zahtevo ene od strank v postopku ali na lastno pobudo zahteva od ene
ali več strank, da mu (in/ali vsem strankam v postopku ) pred obravnavo predloži dodatne podrobnosti
v zadevi, ki jih bo ta stranka predstavila na obravnavi, vključno s tem, katere priče namerava predlagati
na obravnavi. Takšna navodila mora stranka upoštevati.
36.10 Če stranka ne upošteva zahtev ali navodil disciplinskega senata, ta obravnavo vseeno opravi.
Disciplinski senat lahko takšno neupoštevanje zahtev upošteva pri sprejemanju odločitve.
36.11 Obravnave disciplinskega senata so za javnost odprte. Predsednik disciplinskega senata ima
pravico izključiti javnost iz dela ali celotne obravnave, če je to potrebno zaradi varstva javnega reda,
varstva zasebnosti ali zdravstvenih podatkov športnika ali druge osebe.
36.12 Obravnave se lahko snemajo. Posnetki ostanejo v lasti in posesti SLOADO. O poteku obravnave
se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vse stranke, ki so na obravnavi sodelovale.
36.13 Obravnave v zvezi s športnimi prireditvami se lahko izvedejo po hitrem postopku.
36.14 WADA, mednarodna in nacionalna športna zveza športnika ali druge osebe imajo pravico do
sodelovanja pri obravnavah kot opazovalci. V vsakem primeru SLOADO sproti obvešča WADA s
postopkom zadeve in o izdani odločbi.
36.15 Postopek pred disciplinskim senatom se mora zaključiti v razumnem času, najkasneje v dveh (2)
mesecih od datuma poslanega vabila, razen kjer veljajo posebne okoliščine, o katerih tekom postopka
odloči disciplinski senat.
36.16 Če med strankami ni drugače dogovorjeno, disciplinski senat:
- izvede obravnavo v roku petnajstih (15) dni od prevzema zadeve s strani SLOADO;
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-

izda pisno odločbo v roku petnajstih (15) delovnih dni od dneva poteka obravnave; in
poda pisno obrazložitev odločbe v roku petindvajsetih (25) delovnih dni od dneva poteka obravnave.
37. člen
Odločitve disciplinskega senata

37.1 Disciplinski senat po zaključku obravnave oz. skladno s členom 36.16 pravilnika, izda pisno,
datirano in podpisano odločbo z vsemi vsebovanimi razlogi za odločitev in obrazložitvijo razlogov za
morebitno obdobje izločitve. Če je potrebno, tudi z obrazložitvijo, zakaj ni bila izrečena največja možna
sankcija.
37.2 Posvetovanja disciplinskega senata glede odločitve so tajna. Disciplinski senat sprejme odločitev
soglasno ali z večino glasov članov disciplinskega senata. Ločena mnenja členov disciplinskega senata
se zabeležijo in pisno obrazložijo.
37.3 Disciplinski senat glede na uspeh obravnave, ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin zadeve,
odloči tudi o stroških postopka. Če z odločbo disciplinskega senata ni drugače določeno je vsaka stranka
odgovorna za plačilo svojega dela stroškov, ki se nanašajo na obravnavo (tj. stroški nastali med
obravnavo; nagrade članov disciplinskega senata, izvedeni dokazi, tolmač, administrativni stroški).
Disciplinski senat pred sprejemom odločitve pozove stranke k priglasitvi svojih procesnih stroškov,
povezanih z obravnavo.
37.4 SLOADO mora športniku ali drugi osebi, njegovi nacionalni športni zvezi in drugim protidopinškim
organizacijam, ki imajo pravico do pritožbe, tudi v primeru odpovedi pravici do sodelovanja na
obravnavi, v najkrajšem možnem času po zaključku obravnave predložiti obrazloženo odločbo
disciplinskega senata v zvezi z uvedenimi posledicami.
37.5 Zoper odločbo se lahko vloži pritožba v skladu z XII. poglavjem pravilnika. Če zoper odločbo ni
vložene pritožbe:
c) in se v postopku ugotovi, da gre za kršitev protidopinških pravil, se odločba javno razkrije, kot je to
določeno v členu 69.2 pravilnika; ali
d) se v postopku ugotovi, da ne gre za kršitev protidopinških pravil, lahko SLOADO javno razkrije
odločbo le s soglasjem športnika ali druge osebe na katerega/o se odločba nanaša.
37.5.1 SLOADO se mora ustrezno truditi, da bi soglasje dobila, in če ga dobi, mora odločbo javno
razkriti v celoti ali v tako prilagojeni obliki, kot jo je odobril športnik ali druga oseba. Načela vsebovana
v členu 69.6 pravilnika se uporabljajo le v primerih, ko gre za mladoletnika.
37.6. Odločba postane dokončna in izvršljiva z dnem poteka pritožbenega roka, če pritožba ni bila
vložena.
38. člen
Enkratna obravnava pred CAS
V primeru zatrjevane kršitve protidopinških pravil, ki naj bi jih zagrešili športniki mednarodnega ali
nacionalnega razreda se lahko s soglasjem športnika, SLOADO, WADA in katerekoli druge
protidopinške organizacije, ki bi sicer imela pravico do vložitve pritožbe zoper prvostopenjsko odločbo
pri CAS, obravnavajo neposredno pred CAS, brez zahteve po predhodnem obravnavanju.
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VIII.

SAMODEJNA DISKVALIFIKACIJA INDIVIDUALNIH REZULTATOV
39. člen

Kršitev protidopinških pravil v individualnih športih v povezavi s testiranjem na tekmovanju samodejno
vodi k diskvalifikaciji rezultatov, doseženih na tem tekmovanju z vsemi posledicami, ki temu sledijo,
vključno z odvzemom medalj, točk in nagrad.

IX.

