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Úvod
Mimořádný kongres FINA konaný v Barceloně (Španělsko) rozhodl dne 11. července 2003 o
přijetí Světového Anti-dopingového Kodexu (Kodex). Tato Anti-dopingová pravidla jsou
upravena a začleněna v souladu s povinnostmi FINA v rámci Kodexu a jsou i nadále
v souladu s trvajícím úsilím FINA o odstranění dopingu ve vodních sportech.
Anti-dopingová pravidla, stejně jako Soutěžní pravidla, jsou pravidla sportu, která řídí
podmínky za jakých je sport provozován. Závodníci akceptují tato pravidla jako podmínky
účasti. Anti-dopingová pravidla nemají podléhat nebo být omezena požadavky a právními
předpisy odpovídajícími trestním řízením nebo zaměstnaneckým podmínkám. Politika a
minimální normy dané Kodexem a začleněné v těchto Anti-dopingových pravidlech
představují souhlas širokého spektra účastníků, jejichž zájmem je fair-play ve sportu a měla
by být uznávána všemi soudy a rozhodujícími institucemi.
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Základní odůvodnění Kodexu a Anti-dopingových pravidel FINA
Anti-dopingové programy se snaží ochránit to, co je podstatou hodnot ve sportu. Tyto
skutečné hodnoty se obvykle označují jako „duch sportu“; jsou základem sportu; jsou to, jak
opravdu hrajeme. Duch sportu je oslavou lidského ducha, těla a mysli a je charakterizován
následujícími hodnotami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etika, fair play a poctivost
Zdraví
Dokonalost výkonu
Charakter a vzdělání
Radost a zábava
Týmová práce
Oddanost a odhodlání
Respektování pravidel a zákonů
Respektování sebe a ostatních účastníků
Odvaha
Vzájemnost a solidarita

Doping je základním protikladem ducha sportu.
Rozsah
Tato Anti-dopingová pravidla se vztahují na každého Účastníka aktivit FINA nebo jakoukoli
členskou federaci vzhledem k členství Účastníka, akreditaci nebo účasti ve FINA, jejích
členských federací nebo jejích soutěžích.
Tato Anti-dopingová pravidla se vztahují na všechny Dopingové kontroly nad kterými má
FINA pravomoci.
Všechny členské federace se musí řídit těmito Anti-dopingovými pravidly. Pravidla členských
federací musí stanovit, že všechna pravidla FINA, včetně Anti-dopingových pravidel, jsou
jejich součástí a musí být přímo aplikována a musí se jimi řídit všichni závodníci, podpůrný
tým závodníků, trenéři, lékaři, vedoucí týmů a klubů a zástupci federací na základě právních
ustanovení dané členské federace. Každá členská federace tím, že je členem FINA, souhlasí,
že musí:
a) oznámit na FINA všechny výsledky dopingových kontrol v souladu s DC 14
b) umožnit FINA provést dopingovou kontrolu na národním mistrovství členského státu
nebo na jakékoli soutěži v rámci jejích pravomocí; a
c) umožnit FINA provést neohlášené testování jakéhokoli závodníka v rámci pravomocí
dané členské federace.
Všichni závodníci se musí podrobit dopingové kontrole prováděné FINA v soutěži, mimo
soutěž, ohlášené nebo neohlášené. Závodník se musí podrobit dopingové kontrole kdykoli je
k tomu vyzván autorizovanou oficiální osobou.
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DC 1

Definice dopingu

Doping je definován jako výskyt jednoho nebo více porušení anti-dopingových pravidel
daných v DC 2.1 až DC 2.8.
DC 2

Porušení Anti-dopingových pravidel

Porušení anti-dopingových pravidel představuje následující:
DC 2.1 Přítomnost zakázané látky nebo metabolitů nebo Značkovače v tělesných vzorcích
závodníka.
DC 2.1.1 Je osobní povinností každého závodníka zajistit, že se žádná zakázaná látka
nedostane do jeho / jejího těla. Závodníci jsou odpovědní za jakoukoli zakázanou
látku nebo metabolity nebo Značkovače, které jsou nalezeny v jejich tělesných
vzorcích. Tudíž není nutné, aby byl prokázán úmysl, chyba, zanedbání nebo vědomé
užití ze strany závodníka, aby se dokázalo porušení anti-dopingu na základě DC 2.1.
DC 2.1.2 Užití takových látek uvedených v zakázaném seznamu, pro které je specificky
stanoven kvantitativní práh, a zjištěná přítomnost jakéhokoli množství zakázané látky
nebo jejích metabolitů nebo Značkovače ve vzorcích závodníka, představuje porušení
anti-dopingových pravidel.
DC 2.1.3 Jako výjimku z obecných pravidel DC 2.1, seznam zakázaných látek může
stanovit speciální kritéria pro vyhodnocování zakázaných látek, které mohou být také
vytvářeny endogeně.
DC 2.2 Užití nebo pokus o užití zakázané látky nebo zakázané metody.
DC 2.2.1 Úspěch nebo nezdar při užití zakázané látky nebo zakázané metody není
podstatný. Pro porušení anti-dopingových pravidel je dostačující, že zakázaná látka
nebo zakázaná metoda byla použita nebo byl proveden pokus o její užití.
DC 2.3 Odmítnutí nebo nedodání vzorku při odběru bez pádného důvodu, na základě výzvy
jak je stanoveno v těchto Anti-dopingových pravidlech nebo jakékoli jiné vyhýbání se
odběru vzorku.
DC 2.4 Porušení požadavků týkajících se připravenosti závodníka k mimo soutěžnímu
testování včetně neposkytnutí informací o pobytu se týká porušení DC 5.4.4, DC 5.4.5 a
DC 5.4.6.
DC 2.5 Úmyslné poškození nebo pokus o úmyslné poškození v jakékoli části Dopingové
kontroly.
DC 2.6 Držení zakázaných látek a metod:
DC 2.6.1 Pokud má závodník kdykoli a kdekoli ve svém držení látku, která je zakázaná
při mimo soutěžním testování, týká se to i zakázané metody, s výjimkou, pokud
závodník prokáže, že tato látka je nezbytná pro účely léčby, výjimka je povolena
v DC 4.4 (užití při léčbě) nebo z jiného přijatelného důvodu.
DC 2.6.2 Pokud má osoba podpůrného týmu závodníka, ve spojitosti se závodníkem,
soutěží nebo tréninkem ve svém držení látku, která je zakázaná při mimo soutěžním
testování, týká se to i zakázané metody, s výjimkou, pokud osoba podpůrného týmu
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závodníka prokáže, že tato látka je nezbytná pro účely léčby, pokud je výjimka
závodníkovi povolena podle DC 4.4 (užití při léčbě) nebo z jiného přijatelného
důvodu.
DC 2.7 Rozšiřování jakékoli zakázané látky nebo zakázané metody.
DC 2.8 Podávání nebo pokus o podání zakázané látky nebo zakázané metody jakémukoli
závodníkovi, nebo pomoc, doporučení, podporování, poskytování, zakrývání nebo
jakýkoli druh spoluúčasti při porušování Anti-dopingových pravidel nebo jakýkoli pokus
o porušení.
DC 3

Důkaz o dopingu

DC 3.1 FINA a její členské federace musí prokázat, že došlo k porušení Anti-dopingových
pravidel. Standardním důkazem musí být to, jestli FINA nebo její členská federace
uspokojivě předložila rozhodujícímu orgánu porušení Anti-dopingových pravidel, musí
při tom mít na mysli závažnost vznesených obvinění. Tento standardní důkaz musí být ve
všech případech silnější než pouhá míra pravděpodobnosti, ale menší než důkaz bez
odůvodněných pochyb. Tato pravidla přenášejí břemeno důkazu na závodníka nebo jinou
osobu, která údajně spáchala porušení Anti-dopingových pravidel, aby vyvrátili
předpoklad nebo předložili specifická fakta nebo okolnosti, standard důkazu musí být na
míře pravděpodobnosti.
DC 3.2 Fakta vztahující se k porušení Anti-dopingových pravidel mohou být prokázána
jakýmikoli spolehlivými prostředky, včetně přiznání. Následující pravidla důkazů jsou
použitelná v dopingových případech:
DC 3.2.1 Předpokládá se, že WADA – akreditované laboratoře provedli analýzu
vzorku a postupů při trestech na základě Mezinárodních standardů pro laboratorní
analýzy. Závodník může vyvrátit tento předpoklad, tím, že dokáže, že nastalo porušení
Mezinárodních standardů.
Pokud závodník vyvrátí předcházející předpoklad, tím, že dokáže, že nastalo porušení
Mezinárodních standardů, pak FINA nebo její členská federace nese odpovědnost za
dokázání, že takové porušení nezapříčinilo Opačné nálezy analýzy.
DC 3.2.2 Porušení Mezinárodních standardů testování, které nezapříčinilo Opačné
nálezy analýzy nebo jiné porušení Anti-dopingových pravidel, neanulují dané
výsledky. Pokud Závodník dokáže, že nastalo porušení Mezinárodních standardů
během testování, pak FINA nebo její členská federace nese odpovědnost za dokázání,
že takové porušení nezapříčinilo Opačné nálezy analýzy nebo skutkový základ pro
porušení Anti-dopingových pravidel.
DC 4

