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דבר ראש מינהל הספורט לאתר האינטרנט של הוועדה 
הממלכתית למניעת סימום בספורט

ישראל,  ממשלת  אשררה  והספורט,  התרבות  משרד  לבקשת 

את  המאמצת  מחליטים  הצעת  ה–15.12.2011,  ביום  בישיבתה 

(UNESCO) הבין לאומית למניעת השימוש בסמים  אמנת אונסק"ו 

בספורט. 

כל  נדרשים  האולימפיים,  במשחקים  ולהשתתף  העמים  ממשפחת  חלק  להיות  כדי 

הגופים המעורבים בספורט )ממשלות, איגודים בינלאומיים, ארגוני ספורט, ספורטאים 

ובחומרים אסורים.  ואנשי המעטפת שלהם( לפעול למיגור תופעת השימוש בסמים 

מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט מעניק חשיבות רבה לנושא. משרדנו חבר 

שנה,  מדי  ומממן,   ,(WADA) בספורט  בסמים  השימוש  למניעת  העולמית  בסוכנות 

בדיקות סמים לספורטאים תחרותיים, בעלות של כ-50,000 דולר ארה"ב. 

השימוש בסמים בספורט טומן בחובו סכנה לבריאות הספורטאים. לשימוש בסמים 

ואחרות, המסכנות את המערכות  פיזיולוגיות  להיות השפעות  ביצוע עלולות  משפרי 

הפנימיות של אותם ספורטאים. 

ספורטאי המשתמש בסמים משפרי ביצוע, פוגע בערכי טוהר המידות, שבלעדיהם אין 

לספורט זכות קיום. אי לכך, שימוש בסמים עלול להוביל לפסילת הספורטאי ולסיום 

הקריירה שלו. 

אירועי עבר מלמדים אותנו כי כל ניצחון, בכל תחרות, גדולה ככל שתהיה, לא מצדיק 

ספורטאים  אותם  אל  עיניהם  הנושאים  הנוער  ובני  ילדים  באותם  אנושה  כה  פגיעה 

ורואים בהם כדמויות לחיקוי. 

לכן, אבקש מכם, ספורטאי ישראל, שימרו על טוהר המידות בספורט למען בריאותכם, 

עתיד הקריירה שלכם ולמען אותם ילדים ובני נוער הנושאים עיניהם אליכם. 

ברגשי כבוד,

ד"ר אורי שפר

ראש מינהל הספורט



דבר יו"ר הוועד האולימפי בישראל
של  הפנימי  ערכו  את  לשמר  חותרת  בסמים  השימוש  מניעת 
הספורט. ערך פנימי זה נקרא לעתים קרובות "הרוח הספורטיבית", 
הוגנת.  בצורה  אנו משחקים  כך  האולימפית,  ההוויה  זוהי תמצית 
תקנון WADA — הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט, המובא 
בפניכם, מאגד בתוכו את כל החוקים והתקנות הנוגעות לספורט 

בכלל ולעוסקים בו בפרט.

הספורט האולימפי שומר על כללי משחק ברורים וקפדניים. אי לכך, הוועד האולימפי 
בישראל, פועל כדי להבטיח, שברגע יציאתכם לתחרות בינלאומית, כמו גם השתתפותכם 
בתחרות בארץ, הנכם כשירים בכל ההיבטים: בריאותית, פיסית, מנטלית וכמובן, נקיים 

מחומרים אסורים.

כולנו שואפים שספורטאי וספורטאיות ישראל, המהווים מודל וחיקוי לבני הנוער, יגיעו 
להישגים גדולים אך ברור לכולנו, שלא בכל מחיר. 

במלואן  ההוראות  כל  אחר  למלא  עליכם  הקלות.  אין  בספורט,  לסימום  הקשור  בכל 
בהקפדה מרבית. זכרו, החובה לבדוק מה נכנס לגופכם והאחריות לכך הם שלכם ואך 

ורק שלכם. 

ובטוח, כי כל אחד ואחת מספורטאי ישראל יפעלו לאורך כל הדרך על פי  אני סמוך 
הכללים, בדרך הקפדנית ביותר. הצלחתכם היא גאוותנו אך בל תשכחו — הסימום אסור 

ומחוץ לתחום!

מאמין בכם!

בברכה
יגאל כרמי

יו"ר הוועד האולימפי בישראל



דבר יו"ר הוועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט
המשחקים האולימפיים מקדשים את הספורט הנקי וההוגן. שימוש 
בסמים ושיטות האסורים בספורט לצורך שיפור הישג, נחשבים לבלתי 
אתיים. על הסיבות לכך נמנות הסכנות הבריאותיות למשתמשים בהם, 
חוסר השוויון בין הספורטאים המתחרים ופגיעה במופת הציבורי של 

"הרוח הספורטיבית".

לעבור  לספורטאים  לגרום  עלול  האליפות,  או  המדליה  ההישג,  אחר  המרדף  לעיתים, 
מפעילות נקיה, לשימוש בחומרים ושיטות פסולות האסורים על–פי חוקי הספורט. 

התקנון העולמי למניעת סימום של WADA, עודכן והותאם כדי להבטיח הגנה על זכותם 
הבסיסית של ספורטאים להשתתף בתחרויות ספורט נקיות מסמים על–מנת לשמור על 
ובקרת  מניעת  תכניות  של  אחידות  ולהבטיח  בספורט  ושוויון  הגינות  לקדם  בריאותם, 
 .2015 ינואר  ב–1  לתוקפו  יכנס  זה  תקנון  והלאומית.  העולמית  ברמה  בסמים  השימוש 
בהיות תקנון זה תרגום, הנוסח המשפטי הקובע הינו התקנון של WADA בשפה האנגלית 
 אותו תוכלו למצוא באתרנו, לצד מידע חשוב ורב ערך נוסף בתחום הסימום הספורטיבי.

http://www.inado.org.il/ 

חוקי  על–פי  וכמתחייב  הראוי  באופן  יתנהלו  בו  והעוסקים  הישראלי  כי הספורט  בטוחני 
הספורטאים  שלכם,  ובראשונה  בראש  הינה  הבלעדית  האחריות  זאת,  עם  הספורט. 

והספורטאיות.

כולנו מאחלים לכם הנאה והצלחה ספורטיבית פורצת גבולות.

בברכת ספורט נקי
ד"ר ז'ק אשרוב

יו"ר הוועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט
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מטרה, היקף וארגון התכנית הלאומית
למניעת סימום והתקנון )הקוד(

מטרות התקנון הלאומי והתוכנית הלאומית למניעת סימום (DOPING) הנגזרת מתקנון 
 WADA (World Anti–Doping Agency) הן כדלהלן:

ובכך  מסימום  נקי  בספורט  להשתתף  ספורטאים  של  הבסיסית  זכותם  על  הגנה   �
לקדם בריאות, הגינות ושוויון עבור ספורטאים בארץ וברחבי העולם 

ברמה  ואפקטיביות  מתואמות  אחידות,  יהיו  סימום  למניעת  שהתכניות  להבטיח   �
הבין–לאומית והלאומית בהתייחס לזיהוי, להרתעה ולמניעת סימום בספורט.

התקנון
התקנון הוא המסמך הבסיסי והאוניברסלי, המשמש בסיס לתכנית הלאומית למניעת 
בחומרים  שימוש  למניעת  המאמץ  את  לקדם  היא  התקנון  מטרת  בספורט.  סימום 
ובשיטות האסורים בספורט, באמצעות תיאום אוניברסלי של סוגיות ליבה בדבר מניעת 
סימום. התקנון אמור להיות ספציפי דיו כדי להגיע לתיאום מלא בנושאים שבהם נדרשת 
אחידות, אך כוללני דיו בתחומים אחרים כדי לאפשר גמישות באשר ליישום העקרונות 
המוסכמים בדבר מניעת סימום. התקנון מביא בחשבון את עקרונות המידתיות וזכויות 

האדם.

התכנית העולמית למניעת סימום
התכנית העולמית למניעת שימוש בשיטות וחומרים אסורים מקיפה את כל האלמנטים 
 )best practice( מיטביות  עבודה  ושיטות  אופטימלי  תיאום  להבטיח  כדי  הנחוצים 

בתכניות בין–לאומיות ולאומיות למניעת סימום. האלמנטים העיקריים הם:
התקנון רמה 1: 

תקנים בין–לאומיים רמה 2:  
מודלים של שיטות עבודה מיטביות )Best Practice( והנחיות רמה 3:  

תקנים בין–לאומיים
סימום,  למניעת  התכנית  במסגרת  שונים,  ותפעוליים  טכניים  לתחומים  בינ"ל  תקנים 
פותחו ויפותחו בהתייעצות עם החותמים על התקנון )signatories( והממשלות ואושרו 
על–ידי WADA. מטרת התקנים הבינ"ל היא לתאם בין ארגונים למניעת סימום, הנושאים 
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באחריות לחלקים טכניים ותפעוליים מסוימים של התכניות למניעת סימום. הקפדה על 
התקנים הבינ"ל היא חובה לשם עמידה בתקנון. הוועד הבכיר של WADA עשוי לשנות 
את התקנים הבינ"ל מעת לעת, לאחר התייעצות עם החותמים על התקנון, עם ממשלות 
ועם בעלי עניין רלוונטיים אחרים. תקנים בינ"ל וכל התיקונים יפורסמו באתר האינטרנט 

של WADA וייכנסו לתוקף במועד שנקבע בתקן הבין–לאומי או בתיקון.
 

מודלים של שיטות עבודה מיטביות )Best Practice( והנחיות
מודלים של שיטות עבודה מיטביות והנחיות, המבוססים על התקנון והתקנים הבינ"ל, 
סימום.  מניעת  של  השונים  בתחומים  פתרונות  לספק  כדי  בעתיד  ויפותחו  פותחו 
ולבעלי עניין  ויסופקו לחותמים על התקנון   WADA יומלצו על–ידי  וההנחיות  המודלים 
רלוונטיים אחרים, אולם דבר זה אינו מהווה חובה. נוסף לאספקת דגמים של מסמכים 

בנושא מניעת סימום תספק WADA סיוע בהכשרת החותמים על התקנון.