SANKCIJE ZOPER POSAMEZNIKE

40. člen
Diskvalifikacija rezultatov na športni prireditvi, med katero pride do kršitve protidopinških
pravil
40.1 Kršitev protidopinških pravil med športno prireditvijo ali v zvezi z njo lahko, odvisno od odločitve
predsedujočega organa športne prireditve, vodi k diskvalifikaciji športnikovih individualnih rezultatov,
doseženih na tej športni prireditvi z vsemi posledicami, ki temu sledijo, vključno z odvzemom medalj,
točk in nagrad, razen v primerih iz člena 40.3 pravilnika.
40.2 Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri odločitvi o diskvalifikaciji drugih rezultatov na športni
prireditvi, lahko na primer vključujejo resnost športnikove kršitve protidopinških pravil in to, ali so bili
rezultati testiranja športnika na drugih tekmovanjih negativni.
40.3 Če športnik dokaže, da ni kriv za kršitev in da je tudi ni zagrešil iz malomarnosti, se njegovi drugi
rezultati na drugih tekmovanjih ne diskvalificirajo, razen če obstaja velika verjetnost, da je kršitev
protidopinških pravil vplivala na športnikove rezultate tudi na drugih tekmovanjih in ne le na
tekmovanju, kjer je prišlo do kršitve protidopinških pravil.
41. člen
Izločitev zaradi prisotnosti, uporabe ali poskusa uporabe ali posesti prepovedane snovi ali
prepovedanega postopka
Obdobje izločitve zaradi prve kršitve členov 7.1, 7.2 ali 7.6 pravilnika je predmet možnega skrajšanja
ali odpisa sankcije na podlagi 43., 45. oz. 46. člena pravilnika in se določi na naslednji način:
41.1 Obdobje izločitve traja štiri (4) leta, če:
41.1.1 Kršitev protidopinških pravil ne vključuje specificirane snovi, razen če športnik ali druga oseba
dokaže, da kršitev ni bila naklepna.
41.1.2 Kršitev protidopinških pravil vključuje specificirano snov in SLOADO dokaže, da je bila kršitev
naklepna.
41.2 Če se člen 41.1 pravilnika ne uporablja, traja obdobje izločitve dve (2) leti.
41.3 Izraz »naklepen«, kot se uporablja v 41. in 42. členu pravilnika, je namenjen označitvi športnikov,
ki goljufajo. Izraz zato zahteva, da športnik ali druga oseba ravna na način, za katerega ve, da predstavlja
kršitev protidopinških pravil, ali ve, da obstaja precejšnje tveganje, da bi to ravnanje utegnilo
predstavljati ali povzročiti kršitev protidopinških pravil, pa je to tveganje očitno zanemaril/a. Glede
kršitve protidopinških pravil, ki izhaja iz nasprotne analitične ugotovitve za snov, ki je prepovedana
samo na tekmovanju, velja izpodbojna domneva, da ni bilo naklepa, če je snov specificirana snov in če
športnik dokaže, da je bila prepovedana snov uporabljena izven tekmovanja. Kršitev protidopinških
pravil, ki izhaja iz nasprotne analitične ugotovitve za snov, ki je prepovedana samo na tekmovanju, se
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ne šteje za naklepno, če snov ni specificirana snov in če športnik dokaže, da je bila prepovedana snov
uporabljena izven tekmovanja in v kontekstu, ki ni povezan z izboljšanjem športnih rezultatov.
42. člen
Izločitev zaradi kršitev drugih protidopinških pravil
Obdobje izločitve zaradi kršitve drugih protidopinških pravil razen tistih, ki jih določa 41. člen
pravilnika, se določi na naslednji način, razen če je treba uporabiti 44. oz. 45. člen pravilnika:
42.1 Za kršitve člena 7.3 ali 7.5 pravilnika traja obdobje izločitve štiri (4) leta, razen če športnik v
primeru, ko ni pristopil k odvzemu vzorca, dokaže, da kršitev protidopinških pravil ni bila naklepna; v
tem primeru obdobje izločitve traja dve (2) leti.
42.2 Za kršitve člena 7.4 pravilnika traja obdobje izločitve dve (2) leti in se lahko skrajša na minimalno
eno (1) leto, odvisno od stopnje športnikove krivde. Prilagodljivost med dvema letoma in enim letom
izločitve po tem členu ni na voljo športnikom, ki pogosto v zadnjem trenutku menjajo svojo lokacijo ali
s svojim drugim ravnanjem vzbujajo resen sum, da so se skušali izogniti testiranju
42.3 Za kršitve členov 7.7 oz. 7.8 pravilnika traja obdobje izločitve najmanj štiri (4) leta in vse do
doživljenjske izločitve, odvisno od resnosti kršitve. Kršitev členov 7.7 oz. 7.8, ki vključuje mladoletnika,
se, če jo zagreši član spremljevalnega osebja in ne gre za kršitev v povezavi s specificiranimi snovmi,
šteje za posebej resno kršitev in ima za posledico doživljenjsko izločitev člana spremljevalnega osebja.
Poleg tega se resne kršitve členov 7.7 oz. 7.8 pravilnika, s katerimi bi bili lahko kršeni tudi nešportni
zakoni in predpisi, prijavijo pristojnim upravnim, strokovnim ali sodnim organom.
42.4 Za kršitve člena 7.9 pravilnika traja obdobje izločitve najmanj dve (2) leti in največ štiri (4) leta,
odvisno od resnosti kršitve.
42.5 Za kršitve člena 7.10 pravilnika traja obdobje izločitve dve (2) leti in se lahko skrajša na najmanj
eno (1) leto, odvisno od stopnje krivde športnika ali druge osebe ter drugih okoliščin zadeve.
43. člen
Odprava obdobja izločitve, kjer ni krivde ali malomarnosti
Če športnik ali druga oseba v posameznem primeru dokaže, da ni ravnal/a krivdno ali malomarno, se
odpravi obdobje izločitve, ki bi se sicer uvedlo.
44. člen
Skrajšanje obdobja izločitve, ki temelji na neznatni krivdi ali malomarnosti
44.1 Skrajšanje sankcij zaradi specificiranih snovi ali kontaminiranih proizvodov pri kršitvah
členov 7.1, 7.2 oz. 7.6 pravilnika
44.1.1 Specificirane snovi
Če kršitev protidopinških pravil vključuje specificirano snov in lahko športnik ali druga oseba dokaže
svojo neznatno krivdo ali malomarnost, je najmanjša sankcija opomin brez obdobja izločitve, največja
pa dve (2) leti izločitve, odvisno od stopnje krivde športnika ali druge osebe.
44.1.2 Kontaminirani proizvodi
V primerih, kjer lahko športnik ali druga oseba dokaže neznatno krivdo ali malomarnost in je zaznana
prepovedana snov prišla iz kontaminiranega proizvoda, je najmanjša sankcija opomin brez obdobja
izločitve, največja pa dve (2) leti izločitve, odvisno od stopnje krivde športnika ali druge osebe.
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44.2 Uporaba neznatne krivde ali malomarnosti v drugih primerih kot le po členu 44.1 pravilnika
Če športnik ali druga oseba v posameznem primeru, kjer uporaba člena 44.1 ne pride v poštev, dokaže,
da je ravnal z neznatno krivdo ali malomarnostjo, se lahko obdobje izločitve, ki bi se sicer uvedlo, skrajša
glede na stopnjo krivde športnika ali druge osebe, vendar skrajšano obdobje izločitve ne more biti krajše
od polovice obdobja izločitve, ki bi se sicer uvedlo; lahko pa se uvede še nadaljnje skrajšanje ali odprava
obdobja izločitve, kot to opredeljuje 45. člen pravilnika. Če je obdobje izločitve, ki bi se sicer uvedlo,
doživljenjsko, skrajšano obdobje ne sme biti krajše od osmih (8) let.
45. člen
Odprava, skrajšanje ali odpis obdobja izločitve ali druge posledice zaradi nekrivdnih razlogov
45.1 Znatna pomoč pri odkrivanju ali ugotavljanju kršitev protidopinških pravil
45.1.1 SLOADO lahko pri kršitvah protidopinških pravil, pred dokončno odločitvijo v pritožbi po XII.
poglavju pravilnika ali po izteku pritožbenega roka, odpiše del obdobja izločitve, ki je bilo uvedeno v
posameznem primeru, kjer je športnik ali druga oseba znatno pomagala protidopinški organizaciji,
kazenskemu organu ali strokovnemu disciplinskemu organu, kar je imelo za posledico:
a) da je protidopinška organizacija odkrila ali prijavila kršitev protidopinških pravil, ki jo je zagrešila
druga oseba, ali
b) da je kazenski ali disciplinski organ odkril ali prijavil kaznivo dejanje ali kršitev strokovnih pravil,
ki ga/jo je zagrešila druga oseba, in so podatki, ki jih je predložila oseba, ki je znatno pomagala, na
voljo SLOADO. Po dokončni odločitvi v pritožbi po XII. poglavju pravilnika ali izteku pritožbenega
roka lahko SLOADO odpiše del obdobja izločitve, ki bi bilo sicer uvedeno, le z odobritvijo WADA in
ustrezne mednarodne športne zveze. Obseg odpisa obdobja izločitve, ki bi bilo sicer uvedeno, temelji
na resnosti kršitve protidopinških pravil, ki jo je zagrešil športnik ali druga oseba, in na pomenu
znatne pomoči športnika ali druge osebe pri prizadevanju za odpravo dopinga v športu. Ne sme se
odpisati več kot tri četrtine obdobja izločitve, ki bi bilo sicer uvedeno. Če je obdobje izločitve, ki bi
bilo sicer uvedeno, doživljenjsko, neodpisano obdobje po tem členu ne sme biti krajše od osmih (8)
let. Če športnik ali druga oseba preneha sodelovati ter zagotavljati popolno in kredibilno znatno
pomoč, na kateri je temeljil odpis dela obdobja izločitve, SLOADO, ki je odpisala del obdobja
izločitve, ponovno vzpostavi prvotno obdobje izločitve. Če se SLOADO odloči ponovno vzpostaviti
obdobje izločitve, katerega del je odpisala, ali če se odloči, da tega ne bo storila, se lahko zoper to
določbo pritoži katera koli oseba, ki ima pravico od pritožbe v skladu s XII. poglavjem pravilnika.
45.1.2 Da bi WADA športnike in druge osebe dodatno spodbudila k zagotavljanju znatne pomoči
protidopinškim organizacijam, lahko na zahtevo SLOADO, ali na zahtevo športnika ali druge osebe, za
katero se je zatrjevalo, da je kršila protidopinška pravila, odpiše tak del obdobja izločitve, ki bi bilo sicer
uvedeno, kot se ji zdi primerno, ter tudi druge posledice, in sicer v katerem koli obdobju postopka
upravljanja z rezultati, tudi po dokončni odločitvi v pritožbi po XII. poglavju pravilnika. Izjemoma lahko
WADA odpiše del obdobja izločitve in druge posledice v zameno za znatno pomoč, ki je večja kot tista,
ki sicer izhaja iz tega člena, ali pa celo pristane na to, da obdobja izločitve ne bo in/ali da se denarne
nagrade ne bodo vračale, globe in stroški pa ne plačali. Odobritev WADA je pogojena s ponovno
vzpostavitvijo sankcije, kot tudi sicer izhaja iz tega člena. Ne glede na XII. poglavje pravilnika se na
odločbe WADA v okviru tega člena ne morejo pritožiti nobene druge protidopinške organizacije.
45.1.3 Če se SLOADO zaradi znatne pomoči odloči odpisati del sankcije, ki bi bila sicer uvedena, je
treba o tem obvestiti druge protidopinške organizacije, ki imajo pravico do pritožbe po členu 58.
pravilnika, kot izhaja iz člena 68. pravilnika. V edinstvenih okoliščinah, ko WADA ugotovi, da bi bilo
to v korist boja proti dopingu, lahko WADA pooblasti SLOADO, da ta sklene ustrezne sporazume o
zaupnosti, ki omejujejo ali odlagajo razkritje sporazuma o znatni pomoči ali naravo znatne pomoči, ki
jo prejema.
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45.2 Priznanje kršitve protidopinških pravil ob odsotnosti drugih dokazov
Če športnik ali druga oseba, še preden je prejel/a obvestilo o odvzemu vzorcev, na podlagi katerega bi
bila lahko ugotovljena kršitev protidopinških pravil (ali ob kršitvi protidopinških pravil, ki ne spada pod
člen 7.1 pravilnika, pred prejemom prvega obvestila o priznani kršitvi na podlagi VI. poglavja),
prostovoljno prizna, da je kršil/a protidopinška pravila, in je to priznanje edini zanesljiv dokaz kršitve v
času priznanja, se lahko obdobje izločitve skrajša, vendar ne za več kot za eno polovico obdobja izločitve,
ki bi bilo sicer uvedeno.
45.3 Takojšnje priznanje katerekoli kršitve protidopinških pravil takoj po seznanitvi s kršitvijo,
ki se po členu 41.1 ali členu 42.1 pravilnika
Športniku ali drugi osebi, ki je možen predmet štiriletne (4) kazni po členih 41.1 oz. 42.1 pravilnika
(zaradi izogibanja ali zavračanja odvzema vzorca ali zaradi nedovoljenega poseganja v odvzem vzorca),
se s takojšnjim priznanjem zatrjevane kršitve protidopinških pravil po soočenju s SLOADO ter po
odobritvi in presoji WADA in SLOADO, obdobje izločitve lahko skrajša na najmanj dve (2) leti, odvisno
od resnosti kršitve in stopnje krivde.
45.4 Uporaba več razlogov za skrajšanje sankcije
Kadar športnik ali druga oseba dokaže upravičenje do skrajšanja sankcije po več kot eni določbi 43., 44.
ali 45. člena pravilnika je pred vložitvijo prošnje za skrajšanje ali odpis po 45. členu potrebno ugotoviti
trajanje obdobja izločitve, ki bi bilo sicer uvedeno v skladu s 41., 42., 43. in 44. členom. Če športnik ali
druga oseba dokaže, da je upravičena do skrajšanja ali odpisa obdobja izločitve po 45. členu, se lahko
obdobje izločitve skrajša ali odpiše, vendar ne na manj kot na eno četrtino obdobja izločitve, ki bi bilo
sicer uvedeno.
46. člen
Večkratne kršitve
46.1 Za drugo kršitev športnika ali druge osebe mora biti obdobje izločitve daljše od:
a) šest (6) mesecev;
b) polovice obdobja izločitve, izrečenega za prvo kršitev protidopinških pravil, pri čemer se ne
upošteva skrajšanje po 45. členu pravilnika; ali
c) dvakratnika obdobja izločitve, ki bi bilo sicer uvedeno za drugo kršitev protidopinških pravil, ki se
obravnava kot prva kršitev, pri čemer se ne upošteva skrajšanje po 45. členu pravilnika.
Obdobje izločitve, ugotovljeno zgoraj, se lahko dodatno skrajša ob uporabi 45. člena pravilnika.
46.2 Tretja kršitev protidopinških pravil ima vedno za posledico doživljenjsko izločitev, razen če tretja
kršitev izpolnjuje pogoje za odpravo ali skrajšanje obdobja izločitve po 43. ali 44. členu pravilnika ali
če zadeva kršitev člena 7.4. pravilnika. V teh primerih traja obdobje izločitve od osem (8) let do konca
življenja.
46.3 Kršitev protidopinškega pravila, pri katerem je športnik ali druga oseba uspel/a dokazati popolno
odsotnost svoje krivde ali malomarnosti, se ne šteje za predhodno kršitev za namene tega člena.
46.4 Dodatna pravila za nekatere možne večkratne kršitve
46.4.1 Za namene nalaganja sankcij po 46. členu pravilnika se kršitev protidopinških pravil šteje za
drugo kršitev samo, če lahko SLOADO dokaže, da je športnik ali druga oseba zagrešil/a drugo kršitev
protidopinških pravil po prejetju obvestila na podlagi VI. poglavja ali po tistem, ko si je SLOADO
ustrezno prizadevala za to, da bi tako obvestilo lahko dala; če SLOADO tega ne more dokazati, se obe
kršitvi skupaj štejeta za enotno prvo kršitev in izrečena sankcija temelji na tisti kršitvi, za katero je
predpisana strožja sankcija.
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46.4.2 Če po izreku sankcije za prvo kršitev protidopinških pravil SLOADO odkrije dejstva, ki se
nanašajo na kršitev protidopinških pravil s strani športnika ali druge osebe, do katere je prišlo pred
obvestilom glede prve kršitve, SLOADO izreče dodatno sankcijo, ki temelji na sankciji, ki bi bila lahko
izrečena, če bi bilo o obeh kršitvah odločeno istočasno. Rezultati na vseh tekmovanjih, ki segajo v čas
do predhodne kršitve protidopinških pravil, se diskvalificirajo skladno s 68. členom pravilnika.
46.5 Za namen 47. člena pravilnika mora biti vsaka kršitev protidopinških pravil zagrešena znotraj istega
desetletnega (10) obdobja, da se lahko šteje za večkratno kršitev.
47. člen
Diskvalifikacija rezultatov na tekmovanjih kot posledica odvzema vzorca ali kršitve
protidopinških pravil
Poleg samodejne diskvalifikacije rezultatov na tekmovanju, na katerem je prišlo do pozitivnega vzorca
po VIII. poglavju pravilnika, se diskvalificirajo tudi vsi drugi tekmovalni rezultati, ki jih je športnik
dosegel od dneva, ko je bil odvzet pozitiven vzorec (na tekmovanju ali izven njega) ali je prišlo do druge
kršitve protidopinških pravil, do začetka začasne izključitve ali obdobja izločitve, hkrati pa nastopijo
tudi vse druge posledice, vključno z odvzemom medalj, točk in nagrad, razen če pravičnost zahteva
drugače.
48. člen
Porazdelitev stroškov CAS in odvzetih denarnih nagrad
Prioritete pri poplačilu stroškov CAS in odvzetih denarnih nagradah:
a) poplačilo stroškov CAS;
b) predodelitev odvzetih denarnih nagrad drugim športnikom, če to dopušča pravilnik pristojne
mednarodne športne zveze;
c) povračilo stroškov SLOADO v tem primeru.
49. člen
Finančne posledice
49.1 SLOADO lahko v primeru, ko športnik ali druga oseba zagreši kršitev protidopinških pravil, po
lastni presoji in po načelu sorazmernosti, odloči o:
a) povrnitvi stroškov s strani športnika ali druge osebe, nanašajočih se na kršitev protidopinških pravil,
ne glede na obdobje izločitve, ki mi je bilo izrečeno; in/ali
b) finančni sankciji športnika ali druge osebe v višini do 1.000,00 EUR. Finančno sankcijo izreče le v
primerih, kjer je bilo že izrečeno največje dovoljeno obdobje izločitve.
49.2 Povrnitev stroškov ali finančna sankcija se ne sme šteti kot osnova za skrajšanje obdobja izločitve
ali zmanjšanja druge sankcije, ki bi jo bilo sicer treba uporabiti v skladu s pravilnikom ali Kodeksom.
50. člen
Začetek obdobja izločitve
Z izjemo spodnjih primerov se začne obdobje izločitve na datum dokončne odločbe po obravnavi, s
katero je odločeno o izločitvi, ali če obravnave ni bilo oz. so se ji stranke odpovedale, na dan, ko je
izločitev sprejeta ali izrečena na kak drug način.
50.1. Zamude, ki jih ne gre pripisati športniku ali drugi osebi
Če je v postopku obravnavanja prihajalo do večjih zamud ali zaradi drugih vidikov kontrole dopinga, ki
jih ne gre pripisati športniku ali drugi osebi, SLOADO odloči, da se obdobje izločitve začne na zgodnejši
datum, lahko že na datum odvzema vzorca ali na datum, ko je nazadnje prišlo do druge kršitve
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protidopinških pravil. Vsi tekmovalni rezultati, ki so bili doseženi znotraj obdobja izločitve, vključno z
izločitvijo z veljavnostjo za nazaj, se diskvalificirajo.
50.2 Takojšnje priznanje
Kadar športnik ali druga oseba v najkrajšem možnem času (preden športnik ponovno tekmuje) prizna
kršitev protidopinških pravil, potem ko ga s kršitvijo SLOADO seznani, se lahko obdobje izločitve začne
že na dan odvzema vzorcev ali na dan, ko je nazadnje prišlo do kake druge kršitve protidopinških pravil.
V vsakem primeru uporabe tega člena mora športnik ali druga oseba prestati vsaj polovico obdobja
izločitve od dneva, ko je športnik ali druga oseba sprejela uvedbo sankcije, od dneva odločbe po
obravnavi, s katero je sankcija izrečena, ali od dneva, ko je sankcija izrečena na drugačen način. Ta člen
se ne uporablja v primerih skrajšanja obdobja izločitve po členu 45.3 pravilnika.
50.3 Vštevanje prestane začasne izključitve ali obdobja izločitve
50.3.1 Če je uvedena začasna izključitev, ki jo športnik ali druga oseba upošteva, se športniku ali drugi
osebi obdobje začasne izključitve všteje v obdobje izločitve, ki mu/ji je na koncu izrečena. Če športnik
ali druga oseba prestaja obdobje izločitve, zoper katerega je pozneje vložena pritožba, se športniku ali
drugi osebi obdobje izločitve, ki ga je že prestal/a, všteje v obdobje izločitve, ki je izrečeno po razrešeni
pritožbi.
50.3.2 Če športnik ali druga oseba prostovoljno pisno sprejme začasno izključitev, ki jo določi
protidopinška organizacija, pristojna za upravljanje z rezultati, in od takrat dalje spoštuje začasno
izključitev, se športniku ali drugi osebi obdobje prostovoljne začasne izključitve všteje v obdobje
izločitve, ki mu/ji je na koncu izrečena. Kopijo prostovoljnega sprejetja začasne izključitve s strani
športnika ali druge osebe je treba v najkrajšem možnem času zagotoviti vsem strankam, ki so upravičene
do prejema obvestila o zatrjevani kršitvi protidopinških pravil skladno s 67. členom pravilnika.
50.3.3 Športniku se v obdobje izločitve ne všteva obdobje pred datumom začetka začasne izključitve oz.
prostovoljne začasne izključitve, ne glede na to, da športnik po lastni izbiri ni tekmoval ali pa ga je
izključilo moštvo.
50.3.4 V moštvenih športih, kjer je obdobje izločitve izrečeno moštvu, se, če pravičnost ne zahteva
drugače, začne obdobje izločitve na datum dokončne odločbe po obravnavi, s katero je odločeno o
izločitvi, ali če obravnave ni bilo oz. so se ji stranke odpovedale, na dan, ko je izločitev sprejeta ali
izrečena na kak drug način. Vsakršna začasna izključitev moštva, izrečena ali prostovoljno sprejeta, se
všteva v obdobje izločitve, ki ga mora moštvo prestati.
51. člen
Status med obdobjem izločitve
51.1 Prepoved udeležbe med obdobjem izločitve
51.1.1 Noben športnik ali druga oseba, ki je bil/a razglašen/a za izločenega/no, se med obdobjem
izločitve ne sme udeleževati tekmovanj ali dejavnosti (razen odobrenega protidopinškega izobraževanja
ali rehabilitacijskega programa), ki jih odobri ali organizira SLOADO ali nacionalna športna zveza ali
njene članice, niti tekmovanj, ki jih odobri ali organizira katera koli profesionalna liga ali kateri koli
organizator športnih prireditev na nacionalni ali mednarodni ravni, niti ne katerihkoli elitnih dejavnosti
ali dejavnosti na nacionalni ravni, ki jih financira vladna organizacija.
51.1.2 Športnik ali druga oseba, ki prestaja obdobje izločitve, daljše od štirih (4) let, lahko po izteku
štiriletnega obdobja izločitve kot športnik sodeluje na lokalnih športnih prireditvah, ki ne spadajo v
pristojnost sankcioniranja ali drugačno pristojnost podpisnice Kodeksa ali članice podpisnice Kodeksa,
vendar pa mu/ji je to dovoljeno samo v primeru, da lokalna športna prireditev ni na taki ravni, da bi se
lahko z njeno pomočjo športnik ali druga oseba posredno ali neposredno kvalificiral/a ali zbiral/a točke
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za nastop na nacionalnem prvenstvu ali mednarodni športni prireditvi, ter športnik ali druga oseba na
njej na noben način ne sodeluje z mladoletnimi športniki.
51.1.3 Športnika ali drugo osebo, ki prestaja obdobje izločitve, je med tem obdobjem še vedno dovoljeno
testirati.
51.2 Vrnitev na trening
Kot izjema od člena 51.1 pravilnika se lahko športnik vrne na trening z moštvom ali uporablja prostore
društva ali druge športne organizacije, ki jo prav tako zavezujejo določila Kodeksa, v krajšem od
naslednjih obdobij:
a) zadnja dva meseca športnikovega obdobja izločitve, ali
b) zadnja četrtina izrečenega obdobja izločitve.
51.3 Kršitev prepovedi udeležbe med obdobjem izločitve
51.3.1 Kadar športnik ali druga oseba, ki je bil/a razglašen/a za izločenega/o, krši prepoved udeležbe
med obdobjem izločitve po členu 51.1 pravilnika, se rezultati te udeležbe diskvalificirajo, prvotnemu
obdobju izločitve pa se doda tudi novo obdobje izločitve, ki traja največ toliko kot prvotno. Novo
obdobje izločitve se lahko prilagodi glede na stopnjo športnikove krivde oz. stopnjo krivde druge osebe
ter glede na druge okoliščine primera. Za ugotovitev, ali je športnik ali druga oseba kršil/a prepoved
udeležbe ter ali je prilagoditev primerna, je odgovorna SLOADO, katere upravljanje z rezultati je vodilo
do izreka prvotnega obdobja izločitve. Zoper to odločbo je mogoče vložiti pritožbo v skladu s VIII.
poglavjem pravilnika.
51.3.2 Če spremljevalno osebje ali druga oseba pomaga osebi pri kršitvi prepovedi udeležbe med
obdobjem izločitve, SLOADO, za tako pomoč izreče sankcije zaradi kršitve člena 7.9 pravilnika.
51.4 Prekinitev finančne podpore med obdobjem izločitve
Za vsako kršitev protidopinških pravil, ki ne vključuje skrajšanja sankcije po 43. ali 44. členu pravilnika,
SLOADO, državni organi RS in nacionalne športne zveze delno ali v celoti prekinejo finančno podporo
ali druge ugodnosti, ki so povezane s športom in jih taka oseba sicer prejema.
52. člen
Samodejna objava sankcije
Obvezni del vsake sankcije vključuje tudi njena samodejno objavo, kot določa 69. člen pravilnika (javno
razkritje).