Seznam zakázaných látek

DC 4.3 Tato Anti-dopingová pravidla zahrnují Seznam zakázaných látek, který je zveřejněn a
kontrolován WADA. (Aktuální seznam látek je k dispozici na:
www.wada-ama.org).
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DC 4.2 Pokud není stanoveno jinak v Seznamu zakázaných látek nebo jeho aktualizaci, platí
Seznam zakázaných látek nebo jeho aktualizace, na základě těchto Anti-dopingových
pravidel, za 3 měsíce po zveřejnění Seznamu zakázaných látek WADA, bez nutnosti
jakékoli akce ze strany FINA. FINA Buro může na základě doporučení Revizní komise
dopingové kontroly (DCRB) doporučit rozšíření Zakázaného seznamu látek WADA
speciálně pro vodní sporty.
DC 4.3 Rozhodnutí WADA o zakázaných látkách a metodách, které bude obsaženo
v Seznamu zakázaných látek je konečné a závodník nebo jiná osoba se vůči němu nemůže
odvolat.
DC 4.4 Zástupce FINA, na základě doporučení DCRB, může udělit závodníkovi léčebnou
výjimku (TUE), bez porušení těchto pravidel. Před tím, než může být taková výjimka
udělena, musí závodník přesvědčit DCRB a Zástupce, že tato výjimka je lékařsky
oprávněná a nezpůsobí mu výhodu v soutěži. Žádosti o lékařské výjimky musí být
posouzeny v souladu s Mezinárodními standardy pro osvobození při lékařském užití.
(Aktuální seznam osvobození je také k dispozici na: www.wada-ama.org). Zástupce může
udělit výjimku na základě takových podmínek jaká jsou vhodná, aby zajistil, že nemůže
být získána jakákoli výhoda v soutěži. Závodníci, kteří jsou na testovacím seznamu FINA
registrovaných závodníků a další závodníci účastnící se jakékoli mezinárodní soutěže
musí obdržet výjimku od FINA. Všichni ostatní závodníci musí obdržet výjimku od
Národní Anti-dopingové organizace nebo jiné instituce určené členskou federací. Členská
federace musí neprodleně podat zprávu o takové výjimce na FINA nebo WADA.
WADA může přezkoumat udělení nebo odmítnutí osvobození z léčebných důvodů.
DC 4.5 FINA může, na základě doporučení DCRB, doporučit WADA začlenění látek do
monitorovacího programu stanoveného v článku 4.5 Kodexu.
DC 5

Testování

DC 5.1 Podrobení se dopingové kontrole
Všichni závodníci se musí na základě těchto Anti-dopingových pravidel nebo jiných
odpovídajících nařízení podrobit dopingovým kontrolám při soutěži nebo mimo soutěž,
prováděných v souladu s těmito Anti-dopingovými pravidly nebo jinými odpovídajícími
nařízeními.
DC 5.2 Odpovědnost za dopingovou kontrolu
DC 5.2.1 FINA je oprávněna provést Dopingovou kontrolu při soutěži nebo mimo
soutěž u jakéhokoli závodníka, který je členem Členské federace.
DC 5.2.2 Odpovědnost za vlastní provádění Dopingové kontroly při všech soutěžích
FINA má Komise dopingové kontroly, skládající se z jedné nebo dvou osob, které
deleguje Buro FINA. FINA může určit jakoukoli stranu, kterou považuje FINA za
vhodnou, k odběru Vzorků v souladu s těmito pravidly. Takováto strana je v těchto
pravidlech označována za „Odběrového agenta nebo stranu“ („SA“).
DC 5.2.3 Při Olympijských hrách určí Exekutiva FINA společně s Lékařskou komisí
MOV, počet závodníků, kteří se musí každý den podrobit testování v každé
disciplíně. Postup je určen předpisem na základě aktuálně platných anti-dopingových
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pravidlech MOV. Podobně se postupuje i u všech ostatních závodníků, kteří nejsou
organizování FINA, ve spolupráci s ostatními lékařskými a organizačními komisemi,
podle dané situace.
DC 5.2.4 Při všech soutěžích FINA, je FINA odpovědná za provádění Dopingové
kontroly. Všechna porušení těchto Anti-dopingových pravidel a spory týkající se
Dopingové kontroly při soutěžích FINA jsou posuzovány Dopingovou porotou FINA.
DC 5.2.5 Při všech soutěžích organizovaných buď kontinentálními organizacemi
uznanými FINA nebo místními organizacemi skládajícími se z Členských federací
FINA, je daná kontinentální organizace nebo místní organizace odpovědná za
provádění Dopingové kontroly. Sankce za porušení těchto pravidel při takových
soutěžích kromě Diskvalifikace ze soutěže nebo z výsledků soutěže musí být
posuzovány Dopingovou porotou FINA.
DC 5.2.6 Při všech ostatních soutěžích (mimo těch, kde je dopingová kontrola prováděna
na základě pravidel jiným sportovním orgánem), je odpovědná za Dopingové
kontroly Členská organizace, která Dopingové kontroly provádí nebo na čích
územích je soutěž pořádána. Členská federace musí postupovat na základě pravidel
v souladu s mezinárodními standardy pro testování. Tím se myslí, že použité postupy
se mohou lišit od pravidel FINA až do rozsahu, který neovlivní spolehlivost výsledků.
Buro FINA může udělit sankce Členské federaci, která použije postupy, které nejsou
v souladu s těmito Pravidly.
DC 5.2.7 Pokud je výsledkem provedení Dopingové kontroly při soutěži kontrolované
na základě DC 5.2.6 positivní test závodníka, který není členem Členské federace,
která prováděla Dopingovou kontrolu, tato musí co nejdříve podat zprávu o výsledku
takového testu Členské federaci, která běžně provádí právní kroky nad takovým
závodníkem, a která provede patřičné slyšení a uloží náležité sankce danému
závodníkovi. Členská federace, která provedla Dopingovou kontrolu musí poslat
kopii zprávy o positivním testování na FINA.
DC 5.3 Dopingová kontrola při soutěžích FINA
DC 5.3.1 O výběru závodníků, kteří mají být testováni při soutěži FINA rozhoduje
Dopingová komise společně s Delegátem Bura na soutěži. Do výběru musí být
zahrnuti všichni zúčastnění závodníci. Výběr musí být proveden před zahájením
každého závodu nebo Soutěže. Ve vodním pólu musí být losování provedeno
okamžitě po zahájení poslední čtvrtiny zápasu.
DC 5.3.2 Jakýkoli plavec, který vyrovná nebo zaplave světový rekord se musí po daném
závodě podrobit dopingové kontrole. V případě, že štafeta vyrovná nebo zaplave
světový rekord, musí být testováni všichni závodníci, kteří ve štafetě plavali. Pokud
nebude provedena dopingová kontrola při soutěži, závodníci se musí podrobit
dopingové kontrole nejpozději do 24 hodin po závodě. Světový rekord nebude uznán,
pokud nebude předložen certifikát o negativním dopingovém testu na všechny
zakázané látky nebo metody uvedené v Seznamu zakázaných látek, pro které existují
technologie analýzy. Je odpovědností každého závodníka, který předpokládá
zaplavání světového rekordu, aby zajistil, že bude dopingová kontrola k dispozici.
DC 5.3.3 Pokud závodník zaplave národní rekord v soutěži FINA a není vybrán pro
dopingovou kontrolu, a pokud má Členská federace daného závodníka podobná
pravidla jako FINA DC 5.3.2, Členská federace může požádat FINA o provedení
dopingové kontroly daného závodníka, a musí zaplatit poplatek FINA stanovený
v rozumné výši.
DC 5.3.4 Po výběru závodníka pro dopingovou kontrolu se musí postupovat podle
následujících pravidel:
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DC 5.3.4.1. Člen Komise dopingové kontroly, nebo jím pověřená osoba
(„doprovod“), napíše jméno závodníka na oznamovací lístek a předloží ho
závodníkovi, co možná nejdiskrétněji, okamžitě po závodě. Závodník svým
podpisem potvrdí převzetí lístku a ponechá si jeho kopii. Na lístku musí být
vyznačen čas podpisu. Závodník musí zůstat v dohledu doprovodu, dokud se
nedostaví do místa provádění dopingové kontroly.
DC 5.3.4.2. Pokud závodník odmítne podepsat oznamovací lístek, doprovod musí
okamžitě podat zprávu Komisi dopingové kontroly, která se musí okamžitě
všemi prostředky pokusit informovat závodníka o jeho povinnosti podstoupit
Dopingovou kontrolu. Pokud závodník odmítne podepsat toto oznámení nebo se
nedostaví na Dopingovou kontrolu do jedné hodiny po obdržení oznámení, musí
být postižen za odmítnutí podrobit se dopingové kontrole z důvodu DC 2.3 a DC
10.4.1. I když závodník projeví neochotu dostavit se do místa provádění
dopingové kontroly, doprovod musí mít závodníka stále v dohledu, dokud není
pochyb o tom, že se závodník odmítl podrobit Dopingové kontrole.
DC 5.3.4.3. Závodník se musí dostavit do místa provádění Dopingové kontroly do
šedesáti (60) minut po obdržení oznámení. Pokud ale závodník startuje v dalším
blízkém závodě, může, na základě žádosti určené Komisi dopingové kontroly,
odložit svůj příchod do míst Dopingové kontroly až do doby šedesáti (60) minut
po skončení posledního závodu daného dne. Pokud závodník odmítne
Dopingovou kontrolu, musí o tom být proveden záznam a zástupce FINA o tom
