Postup pri riešení porušenia antidopingového pravidla

Zistenie porušenia antidopingového pravidla
(ďalej ako „porušenie ADP“)
Analytické porušenie
vo forme nepriaznivého analytického nálezu

Neanalytické porušenie
porušenia ADP iné ako nepriaznivý analytický nález

Oznámenie športovcovi o porušené ADP

Oznámenie športovcovi o porušené ADP

[ADA SR zašle oznámenie športovcovi bez zbytočného
odkladu po preverení TUE]

[ADA SR zašle oznámenie športovcovi bez
zbytočného odkladu po zistení neanalytického
porušenia]

Oznámenie obsahuje:

Oznámenie obsahuje:

-informácia o porušení ADP,
-vyžiadanie stanoviska k porušeniu ADP,
-vyžiadanie vyjadrenia, či športovec požaduje analýzu
vzorky B a upovedomenie o mieste, dátume a čase
analýzy vzorky B a práve športovca alebo jeho
zástupcu byť prítomný pri otvorení a analýze vzorky B
(spoplatnené na základe cenníka laboratória),
-vyžiadanie vyjadrenia, či športovec požaduje
podrobnú dokumentáciu k analýze (spoplatnené na
základe cenníka laboratória)

-informácia o porušení ADP,
-vyžiadanie stanoviska k porušeniu ADP,

Vyjadrenie športovca
(vrátane vyjadrenie, či požaduje analýzu vzorky B)

Vyjadrenie športovca
[v primeranej lehote, spravidla 7 dní]

[v primeranej lehote, spravidla 7 dní]
Oznámenie športovcovi o nepotvrdení
nepriaznivého analytického nálezu vzorky B
[koniec konania]
Oznámenie športovcovi o nepriaznivom analytickom
náleze vzorky B
[ADA SR zašle oznámenie športovcovi bez zbytočného
odkladu po doručení výsledku analýzy vzorky B]
Oznámenie národnému športovému zväzu o porušení ADP športovcom
a výzva na okamžité prevzatie kópie spisu k prípadu
a výzva na realizáciu konania bez zbytočných prieťahov
Odovzdanie kópie spisu k prípadu
[ADA SR odovzdá spis oprávnenej osobe národného športového zväzu]

Komisia národného športového zväzu zriadená podľa § 92 Zákona o športe
informuje o termíne a forme prejednania prípadu
športovca
(vrátane možnosti vzdať sa účasti na pojednávaní
za predpokladu, že súhlasí s kvalifikáciou a navrhovanou sankciou)
ADA SR
(z dôvodu, aby ADA SR mohla uplatniť právo účasti v zmysle § 92 ods. 6 Zákona o športe)
Prejednanie prípadu komisiou
komisia vedie konanie a jednotlivé pojednávania podľa komplexnosti prípadu
[bez zbytočných prieťahov, avšak s poskytnutím dostatočného času na prípravu obhajoby, vyjadrení
a odpovedí na vyjadrenia]
Rozhodnutie
Rozhodnutie vydá komisia bez zbytočného odkladu po prejednaní prípadu
[vydanie a doručenie Rozhodnutia príslušným stranám sa uskutoční
najneskôr do 20 dní od jeho vydania)
Obsah a náležitosti Rozhodnutia
Rozhodnutie vo veci porušenia ADP podľa § 88 ods. 3 Zákona o športe obsahuje výrok, odôvodnenie
a poučenie. Pod pojmom odôvodnenie sa rozumie riadne odôvodnenie Rozhodnutia s uvedením požiadaviek
podľa § 93 ods. 2 Zákona o športe a (v prípade potreby) aj vrátane zdôvodnenia, prečo nebola uložená
maximálna možná sankcia za dané porušenie. Poučenie obsahuje údaje podľa § 93 ods. 3 Zákona o športe.
V prípadoch, keď rozhodnutie nie je v anglickom alebo francúzskom jazyku, národný športový zväz zabezpečí
vypracovanie resumé v anglickom jazyku v rozsahu: výrok, podstatné body z odôvodnenia, krátke zhrnutie
podstaty a priebehu prípadu.
Podrobnejšie k náležitostiam Rozhodnutia
Vyhodnotenie
V písomnom vyhotovení Rozhodnutia sa uvedú informácie podľa § 93 ods. 4 Zákona o športe. Rozhodnutie
naviac obsahuje konštatáciu, že je daná právomoc a príslušnosť orgánu, ktorý rozhodoval s uvedením
pravidiel, na podklade ktorých došiel k uvedenému záveru a rovnako pravidiel, ktoré príslušný orgán v rámci
konania aplikoval.
Skutkový stav
V rámci Rozhodnutia sa uvedie chronologický popis skutkového stavu prípadu. V prípade analytického
porušenia - pozitívneho laboratórneho nálezu zakázanej látky (ďalej ako „Analytické zistenie“) sa uvedenie
najmä (dátum a miesto odberu vzorky, typ vzorky (krv, moč, iné), počas súťaže alebo mimo nej, v súvislosti
s účasťou športovca na súťaži, označenie laboratória, ktoré vykonalo analýzu, dátum záznamu o výsledku
analýzy, označenie zakázanej látky a iné). V prípade požiadavky športovca na analýzu vzorky B sa uvedie táto
skutočnosť spolu s údajmi podľa predchádzajúcej vety. V prípade neanalytického porušenia (napr. zakázaná
metóda, manipulácia súťaže a iné) (ďalej ako „Neanalytické zistenie“) sa primerane použije postup ako pri
Analytickom zistení s podrobným popisom skutočností, ktoré viedli k začatiu konania.
Identifikácia porušených pravidiel
V prípade Analytického zistenia je potrebné v rámci Rozhodnutia výslovne uviesť konkrétne pravidlá, ktoré
boli porušené s označením zistenej látky a poukazom, že zistená látka je