X.

POSLEDICE ZA MOŠTVA
53. člen
Testiranje v moštvenih športih

Kadar je več kot en član moštva v moštvenem športu obveščen o kršitvi protidopinških pravil po 7. členu
pravilnika v povezavi s športno prireditvijo, mora predsedujoči organ športne prireditve izvesti
primerno ciljno testiranje moštva med trajanjem športne prireditve.
54. člen
Posledice v moštvenih športih
Če se ugotovi, da sta več kot dva člana moštva v moštvenem športu kršila protidopinška pravila med
trajanjem športne prireditve, predsedujoči organ športne prireditve poleg drugih sankcij, ki doletijo
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posamezne športnike, ki so kršili protidopinška pravila, primerno sankcionira tudi moštvo (npr. izguba
točk, diskvalifikacija s tekmovanja ali športne prireditve ali druga sankcija).
55. člen
Predsedujoči organ športne prireditve lahko za moštveni šport določi strožje posledice
Predsedujoči organ športne prireditve lahko za posamezno športno prireditev določi pravila, ki za
moštvaene športe določajo strožje sankcije, kot so predvidene v 54. členu pravilnika.

XI.

SANKCIJE IN STROŠKI ZA ŠPORTNE ORGANE
56. člen

56.1 SLOADO ima pristojnost od pristojnih organov4 zahtevati prekinitev določenega dela ali celotne
finančne podpore ali druge ugodnosti nacionalnim športnim zvezam, ki ne ravnajo v skladu s
pravilnikom.
56.2 Nacionalne športne zveze so SLOADO dolžne povrniti vse stroške (vključno z laboratorijskimi
stroški, stroški disciplinske obravnave in potnimi stroški) izhajajoče iz kršitve protidopinških pravil
zagrešene s strani športnika ali druge osebe, ki je član nacionalne športne zveze.
56.3 SLOADO lahko zahteva od OKS-ZŠZ sprejetje dodatnih disciplinskih ukrepov zoper nacionalno
športno zvezo glede na priznavanje, upravičenosti udeležbe športnikov in članov spremljevalnega osebja
na mednarodnih športnih prireditvah in finančne podpore, v naslednjih primerih:
56.3.1 Štirih (4) ali več kršitvah protidopinških pravil (z izjemo kršitve zajete v členu 7.4 pravilnika), ki
so bile zagrešene v obdobju dvanajstih (12) mesecev s strani športnikov ali drugih oseb, članov iste
nacionalne športne zveze.
56.3.2 Kršitvi protidopinških pravil, med trajanjem mednarodne športne prireditve, zagrešeni s strani
več športnikov ali drugih oseb, članov iste nacionalne športne zveze.
56.3.3 Če nacionalni športni zvezi, kljub skrbnemu prizadevanju po predhodnem pozivu SLOADO, ne
uspe zagotoviti podatkov o športnikovi lokaciji.

XII.

PRITOŽBE
57. člen
Odločbe, zoper katere je mogoče vložiti pritožbo

57.1 Pritožbeni organ pri SLOADO odloča o pritožbah glede odločitev disciplinske komisije in o
pritožbah glede odločitev o podelitvi ali zavrnitvi TI.
57.2 Zoper odločbe in pravila, sprejeta na podlagi tega pravilnika, je mogoče vložiti pritožbo po
določbah tega člena, ali kot sicer določa Kodeks ali MS. Take odločbe v času pritožbenega postopka
ostanejo v veljavi, razen če pritožbeni organ ne odloči drugače. Pred začetkom pritožbenega postopka
je treba izčrpati vse možnosti pregledov po sprejeti odločbi, ki jih določa pravilnik, če taki pregledi
upoštevajo načela po členu 57.3.2 pravilnika (razen ko gre za določbe člena 57.2.3).
57.2.1 Obseg pregleda ni omejen
4

tj. OKS-ZŠZ, ministrstvo, pristojno za šport in Fundacije za šport
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Obseg pregleda pri pritožbi vključuje vsa vprašanja, ki so pomembna za odločitev v konkretni zadevi,
in ni izrecno omejen na vprašanja ali obseg pregleda pred organom, ki je sprejel prvotno odločbo.
57.2.2 CAS ni vezano na ugotovitve, zoper katere je mogoče vložiti pritožbo
CAS pri sprejemanju odločitev ni vezano na ugotovitve organa, zoper odločbo katerega je bila vložena
pritožba.
57.2.3 Če ima WADA pravico do pritožbe po XII. poglavju pravilnika in se na dokončno odločbo znotraj
postopka pred SLOADO ni pritožila nobena druga stranka, lahko WADA vloži pritožbo zoper odločbo
neposredno pri CAS, ne da bi morala pred tem izčrpati druga pravna sredstva v postopku pred SLOADO.
57.3 Pritožbe zoper odločbe v zvezi s kršitvami protidopinških pravil, posledicami, začasnimi
izključitvami, priznanjem odločb in pristojnostjo
Zoper odločbo, s katero je ugotovljena kršitev protidopinških pravil, odločbo, s katero se izrekajo ali ne
izrekajo posledice kršitve protidopinških pravil, odločbo, da do kršitve protidopinških pravil ni prišlo;
odločbo, da se postopek pri kršitvi protidopinških pravil ne sme nadaljevati zaradi procesnih razlogov
(kar med drugim npr. vključuje recept); odločbo WADA, da ne podeli izjeme od zahteve, da mora
športnik, ki se je umaknil iz športa, za vrnitev na tekmovanja šest (6) mesecev prej obvestiti WADA po
določilih člena 19.1 pravilnika; odločbo WADA o podelitvi upravljanja z rezultati po členu 7.1 Kodeksa;
odločitev SLOADO, da ne prijavi nasprotne analitične ugotovitve ali netipične ugotovitve kot kršitve
protidopinških pravil, ali odločitev, da ne nadaljuje postopka pri kršitvi protidopinških pravil po končani
preiskavi po 29. členu pravilnika; odločbo o začasni izključitvi kot rezultat naroka v zvezi z začasno
izključitvijo ali zaradi neupoštevanja 31. člena pravilnika s strani SLOADO; odločbo o nepristojnosti
SLOADO za odločanje o domnevni kršitvi protidopinških pravil ali njenih posledicah; odločitev o tem,
da odpiše ali ne odpiše obdobja izločitve, oz. ali ponovno vzpostavi ali ne vzpostavi odpisano obdobje
izločitve po členu 45.1 pravilnika; odločbo po členu 51.3 pravilnika; odločbo SLOADO, s katero ta ne
priznava odločbe druge protidopinške organizacije skladno z določili XIV. poglavja pravilnika, je
mogoče vložiti pritožbo le na način, ki ga predpisujejo členi tega poglavja.
57.3.1 V primerih, ki nastanejo na podlagi udeležbe na mednarodni športni prireditvi, ali v primerih, ki
vključujejo športnike mednarodnega razreda, se sme pritožba vložiti le pri CAS (na način kot ga
določajo veljavna pravila CAS).
57.3.2 V primerih, kjer člen 57.3.1 pravilnika ne pride v poštev, se lahko pritožba vloži pri neodvisnem
in nepristranskem pritožbenem organu SLOADO.
58. člen
Osebe, upravičene do pritožbe
58.1 V primerih iz člena 57.3.1 pravilnika imajo pravico do pritožbe pri CAS naslednje osebe:
a) športnik ali druga oseba, na katero se nanaša odločba, zoper katero se pritožuje;
b) druga stranka v zadevi, v kateri je bila sprejeta odločba;
c) pristojna mednarodna športna zveza;
d) SLOADO in nacionalna protidopinška organizacija države, v kateri oseba prebiva ali v kateri je
oseba državljan oziroma imetnik športne licence;
e) Mednarodni olimpijski komite oz. Mednarodni paraolimpijski komite, če bi lahko odločitev vplivala
na olimpijske oz. paraolimpijske igre, vključno z odločitvami, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev
za sodelovanje na olimpijskih oz. paraolimpijskih igrah; in
f) WADA.
58.2 V primerih iz člena 57.3.2 pravilnika imajo pravico do pritožbe pri pritožbenem organu SLOADO
naslednje osebe:
a) športnik ali druga oseba, na katero se nanaša odločba, zoper katero se pritožuje;
b) druga stranka v zadevi, v kateri je bila sprejeta odločba;
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c) pristojna mednarodna športna zveza;
d) SLOADO in nacionalna protidopinška organizacija države, v kateri oseba prebiva;
e) Mednarodni olimpijski komite oz. Mednarodni paraolimpijski komite, če bi lahko odločitev vplivala
na olimpijske oz. paraolimpijske igre, vključno z odločitvami, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev
za sodelovanje na olimpijskih oz. paraolimpijskih igrah; in
f) WADA.
58.3 Pri primerih po členu 57.3.2 pravilnika imajo WADA, Mednarodni olimpijski komite, Mednarodni
paraolimpijski komite in pristojna mednarodna športna zveza tudi pravico do vložitve pritožbe pri CAS
glede odločitve pritožbenega organa pri SLOADO. Vsaka stranka, ki vlaga pritožbo pri CAS, je
upravičena do pomoči s strani CAS, da od SLOADO, zoper odločbo katere se pritožuje, pridobi vse
pomembne informacije; če CAS tako odredi, mora SLOADO te informacije predložiti.
58.4 Ne glede na prejšnje člene je edina oseba, ki se lahko pritoži zoper začasno izključitev športnik ali
druga oseba, ki je začasno izključen/a.
59. člen
Pritožbeni rok
59.1 Pritožba se lahko vloži pri CAS v roku, določenem v 13. členu Kodeksa in po pravilih CAS. Pritožbo
je potrebno pri CAS vložiti v roku enaindvajsetih (21) dni od dneva prejema odločitve pritožbenega organa.
Ne glede na zgoraj navedeno, WADA vloži pritožbo v roku, ki je poznejši od:
a) enaindvajset (21) dni od zadnjega dne, ko bi se lahko katerakoli druga stranka v zadevi pritožila, ali
b) enaindvajset (21) dni po tem, ko je WADA prejela popoln spis, na katerega se je nanašala odločba.
59.2 Pritožbo pri pritožbenemu organu SLOADO je potrebno vložiti v roku štirinajstih (14) dni od dneva
prejema odločitve disciplinske komisije SLOADO. Stranka, ki želi vložiti pritožbo ima pravico od
disciplinske komisije SLOADO zahtevati kopijo celotnega spisa z vso dokumentacijo na katero se je
disciplinski senat v odločitvi skliceval.
60. člen
Nasprotne pritožbe in druge poznejše pritožbe so dovoljene
Nasprotne pritožbe in druge poznejše pritožbe katerekoli tožene stranke, navedene v zadevah, ki jih po
določilih Kodeksa obravnava CAS, so izrecno dovoljene. Stranka, ki ima pravico do pritožbe po tem
poglavju, mora vložiti nasprotno pritožbo ali poznejšo pritožbo najkasneje skupaj s svojim odgovorom.
61. člen
Odločitve, ki niso sprejete v razumnem roku
Če v določenem primeru SLOADO odločitve glede kršitve protidopinških pravil ne sprejme v razumnem
roku, ki ga postavi WADA, lahko WADA vloži pritožbo neposredno pri CAS, če je SLOADO odločila,
da do kršitve ni prišlo. Če obravnavni senat CAS ugotovi, da je prišlo do kršitve protidopinških pravil in
da je bila neposredna pritožba WADA razumna, ji mora SLOADO povrniti odvetniške in druge stroške,
ki jih je ta imela zaradi vložitve pritožbe.
62. člen
Pritožbe v zvezi s TI
62.1 Zoper odločbe o TI se sme pritožiti le po določilih 10. člena pravilnika.
62.2 V primeru, ko je športnikova prošnja za podelitev TI, , zavrnjena s strani OTI pri SLOADO, športnik
lahko vloži pritožbo zoper tako odločitev izključno pri pritožbenem organu SLOADO.
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63. člen
Obveščanje o odločitvah v pritožbi
SLOADO mora po 68. členu pravilnika v najkrajšem možnem času športniku ali drugi osebi ter drugim
protidopinškim organizacijam, ki bi bile upravičene do pritožbe po 58. členu, predložiti odločitev v
pritožbi.
64. člen
Pritožbe glede odločitev o sankcijah in stroških za športne organizacije
Nacionalne športne zveze lahko vložijo pritožbo na odločitev SLOADO po 56. členu pravilnika
izključno pri CAS.
65. člen
Pritožbeni organ SLOADO
65.1 Delo pritožbenega organa SLOADO opravlja arbitraža SLOADO. Arbitraža SLOADO ima vsa
pooblastila za urejanje in izvajanje svojih nalog po tem pravilniku in v skladu s svojimi notranjimi
predpisi.
65.2 Pritožbena pravila morajo upoštevati naslednje načela:
- obravnavo v razumnem roku,
- pošten in nepristranski pritožbeni senat,
- pravica do pooblaščenca na lastne stroške zastopane osebe, ter
- pravočasno izdane, pisne in obrazložene odločitve.
65.3. Odločitve arbitražnega senata so dokončne in jih ni mogoče izpodbijati, razen v izrednih primerih.
Pravico do vložitve pritožbe pri CAS glede odločitve arbitraže SLOADO (po členu 57.3.2 pravilnika)
imajo WADA, Mednarodni olimpijski komite, Mednarodni paraolimpijski komite in pristojna
mednarodna športna zveza.
65.4 Če je bilo z dokončno odločitvijo v pritožbi ugotovljeno, da:
a) je športnik ali druga oseba kršil/a protidopinška pravila, mora SLOADO tako odločbo javno razkriti
skladno s 69. členom pravilnika; ali
b) športnik ali druga oseba ni kršil/a protidopinških pravil, se odločba javno razkrije le s soglasjem
športnika ali druge osebe, na katerega/o se ta nanaša. SLOADO se mora ustrezno truditi, da bi
soglasje dobila, in če ga dobi, mora odločbo javno razkriti v celoti ali v tako prilagojeni obliki, kot
jo je odobril športnik ali druga oseba.