רציונל בסיסי של התקנון העולמי למניעת סימום

התכניות העולמיות למניעת סימום מבקשות לשמר את הערכים המהותיים של הספורט. 
'אולימפיזם'  של  המהות  זו  הספורט".  "רוח  קרובות  לעתים  מכונה  זה  מהותי  ערך 
)Olympism( — חתירה למצוינות אנושית באמצעות הבאת כישרונותיו הטבעיים של כל 
אדם לכדי שלמות. זוהי משמעותו של משחק הוגן. רוח הספורט היא שיר הלל לרוח אדם, 
לגוף ולנפש, והיא באה לידי ביטוי בערכים שאנו מוצאים בספורט ובאמצעותו, הכוללים:

אתיקה, משחק הוגן ויושר  0
בריאות   0

מצוינות בביצועים   0
אופי וחינוך   0

הנאה ושמחה   0
עבודת צוות   0

מסירות ומחויבות   0
כיבוד כללים וחוקים   0

כיבוד העצמי ומשתתפים אחרים   0
אומץ   0

קהילה וסולידריות  0

ביסודו, שימוש בשיטות וחומרים אסורים, מנוגד לרוח הספורט.
כדי להילחם בסימום באמצעות קידום רוח הספורט, התקנון מחייב כל ארגון הפועל 
למניעת סימום לפתח וליישם תכניות חינוך ומניעה לספורטאים, כולל בני נוער, ולאנשי 

צוות התמיכה בספורטאים.
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בקרת סימום



מבוא

כל הוראות התקנון הן חובה במהותן, ועל כל ארגון למניעת סימום, ספורטאי או אדם 
אחר למלאן. כללים למניעת סימום, כגון כללי תחרות, הם כללי ספורט המסדירים את 
התנאים שבמסגרתם יש לקיים ספורט. ספורטאים או אנשים אחרים מקבלים כללים 

אלה כתנאי להשתתפות ויהיו מחויבים להם. 
INAD, מסכימים להפצת  כל הספורטאים או אנשים אחרים, הנמצאים תחת סמכות 
נתוניהם הפרטיים כנדרש או כמותר בהתאם לתקנון, כי הם מחויבים ועומדים בכללי 
יוטלו על ספורטאים או אנשים  וכי סנקציות מתאימות  התקנון בדבר מניעת סימום, 
לספורט  ספציפיים  הם  אלה  ונהלים  כללים  אלה.  בכללים  עומדים  שאינם  אחרים 
בטבעם  נבדלים  והם  ומתואם,  גלובלי  באופן  סימום  מניעת  כללי  לאכיפת  ומיועדים 
מהליכים פליליים ואזרחיים. הם לא נועדו להיות כפופים או מוגבלים על–ידי דרישות 
וסטנדרטים משפטיים לאומיים כלשהם החלים על הליכים מסוג זה, על–אף שהם נועדו 
העובדות  בדיקת  בעת  האדם.  וזכויות  המידתיות  עקרונות  את  המכבד  באופן  ליישום 
והחוק בדבר מקרה נתון, על כל בתי המשפט, הרכבי דיון בבוררות וגופי שיפוט אחרים 
להיות מודעים ולכבד את טבעם הייחודי של כללי מניעת סימום בתקנון ואת העובדה 
העולם  ברחבי  גורמים  של  רחבה  קשת  של  ההסכמות  את  מייצגים  אלה  שכללים 

המעוניינים בספורט הוגן.

סעיף 1: הגדרת סימום

סימום מוגדר כהתרחשות של אחד או יותר מהפרות הכללים למניעת שימוש בשיטות 
וחומרים אסורים, המפורטים בסעיפים 2.1 עד 2.10 של התקנון.

סעיף 2: הפרות כללים למניעת סימום

למניעת  הכללים  של  הפרות  המהווים  והתנהגות,  נסיבות  לציין  היא   2 סעיף  מטרת 
סימום. שימועים בדבר מקרי סימום, יתקיימו על בסיס הטענה שאחד או יותר מהכללים 

הספציפיים הללו הופרו.
למניעת  הכללים  של  הפרה  מהי  לידיעה  אחראים  יהיו  אחרים  אנשים  או  ספורטאים 

סימום וכן החומרים והשיטות שנכללו כבר ברשימת החומרים האסורים.

התקנון הלאומי למניעת סימום בספורט � 162015



המקרים הבאים מהווים הפרה של הכללים למניעת סימום:

של  בדגימה  חומר  של  סמנים  או  מטבוליטים  או  אסור  חומר  של  נוכחות   2.1
ספורטאי

לא  אסורים  חומרים  כי  להבטיח  ספורטאי/ת  כל  של  האישית  חובתו   2.1.1
יחדרו לגופו/ה. הספורטאים אחראים לכל חומר אסור או מטבוליטים 
או סמנים של החומר שיימצאו בדגימות שלהם. לפיכך, אין זה הכרחי 
להוכיח כוונה, אשמה, רשלנות או ידיעה בדבר שימוש מצד הספורטאי 

כדי לבסס הפרת הכללים למניעת סימום לפי סעיף 2.1.
 2.1 סעיף  לפי  סימום  למניעת  הכללים  הפרת  בדבר  מספקת  הוכחה   2.1.2
נוכחות של חומר אסור, או מטבוליטים או  תושג בכל אחד מהבאים: 
שהספורטאי  במקרה  הספורטאי,  של  א'  בדגימה  החומר  של  סמנים 
יוותר על ניתוח של דגימה ב', ודגימה ב' לא תעבור ניתוח; או במקרה 
של  נוכחות  תאשר  ב'  ודגימה  תנותח,  הספורטאי  של  ב'  דגימה  שבו 
החומר האסור או מטבוליטים או סמנים של החומר שנמצאו בדגימה 
א' של הספורטאי; או במקרה שדגימה ב' של ספורטאי מחולקת לשני 
בקבוקים, והניתוח של הבקבוק השני תאשר נוכחות החומר האסור או 

מטבוליטים או סמנים של החומר שנמצאו בבקבוק הראשון. 
האסורים  החומרים  ברשימת  כמותי  סף  צוין  שבגינם  לחומרים  פרט   2.1.3
באופן ספציפי, נוכחות של כמות כלשהי של חומר אסור או מטבוליטים 
כללי  של  הפרה  תהווה  ספורטאי  של  בדגימה  החומר  של  סמנים  או 

מניעת סימום. 
או  האסורים  החומרים  רשימת   ,2.1 סעיף  של  הגורף  לכלל  כחריג   2.1.4
להערכת  מיוחדים  קריטריונים  לקבוע  עשויה  הבין–לאומיים  התקנים 

חומרים אסורים שעשויים להיווצר באופן אנדוגני.

שימוש או ניסיון שימוש על–ידי ספורטאי בחומר אסור או בשיטה אסורה  2.2
חלה חובה אישית על כל ספורטאי/ת להבטיח כי חומר אסור לא יחדור   2.2.1
הכרחי  זה  אין  לפיכך,  אסורה.  בשיטה  שימוש  יעשה  לא  וכי  לגופו/ה, 
של  מצידו  שימוש  בדבר  ידיעה  או  רשלנות  אשמה,  כוונה,  להוכיח 
הספורטאי כד לבסס את הפרת הכללים למניעת סימום בדבר שימוש 

בחומר אסור או בשיטה אסורה. 
הצלחה או כישלון בשימוש או בניסיון שימוש בחומר אסור או בשיטה   2.2.2  
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מבוא

סעיף 1 הגדרת סימום
סעיף 2 הפרות כללים למניעת סימום



אסורה אינם מהותיים. די בכך שהחומר האסור או השיטה האסורה היו 
בשימוש, או נעשה ניסיון לעשות בהם שימוש להפרת הכללים למניעת 

סימום כדי להוות הפרה.

התחמקות, סירוב או אי–השתתפות באיסוף דגימות   2.3
ללא  דגימות,  באיסוף  אי–השתתפות  או  סירוב  דגימות,  מאיסוף  התחמקות 
הצדקה משכנעת, לאחר קבלת הודעה, כפי שאושר בכללים החלים בדבר מניעת 

סימום.

כשלים בדבר מיקום   2.4
שילוב כלשהו של שלוש בדיקות שלא בוצעו ו/או כשלים בהגשה, כפי שהוגדר 
חודשים  זמן של שנים–עשר  בתוך פרק  ולחקירות,  לבדיקות  הבין–לאומי  בתקן 

 .(registered testing pool) על–ידי ספורטאי בקבוצת בדיקה רשומה

שיבוש (tampering) או ניסיון לשבש חלק כלשהו של בקרת סימום  2.5
תנהלות החותרת תחת תהליך בקרת סימום, אך אינה נכללת בהגדרה של שיטות 
אסורות באופן אחר. שיבוש יכלול, ללא הגבלה, הפרעה או ניסיון להפריע במכוון 
לנציג רשמי של בקרת סימום, מתן מידע כוזב לארגון למניעת סימום או הפחדה 

או ניסיון להפחיד עֵד פוטנציאלי.

החזקת חומר אסור או שיטה אסורה   2.6
החזקה ע"י ספורטאי של כל חומר אסור או כל שיטה אסורה במהלך   2.6.1
חומר  כל  של  תחרות,  למסגרת  מחוץ  ספורטאי,  ע"י  החזקה  תחרות, 
כן  אם  אלא  לתחרות,  מחוץ  האסורים  אסורה  שיטה  כל  או  אסור 
הספורטאי יוכיח כי ההחזקה עולה בקנה אחד עם פטור בדבר שימוש 
בהתאם  שהוענק   ,(TUE  —  Therapeutic Use Exemption) רפואי 

לסעיף 4.4 או הצדקה מקובלת אחרת.
החזקה של כל חומר אסור או כל שיטה אסורה ע"י איש צוות התמיכה    2.6.2
כל  או  אסור  חומר  כל  של  החזקה  או  תחרות,  במסגרת  בספורטאים 
שיטה אסורה ע"י איש צוות כזה מחוץ למסגרת תחרות, שאסורים מחוץ 
צוות  איש  אם  אלא  אימון,  או  תחרות  ספורטאי,  לכל  בקשר  לתחרות 
 ,TUE–יוכיח כי ההחזקה עולה בקנה אחד עם ה התמיכה בספורטאים 

שהוענק לספורטאי בהתאם לסעיף 4.4 או הצדקה מקובלת אחרת.
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סחר או ניסיון לסחור בכל חומר אסור או בשיטה אסורה.  2.7

כל חומר אסור או שיטה אסורה  ניסיון לספק לספורטאי כלשהו  או  אספקה   2.8
במהלך תחרות, או אספקה או ניסיון לספק לספורטאי כל חומר אסור או שיטה 

אסורה לספורטאי מחוץ למסגרת תחרות, האסורים מחוץ למסגרת תחרות.