musí být obeznámen.
DC 5.3.4.4. Závodník má právo být doprovázen do místa provádění Dopingové
kontroly oficiálně akreditovaným zástupcem své Členské federace v soutěži.
DC 5.3.4.5. Závodník se musí v místě provádění Dopingové kontroly identifikovat.
Pokud mu byla akreditace odebrána organizátorem před závodem, pak je toto
dostačující. Čas příchodu závodníka do místa provádění Dopingové kontroly
musí být zaznamenán v protokolu o dopingu.
DC 5.3.4.6. Pokud musí závodník z jakéhokoli oprávněného důvodu opustit místo
provádění Dopingové kontroly, může tak učinit pouze za soustavného dozoru
doprovodu.
DC 5.3.4.7. Pouze následující osoby mohou být přítomny v místě provádění
Dopingové kontroly:
a) Komise dopingové kontroly
b) Personál určený pro dané místo
c) Autorizovaní tlumočníci
d) Závodníci vybraní na Dopingovou kontrolu a jejich akreditovaní zástupci
e) Další osoby pouze se svolením Komise dopingové kontroly.
Zástupci médii nemají do místa Dopingové kontroly přístup. Dveře místnosti
nesmějí zůstat otevřené. V místě provádění dopingové kontroly není dovoleno
fotografovat během doby provádění kontrol.
DC 5.4 Neohlášené testování FINA
DC 5.4.1 FINA může kdykoli provádět neohlášenou Dopingovou kontrolu, kdykoli,
kdekoli a na jakékoli soutěži v každé Členské zemi. Je žádoucí, aby byla taková
kontrola prováděna bez jakéhokoli předchozího oznámení závodníkovi nebo jeho
Členské federaci. Každý závodník, který je členem jakékoli Členské federace se musí
podrobit neohlášené Dopingové kontrole, jak bylo rozhodnuto FINA.
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DC 5.4.2 Každá členská federace musí zahrnout do svých Pravidel povinnost Členské
federace umožnit neohlášené Dopingové kontroly jakéhokoli závodníka. Je
povinností každé Členské federace pomoci FINA, a pokud je to nutné i další Členské
federaci, při provádění neohlášeného testování. Jakékoli Členské federaci, která
odmítne, ohrozí, nebo jinak brání provádění takového testování hrozí sankce podle
Pravidla C 12.
DC 5.4.3 FINA vede seznam závodníků, kteří připadají v úvahu na neohlášenou
Dopingovou kontrolu. Členské federace jsou povinny, na základě požadavku FINA,
poskytnout jména, současné adresy, tréninkové hodiny a místa a telefonní čísla
závodníků, aby umožnily FINA provádění neohlášeného Testování.
DC 5.4.4 Je povinností každého závodníka vybraného FINA k mimo soutěžnímu
testování i Členské federace závodníka, aby informovali FINA o tom, kde může být
závodník kdykoli zastižen pro neohlášené testování, a vyplnili FINA dotazník o místě
pobytu. Pokud nemůže být závodník nalezen pro provedení neohlášeného testování
kvůli nesprávné nebo nedostatečné informaci poskytnuté FINA, je členská federace
závodníka povinna zaplatit výdaje spojené s neúspěšným pokusem o Testování.
DC 5.4.5 Pokud se FINA pokusí provést neohlášené testování, a je dvakrát neúspěšná při
lokalizaci závodníka na adresách a místech poskytnutých FINA k takovýmto účelům,
FINA musí zaslat zprávu o této situaci jak závodníkovi, tak jeho Členské federaci, a
musí požadovat detailnější informace ohledně časového programu závodníka. Pokud i
poté nemůže být závodník i nadále lokalizován pro provedení Dopingové kontroly
v období dvanácti (12) měsíců od prvního data, kdy nemohl být závodník
lokalizován, předpokládá se, že závodník porušil dopingová pravidla podle DC 2.4.
DC 5.4.6 Předpokládá se, že Závodník, který neposkytl informace o pobytu, jak
požaduje FINA po obdržení formálního písemného varování od FINA, porušil
dopingová pravidla podle DC 2.4.
DC 5.5 Postup
DC 5.5.1 Odběr vzorků moči na soutěžích FINA.
DC 5.5.1.1. Každý závodník, který byl vybrán k poskytnutí vzorku, musí také
poskytnout informace na formuláři vypracovaném FINA. Na formuláři musí být
uvedeno jméno, národnost, číslo kódu a číslo závodu závodníka, a také
jaký(é)koli lék(y), který(é) závodník užil, (a) který(é) je(jsou) na seznamu
zakázaných látek a metod (DC 4.1), ale který(é) může (mohou) být povolen(y) za
určitých okolností uvedených v seznamu zakázaných látek; nebo (b) byl(y)
legitimně povolen(y) z léčebných důvodů podle DC 4.4. Závodník musí uvést
jakýkoli lék nebo doplňky výživy, které užil(a) v předchozích třech (3) dnech.
Formulář musí obsahovat jména osob přítomných v místnosti provádění
Dopingové kontroly, kteří se účastní odebírání vzorků, včetně Komise dopingové
kontroly a vedoucího místnosti. Jakékoli nesrovnalosti musí být zaznamenány na
formuláři. Formulář se musí skládat ze čtyř kopií, které jsou distribuovány
následovně:
a) jedna kopie pro zástupce FINA;
b) jedna kopie pro závodníka;
c) speciální kopie pro odeslání do laboratoře, která provádí analýzu. Kopie,
která je zaslaná do laboratoře nesmí obsahovat jakékoli informace, které by
mohly identifikovat závodníka, který poskytl vzorek;
d) zvláštní kopie, která je distribuována podle požadavku FINA.
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DC 5.5.1.2. Závodník si musí vybrat zkumavku z několika zkumavek, prohlédnout
si, jestli je prázdná a čistá a poskytnout minimálně 75 ml moči za přímého
dohledu a přítomnosti odběrového agenta, který musí být stejného pohlaví jako
závodník. Aby se zajistila pravost vzorku, odběrový agent může požadovat
svlečení závodníka do té míry, aby mohl potvrdit, že moč patří závodníkovi.
Nikdo jiný než závodník a odběrový agent nesmí být přítomen při odběru moči.
Odběr krve může být proveden před, po nebo místo vzorku moči. (viz. DC 5.5.3
níže).
DC 5.5.1.3. Závodník musí zůstat v místnosti Dopingové kontroly dokud nesplní
povinnost poskytnou dostatečné množství moči. Pokud závodník není schopen
dostatečné množství moči, moč, která byla odebrána musí být zapečetěna ve
zkumavce a pečeť může být odstraněna až poté co je závodník připraven více
moči. Závodník musí mít zapečetěnou zkumavku pod dohledem, zatímco čeká na
poskytnutí více moči.
DC 5.5.1.4. Jakmile závodník poskytl minimálně 75 ml moči, vybere z řady sad
kontrolní sadu, která obsahuje dvě nádoby na vzorky (A a B). Závodník musí
zkontrolovat, že nádoby jsou prázdné a čisté.
DC 5.5.1.5. Závodník nebo jeho zástupce nalije přibližně dvě třetiny odebrané moči
do nádoby A a jednu třetinu do nádoby B, které budou zapečetěny jak je uvedeno
v Mezinárodních standardech testování. Několik kapek moči musí zůstat
v odběrové zkumavce pro měření kyselosti a specifické váhy. Závodník pak musí
uzavřít obě nádoby a potvrdit, že nemůže nastat jakýkoli únik. Závodník musí
také potvrdit, že obě nádoby mají stejné číselné kódy. Odběrový agent může,
s dovolením závodníka, asistovat závodníkovi při krocích v tomto DC 5.5.1.5.
Závodník musí také potvrdit při každém kroku postupu Dopingové kontroly, že
každá nádoba má stejný kód.
DC 5.5.1.6. Závodník musí potvrdit svým podpisem na příslušném formuláři (viz.
DC 5.5.1.1), že celý odběr proběhl v souladu s výše popsaným postupem.
Závodník musí také
zaznamenat jakékoli nesrovnalosti nebo odchylky
v postupu, kterých si všiml. Jakékoli nesrovnalosti nebo odchylky zaznamenané
akreditovaným zástupcem závodníka (pokud je přítomen), odběrovým agentem,
členem (členy) komise Dopingové kontroly nebo personálem odběrového místa
musí být zaznamenány do formuláře. Formulář musí být podepsán také
odběrovým agentem, který byl svědkem odběru vzorku a akreditovaným
zástupcem závodníka (pokud je přítomen).
DC 5.5.1.7. Před odesláním vzorků do laboratoře se může shromáždit více vzorků
z několika částí Soutěže. Během této doby musí být vzorky hlídány. Pokud
budou vzorky odeslány do laboratoře později, musí být uskladněny v chladném,
bezpečném místě.Organizační výbor soutěže je odpovědný za bezpečný převoz
nádob, co možná nejdříve po provedení Dopingové kontroly.
DC 5.5.1.8. FINA musí poskytnou nálepky s označením, pokud je to nutné, pro
celní potřeby. Otevření zásilky, samo o sobě, nenaruší Dopingovou kontrolu.
DC 5.5.2 Odběr vzorků moči při neohlášeném testování.
DC 5.5.2.1. Pokud byl závodník vybrán pro neohlášenou Dopingovou kontrolu,
může si odběrový agent buď domluvit schůzku se závodníkem nebo může přijít
neohlášen do místa, kde probíhá trénink závodníka, kde je ubytován nebo kde je
pravděpodobné, že je možné závodníka zastihnout. V každém případě je
odběrový agent povinen předložit doklad o svojí totožnosti a dopis o svojí
nominaci vystavený FINA. Odběrový agent musí také požadovat doklad o