XIII.

ZAUPNOST IN POROČANJE
66. člen
Poročanje glede TI

SLOADO mora prek sistema ADAMS ali drugega sistema, ki ga je odobrila WADA, sproti poročati (v
angleščini ali francoščini) o vseh odločitvah, ki jih v zvezi s podelitvijo ali zavrnitvijo TI sprejme OTI,
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ter o vseh odločitvah v zvezi s priznanjem ali zavrnitvijo priznanja odločb o TI drugih protidopinških
organizacij.

67. člen
Informacije v zvezi z nasprotnimi analitičnimi ugotovitvami in netipičnimi ugotovitvami ter
drugimi zatrjevanimi kršitvami protidopinških pravil
67.1 Obvestilo športniku ali drugi osebi o zatrjevani kršitvi protidopinških pravil se morja skladati z
določbami VI. in XIII. poglavja pravilnika. Obvestilo športniku ali drugi osebi, ki je član nacionalne
športne zveze se lahko opravi z vročitvijo tega obvestila nacionalni športni zvezi.
67.2 Obvestilo o zatrjevani kršitvi protidopinških pravil mednarodni športni zvezi in WADA se mora
skladati s določbami VI. in XIII. poglavja pravilnika. SLOADO mora obvestiti mednarodno športno
zvezo in WADA istočasno kot športnika ali drugo osebo.
67.3 Obvestilo o kršitvi protidopinških pravil po členu 7.1 pravilnika mora vsebovati informacije
navedene v členu 26.1 in druge informacije, če jih predpisujejo MSTP.
Obvestilo o vseh ostalih kršitvah protidopinških pravil (z izjemo kršitve po členu 7.1.), mora vsebovati
pravilo, ki je bilo kršeno in podlago za zatrjevano kršitev.
67.4 Poročila o stanju
Razen v zvezi s preiskavami, ki se niso končale z obvestilom o kršitvi protidopinških pravil po členu
67.1 pravilnika, mora SLOADO protidopinške organizacije iz člena 67.2 pravilnika redno obveščati o
stanju in ugotovitvah kakršnegakoli pregleda ali postopka, ki se vodi na podlagi VI., VII. ali XII.
poglavja pravilnika, ter jim pošiljati sprotne pisne razlage ali odločbe, ki razlagajo razrešitev zadeve.
67.5 Zaupnost
Organizacije prejemnice ne smejo razkriti informacij drugim osebam razen tistim, ki morajo biti
obveščene (kar vključuje tudi pristojno osebje nacionalnega olimpijskega komiteja, nacionalne športne
zveze in moštvo v moštvenem športu), vse do trenutka, ko SLOADO te informacije javno razkrije oz. jih
ne razkrije, kot to zahteva 69. člen pravilnika.
67.6 SLOADO mora zagotoviti, da informacije glede nasprotnih analitičnih ugotovitev, netipičnih
ugotovitev in drugih zatrjevanih kršitev protidopinških pravil ostanejo zaupne vse dokler te informacije
niso javno razkrite..
SLOADO v ta namen pripravi izjavo o varovanju osebnih in zaupnih podatkov, katero da v podpis vsem
osebam, ki na kakršenkoli način sodelujejo s SLOADO pri izvajanju njenih nalog.
68. člen
Obvestilo o odločitvah glede kršitev protidopinških pravil in zahteva po dokumentaciji
68.1 Vsaka odločba o kršitvi protidopinških pravil, sprejeta po določilih 23., 37., 43., 44., 45., 63. člena
ali člena 51.3 pravilnika mora vsebovati vse razloge za odločitev, vključno, če je to potrebno, z
obrazložitvijo, zakaj ni bila izrečena največja možna sankcija. Če odločba ni v angleškem ali francoskem
jeziku, mora SLOADO pripraviti tudi kratek povzetek odločitve in razlogov, na katerih temelji, v enem
od navedenih jezikov.
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68.2 Protidopinška organizacija, ki ima pravico vložiti pritožbo zoper odločitev po členu 68.1 pravilnika
lahko v štirinajstih (14) dneh od prejema zahteva kopijo celotnega spisa z vso dokumentacijo, na katero
se nanaša odločba.
69. člen
Javno razkritje
69.1 Identiteto športnika ali druge osebe, za katerega/o SLOADO zatrjuje, da je kršil/a protidopinška
pravila, lahko SLOADO javno razkrije, šele ko je bil/a športnik ali druga oseba o tem obveščen/a v
skladu s členi od 26. do 31. pravilnika, ter so o tem bile obveščene tudi pristojne protidopinške
organizacije skladno s členom 67.2 pravilnika.
69.2 Najpozneje dvajset (20) dni po tem, ko je bilo z dokončno odločitvijo v pritožbi po členu 57.3.1 ali
členu 57.3.2 pravilnika ugotovljeno, ali pa so se stranke pritožbi odpovedale, ali so se stranke v skladu
z VII. poglavjem pravilnika odpovedale obravnavi, ali je bila trditev SLOADO kako drugače pravočasno
izpodbijana, mora SLOADO javno poročati o protidopinški zadevi, vključno s športno panogo,
protidopinškim pravilom, ki je bilo kršeno, imenom športnika ali druge osebe, ki je kršitev zagrešil/a,
prepovedano snovjo ali prepovedanim postopkom, ki je bil uporabljen, in s posledicami, ki so zadele
kršitelja. SLOADO mora v dvajsetih (20) dneh javno poročati tudi o rezultatih dokončne odločitve v
pritožbi glede kršitev protidopinških pravil, vključno s podatki, navedenimi zgoraj.
69.3 Če se v pritožbenem postopku ugotovi, da športnik ali druga oseba ni kršil/a protidopinških pravil,
se odločba javno razkrije le s soglasjem športnika ali druge osebe, na katerega/o se odločba nanaša.
SLOADO se mora ustrezno truditi, da bi soglasje dobila, in če ga dobi, mora odločbo javno razkriti v
celoti ali v tako prilagojeni obliki, kot jo je odobril športnik ali druga oseba.
69.4 Javna objava se izvede najmanj z objavo potrebnih podatkov na spletni strani SLOADO in s tem,
da informacije ostanejo objavljene vsaj en (1) mesec ali med trajanjem obdobja izločitve, odvisno od
tega, kaj traja dlje.
69.5 SLOADO, nacionalna športna zveza ali funkcionar ene ali druge, ne sme javno komentirati
posameznih dejstev katerekoli zadeve, ki je še v postopku reševanja (lahko pa predloži splošni opis
postopka in znanosti), razen če odgovarja na javne komentarje, ki se pripisujejo športniku, drugi osebi
oz. njunim pooblaščencem.
69.6 Obvezno javno razkritje ni potrebno, če je športnik ali druga oseba, za katerega/o je ugotovljeno,
da je kršil/a protidopinška pravila, mladoletnik. Izbirno javno razkritje v zadevi, ki vključuje
mladoletnika, mora biti sorazmerno z dejstvi in okoliščinami primera.
70. člen
Statistična poročila
SLOADO mora vsaj enkrat (1) letno javno objaviti splošno statistično poročilo opravljenih kontrol
dopinga in kopijo poslati tudi WADA. SLOADO lahko objavi tudi poročila, ki vsebujejo imena vseh
športnikov, ki so bili testirani, in datum vsakega testiranja.
71. člen
Center za izmenjavo podatkov v zvezi s kontrolo dopinga
71.1 Da se olajša koordinirano načrtovanje razporeditve testiranj in izogne nepotrebnemu podvajanju
testiranj, mora SLOADO o testiranju športnikov na tekmovanjih in izven njih čim prej po izvedbi
testiranj poročati centru za izmenjavo podatkov pri WADA, pri tem pa uporabiti sistem ADAMS ali drug
sistem, ki ga je odobrila WADA.
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71.2 Te informacije so dostopne, kadar je to primerno in v skladu z veljavnimi pravili, tudi športniku,
mednarodni športni zvezi, ter katerikoli drugi protidopinški organizaciji, pristojni za testiranje
športnika.
72. člen
Zasebnost podatkov
72.1 SLOADO lahko zbira, shranjuje, obdeluje ali razkriva osebne podatke o športnikih in drugih
osebah, če je to potrebno in primerno za izvajanje protidopinških dejavnosti po določilih Kodeksa in MS
(še zlasti MSZZOP) ter v skladu s pravilnikom in notranjimi akti SLOADO.
72.2 Vsak udeleženec, ki predloži informacije, ki vsebujejo osebne podatke katerikoli organizaciji ali
osebi, se šteje, da se strinja, da se v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo s področja varovanja
zasebnosti, njegovi podatki zbirajo, obdelujejo, razkrivajo in se uporabljajo za namen izvajanja teh
protidopinških pravil, skladno z MSZZOP.

XIV.

UPORABA IN PRIZNAVANJE ODLOČB
73. člen

73.1 Zoper testiranja, rezultate obravnav ali druge dokončne razsodbe katerekoli podpisnice, ki so v
skladu s Kodeksom in v okviru pristojnosti podpisnice, je mogoče vložiti pritožbo po XII. poglavju
pravilnika, ki velja po vsem svetu in jo morajo nacionalne športne zveze v RS in SLOADO priznati in
upoštevati.
73.2 SLOADO in vse nacionalne športne zveze lahko priznajo podobne ukrepe drugih nepodpisnic, če
so pravila teh organov načeloma v skladu s Kodeksom.
73.3 Nacionalne športne zveze in njihove članice morajo spoštovati vse odločitve disciplinske komisije
in arbitraže pri SLOADO ter sprejeti vse potrebne ukrepe za izvajanje teh odločitev.

XV.

ZASTARANJE
74. člen

Zoper športnika ali drugo osebo se lahko začne postopek zaradi kršitve protidopinških pravil, če je bil/a
o tem obveščen/a po določilih VI. poglavja pravilnika ali če je bil opravljen razumen poskus obvestitve,
v desetih (10) letih od datuma, ko naj bi prišlo do zatrjevane kršitve.

XVI.

VKLJUČITEV PROTIDOPINŠKIH PRAVIL IN DOLŽNOSTI NACIONALNIH
ŠPORTNIH ZVEZ
75. člen

75.1 Vse nacionalne športne zveze in njihove članice morajo delovati v skladu s pravilnikom. Vsaka
nacionalna športna zveza mora vključiti ta protidopinška pravila v svoje splošne akte neposredno ali
preko sklicevanja nanje, tako da jih lahko SLOADO neposredno uveljavlja zoper športnike in druge
osebe pod pristojnostjo nacionalnih športnih zvez.
75.2 Vse nacionalne športne zveze morajo s sprejetjem pravilnika, od vseh športnikov in vseh članov
spremljevalnega osebja, ki na tekmovanjih ali dejavnosti, ki jo odobri ali organizira nacionalna športna
zveza ali ena izmed njenih organizacij članic, sodelujejo kot trenerji, menedžerji, člani moštva,
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funkcionarji, medicinsko ali reševalno osebje, zahtevati, da jih kot pogoj za udeležbo zavezujejo
protidopinška pravila SLOADO.
75.3 Vse nacionalne športne zveze morajo poročati o vseh informacijah v zvezi s kršitvami
protidopinških pravil SLOADO in pristojni mednarodni športni zvezi ter morajo sodelovati v preiskavah,
ki jih vodi katerakoli protidopinška organizacija, pristojna za vodenje preiskav.
75.4 Vse nacionalne športne zveze morajo uvesti disciplinska pravila, ki preprečujejo, da bi
spremljevalno osebje, ki uporablja prepovedane snovi ali prepovedane postopke brez upravičenega
razloga, zagotavljalo podporo športnikom pod pristojnostjo SLOADO oz. nacionalnih športnih zvez.
75.5 Vse nacionalne športne zveze morajo izvajati protidopinško izobraževanje in se pri tem uskladiti z
SLOADO.

XVII.