שותפות לדבר עבירה   2.9
סיוע, עידוד, תמיכה, קשירת קשר, כיסוי או כל סוג אחר של שותפות מכוונת, 
או  סימום  למניעת  כלל  של  הפרה  ניסיון  סימום,  למניעת  כלל  הפרת  הכוללת 

הפרה של סעיף 10.12.1 על–ידי אדם אחר.

קשר אסור   2.10
סימום,  למניעת  ארגון  של  לסמכותו  הכפוף  אחר  אדם  או  ספורטאי  בין  קשר 

בהקשר מקצועי או ששייך לספורט, עם כל איש צוות תמיכה בספורטאים:
במקרה שהוא מרצה תקופת פסלות (ineligibility), בכפוף לסמכותו   2.10.1

של ארגון למניעת סימום; או —
ובמקרה  כפוף למרותו של ארגון למניעת סימום,  אינו  במקרה שהוא   2.10.2
לתקנון  בהתאם  תוצאות  ניהול  הליך  במסגרת  טופלה  לא  שהפסלות 
כי פעל באופן  — הורשע או נקבע בהליך פלילי, משמעתי או מקצועי 
המהווה הפרה של הכללים למניעת סימום, אילו כללי התקנון חלו בדבר 
אדם מסוג זה. מעמד הפסילה של אדם מסוג זה יחול במשך תקופה של 
יותר מהחלטה פלילית, מקצועית או משמעתית או העונש  שש שנים 

הפלילי, משמעתי או מקצועי שהוטלו; או —
או   2.10.1 בסעיף  שתואר  אדם  עבור  מתווך  או  קש'  כ'איש  מכהן   2.10.3

.2.10.2
כדי שהוראה זו תחול, הכרחי שהספורטאי או אדם אחר יקבל הודעה   
לגבי  שיפוט  סמכות  בעלת  שהיא  סימום,  למניעת  מהארגון  בכתב 
WADA — לגבי מעמד הפסילה של  הספורטאי או אדם אחר, או מאת 
קשר  של  האפשרית  התוצאה  ולגבי  בספורטאים  התמיכה  צוות  איש 
את  סביר  באופן  למנוע  יכול  אחר  אדם  או  שהספורטאי  וכן  אסור, 
הקשר. הארגון למניעת סימום יעשה גם מאמצים סבירים כדי להודיע   
לאיש צוות התמיכה בספורטאים, נשוא ההודעה, לספורטאי או לאדם 
אחר, כי איש צוות התמיכה בספורטאים רשאי לגשת לארגון למניעת 
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סימום בתוך 15 ימים כדי להסביר כי הקריטריונים שפורטו בסעיפים 
2.10.1 ו–2.10.2 אינם חלים בגינו/ה )על–אף הוראות סעיף 17, שחל גם 
לפסילה,  שהובילה  בספורטאים,  התמיכה  צוות  איש  התנהגות  כאשר 
אירעה קודם למועד הקובע(. הנטל יחול על הספורטאי או אדם אחר 
לקבוע כי כל קשר עם אנשי צוות התמיכה בספורטאים, שתואר בסעיף 
2.10.1 או 2.10.2, אינו במסגרת מקצועית או ספורטיבית. על ארגונים 
צוות תמיכה בספורטאים העומדים  למניעת סימום, המודעים לאנשי 
להגיש   ,2.10.3 או   2.10.2  ,2.10.1 בסעיפים  המתוארים  בקריטריונים 

.WADA–מידע זה ל

סעיף 3: הוכחת סימום

נטל ומבחן הוכחה  3.1
מניעת  של  הפרה  התרחשה  כי  ההוכחה  בנטל  יישא  סימום  למניעת  הארגון 
לשביעות  סימום  למניעת  כלל  של  הפרה  הוכחת  יהיה  ההוכחה  מבחן  סימום. 
רצונו של פנל השימוע ע"י ארגון למניעת סימום, תוך הבאה בחשבון של חומרת 
גדול ממאזן הסתברות בלבד, אך  יהיה  זה  הטענות. בכל מקרה, מבחן הוכחה 
נטל  את  מטיל  התקנון  שבו  במקום  סביר.  ספק  לכל  מעבר  מהוכחה  פחות 
ההוכחה על הספורטאי או אדם אחר, שנטען כי ביצע הפרת כלל למניעת סימום, 
להפריך הנחה או להוכיח עובדות או נסיבות מסוימות, מבחן ההוכחה יהיה מאזן 

הסתברות.

שיטות להוכחת עובדות והנחות  3.2
אמצעי  בכל  סימום  למניעת  הכללים  להפרות  הקשורות  עובדות  להוכיח  ניתן 

אמין, כולל הודאה. כללי ההוכחות הבאים יחולו במקרי סימום:
לאחר   WADA על–ידי  שאושרו  החלטה  גבולות  או  אנליטיות  שיטות   3.2.1
של  בביקורת  עמדו  הרלוונטיות,  המדעית  הקהילה  עם  התייעצות 
אחר,  אדם  או  ספורטאי  כל  מדעי.  תוקף  בעלות  ונחשבות  עמיתים 
המבקש לערער על תוקף מדעי זה כתנאי מקדים לכל ערעור מסוג זה, 
יקדים ויודיע ל–WADA על הערעור ועל בסיסו. CAS, מיוזמתו, עשוי גם 
הוא להודיע ל–WADA על ערעור מסוג זה. לבקשתה של WADA, ההרכב 
בחינת  יקבע מומחה מדעי מתאים שיסייע להרכב במסגרת   CAS של 
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הערעור. בתוך 10 ימים מיום קבלת הודעה מסוג זה ע"י WADA וקבלת 
WADA ,CAS תהיה זכאית גם להתערב כצד, להופיע כ'ידיד  התיק של 

בית משפט' או לספק ראיות באופן אחר בהליך מסוג זה.
על–ידה  שאושרו  אחרות  ומעבדות   WADA ע"י  שהוסמכו  מעבדות   3.2.2
לתקן  בהתאם  משמורת,  ונוהלי  דגימות  ניתוח  ביצעו  כאילו  ייחשבו 
הבינ"ל למעבדות. הספורטאי או אדם אחר רשאי לערער על קביעה זו 
באמצעות הוכחת סטייה מהתקן הבין–לאומי למעבדות, שעשויה היתה 

לגרום לממצא אנליטי שלילי. 
הקודמת  הקביעה  על  יערער  אחר  אדם  או  שהספורטאי  במקרה   
באמצעות הוכחת סטייה מהתקן הבין–לאומי למעבדות, שעשויה הייתה 
לגרום לממצא אנליטי שלילי באופן סביר, אזי הארגון למניעת סימום 
האנליטי  לממצא  גרמה  לא  זה  מסוג  סטייה  כי  ההוכחה  בנטל  יישא 

השלילי.
או  סימום,  למניעת  אחר  כלל  או  אחר  בין–לאומי  תקן  מכל  סטיות   3.2.3
הובילו  שלא  סימום  נגד  ארגון  כללי  או  בתקנון,  שנקבעה  המדיניות 
לממצא אנליטי שלילי, או הפרת כלל אחר בדבר מניעת סימום — לא 
יפסלו ראיות או תוצאות מסוג זה. במקרה שהספורטאי או אדם אחר 
יוכיח סטייה מהתקן הבין–לאומי, או כלל אחר בדבר מניעת סימום, או 
מניעת  של  כלל  להפרת  להוביל  סביר  באופן  הייתה  שעשויה  מדיניות 
בדבר  אחר  כלל  הפרת  או  שלילי  אנליטי  ממצא  על  המבוסס  סימום 
מניעת סימום, אזי הארגון למניעת סימום יישא בנטל ההוכחה כי סטייה 
מסוג זה לא הובילה לממצא האנליטי השלילי, או לבסיס העובדתי בדבר 

הפרת כלל למניעת סימום.
עובדות שנקבעו בהחלטה של בית משפט או בית דין משמעתי מקצועי   3.2.4
שאינן  ראיות  תהוונה  ועומד,  תלוי  ערעור  נשוא  שאינם  סמכות,  בעל 
מתייחסת  שאליהם  אחר  אדם  או  הספורטאי  כנגד  להפרכה  ניתנות 
ההחלטה המבוססת על עובדות אלה, אלא אם כן יוכיח הספורטאי או 

אדם אחר כי ההחלטה הפרה את עקרונות הצדק הטבעי.
הרכב השימוע, במסגרת שימוע על הפרת הכללים למניעת סימום, עשוי   5.5.5
להגיע למסקנה כנגד ספורטאי או אדם אחר, שנטען כי ביצע הפרה של 
של  או  הספורטאי  של  סירוב  על  המבוססת  סימום,  למניעת  הכללים 
אדם אחר להופיע בדיון ]לאחר בקשה שניתנה זמן סביר מראש )באופן 
לשאלות  ולענות  השימוע[  הרכב  להנחיית  בהתאם  בטלפון,  או  אישי 
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הרכב השימוע או הארגון למניעת סימום, הטוען להפרת כללי מניעת 
סימום.