9

identifikaci závodníka. Vlastní odběr vzorku musí probíhat, podle možností, co
možná nejpřesněji podle DC 5.5.1.
DC 5.5.2.2. Odběr vzorku musí proběhnout co možná nejdříve po schůzce se
závodníkem. Závodník je odpovědný za kontrolu stanoveného dne, času a
přesného místa schůzky.
DC 5.5.2.3. Pokud odběrový agent přijde neohlášen, musí poskytnout závodníkovi
dostatečný čas k dokončení aktivit, které právě provádí, pod dohledem
odběrového agenta, ale testování musí být zahájeno co možná nejdříve.
DC 5.5.2.4. Každý závodník vybraný pro neohlášené testování musí vyplnit
formulář podobný tomu popsanému v DC 5.5.1.1.
DC 5.5.2.5. Pokud závodník odmítne poskytnout vzorek moči, musí to odběrový
agent zaznamenat ve formuláři Dopingové kontroly, formulář sám podepsat a
požádat závodníka, aby formulář podepsal. Odběrový agent musí také
zaznamenat jakékoli jiné nesrovnalosti při průběhu Dopingové kontroly.
DC 5.5.2.6. Smyslem neohlášené, mimo soutěžní Dopingové kontroly je, že
závodník bude předem jen minimálně nebo vůbec varován. Odběrový agent musí
vyvinout veškeré úsilí, aby byl odběr vzorku proveden co nejrychleji a
nejefektivněji, a aby co nejméně narušil závodníkův trénink, společenské nebo
pracovní aktivity. Pokud nastane přerušení, závodník nesmí požadovat náhradu
za jakékoli možné nepříjemnosti.
DC 5.5.3 Postup při odběru vzorku krve – při testování v soutěži nebo mimo soutěž.
DC 5.5.3.1. Každý závodní vybraný pro poskytnutí vzorku krve musí poskytnou
stejné informace jako v DC 5.5.1.1.
DC 5.5.3.2. Vzorky krve nesmějí být odebrány dokud závodník nedokončí všechny
plánované starty v den testování.
DC 5.5.3.3. Testování krve může být provedeno před, po nebo místo testování
moči. Pokud se nepodařilo dvakrát napíchnout žílu, smí být pokus opakován až
po 24 hodinách. Po žádném závodníkovi se nesmí požadovat, aby poskytl více
než dva vzorky krve během 48 hodin. Celkové množství odebrané krve v tomto
období nesmí přesáhnout 20 ml. Vzorky krve musí být vždy odebírány lékařem
nebo školeným zdravotním profesionálem, zkušeným v odběrech vzorků krve.
Krev smí být analyzována pouze na přítomnost EPO, GH nebo jiných
zakázaných látek a metod.
DC 5.5.3.4. Závodník musí uvést následující údaje na formuláři o odběru vzorku
(DC 5.5.1.1):
a) užití jakýchkoli léků, které by mohli ovlivnit napíchnutí žíly, především ty, které
mají vliv na srážení krve (např. aspirin, warfarin, nesteroidní protizánětlivé
činitele);
b) jakékoli další medikamenty nebo výživové doplňky, které závodník užil
v předchozích třech (3) dnech;
c) jakékoli poruchy krvácení;
d) jakékoli transfúze krve nebo krevních produktů, které závodník obdržel v průběhu
šesti předchozích měsíců a důvod této transfúze.
DC 5.5.3.5. Závodník si musí vybrat jednu sadu pro odběr krve, otevřít ji,
zkontrolovat obsah a postavit jí na stůl před sebe. Odběrový agent musí vysvětlit
závodníkovi postup odběru. Závodník bude požádán, aby si během odběru
vzorku sedl nebo lehl. Osoba provádějící odběr očistí kůži desinfekcí, a za
sterilních podmínek a použití nové injekční stříkačky na jedno použití, odebere
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přibližně 12 ml krve. Krev a/nebo sérum bude poté připravena a uložena
náležitým způsobem. Pro vzorky krve se nepoužívají samostatné nádoby A a B.
DC 5.5.3.6. Odběrový agent zkontroluje, že se číselné kódy na zkumavkách a
bezpečnostních nádobách shodují a zaznamená kontrolní čísla do daného
formuláře (jak je popsáno v DC 5.5.1.1). Závodník musí potvrdit, že se číselné
kódy shodují a byly správně zaznamenány.
DC 5.5.3.7. Odstředění (centrifugace) zkumavky s krevním sérem může být
požadována před zapečetěním zkumavky s krevním sérem do bezpečnostní
nádoby. Závodník musí kontrolovat, jak odběrový agent umísťuje zkumavky
s krví do označené bezpečnostní nádoby a tuto nádobu zapečetí. Závodník musí
potvrdit svým podpisem, že celý odběr probíhal podle výše zmíněného postupu.
Závodník musí také zaznamenat jakékoli nesrovnalosti nebo odchylky v postupu,
kterých si povšiml. Ve formuláři musí být také zaznamenány jakékoli
nesrovnalosti nebo odchylky v postupu, které zaznamenali akreditovaný zástupce
závodníka (pokud je přítomen), odběrový agent, člen(ové) dopingové komise
nebo personál v místě odběru. Formulář musí být také podepsán odběrovým
agentem, který byl svědkem odběru a akreditovaným zástupcem závodníka
(pokud je přítomen). Závodník obdrží kopii formuláře.
DC 5.5.3.8. Pokud závodník odmítne poskytnout vzorek krve, odběrový agent to
musí zaznamenat do formuláře Dopingové kontroly, podepsat formulář a požádat
závodníka, aby formulář také podepsal.
DC 5.5.3.9. Dodatečné postupy pro odběr krve mohou být stanoveny ve Směrnicích
postupů při testování krve, které může čas od času modifikovat Kontrolní komise
dopingové kontroly a musí být schváleny výkonným orgánem FINA.
DC 5.5.4 Koordinace testování. FINA a Členská federace musí neprodleně oznámit
ukončené testy WADA administrativnímu centru, aby se vyhnuli zdvojenému
testování.
DC 5.6 Ukončení kariéry a opětovné vrácení do soutěží
DC 5.6.1 Závodník, který byl začleněn FINA do registrovaného seznamu testování
FINA, podléhá stále těmto Anti-dopingovým pravidlům, včetně povinnosti být
k dispozici pro neohlášené testování, pokud a do té doby, dokud závodník neoznámí
FINA, že ukončil svojí sportovní kariéru.
DC 5.6.2 Závodník, který ohlásil ukončení kariéry FINA nesmí opět zahájit závodní
činnost, pokud nevyrozumí FINA minimálně devět (9) měsíců před předpokládaným
návratem do soutěží a musí být k dispozici pro neohlášené mimo soutěžní testování,
kdykoli během doby před svým aktuálním návratem do soutěží.
DC 6
Analýza vzorků
Vzorky Dopingové kontroly musí být analyzovány v souladu s následujícími principy:
DC 6.1 FINA musí posílat vzorky Dopingové kontroly na analýzu pouze do laboratoří
akreditovaných WADA nebo jinak schválených WADA. Výběr WADA akreditované
laboratoře (nebo jiné metody schválené WADA), která bude použita pro analýzu vzorku,
záleží výhradně na rozhodnutí FINA.

11

DC 6.2 Vzorky Dopingové kontroly musí být analyzovány tak, aby byly odhaleny Zakázané
látky nebo Metody uvedené na Seznamu zakázaných látek a další látky, jak může být
stanoveno WADA na základě Článku 4.5 Kodexu (Monitorovací program).
DC 6.3 Žádný vzorek nesmí být použit k jinému účelu než ke stanovení látek (nebo tříd látek)
nebo metod uvedených na Zakázaném seznamu nebo jinak určených WADA na základě
Článku 4.5 Kodexu (Monitorovací program), bez písemného souhlasu Závodníka.
DC 6.4 Laboratoře musí analyzovat vzorky Dopingové kontroly a podat zprávu o výsledcích
v souladu s Mezinárodními standardy pro laboratorní analýzy.
DC 6.5 Pro analýzu krve nesmí být žádný vzorek B.
DC 7

Administrace výsledků

DC 7.1 Administrace výsledků testů požadovaných FINA
DC 7.1.1 Výsledky analýz musí být zaslány FINA v zakódované formě, ve zprávě
podepsané autorizovaným zástupcem laboratoře. Veškerá komunikace musí být
vedena tak, aby byla zachována důvěrnost výsledků analýz.
DC 7.1.2 Při obdržení pozitivních výsledků analýzy, musí Revizní komise dopingové
kontroly nebo jí určená osoba, provést kontrolu, aby určila jestli: (a) byla udělena
výjimka z důvodu léčebného užití, nebo (b) jestli na základě dokumentace předložené
FINA došlo ke zjevnému porušení Mezinárodních standardů pro testování nebo
laboratorních analýz, které narušují platnost Pozitivního výsledku analýzy.
DC 7.1.3 Pokud počáteční kontrola výsledků podle DC 7.1.2 neukáže, že byla udělena
výjimka z důvodu léčebného užití, nebo nedošlo ke zjevnému porušení
Mezinárodních standardů pro testování, FINA musí okamžitě vyrozumět Závodníka
prostřednictvím jeho Členské federace: (a) o Pozitivním výsledku analýzy; (b) o
porušení Anti-dopingových pravidel, nebo v případě podle DC 7.1.4 o popisu
dodatečného šetření, které bude provedeno, aby se zjistilo, zda byla porušena Antidopingová pravidla; (c) o právu Závodníka okamžitě požadovat analýzu vzorku B,
pokud Závodník neučiní takový požadavek, pak analýza vzorku B nebude brána
v úvahu; (d) o právu Závodníka a/nebo jeho zástupce být přítomen otevření a analýze
vzorku B, pokud je tato analýza požadována; (e) o právu Závodníka požadovat kopie
laboratorní dokumentace vzorků A i B, které obsahují informace podle požadavků
Mezinárodních standardů pro laboratorní analýzy.
DC 7.1.4 Revizní komise dopingové kontroly nebo jí určená osoba, musí také provést
následné kontrolní šetření zjevného porušení Anti-dopingových pravidel, jak je
vyžadováno v souladu se Seznamem zakázaných látek nebo je jinak nezbytné. Po
ukončení takového následného šetření, musí FINA okamžitě vyrozumět Závodníka
prostřednictvím jeho Členské federace o výsledcích následného šetření a o tom jestli
FINA prohlašuje, že byla porušena Anti-dopingová pravidla.
DC 7.1.5 FINA musí okamžitě vyrozumět Závodníka nebo jinou osobu, které se sankce
týkají prostřednictvím Závodníka nebo členské federace dané osoby o Antidopingovém pravidle, které se jeví jako porušené a uvést důvod takového porušení.
DC 7.1.6 Musí být učiněny kroky, aby testování vzorku B bylo provedeno do tří týdnů
po podání zprávy podle DC 7.1.3.
DC 7.1.7 Test vzorku B se provádí, aby se potvrdilo, zda tento vzorek ukáže přítomnost
stejné zakázané látky, jaká byla zjištěna ve vzorku A, nebo vypoví o užití stejné
zakázané metody, ale závodník může akceptovat výsledky testu vzorku A, tím, že to
dá na vědomí FINA do čtrnácti (14) dnů od obdržení zprávy, že vzorek A ukázal
přítomnost zakázané látky nebo užití zakázané metody. Nicméně Závodník, který
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akceptoval výsledek testu vzorku A má právo na slyšení před Dopingovou komisí
FINA.
DC 7.1.8 Závodník a/nebo jeho zástupce má právo se účastnit analýzy vzorku B. Totéž
platí pro zástupce Členské federace Závodníka a také pro zástupce FINA.
DC 7.1.9 Pokud je test vzorku B negativní, celý trest musí být považován za negativní a
musí o tom být informován Závodník, jeho Členská federace a FINA.
DC 7.1.10 Pokud je test vzorku pozitivní a ukáže přítomnost Zakázané látky nebo užití
zakázané metody, musí být o výsledku podána zpráva Závodníkovi, jeho Členské
federaci a Dopingové komisi FINA, aby mohla dále rozhodnout podle Pravidla C
21.5.
DC 7.1.11 Zástupce FINA může, na základě doporučení Dopingové kontrolní komise,
určit kdykoli poté co byl výsledek analýzy u vzorku A shledán pozitivním a před
konečným rozhodnutím v řízení Dopingové kontroly, že neexistují dostatečné
vědecké nebo faktické podklady, aby se dále pokračovalo v řízení proti danému
Závodníkovi.
DC 7.1.12 Zástupce FINA může, po konzultaci s Dopingovou kontrolní komisí, dočasně
pozastavit činnost Závodníkovi před tím, než bude mít příležitost k řádnému slyšení,
na základě Pozitivního výsledku analýzy vzorku A Závodníka a kontrole popsané
v DC 7.1.2. Pokud je Závodníkovi dočasně pozastavena činnost, bude buď slyšení
podle DC 8 posunuto na datum, které předejde značným předsudkům proti
Závodníkovi, nebo musí být dána Závodníkovi možnost předběžného slyšení před
dočasným pozastavením činnosti, nebo v přijatelné době po dočasném pozastavení
činnosti.
DC 7.2 Administrace výsledků testů požadovaných Členskými federacemi
Administrace výsledků prováděných Členskými federacemi musí být v souladu s obecnými
principy efektivní a objektivní administrace výsledků, která se řídí detailními nařízeními
danými v Článku 7.1. O výsledcích všech Dopingových kontrol musí být podána zpráva
FINA do 14 dnů od ukončení procesu administrace výsledků Členské federace. O jakémkoli
zjevném porušení Anti-dopingových pravidel Závodníkem, který je členem dané Členské
federace, musí být neprodleně podána zpráva příslušné komisi, která je ustavena na základě
pravidel Členské federace nebo národního práva. O jakémkoli zjevném porušení Antidopingových pravidel Závodníky, kteří jsou členy jiné Členské federace, musí být neprodleně
podána zpráva dané členské federaci.
DC 8

