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יו"ר איגודי הספורט
ספורט הוגן ונקי מחומרים ושיטות אסורים היא מהותה הערכית והאתית של "רוח הספורט".
לעיתים ,המרדף אחר ההישג ,המדליה או האליפות ,עלול לגרום לספורטאי לעבור מפעילות נקיה,
לשימוש בחומרים ושיטות פסולים ,האסורים על פי חוקי הספורט והאתיקה של ישראל ו .WADA-אי
לכך ,נחקקו חוקים ברורים וחד משמעיים למניעת סימום בספורט .חוקים אלו מבטיחים הגנה על
בריאות ורווחת הספורטאים ומבטיחים ,שכל המשתמש בחומרים פסולים ,ומתחרה באופן לא נקי ולא
הוגן ,יורחק מעדת הספורטאים .
בשלהי שנת  2013אושר התיקון לקוד העולמי למניעת סימום בספורט ,והוא יכנס לתוקפו ב–  1ינואר
 . 2015מתוקף תקנון זה ,נגזר התקנון הלאומי והוא מהווה מסמך משפטי  ,המקנה סמכויות אכיפה
וענישה בכל הנוגע לסימום בספורט בישראל על כל צורותיו.
מאז הקמת הוועדה ,הובאו בפניה  6ספורטאים שהורשעו .בתקנון החדש של  ,WADAבין היתר,
ישנה החמרה בעונש ההשעיה בגין עבירה ראשונה ,שהוכפל משנתיים לארבע שנים.
כזרוע הלאומית של  WADAבישראל פועלת הועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט בשלושה
מישורים :חינוך והסברה ,מניעה ,ענישה .שיתוף פעולה בתחום זה ,בין האיגודים לוועדה הממלכתית
תסייע לכולנו לקדם את הספורט הנקי בישראל.
כחלק מקידום החינוך וההסברה ,הקמנו את אתר האינטרנט של הוועדה ,המאפשר נגישות למיידע,
) , (/http://www.inado.org.ilהפקנו והפצנו פליירים ומדריך לספורטאים המעניקים להם ולכל
המערך הסובב אותם ,פרוט מלא על זכויותיהם וחובותיהם בכל הקשור לספורט נקי והוגן .במקביל,
הננו מקיימים בדיקות סמים וספורטאים שנתפשו לא נקיים או לא התייצבו לבדיקה ,הובאו בפני בית
הדין המשמעתי של הוועדה.
להזכירכם ,האחריות לקיום וביצוע הסברה ולהעמדת כל האמצעים לצרכי בדיקות הסמים הינה
שלכם .אי לכך ,אבקשכם להקפיד לתאם באמצעות מתאמי היחידה לספורט הישגי  ,מפגש הסברה
משותף לכלל ספורטאי הסגל ומאמניהם ,אחת לשנה לפחות ולהקצות את המשאבים הנדרשים לכך.
בכל מצב של בדיקות סמים ,עליך כיו"ר האיגוד לדאוג לקשר בין רכזת הוועדה למארגן התחרות על
מנת לתאם עניינים לוגיסטיים כנדרש על-פי ההוראות המחייבות.
הננו עומדים לרשותכם בכל עת ,על-מנת שהספורט הישראלי והעוסקים בו ימשיכו להתנהל באופן נקי
והוגן.
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