IZOBRAŽEVANJE IN INFORMIRANJE
76. člen

76.1 SLOADO načrtuje, izvaja, vrednoti in nadzoruje izobraževalne, preventivne in informativne
programe za šport brez dopinga (najmanj v obsegu določenem v členu 18.2 Kodeksa) ter spodbuja in
podpira dejavno sodelovanje športnikov in spremljevalnega osebja v teh programih.
76.2 Primarni cilj teh programov je preventiva. Preventivni programi ozaveščanja pri SLOADO so
prvotno namenjeni mladim športnikom (glede na njihovo stopnjo razvoja se izvajajo po šolah in športnih
društvih), njihovim staršem, odraslim športnikom, trenerjem, zdravniškemu osebju in medijem (mediji
bi morali s SLOADO sodelovati pri podpori in širjenju informacij o škodljivih učinkih dopinga).
76.3 SLOADO spodbuja uporabo znanstveno utemeljenih programov fizičnih in psihičnih treniranj in
tekmovanj.
76.3.1 SLOADO sprejema in preko nacionalnih športnih zvez izvaja programe izobraževanja,
ozaveščanja in informiranja, preko katerih športnike, druge osebe in javnost seznanja s škodljivimi
učinki dopinga in potekom kontrol dopinga.
76.3.2 Z namenom izvajanja programov izobraževanja, informiranja in ozaveščanja športnikov,
drugih oseb in javnosti je SLOADO vzpostavil uradno spletno stran, s pomočjo katere zagotavlja
posodobljene in točne informacije glede:
- snovi in postopkov na Listi;
- kršitev protidopinških pravil;
- posledic dopinga, vključno s sankcijami, zdravstvenimi in socialnimi posledicami;
- postopkov kontrole dopinga;
- pravic in obveznosti športnikov in spremljevalnega osebja;
- TI;
- tveganja pri uporabi prehranskih dopolnil;
- škode, ki jo doping povzroči športnemu duhu;
- zahtev v zvezi s posredovanjem lokacije.
76.3.3 Spletna stran SLOADO ne izključuje ostalih obveznosti, ki ji ima SLOADO v zvezi z obveščanjem
in izobraževanjem športnikov, drugih oseb in javnosti v zvezi s preprečevanjem dopinga.

42

XVIII.

SPREMEMBE IN RAZLAGANJE PRAVILNIKA
77. člen

77.1 SLOADO je odgovorna za nadzor razvoja in izboljšav pravilnika, vključno z izvajanjem in
spremembami Kodeksa. SLOADO občasno spremeni oz. dopolni pravilnik, spremembe oz. dopolnitve
pravilnika potrdi upravni odbor SLOADO.
77.2. SLOADO mora o spremembah pravilnika v najkrajšem možnem času obvestiti nacionalne športne
zveze. Spremembe začnejo veljati in se uporabljati s strani nacionalnih športnih zvez najkasneje v roku
treh (3) mesecev po prejemu obvestila.
77.3 Pravilnik je treba razlagati kot neodvisno in avtonomno besedilo, način ki je skladen z veljavnimi
določbami Kodeksa, in ne s sklicevanjem na obstoječe pravo ali statute podpisnic ali vlad. Uvod se šteje
za sestavni del pravilnika. Komentarji, ki razlagajo različna določila Kodeksa in pravilnika, se
uporabljajo za njegovo razlago.
77.4 Naslovi različnih poglavij in členov pravilnika so uporabljeni zaradi primernosti ter se ne štejejo
za del vsebine pravilnika in ne vplivajo na besedilo določil, na katera se nanašajo.
Priloga 1; Definicije, Priloga 2; Seznam kratic in Priloga 3; Primeri uporabe 10. člena, so sestavni deli
pravilnika.
77.5 Kodeks in MS se štejejo kot sestavni del pravilnika in v primeru razlik prevladajo. V primeru
jezikovnih razlik med uradnim angleškim oz. francoskim besedilom in slovenskim besedilom prevlada
angleško besedilo.

XIX.

RAZLAGANJE KODEKSA
78. člen

78.1 Uradno besedilo Kodeksa hrani WADA ter je objavljeno v angleščini in francoščini. V primeru
razlik med angleškim in francoskim besedilom prevlada angleško besedilo.
78.2 Kodeks je treba razlagati kot neodvisno in avtonomno besedilo ter ne s sklicevanjem na obstoječe
pravo ali statute podpisnic ali vlad.
78.3 Naslovi različnih delov in členov Kodeksa so uporabljeni zaradi primernosti ter se ne štejejo za del
vsebine Kodeksa in ne vplivajo na besedilo določil, na katera se nanašajo.
78.4 Kodeks ne velja za nazaj za zadeve, ki so se obravnavale še pred datumom, ko je podpisnica sprejela
Kodeks in ga implementirala v svoj pravilnik. Kljub temu se kršitve protidopinških pravil, ki so se
zgodile, preden je začel veljati Kodeks, še vedno štejejo za »prve kršitve« in »druge kršitve« za namen
odločanja o sankcijah po 10. členu Kodeksa glede poznejših kršitev, do katerih je prišlo med
veljavnostjo Kodeksa.
78.5 Namen, področje in organiziranost Svetovnega protidopinškega programa in Kodeksa, Priloga 1,
Definicije in Priloga 3, Primeri uporabe 10. člena, so sestavni deli Kodeksa.
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XX.

INFORMACIJE IN OBVESTILA
79. člen

79.1 SLOADO mora poročati WADA o svoji skladnosti s Kodeksom skladno s členom 23.5.2 Kodeksa.
79.2 Vsaka oseba, ki predloži informacije, vključno s podatki ali informacijami o zdravilih, organizaciji
ali osebi, se šteje, da se strinja, da se te informacije lahko uporabijo v okviru pristojnosti takšne
organizacije ali osebe, z namenom izvajanja protidopinških pravil.
79.3 Vsa pisna obvestila in druga pisanja v zvezi s pravilnikom so urejena z določbami tega člena:
79.3.1 Vsak športnik, vključen v NRTP, je dolžan posredovati SLOADO naslov na katerega se mu
pošiljajo obvestila. O spremembi naslova je športnik dolžan obvestiti SLOADO. Obveščanje SLOADO
o spremembi kateregakoli osebnega podatka je športnikova dolžnost.
79.3.2 Športniku, vključenemu v NRTP, se obvestila pošiljajo z redno pošto (navadno ali priporočeno s
povratnico) na naslov, ki ga je posredoval SLOADO. V primeru, da se obvestilo pošlje kot navadno
pismo, se šteje da je dostavljeno v roku treh (3) delovnih dni od dneva pošiljanja.
79.3.3 Ostalim športnikom ali drugim osebam se obvestila pošiljajo z redno pošto (navadno ali
priporočeno s povratnico) na naslov, ki ga ta športnik oz. oseba sporoči SLOADO ali si ga SLOADO
priskrbi na drugačen način. V primeru, da se obvestilo pošlje kot navadno pismo, se šteje da je
dostavljeno v roku treh (3) delovnih dni od dneva pošiljanja.
79.3.4 SLOADO lahko po lastni presoji, kot alternativo redni pošti, uporablja kot druga sredstva za
korespondenco tudi elektronsko pošto, telefon in telefaks.

XXI.

PREHODNE DOLOČBE
80. člen
Začetek veljavnosti

Pravilnik začne v celoti veljati s 1. januarjem 2015 (»datum začetka veljave«). Pravilnik ne velja za
nazaj za zadeve, ki so se začele pred datumom začetka veljavnosti pravilnika, razen pod pogojem, da:
80.1. Kršitve protidopinških pravil, ki so se zgodile pred datumom začetka veljave pravilnika, kot
»prva« ali »druga« kršitev protidopinških pravil, ostanejo veljavne za namen določanja sankcij v okviru
IX. Poglavja pravilnika.
80.2 Prejšnje obdobje, v katerem se lahko predhodne kršitve štejejo za večkratne kršitve po členu 46.6
pravilnika in zastaralni rok iz XV. poglavja pravilnika sta procesni pravili ter se uporabljata za nazaj;
vendar pa se XV. poglavje pravilnika uporablja za nazaj samo, če se zastaralni rok ni iztekel že pred
datumom začetka veljavnosti pravilnika. Sicer se v zvezi z vsako kršitvijo protidopinških pravil, ki je v
fazi obravnavanja na datum začetka veljavnosti pravilnika, in v zvezi z vsako kršitvijo protidopinških
pravil, ki se začne obravnavati po datumu začetka veljavnosti pravilnika, vendar pa je do kršitve same
prišlo pred datumom začetka veljavnosti pravilnika, uporabljajo pravila, ki so veljala, ko je prišlo do
domnevne kršitve protidopinških pravil, razen če disciplinski senat ne oceni, da je treba v konkretnem
primeru zaradi okoliščin primera uporabiti načelo milejšega zakona (»lex mitior«).
80.3 Katerakoli napaka v zvezi s kršitvijo protidopinških pravil po členu 7.4 pravilnika (neposredovana
prijava lokacije ali neuspešno testiranje) zagrešena pred datumom začetka veljavnosti pravilnika se
prenese naprej, vendar se šteje za poteklo dvanajst (12) mesecev po datumu, ko je bila zagrešena.
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80.4 V zvezi s primeri, v katerih je prišlo do dokončne odločitve o kršitvi protidopinških pravil pred
datumom začetka veljavnosti pravilnika, vendar športnik ali druga oseba na ta datum še vedno prestaja
obdobje izločitve, lahko športnik ali druga oseba zaprosi SLOADO, naj razmisli o skrajšanju obdobja
izločitve v luči pravilnika. Tako prošnjo je treba vložiti pred iztekom obdobja izločitve. Zoper odločbo
SLOADO se je mogoče pritožiti skladno s členom 57.3. pravilnik in ne vpliva na primere kršitev
protidopinških pravil, v katerih je bila dokončna odločitev o kršitvi protidopinških pravil sprejeta in se
je obdobje izločitve že izteklo.
80.5 Za namen ocene obdobja izločitve za drugo kršitev po členu 46.1 pravilnika, pri kateri je bila
sankcija za prvo kršitev določena po pravilih, ki so veljala pred tem pravilnikom, se bo za prvo kršitev
obdobje izločitve določilo, kot bi se določilo, če bi takrat že veljal ta protidopinška pravila.
81. člen
Nacionalna zakonodaja
81.1 Veljavna zakonodaja v zadevah in postopkih, ki izhajajo iz teh protidopinških pravil je zakonodaja
RS.
81.2 V skladu z veljavno zakonodajo je treba:
a) upoštevati postopke po pravilniku in odločbe, sprejete na podlagi pravilnika, in se ne zatekati k
sodišču ali kakšnemu drugemu organu; in
b) za vse športnike in druge osebe šteti, da so se odrekli pravici do pritožbe ali drugega preizkusa
c) katerekoli odločbe, sprejete na podlagi tega pravilnika, razen po postopku in v skladu s tem
pravilnikom.
81.3 Za odločanje o sporih v zvezi s tem pravilnikom in v zvezi z vsemi odločitvami, sprejetimi na
njegovi podlagi, so izključno pristojna sodišča v RS.

82. člen
Omejitev odgovornosti
Noben član organizacije SLOADO, njihove uprave, vodilni, zaposleni, posredniki, zastopniki ali druge
osebe, ki so udeleženi pri uveljavljanju teh protidopinških pravil, niso na noben način in nikomur
odgovorni za dejanja, ki so v dobri veri izvedena v povezavi s preprečevanjem in uveljavljanjem teh
protidopinških pravil.
83. člen
Veljavnost
83.1 Vsakršno odstopanje od pravilnika ali postopkov v skladu s pravilnikom ne razveljavi ugotovitev,
odločitev ali rezultatov, razen, če je bilo odstopanje tako, da povzroča dvom v vsebino teh ugotovitev,
odločitev ali rezultatov.
83.2 Če se ugotovi, da je posamezno poglavje ali posamezen člen pravilnika neveljaven, neizvršljiv ali
nezakonit iz kakršnegakoli razloga, ostane pravilnik še naprej v polni veljavi, razen takega poglavja ali
člena, ki se šteje za izbrisanega v delu, v katerem je neveljaven, neizvršljiv ali nezakonit.
84. člen
Pravilnik stopi v veljavo in se začne uporabljati s 1. januarjem 2015, po predhodnem sprejemu s strani
upravnega odbora SLOADO na 6. seji dne 11. decembra 2014. Z začetkom veljavnosti pravilnika
preneha veljati Protidopinški pravilnik SLOADO z dne 16. decembra 2013.
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Priloga 1 in Priloga 3 se sklicujeta na oštevilčenost členov po Kodeksu in mednarodnih standardih.
PRILOGA 1