Právo na spravedlivé slyšení

DC 8.1 Při Dopingových kontrolách prováděných FINA, nebo při posuzování dodatečných
sankcí v souvislosti s Dopingovými kontrolami prováděnými MOV, nebo při postupu
popsaném v DC 5.2.5, musí dát FINA Závodníkovi nebo jiné osobě příležitost ke slyšení
před Dopingovou komisí FINA, jak je stanoveno v Pravidle C 21, které musí respektovat
následující principy:
• včasné slyšení;
• objektivní a nezávislou porotu;
• právo být zastupován poradcem, kterého hradí daná osoba;
• právo být řádně a včas informován o údajném porušení Anti-dopingových pravidel;
• právo odpovědět na údajné porušení Anti-dopingových pravidel a z něho
vyplývajících následků;
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•
•
•

právo všech stran na předložení důkazů, včetně práva na předvolání a výslech svědků
(záleží na rozhodnutí poroty, zda přijme svědectví po telefonu nebo v písemné formě);
právo osoby na tlumočníka při slyšení, přičemž Dopingová komise určí totožnost a
odpovědnost za úhradu nákladů na tlumočníka;
a další včasná, písemná, promyšlená rozhodnutí.

Slyšení konaná v souvislosti se Soutěží mohou být vedena urychleným způsobem.
DC 8.2 Slyšení, která jsou důsledkem testování Členské federace
DC 8.2.1 Pokud se zjistí, na základě výsledků administračního procesu popsaného
v Článku 7, že nastalo porušení Anti-dopingových pravidel v souvislosti s testováním
Členské federace, Závodník nebo zúčastněná osoba musí být předvoláni před
disciplinární komisi Členské federace Závodníka nebo zúčastněné osoby na slyšení,
aby se rozhodlo zda došlo k porušení těchto Anti-dopingových pravidel a pokud se
tak stalo, jaké ponesou následky.
DC 8.2.2 Slyšení podle Článku 8.2 musí být ukončena urychleně a ve všech případech
do tří měsíců od uzavření výsledků administračního procesu popsaného v článku 7.
Slyšení vedená v souvislosti se Soutěží mohou být vedena urychleným procesem.
Pokud je slyšení opožděno déle než tři měsíce, FINA může stanovit, že případ bude
přednesen přímo před Dopingovou komisí FINA, na zodpovědnost a náklady Členské
federace.
DC 8.2.3 Členská federace musí FINA plně informovat o stavu neukončených případů a
o výsledcích všech slyšení.
DC 8.2.4 FINA má právo účastnit se slyšení jako pozorovatel.
DC 8.2.5 Závodník i další osoba se mohou vzdát slyšení tím, že uznají porušení těchto
Anti-dopingových pravidel a přijmou Následky v souladu s Články 9 a 10, jak jsou
navrženy Členskou federací.
DC 8.2.6 Proti rozhodnutí členských federací ohledně výsledku slyšení nebo přijetí
Následků Závodníkem nebo jinou osobou se lze odvolat podle Článku 13.
DC 8.2.7 Rozhodnutí o slyšení přijatá Členskou federací nesmí být předmětem dalšího
administrativního zkoumání na národní úrovni, s výjimkou jak je stanoveno v Článku
13 nebo požadováno daným národním soudem.
DC 8.2.8 Slyšení členských federací musí akceptovat principy popsané v DC 8.1.
DC 9

Automatická diskvalifikace jednotlivých výsledků

Porušení Anti-dopingových pravidel při testování v soutěži automaticky vede k Diskvalifikaci
individuálních výsledků dosažených v tomto Závodě se všemi Následky, včetně ztráty
medailí, bodů a cen.
DC 10

Sankce pro jednotlivce

DC 10.1 Porušení Anti-dopingových pravidel během nebo ve spojitosti se soutěží může
vést k Diskvalifikaci všech individuálních výsledků Závodníka dosažených v této soutěži
se všemi Následky, včetně ztráty medailí, bodů a cen, s výjimkou jak je stanoveno v DC
10.1.1.
DC 10.1.1 Pokud Závodník prokáže, že na porušení pravidel nenese vinu nebo nebyly
porušeny z nedbalosti, pak individuální výsledky Závodníka v dalších závodech
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nebudou diskvalifikovány, vyjma případů pokud je pravděpodobné, že výsledky
Závodníka v jiných závodech, než při kterém došlo k porušení Anti-dopingových
pravidel, byly ovlivněny porušením Anti-dopingových pravidel Závodníkem.
DC 10.2 S výjimkou specifikovaných látek uvedených v DC 10.3, je doba Zákazu činnosti
za porušení DC 2.1 (přítomnost Zakázaných látek nebo jejich metabolitů nebo
Značkovačů), DC 2.2 (Užití nebo pokus o užití Zakázaných látek nebo Zakázaných
metod) a DC 2.6 (Držení Zakázaných látek a metod) následující:
První porušení:

Zákaz činnosti na dva (2) roky.

Druhé porušení:
Doživotní zákaz činnosti.
Závodník nebo jiná osoba má v každém případě právo před určením doby Zákazu činnosti,
prokázat základ pro zrušení nebo snížení těchto sankcí, jak je stanoveno v DC 10.5.
DC 10.3 Seznam Zakázaných látek může určit specifikované látky, které jsou náchylné
k nevědomému porušení Anti-dopingových pravidel, vzhledem k jejich obecné
dostupnosti v medicínských produktech nebo u kterých je menší pravděpodobnost, že
budou úspěšně zneužité jako dopingové náhražky. Pokud může Závodník dokázat, že
záměrem Užití takové specifikované látky nebylo zlepšení sportovního výkonu, doba
Zákazu činnosti stanovená v DC 10.2 bude změněna následovně:
První porušení:
Minimálně varování a důtka a žádná doba Zákazu činnosti
v budoucích Soutěžích, a maximálně jeden (1) rok Zákazu činnosti.
Druhé porušení:

Zákaz činnosti na dva (2) roky.