סעיף 4: רשימת החומרים האסורים

פרסום ועדכון של רשימת החומרים האסורים  4.1
רשימת  את  בשנה,  מפעם  פחות  לא  אך  הנדרשת,  בתדירות  תפרסם   WADA
האסורים  החומרים  רשימת  תוכן  בין–לאומי.  תקן  בצורת  האסורים  החומרים 
התקנון  על  החותמים  לכל  בכתב,  בהקדם,  יסופקו  העדכונים  וכל  המוצעת 
גרסה  כל  בהקדם  תפיץ   WADA והתייעצות.  הערות  קבלת  לצורך  ולממשלות 
על  לחותמים  העדכונים  כל  ואת  האסורים  החומרים  רשימת  של  שנתית 
כן, הרשימה תפורסם  כמו  ולממשלות.  ומּורשֹות  התקנון, למעבדות מוסמכות 
ינקוט את הצעדים הדרושים להפצת  WADA. כל חותם על התקנון  באתר של 
רשימת החומרים האסורים לחבריו ולאנשים הכפופים לו. הכללים של כל אחד 
החומרים  ברשימת  אחרת  נאמר  אם  אלא  יציינו,  סימום  למניעת  מהארגונים 
האסורים או באחד העדכונים, את רשימת החומרים האסורים שתיכנס לתוקף 
בהתאם לתקנות ארגון מניעת סימום שלושה חודשים לאחר פרסום הרשימה 

ע"י WADA, מבלי שארגון מניעת סימום יידרש לבצע פעולות נוספות כלשהן.

חומרים אסורים ושיטות אסורות המפורטים ברשימת החומרים האסורים  4.2
חומרים אסורים ושיטות אסורות  4.2.1

והשיטות  האסורים  החומרים  את  תפרט  האסורים  החומרים  רשימת 
והן  במהלך  )הן  עת  בכל  ואסורים  בסמים  שימוש  המהווים  האסורות 
או  עתידיות  בתחרויות  ביצועים  לשפר  יכולתם  עקב  לתחרות(  מחוץ 
ולשיטות  לחומרים  נוסף   ,(masking) שלהם  ההסתרה  יכולת  בשל 
WADA רשאית להרחיב את רשימת  האסורים במהלך תחרויות בלבד. 
אסורים  חומרים  מסוים.  ספורט  לענף  באשר  האסורים  החומרים 
ושיטות אסורות עשויים להיכלל ברשימת החומרים האסורים לפי סיווג 
כללי )כגון חומרים אנבוליים(, או תוך התייחסות ספציפית לחומר או 

לשיטה מסוימים.
חומרים נקובים בשמם  4.2.2

נקובים  חומרים  יהיו  האסורים  החומרים  כל   ,10 סעיף  יישום  לצורך 

התקנון הלאומי למניעת סימום בספורט � 222015



וכן  והורמונים  אנבוליים  כחומרים  המסווגים  חומרים  למעט  בשמם 
ברשימת  המפורטים  הורמונים  ומתווכי  נוגדי  ממריצים,  חומרים 
החומרים האסורים. שיטות אסורות אינן נכללות בקטגוריה של חומרים 

מפורשים.
סיווגים חדשים של חומרים אסורים  4.2.3

באמצעות  האסורים  החומרים  רשימת  את  תרחיב   WADA–ש במקרה 
הוועד   ,4.1 לסעיף  בהתאם  אסורים,  חומרים  של  חדש  סיווג  הוספת 
החומרים האסורים שבסיווג החדש של  יקבע אם   WADA של  המנהל 
נקובים  כחומרים   — כולם  או  מקצתם   — ייחשבו  האסורים  החומרים 

בשמם בהתאם לסעיף 4.2.2.

(TUE - Therapeutic Use Exemption) פטור בדבר שימוש רפואי  4.3
ו/או  החומר  של  סמנים  או  מטבוליטים  אסור,  חומר  של  הימצאותו   4.3.1
שימוש או ניסיון שימוש, החזקה, מתן או ניסיון לספק חומר אסור או 
ייחשבו להפרה של תקנת מניעת סימום, אם הם  שיטה אסורה — לא 
לפטור  הבין–לאומי  לתקן  בהתאם  שהוענקו   ,TUE תנאי  את  תואמים 

בדבר שימוש רפואי.
על ספורטאי שאינו ברמה בין–לאומית לפנות לארגון הלאומי למניעת   4.3.2
סימום לקבלת TUE. אם הארגון המקומי דוחה את הפנייה, הספורטאי 
יהיה רשאי לפנות אך ורק למוסד הלאומי לערעורים, המפורט בסעיפים 

13.2.2 ו–13.2.3.
הבין–לאומית  ההתאחדות  אל  לפנות  בין–לאומית  ברמה  ספורטאי  על   4.3.3

שאליה הוא שייך.
במקרה שספורטאי כבר קיבל TUE מהארגון הלאומי למניעת   4.3.3.1
עומד   TUE–ה אם  שבנדון,  השיטה  או  החומר  בדבר  סימום 
בדבר  לפטור  הבין–לאומי  בתקן  המפורטת  המידה  באמות 
אם  בו.  להכיר  הבין–לאומית  ההתאחדות  על  רפואי,  שימוש 
ההתאחדות הבין–לאומית סבורה כי ה–TUE לא עמד באמות 
לספורטאי  להודיע  עליה  בו,  להכיר  ומסרבת  אלה  מידה 
ולארגון הלאומי למניעת סימום מיד ולפרט את הסיבות לכך. 
 21 סימום  למניעת  הלאומי  הארגון  או  הספורטאי  לרשות 
 WADA–ימים ממועד קבלת הודעה זו כדי להפנות את העניין ל
 ,WADA ע"י  לבחינה  יעבור  שהעניין  במקרה  בחינתו.  לצורך 
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יישאר  סימום  למניעת  הלאומי  הארגון  ע"י  שהוענק   TUE–ה
שלא  ולבדיקות  לאומית  ברמה  בתחרויות  לבדיקות  בתוקף 
במסגרת תחרות )אך אינו תקף לתחרויות בין–לאומיות(, עד 
לקבלת החלטת WADA. במקרה שהעניין לא יועבר לבדיקה 
ע"י WADA, ה–TUE יאבד את תוקפו לכל מטרה שהיא בחלוף 

21 הימים שבהם ניתן לערער.
במקרה שהארגון הלאומי למניעת סימום לא העניק לספורטאי   4.3.3.2
TUE באשר לחומר או לשיטה שבנדון, על הספורטאי לפנות 
 TUE לקבלת  הרלוונטית  הבין–לאומית  להתאחדות  ישירות 
ברגע שעולה הצורך בכך. במקרה שההתאחדות הבין–לאומית 
את  לבחון  הסכים  אם  סימום,  למניעת  הלאומי  הארגון  )או 
בקשת  את  תדחה  הבין–לאומית(  ההתאחדות  עבור  הפנייה 
את  ולציין  מיד  לספורטאי  כך  על  להודיע  עליה  הספורטאי, 
הסיבות לסירוב. במקרה שההתאחדות הבין–לאומית תעניק 
לספורטאי  רק  לא  להודיע  עליה  האישור,  את  לספורטאי 
אלא גם לארגון הלאומי למניעת סימום. אם הארגון הלאומי 
בקריטריונים  עומד  אינו   TUE–שה סבור  סימום  למניעת 
רפואיים,  מטעמים  לשימוש  הבין–לאומי  בתקן  המפורטים 
יעמדו לרשותו 21 ימים ממועד קבלת ההודעה כדי להפנות 
הלאומי  שהארגון  במקרה   .WADA ע"י  לבחינה  העניין  את 
 TUE–ה ,WADA למניעת סימום יפנה את העניין לבחינה ע"י 
באשר  בתוקף  יישאר  הבין–לאומית  ההתאחדות  שהעניקה 
)אך  לתחרות  ומחוץ  בין–לאומית  ברמה  בתחרויות  לבדיקות 
לא יהיה תקף לתחרויות ברמה לאומית(, עד לקבלת החלטת 
WADA. במקרה שהארגון הלאומי למניעת סימום לא יעביר 
ההתאחדות  שהעניקה   TUE–ה  ,WADA לבדיקת  העניין  את 
הבין–לאומית יהיה תקף גם לתחרויות ברמה לאומית לאחר 

תום 21 הימים שבהם ניתן לערער.
גוף המארגן אירוע מרכזי יכול לדרוש מספורטאים לפנות אליו לקבלת   4.3.4
בהקשר  אסורה  בשיטה  או  אסור  בחומר  להשתמש  ברצונם  אם   ,TUE

לאירוע זה. במקרה מסוג זה:
שבו  הליך  קיים  כי  להבטיח  המרכזי  האירוע  מארגני  על   4.3.4.1
אם  פטור.  בידיו  שאין  במקרה   TUE לבקש  יוכל  ספורטאי 
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הוענק ה–TUE, הוא יהיה תקף לאירוע זה בלבד.
ע"י הארגון  ב–TUE שהוענק  במקרה שספורטאי כבר מחזיק   4.3.4.2
— אם  הלאומי למניעת סימום או ההתאחדות הבין–לאומית 
ה–TUE הנ"ל עומד בקריטריונים המפורטים בתקן הבין–לאומי 
לפטור בדבר שימוש רפואי, על מארגני האירוע המרכזי להכיר 
בו. אם מארגני האירוע המרכזי יחליטו כי ה–TUE אינו עומד 
בקריטריונים ולפיכך יסרבו להכיר בו, עליהם להודיע על כך 

לספורטאי מיד ולפרט את הסיבות.
ספורטאי רשאי לערער על החלטה של מארגני אירוע מרכזי   4.3.4.3
שלא להכיר ב– TUE שלו או שלא להעניק לו TUE אך ורק בפני 
גוף בלתי תלוי שימונה למטרה זו ע"י מארגני האירוע המרכזי. 
הוא  יידחה(,  שערעורו  )או  יערער  לא  שהספורטאי  במקרה 
לא יהיה רשאי להשתמש בחומר או בשיטה הנדון במסגרת 
הלאומי  הארגון  ע"י  לו  שניתן  כלשהו,   TUE אולם  זה,  אירוע 
למניעת סימום או ע"י ההתאחדות הבין–לאומית עבור חומר 

או שיטה אלה, יהיה תקף שלא במסגרת האירוע.
שאינו  מאדם  דגימה  לאסוף  יחליט  סימום  למניעת  שארגון  במקרה   4.3.5
ספורטאי ברמה בין–לאומית או לאומית, ואדם זה עושה שימוש בחומר 
סימום  למניעת  הארגון  רפואיים,  מטעמים  אסורה  בשיטה  או  אסור 

