ANTIDOPINGU DEKLARATSIOON

Eesnimi……………………………. perekonnanimi………………………… käesolevaga
kinnitan, et olen teadlik ja nõus järgima USPE antidopingu reegleid ja WADA poolt
kinnitatud antidopingu koodeksit.
USPE antidopingu reeglid määravad kindlaks dopingu mõiste.
Antidopingu reeglite rikkumiseks loetakse:
1.Sportlase kehavedelikus leidub keelatud aine või selle metaboliit või markerid.
• Iga sportlane kohustub ise jälgima, et tema kehasse ei satuks keelatud ainet. Sportlased
on vastutavad kõikide nende kehavedelikes leiduvate keelatud ainete või nende
metaboliitide või ainete kasutamise markerite eest. Seega pole vajalik tõestada
sportlasepoolset kavatsuslikku või põhjustatud hooletusest eksimuslikku kasutamist
tõestamaks antidopingu reeglite rikkumist.
• Ükskõik millise hulga keelatud aine, selle metaboliitide või markerite leidumine
sportlase proovis, väljaarvatud need ained, mille puhul on aine hulk WADA keelatud
nimekirjas spetsiaalselt väljatoodud, loetakse seda antidopingu reeglite rikkumiseks.
• Erand üldreeglitest on, kui keelatud nimekiri määratleb spetsiaalsed kriteeriumid
nendele keelatud ainetele, mida võib toota endogeenselt.
2. Keelatud aine või keelatud meetodi kasutamine või kasutamise katse.
• Keelatud aine või keelatud meetodi kasutamise õnnestumine või ebaõnnestumine pole
oluline. Ükskõik millise antidopingu reeglite rikkumiseks piisab keelatud aine või
keelatud meetodi kasutamisest või kasutamise katsest.
• Proovi andmisest keeldumine või proovi andmise ebaõnnestumine vastavalt
rakendatavate USPE antidopingu reeglite nõuetele või mingil muul moel proovi
võtmise vältimine.
• Võltsimine või võltsimise katse ükskõik millise dopingukontrolli osa suhtes.
3. Keelatud ainete ja meetodite omamine.
• Kui sportlane omab ükskõik mis ajal võistlusvälisel testimisel WADA keelatud ainet
või keelatud meetodit, välja arvatud juhul kui sportlane tõestab , et see toimub ravi
eesmärgil tehtud erandi tõttu, mis on lubatud vastavalt artiklile „ Kasutamine ravi
eesmärgil“ või mõnel teisel arvestataval põhjusel.
• Juhul, kui sportlast toetav personal omab seoses sportlase, võistluse või treeninguga
WADA nimekirja kuuluvat ainet, mis on võistlusvälisel testimisel keelatud,
väljaarvatud juhul, kui sportlast toetav personal ( arst, treener, abipersonal) tõestab, et
see toimub ravi eesmärgil tehtud erandi tõttu, mis on sportlasele lubatud vastavalt
artiklile „ Kasutamine ravi eesmärgil“ või mõnel teisel arvestataval põhjusel.
• Ükskõik millise keelatud aine või keelatud meetodi vahendamine.
• Keelatud aine või keelatud meetodi andmine sportlasele või assisteerimine,
julgustamine, kaasa aitamine, õhutamine, varjamine või mõne muu antidopingu reegli
rikkumine või rikkumise katse.

• Võistlemine või katse võistelda Euroopa Politsei Meistrivõistlustel olles saanud
kõrvaldamise määruse või saanud USPE, mõne teise rahvusvahelise föderatsiooni või
mõne rahvusliku spordiorganisatsiooni otsuse, mille alusel on sportlane kuulutatud
võistluseks sobimatuks.
Allakirjutanu on kohustatud järgima eelpool äratoodud reegleid. Sportlane on teadlik, et iga
rikkumine toob kaasa sanktsioonid ja kulud rikkumise tõestamiseks liikmesriikidele.