Doživotní zákaz činnosti.
Třetí porušení:
Závodník nebo jiná osoba má v každém případě právo před určením doby Zákazu činnosti,
prokázat základ pro zrušení nebo snížení (v případě druhého a třetího porušení) těchto sankcí,
jak je stanoveno v DC 10.5.
DC 10.4 Doba Zákazu činnosti za porušení jiných Anti-dopingových pravidel je:
DC 10.4.1 Za porušení DC 2.3 (odmítnutí nebo bránění odběru vzorku) nebo DC 2.5
(falšování Dopingové kontroly) je doba Zákazu činnosti stanovená v DC 10.2.
DC 10.4.2 Za porušení DC 2.7 (Rozšiřování) nebo DC 2.8 (podávání Zakázaných látek
nebo Zakázaných metod) je doba Zákazu činnosti minimálně čtyři (4) roky a může
být až na doživotí. Porušení Anti-dopingových pravidel týkající se nezletilého musí
být považováno za obzvláště závažné a pokud je spácháno podpůrným personálem
Závodníka při porušeních jiných než u specifikovaných látek stanovených v DC 10.3,
musí mít za následek doživotní Zákaz činnosti takové osoby. Navíc porušení
takových Pravidel, která současně porušují nesportovní právo a předpisy, by mělo být
oznámeno příslušným administrativním, profesionálním nebo právním úřadům.
DC 10.4.3 Za porušení DC 2.4 (neudání místa pobytu a nedostavení se k testování) je
doba Zákazu činnosti při prvním porušení do 2 let. Následné porušení má za následek
Zákaz činnosti na minimálně 2 roky.
DC 10.5 Zrušení nebo snížení Zákazu činnosti na základě zvláštních okolností.
DC 10.5.1 Pokud Závodník prokáže v individuálním případě týkajícím se porušení Antidopingových pravidel podle DC 2.1 (přítomnost Zakázané látky nebo jejích
Metabolitů nebo Značkovačů) nebo Užití Zakázané látky nebo Zakázané metody
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podle DC 2.2, že nenese žádnou vinu, nebo že nebylo způsobeno nedbalostí, je doba
zákazu činnosti jinak platná pro tento případ zrušena. Pokud jsou Zakázaná látka
nebo její Značkovače nebo Metabolity nalezeny ve vzorku Závodníka při porušení
DC 2.1 (přítomnost Zakázané látky), Závodník musí také prokázat, jak se Zakázaná
látka dostala do jeho systému, aby mohla být doba Zákazu činnosti zrušena. Pokud je
použit tento Článek a doba Zákazu činnosti, která by byla jinak stanovena je zrušena,
nesmí být porušení Anti-dopingových pravidel považováno za porušení, v omezeném
případě pro stanovení doby Zákazu činnosti při několikanásobném porušení podle DC
10.2, 10.3 a 10.6.
DC 10.5.2 Toto DC 10.5.2 se vztahuje pouze na porušení Anti-dopingových pravidel
vztahujících se k DC 2.1 (přítomnost Zakázané látky nebo jejích Metabolitů nebo
Značkovačů), Užití Zakázané látky nebo Zakázané metody podle DC 2.2, nedostavení
se k odběru vzorku podle DC 2.3, nebo podání Zakázané látky nebo Zakázané
metody podle DC 2.8. Pokud závodník prokáže v individuálním případě týkajícím se
takového porušení, že na něm nenese vinu nebo nebylo způsobeno z nedbalosti, pak
může být doba Zákazu činnosti snížena, ale snížená doba Zákazu činnosti nesmí být
menší než jedna polovina minimální doby Zákazu činnosti, která by byla jinak
udělena. Pokud by měla udělená doba Zákazu činnosti být doživotní, snížená doba na
základě těchto sankcí nesmí být kratší než 8 let. Pokud jsou Zakázaná látka nebo její
Značkovače nebo Metabolity nalezeny ve vzorku Závodníka při porušení DC 2.1
(přítomnost Zakázané látky), Závodník musí také prokázat, jak se Zakázaná látka
dostala do jeho systému, aby mohla být doba Zákazu činnosti snížena.
DC 10.5.3 Výkonný zástupce FINA může také snížit dobu Zákazu činnosti
v individuálním případě, kdy Závodník poskytl značnou pomoc FINA, jejímž
výsledkem je, že FINA odhalí nebo usvědčí porušení Anti-dopingových pravidel
jinou osobou, týkající se Držení podle DC 2.6.2 (držení podpůrným personálem
Závodníka), DC 2.7 (Rozšiřování), nebo DC 2.8 (podávání Závodníkovi).Snížená
doba Zákazu činnosti nesmí být menší než jedna třetina minimální doby Zákazu
činnosti jinak stanovené. Pokud by měla udělená doba Zákazu činnosti být doživotní,
snížená doba na základě tohoto Článku nesmí být kratší než 8 let.
DC 10.6 Pravidla pro některá možná mnohonásobná porušení
DC 10.6.1 Pro účely udělení sankcí podle DC 10.2, 10.3 a 10.4, musí být uvažováno o
druhém porušení Anti-dopingových pravidel pro účely udělení sankcí pouze pokud
FINA může prokázat, že Závodník nebo jiná osoba spáchal druhé porušení Antidopingových pravidel, poté co Závodník nebo jiná osoba obdrželi oznámení, nebo
poté co FINA učinila dostatečný pokus předat zprávu o prvním porušení Antidopingových pravidel; pokud toto FINA nemůže prokázat, porušení se musí
považovat za první porušení a vznesené sankce musí být na základě porušení
pravidla, které nese přísnější sankce.
DC 10.6.2 Pokud je Závodník, na základě té samé dopingové kontroly, shledán vinným
z porušení Anti-dopingových pravidel týkajících se jak specifikované látky podle DC
10.3 tak další Zakázané látky nebo Zakázané metody, Závodník musí být posuzován
jako by spáchal jedno porušení Anti-dopingových pravidel, ale vznesené sankce musí
být na základě Zakázané látky nebo Zakázané metody, která nese přísnější sankce.
DC 10.6.3 Pokud je Závodník shledán vinným, že porušil dvě různá Anti-dopingová
pravidla, jedno týkajících se specifikované látky řídící se sankcemi stanovenými v
DC 10.3 (specifikované látky) a další týkající se Zakázané látky nebo Zakázané
metody řídící se sankcemi stanovenými v DC 10.2 nebo porušení řídící se sankcemi
stanovenými v DC 10.4.1, musí být doba Zákazu činnosti vznesená za druhé porušení
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minimálně dva roky Zákazu činnosti a maximálně tři roky Zákazu činnosti. Jakýkoli
Závodník, kterému bylo prokázáno třetí porušení Anti-dopingových pravidel, které se
týká jakékoli kombinace specifikovaných látek podle DC 10.3 a jakéhokoli jiného
porušení Anti-dopingových pravidel podle DC 10.2 nebo 10.4.1, musí obdržet trest
doživotního Zákazu činnosti.
DC 10.7 Mimo automatickou diskvalifikaci výsledků v Soutěži, při které byl zjištěn
pozitivní vzorek podle DC 9 (automatická diskvalifikace individuálních výsledků), jsou i
všechny další výsledky soutěže dosažené ve dni odebrání pozitivního vzorku (ať již
v soutěži nebo mimo soutěž), nebo jiná porušení dopingových pravidel, během zahájení
jakéhokoli dočasného pozastavení nebo Zákazu činnosti, pokud spravedlnost nevyžaduje
jinak, diskvalifikovány se všemi z toho plynoucími následky včetně vrácení medailí, bodů
nebo cen.
DC 10.8 Doba Zákazu činnosti začíná dnem, kdy bylo na Slyšení rozhodnuto o udělení
Zákazu činnosti nebo pokud bylo slyšení odmítnuto, nebo dnem kdy byl Zákaz činnosti
uznán nebo jinak určen. Jakákoli doba dočasného trestu (ať už uděleného nebo dobrovolně
přijatého) je započítána do celkové doby Zákazu činnosti. Kde to vyžaduje spravedlnost,
jako např. při zpoždění při procesu Slyšení nebo jiných aspektech Dopingové kontroly,
které nejsou zaviněny Závodníkem, může začít doba Zákazu činnosti co nejdříve, i
počínaje dnem odběru vzorku.
DC 10.9 Žádná osoba, které byla zakázána činnost, se nesmí během doby po kterou jí je
činnost zakázána účastnit žádným způsobem Soutěže nebo aktivity (mimo autorizované
anti-dopingové vzdělávání nebo rehabilitační programy) autorizované nebo organizované
FINA nebo jakoukoli Členskou federací. Dále při porušení jakéhokoli pravidla, které se
netýká specifikovaných látek, jak je popsáno v DC 10.3, část nebo veškerá finanční
podpora spojená se sportem nebo jiné výhody spojené se sportem, které obdrží taková
osoba, budou zadrženy FINA a Členskými federacemi. Osoba, které byla zakázána
činnost na dobu delší než čtyři roky se může, po uplynutí čtyř let Zákazu činnosti, účastnit
domácí sportovní soutěže v jiném sportu než v jakém podléhal právnímu řádu FINA a
jejích Členských federací, ale pouze tehdy pokud domácí soutěž není takové úrovně, aby
se tato osoba mohla kvalifikovat přímo nebo nepřímo do soutěže (nebo nashromáždit
body) národního mistrovství nebo na mezinárodní soutěž.
DC 10.10 Podmínkou pro opětovné získání povolení činnosti na konci specifikované doby
Zákazu činnosti je, že Závodník musí být kdykoli během doby dočasného pozastavení
činnosti nebo Zákazu činnosti k dispozici pro mimo soutěžní testování FINA, dané
Členské federace a jakékoli Anti-dopingové organizace, která má oprávnění k testování, a
musí poskytnout současné a přesné informace o místě pobytu, jak je stanoveno v DC
5.4.4. Pokud Závodník, kterého se týká Zákaz činnosti ukončí sportovní kariéru a je
vyjmut z Registru testovaných závodníků a později požádá o opětovné zařazení, pak
takový Závodník může být opětovně zařazen do seznamu až poté, co své rozhodnutí
oznámil FINA a dané Členské federaci a podrobil se mimo soutěžnímu testování po dobu,
která se rovná delší době stanovené DC 5.6.2 nebo době Zákazu činnosti zbývající ode
dne, kdy Závodník ukončil kariéru. Během takové zbývající doby Zákazu činnosti,
minimálně tři testy musí být provedeny členskou federací Závodníka s minimálním
odstupem tří měsíců mezi jednotlivými testy.O výsledcích těchto testů musí být podána
zpráva FINA. Dále, bezprostředně před koncem doby Zákazu činnosti musí Závodník
podstoupit testování provedené FINA na Zakázané látky a Metody v mimo soutěžním
testování. Jakmile vyprší doba Zákazu činnosti Závodníka a Závodník splnil podmínky
opětovného zařazení, pak mu bude činnost automaticky obnovena. Závodník ani jeho
Členská federace nemusí zasílat žádnou žádost.
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DC 11

Následky pro družstva

DC 11.1 Pokud bylo jakékoli anti-dopingové pravidlo porušeno členem štafety nebo dua
nebo družstva v synchronizovaném plavání nebo synchronizovaných skocích do vody, je
ze soutěže diskvalifikováno duo nebo družstvo.
DC 11.2 Družstvo vodního póla, ve kterém více jak jeden hráč porušil tato pravidla ve
spojitosti se Soutěží, mimo porušení pravidla týkajícího se specifikované látky podle DC
10.3, musí být diskvalifikováno ze zápasu(ů) v Soutěži, ve které se tito hráči účastnili, a
druhému družstvu/ostatním družstvům bude přiznána výhra se skóre 5 : 0, pokud vlastní
stav utkání nebyl vyšší. O dalších sankcích vůči družstvu může rozhodnout FINA.
V případě, kdy více než jeden člen družstva byl upozorněn na možné porušení Antidopingových pravidel podle Článku 7 v souvislosti se Soutěží, se pak musí podrobit
testování v Soutěži i celé družstvo.
DC 12

Sankce a náklady vyměřené členským federacím

DC 12.1 Pokud byla dopingová pravidla čtyřikrát a více porušena Závodníky ze stejné
Členské federace ve stejné disciplíně během období dvanácti (12) měsíců od prvního
porušení a pokud byli potrestání podle DC 10.2 nebo DC 10.4.2, tato Členská federace
bude vyloučena z účasti v dané disciplíně na dvacetčtyři (24) měsíců. Porušení
dopingového pravidla, které se právě právně posuzuje a bylo oznámeno na FINA její
Členskou federací nebo Národní Anti-dopingovou organizací, není zahrnuto do tohoto
pravidla.
DC 12.2 Členské federace musí uhradit FINA veškeré náklady (včetně laboratorních
poplatků a cestovních nákladů), které vznikly v souvislosti porušením dopingových
pravidel osobou organizovanou v této Členské federaci.
DC 12.3 Členské federace musí uhradit FINA veškerá náklady na tlumočníka, kterého musí
FINA zaplatit podle DC 8.
DC 12.4 Členské federace, které nevyvinuly dostatečnou snahu informovat FINA o tom,
kde může být Závodník zastižen pro mimo soutěžní testování bez předchozího oznámení
mohou být pokutovány FINA částkou ve výši až do jednohotisíce amerických dolarů
(1.000,- USD) na závodníka.
DC 12.5 Vyjma nákladů a honorářů pro právníky, které mohou být stanoveny CAS –
Arbitrážní soud pro sport, není FINA ani její zástupci neodpovídají vůči závodníkovi nebo
Členské federaci za žádné náklady, škody nebo jiné ztráty, které jsou důsledkem kroků
vedených FINA na základě těchto Dopingových pravidel.
DC 13