DEFINICIJE

ADAMS: Protidopinški administrativni sistem upravljanja je orodje za vodenje zbirke podatkov na
spletu, ki se uporablja za vnašanje, shranjevanje, izmenjavo in poročanje, oblikovan pa je tako, da
pomaga zainteresiranim stranem in WADA pri njihovem protidopinškem delovanju skladno z
zakonodajo s področja varstva podatkov.
Arbitraža SLOADO: Drugostopenjski (pritožbeni) organ, katerega člane imenuje upravni odbor
SLOADO z namenom odločanja o pritožbah v skladu s pravilnikom.
CAS: Mednarodno arbitražno sodišče za šport
Ciljno testiranje: Izbor določenih športnikov na podlagi kriterijev, ki jih določajo MSTP.
Čas trajanja športne prireditve: Čas med začetkom in koncem neke športne prireditve, kot ga določi
predsedujoči organ prireditve.
Dajanje: Pridobivanje, dobavljanje, nadziranje, omogočanje ali drugačna udeležba pri uporabi ali
poskusu uporabe prepovedane snovi ali prepovedanega postopka s strani druge osebe. Ta definicija ne
vsebuje dobrovernih dejanj medicinskega osebja, ki vključujejo prepovedano snov ali prepovedan
postopek, uporabljen zaradi resničnega in legalnega terapevtskega namena ali drugega upravičenega
razloga ter ne vsebuje dejanj v zvezi s prepovedanimi snovmi, ki niso prepovedane na testiranjih izven
tekmovanja, razen če okoliščine kot celota kažejo, da prepovedane snovi niso namenjene za uporabo v
resnične in legalne terapevtske namene ali da so namenjene izboljšanju športnih rezultatov.
Disciplinska komisija SLOADO: Prvostopenjski disciplinski organ, katerega člane imenuje upravni
odbor SLOADO zaradi obravnavanja zatrjevanih kršitev pravilnika.
Diskvalifikacija: Glej: Posledice kršitev protidopinških pravil.
Moštveni šport: Šport, pri katerem je med tekmovanjem dovoljeno menjavanje igralcev.
Finančne posledice: Glej: Posledice kršitev protidopinških pravil.
Fundacija za šport: Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Individualni šport: Vsak šport, ki ni moštveni šport.
Izločitev: Glej: Posledice kršitev protidopinških pravil.
Izven tekmovanja: Vsako obdobje, ki ni na tekmovanju.
Javna sredstva: Denarni prejemki, ki jih država nameni za financiranje oz. sofinanciranje športa.
Javno razkriti ali javno poročati: Glej: Posledice kršitev protidopinških pravil.
Kodeks: Svetovni protidopinški kodeks.
Kategoriziran športnik: Športnik, registriran pri nacionalni športni zvezi in ima naziv mladinskega,
državnega, perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.
Kontaminirani proizvodi: Proizvodi, ki vsebujejo prepovedano snov, ki ni razkrita na etiketi proizvoda,
prav tako pa ta informacija ni na voljo po razumnem iskanju po spletu.
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Kontrola dopinga: Vsi koraki ali postopki, ki vključujejo načrtovanje razporeditve testiranj do končnega
stanja ob pritožbi, vključno z vsemi koraki in s postopki med tem, kot na primer posredovanje podatkov
o lokaciji, odvzem vzorcev in ravnanje z njimi, laboratorijska analiza, terapevtske izjeme, upravljanje z
rezultati in obravnavanje.
Krivda: Krivda je vsaka kršitev dolžnosti ali pomanjkanje pazljivosti, ki bi bila v določeni situaciji
primerna. Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri oceni stopnje športnikove krivde ali stopnje krivde
druge osebe, med drugim na primer vključujejo športnikove izkušnje oz. izkušnje druge osebe, ali je
športnik ali druga oseba mladoletnik, posebne okoliščine, kot na primer invalidnost, stopnjo tveganja,
ki bi jo bil moral športnik zaznati, ter stopnja pazljivosti in preiskave, ki jo je izvedel športnik v povezavi
s stopnjo tveganja, ki bi jo moral zaznati. Pri ocenjevanju stopnje krivde športnika ali druge osebe
morajo biti upoštevane okoliščine navedene in ustrezne ter lahko pojasnijo športnikov odstopanje oz.
odstopanje druge osebe od pričakovanih standardov vedenja. Zato na primer dejstva, kot so to, da bi
športnik lahko izgubil priložnost za zaslužek velike vsote denarja med obdobjem izločitev, ali dejstvo,
da športniku preostaja le še kratko karierno obdobje, ali časovna razporeditev športnega koledarja, niso
pomembni dejavniki, ki jih je treba presojati v zvezi s skrajšanjem obdobja izločitve po členih 10.5.1 ali
10.5.2.
[Komentar: Kriteriji za oceno športnikove stopnje krivde so isti za vse člene, kjer je treba presojati
krivdo. Vendar po členu 10.5.2 ni primerno nobeno skrajšanje sankcije, razen če se pri oceni stopnje
krivde izkaže, da je šlo za neznatno krivdo ali malomarnost na strani športnika ali druge osebe.]
Lista prepovedanih snovi in postopkov: Lista, na kateri so navedene prepovedane snovi in prepovedani
postopki.
Medicinsko osebje: Osebe z ustrezno medicinsko izobrazbo, ki so del športnikovega spremljevalnega
osebja.
Mednarodna športna prireditev: Športna prireditev ali tekmovanje, na kateri je predsedujoči organ
Mednarodni olimpijski komite, Mednarodni paraolimpijski komite, mednarodna športna zveza,
organizator velikih športnih prireditev ali druga mednarodna športna organizacija, ali pa so imenovani
tehnični funkcionarji za to športno prireditev.
Mednarodni standardi: Standardi, ki jih je v podporo Kodeksu sprejela WADA. Skladnost z MS (v
nasprotju z drugimi alternativnimi standardi, prakso ali postopki) zadostuje za ugotovitev, da so se
postopki, ki jih vključujejo MS, primerno izvajali. MS vključujejo vse strokovne dokumente, ki so izdani
na njihovi podlagi.
Mednarodna športna zveza: Nevladna organizacija za določen šport, ki ga upravlja na svetovni ravni z
določanjem pravil in organizacijo kontinentalnih prvenstev. Mednarodne športne zveze so sestavni del
olimpijskega gibanja.
Mladoletni športnik: Fizična oseba, ki še ni dopolnila osemnajst let starosti.
Na tekmovanju: Če ni določeno drugače v pravilih mednarodne športne zveze ali druge protidopinške
organizacije, »na tekmovanju« pomeni obdobje od dvanajst ur pred tekmovanjem, kjer bo športnik
nastopil, pa vse do konca tega tekmovanja ter postopek odvzema vzorca, povezanega s tem
tekmovanjem.
[Komentar: Mednarodna športna zveza ali predsedujoči organ športne prireditve lahko vzpostavita
obdobje »na tekmovanju«, ki je drugačno od časa trajanja prireditve.]
Nacionalna športna zveza: Pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena skladno s predpisi, ki urejajo
društva v RS, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določi Strokovni svet RS za šport, skupaj z njenimi
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pridruženimi člani, njenimi društvi, moštvi, zvezami oziroma ligami. Za namene tega pravilnika pojem
nacionalna športna zveza vključuje tudi druge organizacije, ustanovljene kot pravne osebe ali fizične
osebe, ki se v RS na državni ali lokalni ravni ukvarjajo s športom, zlasti organizirajo športna tekmovanja
ali športne prireditve. Takšne osebe so zlasti zveze, ki niso nacionalne športne zveze, oziroma lokalne
športne zveze.
Nasprotna analitična ugotovitev: Poročilo laboratorija, ki ga je akreditirala WADA, ali drugega
laboratorija, ki ga je odobrila WADA, ki v skladu z MSL in z njimi povezanimi strokovnimi dokumenti
v vzorcu odkrije prisotnost prepovedane snovi, njenih presnovkov ali označevalcev (vključno s
povišanimi ravnmi snovi, ki jih telo proizvaja samo) ali dokaze uporabe prepovedanega postopka.
Nasprotna ugotovitev v zvezi s potnim listom: Poročilo, določeno kot nasprotna ugotovitev v zvezi s
potnim listom, kot ga opisujejo relevantni MS.
Nacionalna športna prireditev: Športna prireditev ali tekmovanje, ki vključuje športnike mednarodnega
in nacionalnega razreda in ki ni mednarodna športna prireditev.
Nacionalna protidopinška organizacija: Subjekt, ki mu vsaka država določi prvenstveno pooblastilo in
odgovornost za sprejemanje in izvajanje protidopinških pravil, usmerjanje jemanja vzorcev, upravljanje
z rezultati in za izvajanje obravnav na nacionalni ravni. Če pristojna javna oblast ne imenuje nacionalne
protidopinške organizacije, to nalogo opravlja nacionalni olimpijski komite ali njegov pooblaščenec. V
RS je osrednja protidopinška organizacija SLOADO, Ljubljana ustanovljena s strani OKS-ZŠZ.
Nacionalni olimpijski komite: Organizacija, ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite. Izraz
nacionalni olimpijski komite zajema tudi nacionalno športno konfederacijo v tistih državah, kjer
nacionalna športna konfederacija izvaja naloge, tipične za nacionalni olimpijski komite na področju boja
proti dopingu.
Narok v zvezi z začasno izključitvijo: Hitra, skrajšana obravnava za namene člena 7.9, do katere pride
pred redno obravnavo po 8. členu in ki športniku ponudi obvestilo in možnost, da pove svojo plat
zgodbe, bodisi v pisni ali ustni obliki.
[Komentar: Narok v zvezi z začasno izključitvijo je le predhodni postopek, za katerega ni potrebno, da
vsebuje celoten pregled vseh dejstev primera. Po naroku v zvezi z začasno izključitvijo je športnik še
vedno upravičen do poznejše redne obravnave, namenjene meritornemu odločanju o primeru.
Nasprotno pa je »hitra obravnava«, kot je ta termin uporabljen v členu 7.9, redna obravnava,
namenjena meritornemu odločanju o primeru, ki je izvedena v pospešenem časovnem okviru.]
Nedovoljeno poseganje: Spreminjanje za neprimeren namen ali na neprimeren način; izvajanje
neprimernega vpliva; neprimerno vmešavanje; oviranje, zavajanje ali goljufivo ravnanje z namenom
spremeniti rezultate ali preprečiti, da bi prišlo do normalnih postopkov.
Nepodpisnica: Subjekti, ki niso podpisali Kodeksa.
Neposredovana prijava lokacije: Neizpolnjena dolžnost športnika (ali tretje osebe, ki jo je športnik za
to pooblastil), da zvede točno in popolno prijavo lokacije, ki omogoča, da je mogoče športnika najti
zaradi testiranja ob kateremkoli času in na katerikoli lokaciji, navedeni v prijavi lokacije, ali da po
potrebi prijavo lokacije posodobi, da ta ostane točna in popolna, vse v skladu s prilogo I.3 MSTP.
Netipična ugotovitev v zvezi s potnim listom: Poročilo, določeno kot netipična ugotovitev v zvezi s potnim
listom, kot ga opisujejo relevantni MS.
Netipična ugotovitev: Poročilo laboratorija, ki ga je akreditirala WADA, ali drugega laboratorija, ki ga
je odobrila WADA, ki zahteva nadaljnjo preiskavo, kot to določajo MSL ali z njimi povezani strokovni
dokumenti, pred presojo, ali gre za nasprotno analitično ugotovitev.
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Neuspešno testiranje: Neizpolnjena dolžnost športnika, da je na voljo za testiranje na lokaciji in v času,
določenem v 60-minutnem testnem intervalu, opredeljenem v njegovi prijavi lokacije za ta dan, v skladu
s prilogo I.4 MSTP.
Neznatna krivda ali malomarnost: Ko športnik ali druga oseba dokaže, da je bila njena krivda ali
malomarnost v primerjavi s celoto okoliščin in ob upoštevanju kriterijev za odsotnost krivde ali
malomarnosti, v odnosu do kršitve protidopinškega pravila neznatna. Razen mladoletnikov morajo
športniki za vse kršitve člena 2.1 dokazati tudi, kako je prepovedana snov vstopila v njihovo telo.
[Komentar: Za kanabinoide lahko športnik dokaže neznatno krivdo ali malomarnost tako, da jasno
izkaže, da je bil kontekst uporabe nepovezan s športnimi rezultati.]
Objektivna odgovornost: Pravilo, ki določa, da po členih 2.1 in 2.2 Kodeksa za ugotovitev kršitve
protidopinških pravil protidopinški organizaciji ni treba dokazati športnikovega naklepa, krivde,
malomarnosti ali zavestne uporabe.
Odbor za terapevtske izjeme: Odbor za podelitev, zavrnitev ali priznanje terapevtskih izjem pri
SLOADO.
Odsotnost krivde ali malomarnosti: Ko športnik ali druga oseba dokaže, da ni vedela ali sumila in da
tudi ob izjemno previdnem ravnanju razumno ni mogla vedeti ali sumiti, da je uporabljala ali da ji je
nekdo dal prepovedano snov ali prepovedan postopek ali da je kako drugače kršila protidopinško
pravilo. Razen mladoletnikov morajo športniki za vse kršitve člena 2.1 dokazati tudi, kako je
prepovedana snov vstopila v njihovo telo.
Organ, pristojen za upravljanje rezultatov: Organizacija, ki je v skladu s členom 7.1 Kodeksa pristojna
za upravljanje z rezultati testiranja (in z drugimi dokazi možnih kršitev protidopinških pravil) ter za
izvedbo obravnav; to je (1) protidopinška organizacija (npr. mednarodni olimpijski komite ali drugi
organizator velikih prireditev, WADA, mednarodna športna zveza ali nacionalna protidopinška
organizacija; (2) druga organizacija, ki jo je za to pooblastila protidopinška organizacija in ravna v
skladu z njenim pravilnikom (npr. nacionalna športna zveza, ki je članica mednarodne športne zveze).
Pri kršitvah v zvezi z lokacijo je organ, pristojen za upravljanje z rezultati, določen v členu I.5.1 MSTP.
Organizatorji velikih športnih prireditev: Kontinentalna združenja nacionalnih olimpijskih komitejev in
druge mednarodne organizacije, ki združujejo več športov ter ki skupaj delujejo kot predsedujoči organ
za celinsko, regionalno ali drugo mednarodno športno prireditev.
Oseba: Fizična oseba, organizacija ali drug subjekt.