רשאי להתיר לו לבקש TUE למפרע.
 TUE–לבחון החלטה של התאחדות בין–לאומית שלא להכיר ב WADA על  4.3.6
שהוענק ע"י ארגון לאומי למניעת סימום המופנית אליו ע"י ספורטאי 
על  כן,  כמו  הספורטאי.  של  סימום  למניעת  הלאומי  הארגון  ע"י  או 
WADA לבחון החלטה של התאחדות בין–לאומית להעניק TUE המופנית 
אליו ע"י הארגון הלאומי למניעת סימום של הספורטאי. WADA רשאית 
לבחון החלטות אחרות בנוגע ל–TUE בכל עת, בין אם לבקשת הנוגעים 
על  עונה  שנבדקה   TUE להעניק  ההחלטה  אם  מיוזמתה.  או  בדבר 
הקריטריונים המפורטים בתקן הבין–לאומי לפטור בדבר שימוש רפואי, 
WADA לא תתערב בהחלטה זו. אם ההחלטה להעניק את ה–TUE נוגדת 

את הקריטריונים הללו, WADA תבטל את הפטור.
במקרה של החלטה ע"י התאחדות בין–לאומית להעניק פטור )או ע"י   4.3.7
עבור  בקשה  לבדוק  שהסכים  במקרה  סימום,  למניעת  לאומי  ארגון 
 WADA או נבחנה ע"י ,WADA התאחדות בין–לאומית(, שלא נבדקה ע"י
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יהיו  סימום  למניעת  הלאומי  הארגון  ו/או  הספורטאי   — בוטלה  ולא 
.CAS–רשאים לערער אך ורק ל

הבין– ההתאחדות  ו/או  סימום  למניעת  הלאומי  הארגון  הספורטאי,   4.3.8
לבטל   WADA של  החלטתה  על  לערער  רשאים  הרלוונטיים  לאומית 

.CAS אך ורק בפני TUE החלטה של
אי נקיטת צעדים תוך זמן סביר — כאשר הוגשה בקשה כדין להענקה   4.3.9
לדחיית  תיחשב   —  TUE–ל בנוגע  החלטה  לבחינת  או   ,TUE–ב הכרה  או 

הבקשה.

סעיף 5: בדיקות וחקירות

מטרת הבדיקות והחקירות  5.1
בדיקות וחקירות יבוצעו אך ורק למטרות של מניעת סימום.

בדיקות יבוצעו במטרה להשיג הוכחות מעבדתיות כי הספורטאי מציית   5.1.1
)או אינו מציית( לאיסור החמור שבתקנון בדבר נוכחות/שימוש בחומר 

אסור ושיטה אסורה.
חקירות יבוצעו:  5.1.2

כמפורט  שליליים,  דרכון  וממצאי  חריגים  לממצאים  בקשר  ]א[ 
בסעיפים 7.5 ו–7.5, בהתאמה, תוך איסוף מידע והוכחות )כולל, 
של  כלל  הופר  אם  לקבוע  כדי  מעבדתיות(,  הוכחות  במיוחד, 

מניעת סימום לפי סעיף 2.1 ו/או סעיף 2.2; וכן — 
תקנות  של  אפשרית  להפרה  באשר  אחרות  אינדיקציות  בדבר  ]ב[ 
מידע  איסוף  תוך  ו–7.7,   7.6 לסעיפים  בהתאם  סימום,  מניעת 
והוכחות )כולל, במיוחד, הוכחות שאינן מעבדתיות(, כדי לקבוע 
אם התרחשה הפרת כלל של מניעת סימום, לפי סעיפים 2.2 עד 

.2.10

היקף הבדיקות  5.2
כל ספורטאי עשוי להידרש לספק דגימה בכל עת ובכל מקום ע"י ארגון למניעת 
למגבלות  בכפוף  זאת,  ספורטאי.  אותו  את  לבדוק  סמכות  בעל  שהוא  סימום, 

תחום השיפוט עבור בדיקות באירועים, המפורטות בסעיף 5.3:
לכל ארגון לאומי למניעת סימום תהיה סמכות לבצע בדיקות — במהלך   5.2.1
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תושבים,  אזרחים,  שהם  הספורטאים  כל  לגבי   — לה  ומחוצה  תחרות 
זו, או הנמצאים במדינה  בעלי רישיון או חברי ארגוני ספורט במדינה 

שבה פועל הארגון הלאומי למניעת סימום.
לכל התאחדות בין–לאומית תהיה סמכות לבצע בדיקות — במהלך תחרות   5.2.2
ומחוצה לה — לגבי כל הספורטאים הכפופים לחוקיה, כולל המשתתפים 
באירועים בין–לאומיים, או המשתתפים באירועים המתנהלים לפי כללי 
של  רישיון  בעלי  או  חברים  כולל  שבנדון,  הבין–לאומית  ההתאחדות 

ההתאחדות הבין–לאומית או חברים בארגונים הלאומיים.
לכל מארגן של אירוע מרכזי, כולל הוועד האולימפי הבין–לאומי והוועד   5.2.3
הפאראלימפי הבין–לאומי, תהיה סמכות לבצע בדיקות במהלך תחרויות 
המתקיימות באירועים שלו וסמכות לבדיקה מחוץ לתחרות באשר לכל 
הכפופים  או  שלו,  העתידיים  האירועים  לאחד  שנרשמו  הספורטאים 
באופן אחר לסמכות הבדיקה של מארגן האירוע המרכזי לקראת אירוע 

עתידי.
WADA תהיה מוסמכת לבצע בדיקות במהלך תחרות ומחוץ לתחרות,   5.2.4

כמפורט בסעיף 20.
ארגונים למניעת סימום רשאים לבדוק כל ספורטאי, שלא פרש, הכפוף   5.2.5
לסמכות הבדיקה שלהם, כולל ספורטאים שנמצאים בתקופת פסילה.

או  יאצילו  מרכזי  אירוע  מארגני  או  בין–לאומית  שהתאחדות  במקרה   5.2.6
יעבירו, במסגרת חוזה, חלק כלשהו מהבדיקות לארגון לאומי למניעת 
הלאומי  הארגון  לאומית(,  התאחדות  באמצעות  או  )במישרין  סימום 
להורות  או  נוספות,  דגימות  לאסוף  רשאי  יהיה  הנ"ל  סימום  למניעת 
נוספים של בדיקות על חשבון הארגון הלאומי  סוגים  למעבדה לבצע 
למניעת סימום. יש להודיע למארגן האירוע המרכזי, במקרה שייאספו 

דגימות נוספות, או יבוצעו בדיקות נוספות.

בדיקות במהלך אירועים  5.3
למעט כאשר מפורט אחרת להלן, על ארגון אחד בלבד להיות אחראי   5.3.1
לייזום ולניהול בדיקות באירועים במהלך תקופת האירוע. היוזמה והניהול 
מהגוף  לבוא  צריכים  בין–לאומיים  באירועים  הדגימות  כל  איסוף  של 
האולימפי  הוועד  )כגון  האירוע  על  המפקח  הגוף  שהוא  הבין–לאומי, 
הבין–לאומית  הבין–לאומי באשר למשחקים האולימפיים, ההתאחדות 
באשר לאליפות עולם, או ארגון הספורט הפאן–אמריקני באשר למשחקי 
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פאן–אמריקה(. באירועים לאומיים, היוזמה וניהול איסוף הדגימות ייעשו 
על–ידי הארגון הלאומי למניעת סימום של אותה מדינה. לבקשת הגוף 
המארגן את האירוע, בדיקות כלשהן במהלך תקופת האירוע, הנערכות 

מחוץ למקום האירוע, יתואמו עם הגוף המארגן.
סמכות  בעל  היה  אחר  שבמקרה  סימום,  למניעת  שארגון  במקרה   5.3.2
הבדיקה אך אינו אחראי לייזום ולניהול הבדיקות באירוע, יבקש לבצע 
בדיקות של ספורטאים במקום האירוע במהלך תקופת האירוע, הארגון 
יפנה תחילה לגוף המארגן את האירוע לקבלת רשות  למניעת סימום 
לא  סימום  למניעת  שהארגון  במקרה  אלה.  בדיקות  ולתיאום  לביצוע 
למניעת  הארגון  האירוע,  את  המארגן  הגוף  מתגובת  שבע–רצון  יהיה 
ע"י  שפורסמו  לנהלים  בהתאם   ,WADA–ל לפנות  רשאי  יהיה  סימום 
בדיקות  יתואמו  כיצד  ולקבוע  בדיקות  לבצע  רשות  ולבקש   ,WADA
WADA לא תעניק רשות לבצע בדיקות מסוג זה מבלי להתייעץ  אלה. 
 WADA עם הגוף המנהל את האירוע ולהודיע לו על כך. החלטתה של 
תהיה סופית ולא ניתנת לערעור, אלא אם נאמר אחרת בהרשאה לבצע 
בדיקות, בדיקות אלה ייחשבו כבדיקות מחוץ לתחרות. ניהול תוצאות 
הבדיקות יהיה באחריות הארגון למניעת סימום, אלא אם נאמר אחרת 

בחוקי הגוף המארגן את האירוע.

דרישות בדבר בדיקות  5.4
בדיקות יבוצעו בהתאם לתקן הבין–לאומי של בדיקות וחקירות.

מידע על מקום הימצאם של ספורטאים  5.5
ספורטאים הנכללים במאגר הבדיקות הרשומות מטעם התאחדות בין–לאומית 
מקום  על  מידע  יספקו  כפופים,  הם  שאליו  סימום  למניעת  לאומי  ארגון  ו/או 
הימצאותם כמפורט בתקן הבין–לאומי לבדיקות ולחקירות. ההתאחדויות הבין–

הספורטאים  זיהוי  את  יתאמו  סימום  למניעת  הלאומיים  והארגונים  לאומיות 
וארגון  בין–לאומית  ואיסוף הנתונים על מקום הימצאותם. כל התאחדות  הנ"ל 
שאושרה  אחרת  במערכת  או   ,ADAMS–ב רשימה  יכינו  סימום  למניעת  לאומי 
ע"י WADA, המזהה את הספורטאים הנכללים במאגר הבדיקה הרשום בשמם, 
או לפי קריטריונים מוגדרים וברורים אחרים. הודעה תישלח לספורטאים לפני 
הכנסתם למאגר הבדיקות הרשום ועם הסרת שמם מהרשימה. המידע על מקום 
הימצאותם, שיספקו הספורטאים בזמן שהם כלולים במאגר הבדיקות הרשום, 
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יעמוד לרשות WADA וארגונים אחרים למניעת סימום, שהם בעלי סמכות לבדוק 
אחרת  מערכת  או   ADAMS באמצעות   —  5.2 לסעיף  בהתאם  הספורטאי  את 
שאושרה ע"י WADA. מידע זה יישמר בסודיות מוחלטת בכל עת וישמש אך ורק 
לדרכון  רלוונטי  מידע  ימציא  סימום,  בקרת  של  וביצוע  תיאום  תכנון,  למטרות 
הפרה  בחקירת  יתמוך  אחרות,  בדיקות  של  ותוצאות  הספורטאי  של  הביולוגי 
אפשרית של כלל מניעת סימום, או יתמוך בהליך הטוען להפרת כלל של מניעת 
בהתאם  אלה,  למטרות  רלוונטי  להיות  שיפסיק  לאחר  יושמד  המידע  סימום. 