Odvolání

DC 13.1 Proti rozhodnutím na základě těchto Anti-dopingových pravidel se lze odvolat, jak
je stanoveno níže v DC 13.2 až 13.4. Taková rozhodnutí zůstávají v platnosti i v průběhu
odvolání, pokud odvolací orgán nerozhodne jinak. Před tím, než je zahájeno odvolací
řízení, musí být provedeny veškeré kontroly následující po rozhodnutí, které stanovují tato
Anti-dopingová pravidla.
DC 13.2 Odvolání může být výlučně podáno na základě ustanovení tohoto DC 13.2
v případech: rozhodnutí, že bylo spácháno porušení Anti-dopingových pravidel,
rozhodnutí o udělení Následků za porušení Anti-dopingových pravidel, rozhodnutí, že
nebylo porušeno žádné Anti-dopingové pravidlo, rozhodnutí, že FINA nemá dostatečnou
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pravomoc rozhodnout o údajném porušení Anti-dopingových pravidel nebo z toho
plynoucích Následků, a rozhodnutí stanovit Dočasné přerušení jako výsledek Dočasného
slyšení nebo jakkoli při porušení DC 7.1.2.
DC 13.2.1 V případech, které vzniknou v Závodě při Mezinárodní soutěži nebo
v případech týkajících se Závodníků na mezinárodní úrovni, je možné se odvolat proti
rozhodnutí výhradně k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) v souladu s ustanoveními
odpovídajícími takovému soudu.
DC 13.2.2 V případech týkajících se Závodníků, kteří nemají právo se odvolat podle DC
13.2.1, musí mít každá Členská federace k dispozici odvolací řízení, které respektuje
následující principy: včasné slyšení, spravedlivý a objektivní orgán slyšení; právo být
zastupován poradcem na vlastní náklady; a včasné, písemné, odůvodněné rozhodnutí.
Právo FINA na odvolání proti rozhodnutí slyšení Členské federace je stanoveno v DC
13.2.3.
DC 13.2.3 V případech podle DC 13.2.1 mají následující strany právo odvolat se k CAS:
(a) Závodník nebo jiná osoba, která je předmětem rozhodnutí, proti kterému se
odvolává; (b) druhá strana v případu, ve kterém bylo vydané rozhodnutí; (c) FINA a
jakákoli jiná Anti-dopingová organizace na základě jejíchž pravidel mohly být sankce
uděleny; (d) Mezinárodní olympijský výbor, kde by mohlo rozhodnutí mít vliv ve
vztahu k Olympijským hrám, včetně rozhodnutí ovlivňující oprávněnost startu na
OH; (e) WADA. V případech podle DC 13.2.2, strany, které mají právo se odvolat ke
kontrolnímu orgánu na národní úrovni jsou stanoveny v pravidlech Členské federace,
ale minimálně má právo se odvolat: (a) Závodník nebo jiná osoba, která je
předmětem rozhodnutí, proti kterému se odvolává; (b) druhá strana v případu, ve
kterém bylo vydané rozhodnutí; (c) FINA; (d) WADA. V případech podle Článku
13.2.2 má WADA a FINA také právo se odvolat k CAS s ohledem na rozhodnutí
kontrolního orgánu na národní úrovni.
DC 13.3 Odvolání proti rozhodnutí udělujícím nebo zamítajícím výjimky z léčebných
důvodů.
Proti rozhodnutí WADA udělit nebo zamítnout výjimku z léčebných důvodů se může k CAS
odvolat výhradně: Závodník, FINA, nebo Národní Anti-dopingová organizace, nebo jiný
orgán určený Členskou federací, který udělil nebo zamítl danou výjimku. Proti rozhodnutí
zamítajícím udělení výjimky z léčebných důvodů, která nebyla zrušena WADA, se mohou
odvolat Závodníci na mezinárodní úrovni k CAS a ostatní Závodníci ke kontrolnímu orgánu
na národní úrovni, jak stanovuje Článek 13.2.2. Pokud kontrolní orgán na národní úrovni zruší
rozhodnutí o zamítnutí výjimky z léčebných důvodů, pak se může FINA a WADA proti
tomuto rozhodnutí odvolat k CAS.
DC 13.4 Odvolání proti rozhodnutí na základě Článku 12
Proti rozhodnutí FINA na základě Článku 12 je možné se odvolat výhradně k CAS.
DC 13.5 Lhůta pro podání odvolání k CAS je dvacetjedna (21) dní od data obdržení
rozhodnutí stranou, která se odvolává a FINA. Nehledě na výše uvedené, následující
postup platí v souvislosti s odvoláními podanými stranou oprávněnou se odvolat, ale která
nebyla stranou při řízení, která vedla k rozhodnutí, jichž se odvolání týká:
•

Ve lhůtě deseti (10) dnů od obdržení rozhodnutí má taková strana(y) právo požádat
orgán, který rozhodnutí vydal o kopii spisu na jehož základě rozhodoval.
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•

Pokud byl takový požadavek vznesen ve výše zmíněné lhůtě, pak začíná běžet nová
lhůta pro zúčastněnou stranu pro odvolání, od data, kdy byla obdržena kopie spisu.

DC 13.6 V případě, že bylo podáno odvolání k CAS jednou stranou, všechny ostatní strany,
jichž se může rozhodnutí týkat, v souvislosti s daným případem, mají právo přidat se
k odvolacímu řízení.
DC 14

Členské federace: zahrnutí Pravidel FINA, podávání zpráv a uznání

DC 14.1 Všechny Členské federace se musí řídit těmito Anti-dopingovými pravidly.
Nařízení Členských federací musí stanovit, že všechna Pravidla FINA, včetně Antidopingových pravidel musí být začleněna a musí být přímo použitelná a musí se podle
nich přímo řídit: Závodníci, Podpůrný personál závodníka, trenéři, lékaři, vedoucí
družstev a klubů a zástupci federace na základě právních předpisů dané Členské federace.
DC 14.2 Všechny Členské federace musí začlenit do svých předpisů pravidla postupu,
potřebná k efektivnímu použití těchto Anti-dopingových pravidel FINA, včetně určení
osoby/osob nebo orgánů odpovědných za používání těchto pravidel.
DC 14.3 Členské federace musí podávat čtvrtletně (31.3., 30.6., 30.9., 31.12) zprávy na
FINA o všech výsledcích Dopingových kontrol v rámci jejich pravomoci, které jsou
roztříděné podle Závodníků, s označením každého dne, kdy byl Závodník testován,
orgánu který test prováděl, a jestli byl test prováděn v soutěži nebo mimo soutěž. FINA
musí zveřejnit, v šestiměsíčních intervalech, zprávy o všech testech, které FINA a Členské
federace prováděly, roztříděné podle Členské federace a Závodníků, které musí obsahovat
stejné informace, jak bylo uvedeno výše.
DC 14.4 Každá Členská federace musí podat zprávu na FINA o časech všech plaveckých
výkonů, které spadají mezi prvních 50 nejlepších časů na světovém žebříčku FINA
předchozího a stávajícího roku. Zpráva musí být podána na FINA do 60 dnů od výkonu.
Světový žebříček FINA 50 nejlepších časů jsou výkony zveřejněné FINA k 31.3 pro
výkony v krátkém bazénu a k 31.12. pro výkony na dlouhém bazénu.
DC 14.5 Každá členská federace musí podat zprávu na FINA o výsledcích všech
skokanských výkonů, které spadají mezi 20 nejlepších světových výkonů předchozího a
stávajícího roku. Zpráva musí být podána na FINA do 60 dnů od výkonu.
DC 14.6 Pokud Členská federace obdržela pozitivní nález analýzy některého ze svých
Závodníků, musí zaslat následující informace na FINA a WADA do čtrnácti (14) dnů od
procesu popsaného v DC 7.1.2 a 7.1.3: jméno Závodníka, státní příslušnost, sport a
disciplínu, jestli byl test proveden v soutěži nebo mimo soutěž, datum odběru vzorku a
výsledek analýzy oznámený laboratoří. Členská federace musí také pravidelně informovat
FINA a WADA o stavu a zjištěných faktech jakékoli kontroly nebo postupů vedených na
základě DC 7 (Administrace výsledků), DC 8 (Právo na objektivní slyšení) nebo DC 13
(Odvolání), a o jakémkoli případu, kdy byla zrušena doba Zákazu činnosti podle DC
10.5.1 (Žádná vina nebo nedbalost), nebo snížena podle DC 10.5.2 (Žádná zásadní vina
nebo nedbalost), FINA a WADA musí být poskytnuta písemná a odůvodněná rozhodnutí,
která vysvětlují důvod takového zrušení nebo snížení. Ani FINA ani WADA nesmí
poskytnout tyto informace jiným osobám ve své organizaci než těm, které musí o
výsledcích být informováni, dokud Členská federace informace nezveřejní nebo pokud
opomine splnit povinnost zveřejnit informace jak je stanoveno v DC 14.7.
DC 14.7 Totožnost Závodníků, u kterých byla provedená analýza jejich vzorků pozitivní,
nebo Závodníků nebo jiných osob, kteří porušili jiná Anti-dopingová pravidla nesmí být
zveřejněna ze strany FINA nebo Členské federace, dokud nebylo stanoveno Dočasné

20

pozastavení nebo nebylo prokázáno ve slyšení podle DC 8, že byla porušena Antidopingová pravidla, nebo takové slyšení bylo odmítnuto, nebo prosazení porušení Antidopingových pravidel nebylo včas zpochybněno, Členské federace musí zveřejnit Povahu
anti-dopingového případu.
DC 14.8 Jakékoli rozhodnutí FINA nebo Členské federace, týkající se porušení těchto
Pravidel, musí být uznáno všemi Členskými federacemi, které musí přijmout potřebné
kroky, aby přijali platnost takových výsledků.
DC 15

Uznání rozhodnutí ostatních organizací

Předmět práva na odvolání podle DC 13, testování, výjimky z léčebných důvodů a výsledky
slyšení nebo jakákoli konečná rozhodnutí jakéhokoli Signatáře Kodexu, která jsou v souladu
s Kodexem a jsou v rámci Signatářovi pravomoci, musí být uznána a respektována FINA a
jejími Členskými federacemi. FINA a její Členské federace mohou uznat stejné postupy
jiných orgánů, které nepřijaly Kodex, pokud jsou pravidla takových orgánů jinak v souladu
s Kodexem.
Pokud je podezření, že postup Signatáře nebo jiného orgánu nebyl v souladu s Kodexem
zástupce FINA může rozhodnout o uznání rozhodnutí jako konečného nebo může rozhodnout
o jeho postoupení Dopingové komisi, aby provedla slyšení podle DC 8.
DC 16

Předpis o omezení

Žádná akce vůči Závodníkovi nebo jiné osobě pro porušení těchto Anti-dopingových pravidel,
na základě těchto Pravidel, nesmí být zahájena déle než osm let od data, kdy došlo k porušení
pravidel.
DC 17