Označevalec: Sestavina, skupina sestavin ali bioloških spremenljivk, ki kaže na uporabo prepovedane
snovi ali prepovedanega postopka.
Podpisnice: Subjekti, ki podpišejo Kodeks in se strinjajo, da bodo ravnali v skladu z njim, kot predpisuje
23. člen Kodeksa.
Posest: Prava, neposredna fizična posest, ali posredna posest (ki se ugotovi le, če ima oseba izključni
nadzor ali namerava izvajati nadzor nad prepovedano snovjo ali prepovedanim postopkom ali nad
prostori, kjer se nahajata prepovedana snov ali prepovedan postopek); če oseba nima izključnega
nadzora nad prepovedano snovjo, prepovedanim postopkom ali nad prostori, kjer sta prepovedana snov
ali prepovedan postopek, se posredna posest lahko ugotovi samo, če se dokaže, da je oseba vedela za
prisotnost prepovedane snovi ali prepovedanega postopka ter nameravala nad njima izvajati nadzor. Če
oseba še pred kakršnim koli obvestilom o kršitvi protidopinških pravil izvede konkretne ukrepe, s
katerimi izkaže, da nima namena posedovati prepovedane snovi ali prepovedanega postopka ter se
odpove posesti tako, da jo izrecno prijavi protidopinški organizaciji, gola posest ne pomeni kršitve
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protidopinških pravil. Ne glede na druga določila te definicije nakup prepovedane snovi ali
prepovedanega postopka (vključno z nakupom prek elektronskih in drugih medijev) vedno pomeni
posest osebe, ki nakup opravi.
[Komentar: Po tej definiciji bi steroidi, ki bi jih našli v športnikovem avtomobilu, pomenili kršitev, razen
če bi športnik dokazal, da nekdo drug tudi uporablja ta avto; v tem primeru mora protidopinška
organizacija dokazati, da je športnik, čeprav ni imel izključne kontrole nad avtomobilom, vedel za
steroide in je imel namen nad njimi izvajati nadzor. Podobno mora v primeru steroidov, najdenih v
domači omarici z zdravili, ki jo skupno uporabljata športnik in njegov partner, protidopinška
organizacija dokazati, da je športnik vedel, da so steroidi v omarici in da je imel namen nad njimi
izvajati nadzor. Samo dejanje nakupa prepovedane snovi pa že pomeni posest, tudi ko proizvod na
primer ne prispe, ga prejme nekdo drug ali je poslan na naslov tretje osebe.]
Poskus: Namerno ravnanje, ki pomeni bistven korak v toku ravnanj, namen katerih je, da se končajo s
kršitvijo protidopinških pravil. Vendar če oseba odstopi od poskusa, preden jo odkrije tretja oseba, ki
ni vključena v poskus, sam poskus kršitve še ne pomeni kršitve protidopinških pravil.
Posledice kršitev protidopinških pravil (»Posledice«): Kršitev protidopinških pravil, ki jo zagreši
športnik ali druga oseba, se lahko konča na enega ali več od naslednjih načinov: (a) Diskvalifikacija
pomeni, da se športnikovi rezultati na določenem tekmovanju ali prireditvi razveljavijo, temu pa sledijo
vse zadevne posledice, vključno z odvzemom vseh morebitnih medalj, točk in nagrad; (b) Izločitev
pomeni, da je športniku ali drugi osebi zaradi kršitve protidopinških pravil za določeno obdobje
prepovedano sodelovati na katerem koli tekmovanju ali prireditvi ali financiranju, kot to predpisuje člen
10.12.1; (c) Začasna izključitev pomeni, da je športniku ali drugi osebi začasno prepovedano nastopati
na tekmovanjih in dejavnostih, dokler ne pride do dokončne odločitve po obravnavi, ki se izvede v skladu
z 8. členom; (d) Finančne posledice pomenijo finančno sankcijo zaradi kršitve protidopinških pravil ali
zaradi povrnitve stroškov, povezanih s kršitvijo protidopinških pravil; (e) Javno razkritje ali javno
poročanje pomeni širitev ali razširjanje informacij splošni javnosti ali osebam, ki ne spadajo med osebe,
ki so upravičene do zgodnjega obvestila po določbi 14. člena. Moštvo v moštvenih športih so prav tako
lahko podvržene posledicam, kot to določa 11. člen.
Prepovedane snovi: Vse snovi ali razredi snovi, ki so kot take opisane na Listi prepovedanih snovi in
postopkov.
Prepovedani postopki: Vsi postopki, ki so kot taki opisani na Listi prepovedanih snovi in postopkov.
Presnovek: Vsaka snov, ki jo proizvede postopek biotransformacije.
Športna prireditev: Serija posameznih tekmovanj, ki jih skupaj vodi en predsedujoči organ (npr.
olimpijske igre, svetovno prvenstvo v plavanju ali panameriške igre).
Prireditveni prostor: Prostor, ki ga kot takega določa predsedujoči organ športne prireditve.
Program neodvisnih opazovalcev: Skupina opazovalcev, ki pod nadzorom WADA opazuje in zagotavlja
smernice za postopek kontrole dopinga na določeni športni prireditvi ter ji o svojih opažanjih poroča.
Protidopinška organizacija: Podpisnica, ki je odgovorna za sprejetje predpisov za uvedbo, izvajanje ali
uveljavitev katerega koli dela postopka kontrole dopinga. To na primer vključuje tudi Mednarodni
olimpijski komite, Mednarodni paraolimpijski komite, organizatorje velikih športnih prireditev, ki
izvajajo testiranje na svojih športnih prireditvah, WADA, mednarodne športne zveze in nacionalne
protidopinške organizacije.
Skupina za testiranje: Skupina vrhunskih športnikov, ki jo posebej ustanovi na mednarodni ravni vsaka
mednarodna športna zveza in na nacionalni ravni vsaka nacionalna protidopinška organizacija; ti
športniki so podvrženi osredotočenemu ciljnemu testiranju na tekmovanju in tudi izven tekmovanj kot
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del načrta razporeditve testiranj mednarodne športne zveze ali nacionalne protidopinške organizacije
ter morajo zato posredovati podatke o svoji lokaciji, kot to določata člen 5.6 ter MSTP.
Specificirane snovi: Glej člen 4.2.2.
Spremljevalno osebje: Vsak trener, menedžer, agent, član moštva, funkcionar, medicinsko in reševalno
osebje, starš ali druga oseba, ki dela, zdravi ali pomaga športniku, ki se udeležuje ali se pripravlja na
športno tekmovanje.
Športnik mednarodnega razreda: Vsak športnik, ki se udeležuje športa na mednarodni ravni (kot jo
definira vsaka mednarodna športna zveza), v skladu z MSTP.
[Komentar: V skladu z MSTP lahko mednarodna športna zveza po lastni izbiri določi kriterije, po
katerih bo športnike uvrstila bodisi med športnike mednarodnega razreda, npr. po rangu, udeležbi na
določenih mednarodnih športnih prireditvah, tipu športne licence itd. Toda te kriterije mora objaviti v
jasni in zgoščeni obliki, zato da lahko športniki hitro in z lahkoto ugotovijo, ali so uvrščeni med športnike
mednarodnega razreda. Če kriteriji na primer vsebujejo sodelovanje na nekaterih mednarodnih
športnih prireditvah, mora mednarodna športna zveza objaviti njihov seznam.]
Športnik nacionalnega razreda: Športnik, ki se udeležuje športa na nacionalni ravni, kot jo definira
vsaka nacionalna protidopinška organizacija, v skladu z MSTP. V RS je športnik nacionalnega razreda
opredeljen kot izhaja iz člena 1.4 pravilnika.
Športnik: Vsaka oseba, ki tekmuje v športu na mednarodni ravni (kot jo definira vsaka mednarodna
športna zveza) ali nacionalni ravni (kot jo definira vsaka nacionalna protidopinška organizacija).
Protidopinška organizacija lahko po lastni presoji uveljavi protidopinška pravila tudi zoper športnika,
ki ni športnik mednarodnega ali nacionalnega razreda in tako tudi nanj razširi definicijo »športnika«.
V zvezi s športniki, ki niso športniki ne mednarodnega ne nacionalnega razreda, lahko protidopinška
organizacija: izvaja omejeno testiranje ali testiranja sploh ne izvaja; analizira vzorce na manj kot
celoten nabor prepovedanih snovi; zahteva omejene podatke o športnikovi lokaciji ali jih sploh ne
zahteva; ne zahteva vnaprej najavljenih TI. Če športnik, ki tekmuje pod mednarodno ali nacionalno
ravnijo in za katerega je pristojna protidopinška organizacija, krši člen 2.1, 2.3 ali 2.5, je treba uporabiti
posledice, ki jih določa Kodeks (razen člena 14.3.2). Za potrebe člena 2.8 in 2.9 ter potrebe informiranja
in izobraževanja na področju dopinga, je športnik vsaka oseba, ki tekmuje v športu pod okriljem katere
koli podpisnice, vlade ali druge športne organizacije, ki sprejema Kodeks.
[Komentar: Ta definicija jasno kaže to, da so vsi športniki mednarodnega in nacionalnega razreda
podvrženi protidopinškim pravilom Kodeksa, pri tem pa natančne definicije mednarodne ravni in
nacionalne ravni športa določajo protidopinška pravila mednarodnih športnih zvez oz. nacionalnih
protidopinških organizacij. Ta definicija tudi vsaki nacionalni protidopinški organizaciji dovoljuje, da
lahko, če želi, razširi svoj protidopinški program prek športnikov mednarodnega in nacionalnega
razreda tudi na športnike na nižjih ravneh tekmovanj ali na posameznike, ki se sicer ukvarjajo s športom,
vendar sploh ne tekmujejo. Torej se lahko nacionalna protidopinška organizacija na primer odloči, da
bo testirala tekmovalce rekreativce, ne bo pa zahtevala vnaprej najavljenih TI. Toda kršitev
protidopinških pravil, ki vsebuje nasprotno analitično ugotovitev ali predstavlja nedovoljeno poseganje,
se konča z vsemi posledicami, ki jih predvideva Kodeks (razen člena 14.3.2). Odločitev, ali se posledice
širijo tudi na rekreativne športnike, ki se ukvarjajo s športom, vendar ne tekmujejo, je prepuščena
nacionalni protidopinški organizaciji. Enako se lahko organizator velike športne prireditve, ki
organizira športno prireditev, na kateri sodelujejo le športniki rekreativci, odloči, da bo testiral
športnike, ne bo pa analiziral vzorcev na celoten nabor prepovedanih snovi. Športniki, ki tekmujejo na
vseh ravneh tekmovanj, morajo prejeti protidopinške informacije in izobrazbo.]
Športnikov biološki potni list: Program in postopki zbiranja in urejevanja podatkov, kot jih opisujejo
MSTP ter MSL.
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Tekmovanje: Posamezna dirka, tekma, igra ali posamezno športno tekmovanje. Na primer košarkarska
tekma, finale olimpijskega teka na 100 metrov v atletiki. Pri dirkah, ki potekajo v več fazah, in drugih
športnih tekmovanjih, kjer se nagrade podeljujejo na dnevni ravni ali občasno, se razlika med
tekmovanjem in športno prireditvijo določi s pravilnikom ustrezne mednarodne športne zveze.
Testiranje: Del postopka kontrole dopinga, ki vsebuje tudi načrtovanje razporeditve testiranj, odvzem
vzorcev, ravnanje z vzorci in prevoz vzorcev do laboratorija.
TI: Terapevtska izjema v skladu z opisom v členu 4.4 Kodeksa.
Trgovanje: Prodajanje, dajanje, prevoz, pošiljanje, razpošiljanje ali širjenje (ali posest s takim
namenom) prepovedane snovi ali prepovedanega postopka (fizično ali elektronsko ali kako drugače) s
strani športnika, spremljevalnega osebja ali druge osebe, ki spada pod pristojnost protidopinške
organizacije, tretji osebi; ta definicija pa ne vsebuje dobrovernih dejanj medicinskega osebja, ki
vključujejo prepovedano snov ali prepovedan postopek, uporabljen zaradi resničnega in legalnega
terapevtskega namena ali drugega sprejemljivega upravičenja ter ne vsebuje dejanj v zvezi s
prepovedanimi snovmi, ki niso prepovedane pri testiranjih izven tekmovanja, razen če okoliščine kot
celota kažejo, da prepovedane snovi niso namenjene za uporabo v resnične in legalne terapevtske
namene ali da so namenjene izboljšanju športnih rezultatov.
Udeleženec: Vsak športnik ali član spremljevalnega osebja.
Unescova konvencija: Mednarodna konvencija proti uporabi nedovoljenih snovi v športu, ki je bila
sprejeta na 33. zasedanju Unescove generalne skupščine 19. oktobra 2005, vključno z vsemi
spremembami, ki so jih sprejele države, ki so stranke Konvencije, in skupščina strank Mednarodne
konvencije proti uporabi nedovoljenih snovi v športu.
Uporaba: Uporaba, nanos, zaužitje, vbrizganje ali uživanje prepovedanih snovi ali prepovedanih
postopkov na kakršen koli način.
Uradnik za kontrolo dopinga (UKD): Uradnik, ki ga je organ, pristojen za odvzem vzorcev, usposobil
in pooblastil za izvajanje pristojnosti, podeljenih UKD v MSTP.
Vzorec: Vsak biološki material, odvzet v namen kontrole dopinga.
[Komentar: Včasih so se pojavljale trditve, da odvzem krvnih vzorcev pomeni kršitev načel nekaterih
verskih in kulturnih skupin. Ugotovljeno je bilo, da za take trditve ni nobene osnove.]
WADA: Svetovna protidopinška agencija.
Začasna izključitev: Glej: Posledice kršitev protidopinških pravil.
Znatna pomoč: Za namene člena 10.6.1 mora oseba, ki zagotavlja znatno pomoč: (1) v podpisani pisni
izjavi popolnoma razkriti vse informacije, ki jih ima v zvezi s kršitvami protidopinških pravil, ter (2)
popolnoma sodelovati pri preiskovanju in razsojanju vsakega primera, ki se tiče teh informacij, vključno
na primer s tem, da priča na obravnavi, če to od nje zahteva protidopinška organizacija ali obravnavni
senat. Nadalje morajo biti vse predložene informacije kredibilne in morajo predstavljati pomemben dela
vsakega sproženega primera ali, če ni sprožen noben primer, predstavljati zadovoljiv temelj, na podlagi
katerega bi bil primer lahko sprožen.
[Komentar: Definirani izrazi vključujejo tudi vse množinske in posesivne oblike in sklone ter te izraze,
kot se uporabljajo v drugih delih govora.]
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PRILOGA 2