לתקן הבין–לאומי להגנה על פרטיות ונתונים אישיים.

ספורטאים שפרשו וחוזרים להתחרות  5.6
במאגר  הנמצא  לאומית,  או  בין–לאומית  ברמה  שספורטאי  במקרה   5.6.1
פעילה  להשתתפות  לשוב  מבקש  מכן  ולאחר  פורש  רשום,  בדיקות 
אלא  לאומיים  ואירועים  בין–לאומיים  באירועים  יתחרה  לא  בספורט, 
שישה  בכתב  הודעה  באמצעות  לבדיקות  עצמו  את  שיעמיד  לאחר 
למניעת  הלאומי  ולארגון  הבין–לאומית  להתאחדות  מראש  חודשים 
WADA, בהתייעצות עם ההתאחדות הבין– סימום שאליהם הוא שייך. 
לאומית והארגון הלאומי למניעת סימום, רשאית להעניק פטור לדרישה 
להודעה בכתב שישה חודשים מראש, כאשר מימוש קפדני של תקנה זו 
עלול להיות לא הוגן כלפי הספורטאי. ניתן לערער על החלטה זו בהתאם 

לסעיף 13.
 ,5.7.1 סעיף  הפרת  תוך  בתחרויות,  שתושג  תוצאה  כל   5.6.1.1

תיפסל.
אם ספורטאי פורש מספורט כאשר הוא נמצא תקופת פסלות, ולאחר   5.6.2
בין– באירועים  יתחרה  לא  הוא  תחרותית,  לפעילות  לשוב  יבקש  מכן 

באמצעות  לבדיקות  עצמו  שיעמיד  לאחר  אלא  לאומיים  או  לאומיים 
הודעה בכתב שתישלח שישה חודשים מראש )או הודעה שמשכה זהה 
למשך הפסלות הנותרת במועד פרישתו של הספורטאי, אם תקופה זו 
הייתה ארוכה יותר משישה חודשים( לגופים הרלוונטיים — ההתאחדות 

הבין–לאומית והארגון הלאומי למניעת סימום.

חקירות ואיסוף מידע  5.7
ארגונים למניעת סימום יוודאו כי הם מסוגלים לבצע את כל הפעולות הבאות, 

בהתאם לנסיבות ובמסגרת התקן הבין–לאומי לבדיקות ולחקירות:
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הקיימים  המקורות  מכל  לסימום  בנוגע  מידע  ועיבוד  הערכה  השגה,   5.7.1
לצורך פיתוח תכנית יעילה, נבונה ומידתית של חלוקת בדיקות, תכנון 
של  כלל  של  אפשרית  הפרה  לחקירת  בסיס  יצירת  ו/או  יעד  בדיקות 

מניעת סימום; וכן —
חקירת ממצאים חריגים וממצאי דרכון שליליים, בהתאם לסעיפים 7.4   5.7.2

ו–7.5 בהתאמה; וכן —
אנליטיים  ושאינם  אנליטיים   — האחרים  והמידע  הנתונים  כל  חקירת   5.7.3
— המצביעים על הפרה אפשרית של כלל של מניעת סימום, בהתאם 
איסוף  או  הפרה  של  אפשרות  לשלול  במטרה  ו–7.7,   7.6 לסעיפים 
ראיות שעשויות לתמוך בהליך משפטי באשמת הפרת כלל של מניעת 

סימום.

INAD מינוי ועדת המשמעת של  5.8
הבלתי  המשמעת  ועדת  של  המינוי  תסיים  ו/או  תמנה   INAD הנהלת   5.8.1
INAD תמנה את ועדת המשמעת  תלויה או כל אחד מחבריה. הנהלת 

הבלתי תלויה של INAD, שתורכב מבעלי התפקידים הבאים:
עוסקים במשפטים לא פחות  דין מקצועיים אשר  עורכי   — דיינים  א( 

מחמש )5( שנים.
רופאים העוסקים ברפואה לא פחות מחמש )5( שנים. ב( 

מנהלי ספורט לרבות מאמנים, או ספורטאים בעבר. ג( 
בצורה  במקרים  לדון  מסוגלים  שהם  בתנאי  ימונו  הנ"ל  החברים  כל 

הוגנת, חסרת פניות ובלתי תלויה.
יו"ר הוועדה — או בהיעדרו אחד מסגני יו"ר או מי שהוסמך על ידו — ימנו   5.8.2
יורכב  זה  הרכב  מקרה.  בכל  ולפסוק  לדון  הוועדה  מחברי   )3( שלושה 
מעורך דין כראש ההרכב, חבר אחד מתחום הרפואה וחבר אחד מתחום 

ההנהלה או הספורט.
החברים שימונו יהיו חסרי מעורבות קודמת במקרה. כל חבר, עם מינויו,   5.8.3
חסר  בהיותו  לפגוע  העלולות  כלשהן  נסיבות  קיום  אודות  ליו"ר  יודיע 

פניות בנוגע למי מהצדדים.

הליכי ועדת המשמעת  5.9
בכפוף לתנאי כללי מניעת השימוש בסמים אלה, ועדת המשמעת של   5.9.1

INAD וההרכבים שלה יהיו בעלי סמכות לנהל את הליכיהם.
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דיוני ועדת המשמעת של INAD יהיו פתוחים לקהל, אלא אם ההרכב של   5.9.2
ועדת המשמעת של INAD יקבע כי קיימות נסיבות מיוחדות הדורשות 

אחרת.
של  המשמעת  ועדת  הרכב  בפני  האדם  נגד  התלונה  את  תגיש   INAD  5.9.3
INAD וכאשר תבקש זאת INAD, תסייע בכך ההתאחדות הלאומית של 

האדם המעורב.
הפרת  אודות  לתלונה  להגיב  זכות  תהיה  התלונה  הובאה  נגדו  לאדם   5.9.4

כללי מניעת השימוש בסמים והתוצאות הצפויות.
הודעה  קבלת  לאחר  בדיון  נציגו  או  הצדדים  אחד  של  אי–השתתפות   5.9.5
להשבה  ניתנת  זו  זכות  בדיון.  להשתתף  זכותו  על  ויתר  כאילו  תיחשב 

מנימוקים סבירים.
לכל צד תהה זכות להיות מיוצג בדיון, על חשבונו של אותו צד.  5.9.6

תחליט  המשמעת  ועדת  אם  בדיון,  למתורגמן  הזכות  תהה  צד  לכל   5.9.7
שהדבר דרוש. ועדת המשמעת תקבע את זהות המתורגמן והאחריות 

בדבר נשיאה בעלות עבודתו.
עדים  ולחקור  לזמן  זכות  כולל  הוכחות,  להציג  זכאי  להליכים  צד  כל   5.9.8
בטלפון,  עדות  לקבל  במקרה  הדן  ההרכב  של  דעתו  לשיקול  )בכפוף 

בהצהרה בכתב או הגשה באמצעות פקס, מייל או אמצעים אחרים(.
בסמים  השימוש  מניעת  כללי  להפרת  הקשורות  עובדות  לבסס  ניתן   5.9.9
באמצעות כל אמצעי אמין, כולל הודאה. ההרכב הדן רשאי לקבל עדות, 
משקל  זו  לעדות  לתת  רשאי  ויהיה  עיניו  כראות  שמיעה,  עדות  כולל 

כראות עיניו.
ההרכב הדן רשאי לדחות דיון או לקבוע דיון המשך.  5.9.10

מיוזמתו  או  להליכים  הצדדים  אחד  לבקשת  בהתאם   — הדן  ההרכב   5.9.11
— רשאי לדרוש מאחד או יותר מהצדדים לדיון לספק לו ו/או לצדדים 
האחרים לפני הדיון, פרטים נוספים על המקרה שיוגשו ע"י אותו הצד 

בדיון, כולל זהות העדים שבכוונתו לזמן, ועל צד זה לציית להוראה זו.
ניתן יהיה להקליט את הדיונים וכל הקלטה תהיה בבעלותה ותשמר ע"י   5.9.12

.INAD–ה
ניתן לערער על החלטת ועדת המשמעת של כמפורט להלן  

INAD שימוע בבית הדין לערעורים של  5.10
בית הדין לערעורים של INAD יורכב משלושה עורכי דין חברים בלשכת   5.10.1
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עורכי הדין הישראלית.
החברים שימונו לא יהיו מעורבים קודם לכן במקרה או בהיבט כלשהו   5.10.2
של המקרה. בפרט, איש מהחברים אינו רשאי לשקול קודם לכן בקשת 
מינויו,  עם  חבר,  כל  שבנדון.  בספורטאי  הכרוך  קודם  ערעור  או   TUE
יחשוף בפני היו"ר את כל הנסיבות שעשויות להשפיע על היותו חסר 

פניות בנוגע למי מהצדדים.
אינו  או  מוכן  אינו  התיק,  את  לשמוע  יו"ר  ע"י  שמונה  שחבר,  במקרה   5.10.3
למנות  הראש  יושב  רשאי  התיק,  את  לשמוע  כלשהי  מסיבה  מסוגל 

תחתיו מחליף או למנות הרכב חדש מתוך המאגר.
דעתו  שיקול  פי  על  הסמכות,  תהיה   INAD של  לערעורים  הדין  לבית   5.10.4