zakázaná a uviesť, že pri Analytickom zistení boli dodržané všetky pravidlá vrátane medzinárodných
štandardov, príp. že odchýlka od medzinárodných štandardov nespôsobila, a to ani čiastočne, samotné
Analytické zistenie. V prípade Analytického a Neanalytického zistenia je rovnako potrebné označiť pravidlá,
na základe ktorých sa prípad riešil, predložené dôkazy spolu s objasnením úvah a záverov orgánu, ktorý
rozhodoval a odôvodnenie, prečo predložené dôkazy spĺňajú alebo nespĺňajú atribúty dôkazu, prípadne
prečo boli alebo neboli konkrétne dôkazy vykonané, vzaté do úvahy.
Sankcie
V Rozhodnutí je potrebné vyriešiť otázku sankcie alebo režim sankcií pre dané porušenie ADP (samostatne
alebo v kombinácii s inými) a zvážiť, či existujú alebo neexistujú okolnosti odôvodňujúce uloženie zníženej
alebo zvýšenej sankcie a následné výslovné odôvodnenie takto uloženej sankcie. Pokiaľ dátum začiatku
plynutia uloženej sankcie (dočasné zastavenie činnosti, zastavenie činnosti) nie je totožný s okamihom
nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia, uvedené sa odôvodní. Komisia sa rovnako vysporiada s otázkou
anulovania výsledkov v súťažiach. Sankcia zahŕňa jej automatické zverejnenie, a to najneskôr do 20 dní odo
dňa právoplatnosti Rozhodnutia. Zverejňuje sa skutočnosť, ako bola vec vyriešená, najmä informácie v
rozsahu:
meno športovca alebo inej osoby, ktorá ADP porušila,
šport
porušené ADP,
názov zakázanej látky alebo zakázanej metódy,
označenie sankcie.
Uvedené informácie sa zverejňujú aspoň na webovom sídle národného športového zväzu, ADA SR na dobu
trvania sankcie, minimálne však v trvaní 1 mesiac od zverejnenia. V prípade mladistvej osoby (nedovŕšila 18.
rok fyzického veku) sa zverejnenie nevyžaduje.
Poučenie o možnosti podať odvolanie
V Rozhodnutí musí byť poučenie, ktoré obsahuje údaj, či je Rozhodnutie konečné alebo či možno proti nemu
podať opravný prostriedok, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno opravný prostriedok podať.
Doručovanie Rozhodnutia
Komisia Rozhodnutie doručuje dotknutým osobám, ADA SR, medzinárodnému športovému zväzu,
národnému športovému zväzu.
Odvolanie a konanie v druhom stupni
Ak bolo voči Rozhodnutiu podané odvolanie včas odvolanie, pokračuje konanie vo veci v druhom stupni pred
druhostupňovou komisiou menovanou v súlade s§ 92 ods. 2 Zákona o športe
[primerane platia princípy, zásady a postupy uplatňované v konaní v prvom stupni]
Rozhodnutie v druhom stupni
a doručovanie Rozhodnutia v druhom stupni
[primerane platia princípy, zásady a postupy uplatňované v konaní v prvom stupni]
Resumé
V prípadoch, keď Rozhodnutie nie je v anglickom alebo francúzskom jazyku, národný športový zväz zabezpečí
vypracovanie resumé v anglickom jazyku v rozsahu: výrok, podstatné body z odôvodnenia, krátke zhrnutie
podstaty a priebehu prípadu.
Zaslanie Rozhodnutia o porušení ADP právnemu oddeleniu WADA
[ADA SR zašle resumé Rozhodnutia bez zbytočného odkladu]