SEZNAM KRATIC

ADAMS
CAS
Lista
KODEKS
MS
MSL
MSTI
MSTP
MSZZOP
NRTP
OKS-ZŠZ
OTI
RS
RTP
SLOADO
UKD
UNESCOVA Konvencija
TI
WADA

The Anti-Doping Administration and Management System
Mednarodno arbitražno sodišče za šport
Lista prepovedanih snovi in postopkov
Svetovni protidopinški kodeks
mednarodni standardi
Mednarodni standardi za laboratorije
Mednarodni standardi za terapevtske izjeme
Mednarodni standardi za testiranja in preiskave
Mednarodni standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov
nacionalna skupina za testiranje
Olimpijski komite Slovenije- Združenje športnih zvez
Odbor za terapevtske izjeme
Republika Slovenija
skupina za testiranje
Slovenska antidoping organizacija
Uradnik za kontrolo dopinga
Mednarodna konvencija proti uporabi nedovoljenih snovi v športu
Terapevtska izjema
Svetovna protidopinška organizacija
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PRILOGA 3

PRIMERI UPORABE 10. ČLENA KODEKSA (IX. POGLAVJA PRAVILNIKA)

PRIMER 1:
Dejstva: Na podlagi prisotnosti anaboličnih steroidov na testiranju na tekmovanju pride do nasprotne
analitične ugotovitve (člen 2.1); športnik takoj prizna kršitev protidopinških pravil; športnik dokaže
neznatno krivdo ali malomarnost; športnik zagotavlja znatno pomoč.
Uporaba posledic:
1.
Začetna točka je člen 10.2. Ker se šteje, da je športnikova krivda neznatna, kar je zadovoljiv
dokaz, ki potrjuje (člena 10.2.1.1 in 10.2.3), da kršitev protidopinškega pravila ni bila naklepna, v tem
primeru obdobje izločitve traja dve leti in ne štiri leta (člen 10.2.2).
2.
V drugem koraku mora senat analizirati, ali se lahko uporabijo skrajšanja (člena 10.4 in 10.5),
ki temeljijo na krivdi. Glede na neznatno krivo ali malomarnost (člen 10.5.2) in ker anabolični steroidi
ne spadajo med specificirane snovi, se obseg sankcije skrajša na dve leti do enega leta (najmanj je ena
polovica dveletne sankcije). Senat nato določi obdobje izločitve glede na športnikovo stopnjo krivde.
(Za ponazoritev tega primera predpostavimo, da bi senat sicer izrekel sankcijo obdobja izločitve v
trajanju 16 mesecev.)
3.
V tretjem koraku senat oceni možnost odpisa ali skrajšanja sankcije po členu 10.6 (skrajšanja,
ki niso v zvezi s krivdo). V tem primeru se upošteva le uporaba člena 10.6.1 (znatna pomoč). (Člen
10.6.3, takojšnje priznanje, ne pride v poštev, ker je obdobje izločitve že tako nižje od dveletnega
minimuma, ki ga določa člen 10.6.3.) Glede na znatno pomoč se lahko obdobje izločitve odpiše v obsegu
treh četrtin 16 mesecev.* Najkrajše obdobje izločitve bi bilo v tem primeru štiri mesece. (Za ponazoritev
tega primera predpostavimo, da senat odpiše deset mesecev in da obdobje izločitve traja šest mesecev.)
4.
Po členu 10.11 se obdobje izločitve načelno začne na datum dokončne odločbe po obravnavi.
Ker pa je športnik takoj priznal kršitev protidopinških pravil, se lahko obdobje izločitve začne že na
datum odvzema vzorca, v vsakem primeru pa mora športnik prestati vsaj eno polovico obdobja izločitve
(tj. tri mesece) po datumu odločbe po obravnavi (člen 10.11.2).
5.
Ker je do nasprotne analitične ugotovitve prišlo na tekmovanju, mora senat samodejno
diskvalificirati rezultat, pridobljen na tekmovanju (9. člen).
6.
Po določbi člena 10.8 se diskvalificirajo tudi vsi rezultati, ki jih je športnik dosegel po datumu
odvzema vzorcev do začetka obdobja izločitve, razen če pravičnost zahteva drugače.
7.
Informacije, na katere se nanaša člen 14.3.2, morajo biti javno razkrite, razen če je športnik
mladoletnik, saj je to obvezen del vsake sankcije (člen 10.13).
8.
Športnik se med obdobjem izločitve na noben način ne sme udeležiti tekmovanja ali kakšne
druge dejavnosti v zvezi s športom, ki je pod pristojnostjo katere koli podpisnice ali njenih članic (člen
10.12.1). Športnik pa se lahko vrne na trening z ekipo ali uporablja prostore kluba ali druge organizacije
članice podpisnice ali njenih članic v krajšem od naslednjih obdobij: (a) zadnja dva meseca
športnikovega obdobja izločitve ali (b) zadnja četrtina izrečenega obdobja izločitve (člen 10.12.2). Tako
se lahko športnik vrne na trening dva meseca pred koncem obdobja izločitve.
PRIMER 2:
Dejstva: Na podlagi prisotnosti poživila, ki je specificirana snov, na testiranju na tekmovanju pride do
nasprotne analitične ugotovitve (člen 2.1); protidopinška organizacija dokaže, da je športnik naklepno
kršil protidopinška pravila; športnik ne more dokazati, da je uporabljal prepovedano snov izven
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tekmovanja v kontekstu, ki ni povezan s športnimi rezultati; športnik domnevne kršitve protidopinških
pravil ne prizna takoj; športnik zagotavlja znatno pomoč.
Uporaba posledic:
1.
Začetna točka je člen 10.2. Ker lahko protidopinška organizacija dokaže, da je bila kršitev
protidopinških pravil naklepna in ker športnik ne more dokazati, da je bila snov dovoljena izven
tekmovanja in da je bila njena uporaba nepovezana s športnikovimi športnimi rezultati (člen 10.2.3),
traja obdobje izločitve štiri leta (člen 10.2.1.2).
2.
Ker je bila kršitev naklepna, skrajšanje na podlagi stopnje krivde ne pride v poštev (člena 10.4
in 10.5 se ne uporabita). Glede na znatno pomoč se lahko obdobje izločitve odpiše v obsegu treh četrtin
štirih let. Minimalno obdobje izločitve bi bilo v tem primeru eno leto.
3.

Po členu 10.11 se obdobje izločitve začne na datum dokončne odločbe po obravnavi.

4.
Ker je do nasprotne analitične ugotovitve prišlo na tekmovanju, mora senat samodejno
diskvalificirati rezultat, pridobljen na tekmovanju.
5.
Po določbi člena 10.8 se diskvalificirajo tudi vsi rezultati, ki jih je športnik dosegel po datumu
odvzema vzorcev do začetka obdobja izločitve, razen če pravičnost zahteva drugače.
6.
Informacije, na katere se nanaša člen 14.3.2, morajo biti javno razkrite, razen če je športnik
mladoletnik, saj je to obvezen del vsake sankcije (člen 10.13).
7.
Športnik se med obdobjem izločitve na noben način ne sme udeležiti tekmovanja ali kakšne
druge dejavnosti v zvezi s športom, ki je pod pristojnostjo katere koli podpisnice ali njenih članic (člen
10.12.1). Športnik pa se lahko vrne na trening z ekipo ali uporablja prostore kluba ali druge organizacije
članice podpisnice ali njenih članic v krajšem od naslednjih obdobij: (a) zadnja dva meseca
športnikovega obdobja izločitve ali (b) zadnja četrtina izrečenega obdobja izločitve (člen 10.12.2). Tako
se lahko športnik vrne na trening dva meseca pred koncem obdobja izločitve.
PRIMER 3:
Dejstva: Na podlagi prisotnosti anaboličnih steroidov na testiranju izven tekmovanja pride do nasprotne
analitične ugotovitve (člen 2.1); športnik takoj prizna kršitev protidopinških pravil; športnik dokaže
neznatno krivdo ali malomarnost; športnik dokaže tudi, da je nasprotna analitična ugotovitev posledica
kontaminiranega proizvoda.
Uporaba posledic:
1.
Začetna točka je člen 10.2. Ker lahko športnik z dokazi potrdi, da ni namerno kršil
protidopinških pravil – njegova krivda pri uporabi kontaminiranega proizvoda je bila neznatna (člena
10.2.1.1 in 10.2.3), traja obdobje izločitve dve leti (člen 10.2.2).
2.
V drugem koraku mora senat analizirati, ali se lahko uporabijo možnosti skrajšanja (člena 10.4
in 10.5) v zvezi s krivdo. Ker lahko športnik dokaže, da je bila kršitev protidopinških pravil storjena
zaradi kontaminiranega proizvoda in da je bila njegova krivda ali malomarnost neznatna (člen 10.5.1.2),
se obseg obdobja izločitve skrajša od dveh let do opomina. Senat nato določi obdobje izločitve v tem
obsegu glede na športnikovo stopnjo krivde. (Za ponazoritev tega primera predpostavimo, da bi senat
sicer izrekel sankcijo obdobja izločitve v trajanju štirih mesecev.)
3.
Po določbi člena 10.8 se diskvalificirajo tudi vsi rezultati, ki jih je športnik dosegel po datumu
odvzema vzorcev do začetka obdobja izločitve, razen če pravičnost zahteva drugače.
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4.
Informacije, na katere se nanaša člen 14.3.2, morajo biti javno razkrite, razen če je športnik
mladoletnik, saj je to obvezen del vsake sankcije (člen 10.13).
5.
Športnik se med obdobjem izločitve na noben način ne sme udeležiti tekmovanja ali kakšne
druge dejavnosti v zvezi s športom, ki je pod pristojnostjo katere koli podpisnice ali njenih članic (člen
10.12.1). Športnik pa se lahko vrne na trening z ekipo ali uporablja prostore kluba ali druge organizacije
članice podpisnice ali njenih članic v krajšem od naslednjih obdobij: (a) zadnja dva meseca
športnikovega obdobja izločitve ali (b) zadnja četrtina izrečenega obdobja izločitve (člen 10.12.2). Tako
se lahko športnik vrne na trening dva meseca pred koncem obdobja izločitve.
PRIMER 4:
Dejstva: Športnik, pri katerem še nikoli ni prišlo do nasprotne analitične ugotovitve in še nikoli ni bil
soočen s kršitvijo protidopinških pravil, spontano prizna, da je uporabljal anabolične steroide, da je
izboljšal svoje športne rezultate. Športnik zagotavlja tudi znatno pomoč.
Uporaba posledic:
1.

Ker je bila kršitev naklepna, se uporabi člen 10.2.1 in osnovno obdobje izločitve traja štiri leta.

2.
Ker je bila kršitev naklepna, skrajšanje obdobja izločitve na podlagi stopnje krivde ne pride v
poštev (člena 10.4 in 10.5 se ne uporabita).
3.
Glede na samo športnikovo spontano priznanje (člen 10.6.2) se lahko obdobje izločitve skrajša
za največ eno polovico štirih let. Glede na samo športnikovo znatno pomoč (člen 10.6.1) se lahko
obdobje izločitve odpiše v trajanju do treh četrtin štirih let.* Po določilih člena 10.6.4 ter ob upoštevanju
spontanega priznanja in znatne pomoči skupaj je najdaljše obdobje sankcije, ki jo je mogoče skrajšati
ali odpisati, največ tri četrtine štirih let. Najmanjše obdobje izločitve tako traja eno leto.
4.
Po členu 10.11 se obdobje izločitve praviloma začne na datum dokončne odločbe po obravnavi.
Če se spontano priznanje všteje v skrajšanje obdobja izločitve, zgodnejši začetek obdobja izločitve po
členu 10.11.2 ni dovoljen. Ta določba preprečuje, da bi imel športnik dvojno korist od istega sklopa
okoliščin. Če bi se odpis obdobja izločitve izvedel samo na podlagi znatne pomoči, se lahko člen 10.11.2
še vedno uporabi in se začne obdobje izločitve takrat, ko je športnik zadnjič uporabljal anabolične
steroide.
5.
Po določbi člena 10.8 se diskvalificirajo tudi vsi rezultati, ki jih je športnik dosegel od kršitve
protidopinških pravil do začetka obdobja izločitve, razen če pravičnost zahteva drugače.
6.
Informacije, na katere se nanaša člen 14.3.2, morajo biti javno razkrite, razen če je športnik
mladoletnik, saj je to obvezen del vsake sankcije (člen 10.13).
7.
Športnik se med obdobjem izločitve na noben način ne sme udeležiti tekmovanja ali kakšne
druge dejavnosti v zvezi s športom, ki je pod pristojnostjo katere koli podpisnice ali njenih članic (člen
10.12.1). Športnik pa se lahko vrne na trening z ekipo ali uporablja prostore kluba ali druge organizacije
članice podpisnice ali njenih članic v krajšem od naslednjih obdobij: (a) zadnja dva meseca
športnikovega obdobja izločitve ali (b) zadnja četrtina izrečenega obdobja izločitve (člen 10.12.2). Tako
se lahko športnik vrne na trening dva meseca pred koncem obdobja izločitve.
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PRIMER 5:
Dejstva:
Spremljevalno osebje skuša zaobiti obdobje izločitve, izrečeno športniku tako, da ga na tekmovanje
prijavijo z lažnim imenom. Spremljevalno osebje spontano prizna to kršitev protidopinških pravil (člen
2.9) še preden mu protidopinška organizacija pošlje obvestilo o kršitvi protidopinških pravil.
Uporaba posledic:
1.
Člen 10.3.4 določa, da traja obdobje izločitve najmanj dve leti in največ štiri leta, glede na
resnost kršitve. (Za ponazoritev tega primera predpostavimo, da bi senat sicer izrekel sankcijo obdobja
izločitve v trajanju treh let.)
2.
Skrajšanje zaradi nizke stopnje krivde v tem primeru ne pride v poštev, ker je naklep element
kršitve protidopinških pravil po členu 2.9 (glej komentar k členu 10.5.2).
3.
Glede na določbo člena 10.6.2 se lahko obdobje izločitve skrajša za polovico, kjer je priznanje
edini zanesljiv dokaz. (Za ponazoritev tega primera predpostavimo, da bi senat sicer izrekel sankcijo
obdobja izločitve v trajanju 18 mesecev.)
4.
Informacije iz člena 14.3.2 morajo biti javno razkrite, razen če je član spremljevalnega osebja
mladoletnik, saj je to obvezen del vsake sankcije (člen 10.13).
PRIMER 6:
Dejstva: Športnika je doletela sankcija zaradi prve kršitve protidopinških pravil z obdobjem izločitve v
trajanju 14 mesecev, štirje meseci od teh pa so bili odpisani zaradi znatne pomoči. Zdaj športnik zagreši
drugo kršitev protidopinških pravil, in sicer s prisotnostjo poživila, ki ni specificirana snov, na testiranju
na tekmovanju (člen 2.1); športnik dokaže, da je njegova krivda ali malomarnost neznatna; športnik je
zagotavljal znatno pomoč. Če bi bila to prva kršitev, bi senat športnika sankcioniral z obdobjem izločitve
v trajanju 16 mesecev in odpisal šest mesecev zaradi znatne pomoči.
Uporaba posledic:
1.
Člen 10.7 se upošteva za drugo kršitev protidopinških pravil, ker se prav tako uporabita člena
10.7.4.1 in 10.7.5.
2.

Po določilih člena 10.7.1 je obdobje izločitve daljše od:
(a)
(b)

(c)

šest mesecev;
polovice obdobja izločitve, izrečene za prvo kršitev protidopinških pravil, ne da bi se
upoštevalo kakršno koli skrajšanje po členu 10.6 (v tem primeru bi to pomenilo eno
polovico 14 mesecev, kar je sedem mesecev) ali
dvakratnik obdobja izločitve, ki bi bilo sicer uvedeno za drugo kršitev protidopinških
pravil, ki se obravnava, kot bi bila prva, brez upoštevanja kakršnega koli skrajšanja po
členu 10.6 (v tem primeru bi to pomenilo dvakratnik 16 mesecev, torej 32 mesecev).

Po določilih člena 10.7.1 je obdobje izločitve za drugo kršitev daljše od (a), (b) in (c), tj. obdobje
izločitve v trajanju 32 mesecev.
3.
V naslednjem koraku senat oceni možnost odpisa ali skrajšanja sankcije po členu 10.6
(zmanjšanja, ki niso v zvezi s krivdo). V primeru druge kršitve se upošteva le uporaba člena 10.6.1
(znatna pomoč). Glede na znatno pomoč se lahko obdobje izločitve odpiše v obsegu treh četrtin 32
mesecev.* Najkrajše obdobje izločitve je v tem primeru osem mesecev. (Za ponazoritev tega primera
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predpostavimo, da senat odpiše osem mesecev obdobja izločitve zaradi znatne pomoči, s tem pa skrajša
izrečeno obdobje izločitve na dve leti.)
4.
Ker je do nasprotne analitične ugotovitve prišlo na tekmovanju, mora senat samodejno
diskvalificirati rezultat, pridobljen na tekmovanju.
5.
Po določbi člena 10.8 se diskvalificirajo tudi vsi rezultati, ki jih je športnik dosegel po datumu
odvzema vzorcev do začetka obdobja izločitve, razen če pravičnost zahteva drugače.
6.
Informacije, na katere se nanaša člen 14.3.2, morajo biti javno razkrite, razen če je športnik
mladoletnik, saj je to obvezen del vsake sankcije (člen 10.13).
7.
Športnik se med obdobjem izločitve na noben način ne sme udeležiti tekmovanja ali kakšne
druge dejavnosti v zvezi s športom, ki je pod pristojnostjo katere koli podpisnice ali njenih članic (člen
10.12.1). Športnik pa se lahko vrne na trening z ekipo ali uporablja prostore kluba ali druge organizacije
članice podpisnice ali njenih članic v krajšem od naslednjih obdobij: (a) zadnja dva meseca
športnikovega obdobja izločitve ali (b) zadnja četrtina izrečenega obdobja izločitve (člen 10.12.2). Tako
se lahko športnik vrne na trening dva meseca pred koncem obdobja izločitve.
______________________________
* Ob odobritvi WADA in v izjemnih okoliščinah je lahko največji odpis obdobja izločitve zaradi znatne
pomoči tudi večji od treh četrtin, poročanje in objava pa se lahko časovno zamakneta.
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