הבלבדי, למנות מומחה שיסייע או ייעץ להרכב לפי בקשתו.
ל–INAD נתונה הזכות להצטרף להליכים ולהשתתף כצד בדיוני בית הדין   5.10.5

.INAD לערעורים של
ההתאחדות הבינלאומית ו/או ההתאחדות לספורט הלאומית הנוגעת   5.10.6
צד  אינו  אם  הלאומי,  האולימפי  הוועד  להליכים,  צד  אינה  אם  בדבר, 
הדין  בית  בדיוני  כמשקיפים  להשתתף  זכאים   WADA–ו להליכים, 

.INAD לערעורים של
תוך  מקרה  ובכל  האפשרית  במהירות  ימוצו  זה  לסעיף  בכפוף  דיונים   5.10.7
שלושה )3( חודשים ממועד קבלת ההחלטה בבית הדין לערעורים של 

INAD, למעט כאשר קיימות נסיבות חריגות.
דיונים הנערכים בקשר לאירועים רשאים להתנהל בצורה מזורזת.  5.10.8

הליכי בית הדין לערעורים של INAD )"בית הדין"(  5.11
בכפוף לתנאי כללי מניעת השימוש בסמים, לבית הדין נתונה הסמכות   5.11.1

לנהל את דיוניו.
דיוני בית הדין יהיו פתוחים לציבור, אלא אם בית הדין יקבע שקיימות   5.11.2

נסיבות מיוחדות הדורשות אחרת.
את  המשיבים  הצדדים  יגישו  מכן  ולאחר  טיעוניו  את  יגיש  המערער   5.11.3

טיעוניהם בתשובה.
אי השתתפות של צד כלשהו או נציגו בדיון לאחר קבלת הודעה תיחשב   5.11.4
נימוקים  לכך  יהיו  אם  תושב  זו  זכות  לשימוע.  זכותו  על  ויתר  כאילו 

סבירים.
לכל צד נתונה הזכות להיות מיוצג בדיון, על חשבונו.  5.11.5
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המשמעת  שועדת  במקרה  בדיון,  למתורגמן  הזכות  נתונה  צד  לכל    5.11.6
המתורגמן  זהות  את  תקבע  המשמעת  ועדת  דרוש.  שהדבר  תחליט 

והאחריות בדבר נשיאה בעלות עבודתו.
עדים  ולחקור  לזמן  זכות  כולל  הוכחות,  להציג  זכאי  להליכים  צד  כל   5.11.7
)בכפוף לזכותו של ההרכב הדן במקרה לקבל עדות בטלפון, בהצהרה 

בכתב, או הגשה פקס, מייל ואמצעים אחרים(.
ניתן יהיה לבסס עובדות הקשורות להפרת כללי מניעת השימוש בסמים   5.11.8
באמצעות כל אמצעי אמין, כולל הודאה. בית הדין רשאי לקבל עדות, 
כולל עדות שמיעה, כראות עיניו והוא רשאי לייחס לעדות זו את המשקל 

שייראה לנכון.
בית הדין רשאי לדחות דיון או לקבוע דיון המשך.  5.11.9

רשאי  מיוזמתו,  או  להליכים  הצדדים  אחד  בקשת  פי  על  הדין,  בית   5.11.10
לדרוש מאחד או יותר מהצדדים לדיון לספק לו ו/או לצדדים האחרים 
לפני הדיון, פרטים נוספים על המקרה שיוגשו ע"י אותו הצד בדיון, כולל 

זהות העדים שבכוונתו לזמן, ועל צד זה לציית להוראה זו.
ניתן יהיה להקליט את הדיונים וכל הקלטה תהיה בבעלות INAD והיא   5.11.11

תישמר על ידה.

סעיף 6: ניתוח דגימות

דגימות יעברו בדיקות בהתאם לעקרונות הבאים:
שימוש במעבדות מוסמכות ומאושרות  6.1

במעבדות  ורק  אך  ייבדקו  הדגימות   ,2.1 בסעיף  המופיעות  המטרות  לצורך 
שהוסמכו על–ידי WADA או במעבדות שקיבלו אישור אחר מטעם WADA. בחירת 
הדגימות,  לבדיקת  והמשמשות   WADA על–ידי  אושרו  או  שהוסמכו  המעבדות 

תיקבע אך ורק על–ידי הארגון למניעת סימום האחראי לניהול התוצאות.

מטרת ניתוח הדגימות  6.2
הדגימות ינותחו לאיתור חומרים אסורים ושיטות אסורות, המפורטים ברשימת 
WADA בכפוף לסעיף  נוסף לחומרים אחרים, לפי בקשת  החומרים האסורים; 
יצירת פרופיל של כמה  או לצורך מתן סיוע לארגון למניעת סימום לשם   ;4.5
פרמטרים בשתן, בדם או במטריצה )תבנית ( אחרת של הספורטאי, כולל פרופיל 
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די.אן.איי או גנום; או לכל מטרה לגיטימית אחרת למניעת סימום. ניתן לאסוף 
דגימות ולאחסן אותן לבדיקות עתידיות.

מחקרים על דגימות  6.3
אף דגימה לא תשמש למטרות מחקר ללא קבלת הסכמה בכתב של הספורטאי. 
אמצעי הזיהוי יוסרו מדגימות, שישמשו למטרות שאינן כלולות במסגרת סעיף 

6.2, כדי למנוע אפשרות לזהות את אותו ספורטאי.

תקנים לניתוח דגימות ודיווח  6.4
המעבדות  לתקן  בהתאם  התוצאות  על  וידווחו  הדגימות  את  ינתחו  המעבדות 
הבין–לאומי. כדי להבטיח בדיקות יעילות, המסמך הטכני המפורט בסעיף 5.4.1 
לסוגי  המתאימים  דגימות  של  ניתוח  תפריטי  סמך  על  סיכונים  הערכת  יכלול 
ספורט ולענפי ספורט שונים, והמעבדה תנתח את הדגימות בהתאם לתפריטים 

אלו, למעט במקרים הבאים:
ארגונים למניעת סימום עשויים לבקש מהמעבדה לבדוק את הדגימות   6.4.1

שלהם באמצעות תפריט מפורט יותר מזה המתואר במסמך הטכני.
ארגונים למניעת סימום עשויים לבקש מהמעבדה לנתח את הדגימות   6.4.2
שלהם על בסיס תפריט מצומצם יותר מזה המפורט במסמך הטכני, רק 
אם שכנעו את WADA כי עקב הנסיבות המיוחדות במדינה או בספורט 
פחות  רחב  ניתוח  שלהם,  הבדיקות  תפוצת  בתכנית  כמפורט  שלהם, 

הוא הולם.
כמפורט בתקן המעבדות הבין–לאומי, מעבדות — מיוזמתן ועל חשבונן,   6.4.3
רשאיות לנתח דגימות לגילוי חומרים אסורים ושיטות אסורות תוך שימוש 
או  הטכני,  במסמך  הדגימות  ניתוח  בתפריט  מפורטות  שאינן  בשיטות 
על–ידי הרשות שהזמינה את הבדיקות. תוצאות בדיקות אלה ידווחו ויהיו 

בעלות תקפות והשלכות זהות לכל תוצאה אנליטית אחרת.

ניתוח נוסף של דגימות  6.5
סימום,  למניעת  ארגון  על–ידי  נוסף  לניתוח  כפופה  להיות  עשויה  דגימה  כל 
תוצאות  של  לספורטאי  ההעברה  לפני  עת,  בכל  תוצאות  לניהול  שאחראי 
הבדיקות של דגימה א' ודגימה ב' )או תוצאה של דגימה א' כאשר ניתוח בדיקת 
דגימה ב' נדחה, או שבדיקה זו לא תבוצע( על–ידי ארגון למניעת סימום כבסיס 

מוכח להפרת סעיף 2.1 למניעת סימום.
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ניתן לאחסן דגימות ולבצע בהן בדיקות נוספות למטרת סעיף 6.2 בכל עת, אך 
ורק בהוראת ארגון למניעת סימום , שיזם וניהל את איסוף הדגימות, או בהוראת 
WADA )אחסון דגימות כלשהן לצורך בדיקה נוספת ביוזמת WADA ימומן על–ידי 
יבוצע בהתאם לדרישות תקן המעבדות הבין– ניתוח הדגימות  WADA(. המשך 

לאומי והתקן הבין–לאומי לבדיקות ולחקירות.

סעיף 7: ניהול תוצאות

כל ארגון למניעת סימום, שעוסק בניהול תוצאות, יקבע הליך לקיום דיון מקדים בהפרות 
אפשריות של תקנות למניעת סימום, שיכבד את העקרונות הבאים:

אחריות לביצוע ניהול תוצאות  7.1
למעט כמפורט בסעיפים 7.1.1 ו–7.1.2 להלן, ניהול תוצאות ודיונים יהיו באחריותו 
של הארגון למניעת סימום וניהל את איסוף הדגימות ובכפוף לנהליו )במקרה 
שלא מדובר באיסוף דגימות, הארגון למניעת סימום שיספק לראשונה הודעה 
לספורטאי או לאדם אחר בדבר הפרה לכאורה של תקנת מניעת סימום ולאחר 
מכן ימשיך לעקוב אחר הפרת התקנה למניעת סימום הנ"ל(. ללא קשר לארגון 
המנהל את ניהול התוצאות והדיונים, העקרונות המפורטים בסעיף זה ובסעיף 
חייבים  מהותי,  שינוי  ללא  יוטמעו   ,23.2.2 בסעיף  שזוהו  והכללים  יכובדו,   8

להתבצע.
במקרה שמתעוררת מחלוקת בין ארגונים למניעת סימום בדבר הארגון שאחראי 
אחד  כל  האחריות.  את  לשייך  ארגון  לאיזה  תחליט   WADA התוצאות,  לניהול 
החלטת  על  לערער  רשאי  במחלוקת  המעורבים  סימום  למניעת  מהארגונים 
 .WADA בתוך שבעה ימים מקבלת הודעה בדבר החלטתה של CAS בפני WADA