Vysvětlení Anti-dopingových pravidel

DC 17.1 Tato Anti-dopingová pravidla musí být interpretována jako nezávislý a autonomní
text a ne ve vztahu k exitujícím zákonům nebo statutům.
DC 17.2 Titulky používané pro jednotlivé části a Články těchto Anti-dopingových pravidel
jsou používány pouze pro usnadnění a nesmí být považovány za součást obsahu těchto
Anti-dopingových pravidel nebo mít jakýkoli vliv na jazyk nařízení ke kterým se vztahují.
DC 17.3 ÚVOD a DODATEK 1 DEIFNICE musí být považovány za nedělitelnou součást
těchto Anti-dopingových pravidel.
DC 17.4 Tato Anti-dopingová pravidla byla přijata v souladu s nařízeními Kodexu. Tato
Anti-dopingová pravidla musí být interpretována způsobem, který je v souladu
s použitými nařízeními Kodexu. Poznámky vysvětlující různá nařízení Kodexu mohou,
kde je to vhodné pomoci pochopení a interpretaci těchto Anti-dopingových pravidel.
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DODATEK 1
DEFINICE VZTAHUJÍCÍ SE K PRAVIDLŮ DOPINGOVÉ KONTROLY
Pozitivní analytický nález. Zpráva z laboratoře nebo jiného schváleného orgánu provádějící
testování, který nalezne ve Vzorku přítomnost Zakázané látky nebo jejích Metabolitů nebo
Značkovačů (včetně zvýšeného množství endogenních látek) nebo důkaz o Použití Zakázané
metody.
Anti-dopingová organizace. Signatář Kodexu, který je odpovědný za přijetí pravidel o
návrzích, uplatňování nebo vyžadování jakékoli části procesu dopingové kontroly.
Závodník. Jakákoli osoba, která se účastní sportu na mezinárodní nebo národní úrovni.
Podpůrný personál Závodníka. Jakýkoli trenér, manažer, agent, zaměstnanec družstva,
oficiální zástupce, lékař nebo zdravotník pracující s nebo ošetřující Závodníka, který se
účastní nebo připravuje na sportovní Soutěž.
Pokus. Vědomá účast v činnosti, která představuje značný krok ve směru chování,
plánovaného tak, aby vrcholil ve spáchání porušení Anti-dopingových pravidel. Antidopingová pravidla nejsou porušena, v případě pouhého pokusu o porušení, pokud daná osoba
přeruší pokus před tím, než byla odhalena třetí osobou nezúčastněnou v Pokusu.
Kodex. Světový Anti-dopingový Kodex.
Soutěž. Série jednotlivých závodů, pořádaných najednou jedním řídícím orgánem. Také
činnost účasti v Závodě.
Tato definice byla změněna od Kodexu, aby byla v souladu s ostatními Pravidly FINA. Na
základě Pravidel FINA má „Soutěž“ stejný význam jako „Závod“ v Kodexu.
Následky porušení Anti-dopingových pravidel. Pokud Závodník nebo jiná osoba poruší
Anti-dopingová pravidla, má to za následek jeden nebo více postihů: (a) Diskvalifikace
znamená, že výsledky Závodníka v dané Soutěži nebo Závodě jsou anulovány, se všemi
následky včetně ztráty medailí, bodů a cen; (b) Zákaz činnosti znamená, že Závodník nebo
jiná osoba je vyloučena na danou dobu z účasti v jakékoli Soutěži nebo v jiných aktivitách
nebo financování jak je stanoveno v Článku DC 10.9; a (c) Dočasné pozastavení, znamená,
že Závodník nebo jiná osoba je dočasně vyloučena z účasti v jakékoli Soutěži před konečným
rozhodnutím při slyšení vedeném podle Článku DC 8 (Právo na spravedlivé slyšení).
Diskvalifikace. Viz. výše Následky porušení Anti-dopingových pravidel.
Dopingová kontrola. Proces zahrnující plánování rozdělení testování, odběr Vzorků a
zpracování, laboratorní analýzu, administraci výsledků, slyšení, odvolání.
Závod. Jednotlivý závod, zápas, hra nebo jednotlivý atletický závod.
Tato definice byla změněna od Kodexu, aby byla v souladu s ostatními Pravidly FINA. Na
základě Pravidel FINA má „Závod“ stejný význam jako „Soutěž“ v Kodexu.
V soutěži. Pro účely rozlišení mezi testováním při soutěži a mimo soutěž je test v soutěži test,
kdy je Závodník vybrán k testování v souvislosti se specifickou Soutěží.
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Zákaz činnosti. Viz. výše Následky porušení Anti-dopingových pravidel.
Mezinárodní soutěž. Je Soutěž, kde je řídícím orgánem Soutěže Mezinárodní olympijský
výbor, FINA, Organizátor významné soutěže nebo jiná mezinárodní sportovní organizace a
nebo jmenuje technické delegáty Soutěže.
Závodník mezinárodní úrovně. Závodníci vybraní FINA na Registrovaný seznam pro
testování.
Mezinárodní standard. Standard, který přijala WADA, aby podpořila Kodex. Soulad
s Mezinárodním standardem (oproti jiné alternativě standardu, praxi nebo postupu) je
dostačující, aby se mohlo dojít k závěru, že postupy určené Mezinárodním standardem byly
provedeny správně.
Organizace pořádající velkou Soutěž. Tento termín se vztahuje k národním Asociacím
Národních olympijských výborů a jiným mezinárodním organizacím slučující více sportů,
které mají funkci řídícího orgánu při jakékoli národní, regionální nebo jiné mezinárodní
soutěži.
Značkovač. Sloučenina, skupina sloučenin nebo biologických parametrů, které označují užití
Zakázané látky nebo Zakázané metody.
Členská federace. Národní nebo regionální právnická osoba, uznaná FINA, jako orgán řídící
sport spadající pod FINA v daném státě nebo regionu.
Metabolit. Jakákoli látky vyprodukovaná při procesu látkové přeměny.
Nezletilec. Osoba, která ještě nedosáhla věku zletilosti, jak je stanoveno daným právním
řádem nebo státem jejího trvalého pobytu.
Národní Anti-dopingová organizace. Právnická(é) osoba(y), určená každým státem, která
má výlučnou autoritu a odpovědnost přijímat a implementovat anti-dopingová pravidla, řídit
odběr Vzorků, administrativu výsledků testů a průběh slyšení, to vše na národní úrovni.
Bez předběžného oznámení. Dopingová kontrola, která se koná bez předchozího varování
Závodníkovi a kde je Závodník soustavně doprovázen od okamžiku oznámení až po
poskytnutí Vzorku.
Bez zavinění nebo nedbalosti. Závodník, který prokáže, že nevěděl nebo ani nepředpokládal,
a nemohl ani vědět nebo předpokládat i s největší opatrností, že užil nebo mu byla podána
Zakázaná látka nebo Zakázaná metoda.
Bez zásadního zavinění nebo nedbalosti. Závodník, který prokáže, že jeho vina nebo
nedbalost, pokud je nazírána na základě všech okolností a vezmou se v úvahu kritéria pro Bez
zavinění nebo nedbalosti, nebyla zásadní ve vztahu k porušenému anti-dopingovému pravidlu.
Mimo soutěž. Dopingová kontrola mimo soutěž.
Účastník. Jakákoli Závodník nebo podpůrný personál Závodníka.
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Osoba. Fyzická osoba nebo organizace nebo jiná právnická osoba.
Vlastnictví. Vlastní, fyzické vlastnictví nebo konstrukční vlastnictví (které platí pouze
v případě, že osoba má výlučnou kontrolu nad Zakázanou látkou/metodou nebo místem, kde
se Zakázaná látka/metoda nachází); pod podmínku, pokud osoba nemá výlučnou kontrolu nad
Zakázanou látkou/metodou nebo místem, kde se Zakázaná látka/metoda nachází, konstrukční
vlastnictví platí pouze v případě, že osoba věděla o přítomnosti Zakázané látky/metody a měla
v úmyslu mít nad ní kontrolu. Pouhé vlastnictví neznamená porušení Anti-dopingových
pravidel, pokud, před obdržením jakéhokoli oznámení, že Osoba porušila Anti-dopingové
pravidlo, tato Osoba podstoupila konkrétní kroky dokazující, že tato Osoba nemá dále
v úmyslu vlastnit a vzdá se předchozího držení.
Seznam Zakázaných látek. Seznam specifikující Zakázané látky a Zakázané metody.
Zakázaná metoda. Jakákoli metoda popsaná na Seznamu Zakázaných látek.
Zakázaná látka. Jakákoli látka popsaná na Seznamu Zakázaných látek.
Předběžné slyšení. Pro účely Článku DC 7.1.2, urychlené zkrácené slyšení, které se koná
před Slyšením podle Článku DC 8 (Právo na objektivní slyšení), které dává Závodníkovi
příležitost Slyšení buď písemnou nebo ústní formou.
Dočasné pozastavení činnosti. Viz. výše Následky.
Seznam registrovaných Závodníků. Seznam Závodníků stanovený FINA, kteří podléhají
jak testování v soutěži, tak mimo soutěž.
Vzorek. Jakýkoli biologický materiál odebraný za účelem Dopingové kontroly.
Falšování. Pozměňování z nečestného úmyslu nebo nesprávný způsob; ovlivňování
nečestným způsobem; nečestné zasahování a pozměňování výsledků nebo bránění
normálnímu průběhu.
Cílové testování. Výběr Závodníků pro testování, kde jsou vybráni specifičtí Závodníci nebo
skupina Závodníků nenáhodným způsobem v určitém čase.
Testování. Části procesu Dopingové kontroly, které zahrnují plánování výběru pro testování,
odběr Vzorků, zpracování vzorků a transport Vzorků do laboratoře.
Rozšiřování. Prodej, věnování, podávání, transport, zasílání, dodávání nebo distribuce
Zakázané látky nebo Zakázané metody Závodníkovi ať už přímo nebo prostřednictvím jedné
nebo více třetích stran, s výjimkou prodeje nebo distribuce (lékařským personálem nebo
Osobami jinými než je Podpůrný personál Závodníka) Zakázané látky z oprávněných a
terapeutických důvodů.
Užití. Podání, požití, vstříknutí, nebo konsumace, jakýmkoli způsobem jakékoli Zakázané
látky nebo zakázané metod.
WADA. Světová Anti-dopingová Agentura.
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