CAS ינהל את הערעור בהליך מזורז, והוא יבוצע בפני בורר יחיד.
בהתאם  נוספות  דגימות  לאסוף  מחליט  סימום  למניעת  לאומי  ארגון  כאשר 
איסוף  את  והנחה  שיזם  סימום,  למניעת  לארגון  ייחשב  הוא   ,5.2.6 לסעיף 
הדגימות. אולם כאשר הארגון הלאומי למניעת סימום רק יורה למעבדה לבצע 
ההתאחדות  סימום,  למניעת  הלאומי  הארגון  חשבון  על  נוספות  בדיקות  סוגי 
,שיזם  סימום  למניעת  כארגון  ייחשב  המרכזי  האירוע  מארגן  או  הבין–לאומית 

והנחה את איסוף הדגימות.
אינן מעניקות  סימום  למניעת  הלאומי  בנסיבות שבהן תקנות הארגון   7.1.1
תושב,  אזרח,  שאינו  אחר  אדם  או  ספורטאי  בגין  סמכות  זה  לארגון 
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בעל רישיון או חבר בארגון ספורט באותה מדינה, או שהארגון הלאומי 
למניעת סימום מסרב להפעיל סמכות זו, ניהול התוצאות ייעשה על–ידי 
ההתאחדות הבין–לאומית הרלוונטית או ע"י צד שלישי, כמפורט בתקנות 
ההתאחדות הבין–לאומית. ניהול תוצאות ועריכת דיונים בעניין בדיקה 
ש–WADA עצמה יזמה יבוצעו על–ידי ארגון למניעת סימום שמונה ע"י 
WADA. ניהול תוצאות ועריכת דיונים באשר לבדיקה שבוצעה ע"י הוועד 
האולימפי הבין–לאומי, או הוועד הפאראלימפי הבין–לאומי או מארגני 
אירוע מרכזי אחר, או הפרה של תקנת מניעת סימום , שהתגלתה ע"י 
אחד הארגונים הללו, יופנו להתאחדות הבין–לאומית הרלוונטית באשר 
לעונשים מעבר לסילוק מהאירוע, לפסילת התוצאות שהושגו באירוע, 
הוצאות  ולהחזר  באירוע  שהושגו  ופרסים  נקודות  מדליות,  לשלילת 

הכרוכות בהפרה של תקנת מניעת סימום.
 ,(whereabouts) ניהול תוצאות בדבר כשלים הנוגעים למקום הימצאות  7.1.2
ההתאחדות  על–ידי  יבוצע  בבדיקה(  באי–השתתפות  או  בהגשה  )כשל 
מגיש  שאליהם  סימום  למניעת  הלאומי  הארגון  או  הבין–לאומית 
הספורטאי הנדון את הנתונים בדבר מקום המצאו, כמפורט בתקן הבין–
לאומי לבדיקות ולחקירות. הארגון למניעת סימום הקובע כשל בהגשת 
בדיקה או אי–השתתפות, יגיש מידע זה ל–WADA באמצעות ADAMS או 
זו לטובת  ויהיה זמין במערכת   WADA מערכת אחרת שתאושר על–ידי 

ארגונים רלוונטיים אחרים למניעת סימום.

בחינה של ממצאי מעבדה שליליים  7.2
לניהול  האחראי  סימום  למניעת  הארגון  שליליים,  מעבדה  ממצאי  קבלת  עם 
התוצאות יבצע בחינה כדי לקבוע: )א( אם הוענק או יוענק TUE מתאים בהתאם 
ברורה  חריגה  קיימת  )ב(  או  רפואי;  שימוש  מטעמי  לפטור  הבין–לאומי  לתקן 
כלשהי מהתקן הבין–לאומי לבדיקות ולחקירות או מהתקן הבין–לאומי למעבדות, 

שגרמה לממצא המעבדה השלילי.

הודעה בעקבות בחינה של ממצאי מעבדה שליליים  7.3
 TUE תגלה  לא   ,7.2 לסעיף  בהתאם  שלילי,  מעבדה  ממצא  שבחינת  במקרה 
TUE כמפורט בתקן הבין–לאומי לפטור מטעמי שימוש  זכות לקבל  רלוונטי או 
רפואי, או חריגה שגרמה לממצא המעבדה השלילי הנ"ל, הארגון למניעת סימום 
יודיע לספורטאי מיד, כמפורט בסעיפים 14.1.1 ו–14.1.3 ובתקנות הארגון, בדבר: 
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)א( ממצא המעבדה השלילי; )ב( התקנה של מניעת סימום , שהופרה; )ג( זכותו 
של הספורטאי לבקש בדיקה של דגימה ב' מיד, או אם לא יעשה כן ייחשב הדבר 
כאילו ויתר על בדיקת דגימה ב'; )ד( תאריך, שעה ומקום לבדיקת דגימה ב', אם 
הספורטאי או הארגון למניעת סימום יחליטו לבקש בדיקה של דגימה ב'; )ה( 
דגימה  ובבדיקה של  לנציגו להשתתף בפתיחה  ו/או  מתן הזדמנות לספורטאי 
כזו  ב' במסגרת פרק הזמן המצוין בתקן הבין–לאומי למעבדות, כאשר בדיקה 
מתבקשת; )ו( זכותו של הספורטאי לבקש העתקים של חבילת מסמכי המעבדה 
באשר לדגימות א' ו–ב', כנדרש בתקן הבין–לאומי למעבדות. אם הארגון למניעת 
תקנה  של  כהפרה  השלילי  המעבדה  ממצא  את  להגיש  שלא  יחליט  סימום 
למניעת סימום, הוא יודיע על כך לספורטאי ולארגונים למניעת סימום, כמפורט 

בסעיף 14.1.2.
סימום,  למניעת  בגין הפרת תקנה  הודעה  בכל מקרה שבו תישלח לספורטאי 
שאינה מסתיימת בחובת השעיה זמנית, בהתאם לסעיף 7.9.1, תוצע לספורטאי 

האפשרות לקבל השעיה זמנית עד ליישוב הנושא.

בחינה של ממצאים חריגים  7.4
כמפורט בתקן הבין–לאומי למעבדות, בנסיבות מסוימות ניתנת למעבדה הוראה 
אנדוגני  באופן  להיווצר  גם  שעשויים  אסורים,  חומרים  של  נוכחות  על  לדווח 
כממצאים חריגים הכפופים להמשך חקירה. עם קבלת ממצא חריג, ארגון מניעת 
 TUE סימום, שאחראי לניהול התוצאות, יבצע בחינה כדי לקבוע אם: )א( הוענק
TUE, כמפורט בתקן הבין–לאומי לפטור מטעמי שימוש  רלוונטי או זכות לקבל 
רפואי; או )ב( קיימת חריגה ברורה מהתקן הבין–לאומי לבדיקות ולחקירות או 
מהתקן הבין–לאומי למעבדות, שגרמה לממצא החריג הנ"ל. במקרה שהבדיקה 
מניעת  ארגון  יבצע  החריג,  לממצא  שגרמה  חריגה  או  רלוונטי   TUE תגלה  לא 
לספורטאי  הודעה  תישלח  החקירה  בסיום  הנדרשת.  החקירה  את  סימום 
ולארגונים למניעת סימום, המפורטים בסעיף 14.1.2, אם הממצא החריג יוגש 

כממצא מעבדה שלילי או לא. הספורטאי יקבל הודעה כמפורט בסעיף 7.3.
ישלח הודעה בדבר ממצא חריג, אלא רק  הארגון למניעת סימום לא   7.4.1
הממצא  את  להגיש  אם  החלטה  וקיבל  חקירתו  את  שהשלים  לאחר 
מהנסיבות  אחת  התקיימה  אם  אלא  שלילי,  מעבדה  כממצא  החריג 

הבאות:
במקרה שהארגון למניעת סימום יקבע שיש לבדוק את דגימה ב'  )א( 
לפני השלמת חקירתו בהתאם לסעיף 7.4, הוא יהיה רשאי לבצע 
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בדיקה של דגימה ב' לאחר שהודיע על כך לספורטאי. הודעה זו 
תכלול תיאור הממצא החריג והמידע המפורט בסעיף 7.3)ד(-)ו(.

ממארגני  או   — בקשה  יקבל  סימום  למניעת  שהארגון  במקרה  )ב( 
אירוע מרכזי זמן קצר לפני אירוע בין–לאומי, או מארגון ספורט 
האחראי לתחרות באשר לצורך לבחור חברי קבוצה לאירוע בין–
לאומי עד למועד מסוים — לגלות אם קיים ממצא חריג בבדיקה 
מארגני  ע"י  שתסופק  ברשימה  הכלול  כלשהו  ספורטאי  לגבי 
סימום  למניעת  הארגון  אזי  הספורט,  ארגון  או  המרכזי  האירוע 
בדבר הממצא  הודעה  לאחר משלוח  הנ"ל  יזהה את הספורטאי 

החריג לאותו ספורטאי.

בחינת ממצאי דרכון חריגים וממצאי דרכון שליליים  7.5
בתקן  כמפורט  תתבצע  שליליים  דרכון  וממצאי  חריגים  דרכון  ממצאי  סקירת 
שהארגון  במקרה  למעבדות.  הבין–לאומי  ובתקן  ולחקירה  לבדיקה  הבין–לאומי 
למניעת סימום סבור שאירעה הפרה של תקנה של מניעת סימום, הוא ישלח 
של  התקנה  אודות  הארגון  בתקנון  המפורט  באופן  מיידית  הודעה  לספורטאי 
מניעת סימום שהופרה והסיבות להפרה. ארגונים אחרים למניעת סימום יקבלו 

הודעה בהתאם לסעיף 14.1.2.

בחינה מחדש של כשלים לגבי נתונים הקשורים במקום המצאות  7.6
כמפורט  תבוצע  בבדיקות  לאי–השתתפות  באשר  אפשריים  כשלים  של  בחינה 
או  הבין–לאומית  ההתאחדות  כאשר  ולחקירות.  לבדיקות  הבין–לאומי  בתקן 
הארגון הלאומי למניעת סימום )הרלוונטי מביניהם( ישוכנע כי הופרה תקנה של 
מניעת סימום, בהתאם לסעיף 2.4, הוא ישלח לספורטאי הודעה מיידית כמפורט 
בתקנותיו, כי תוגש תלונה בדבר הפרת סעיף 2.4, כולל פירוט הבסיס לתלונה. 

הודעה תישלח לארגונים אחרים למניעת סימום כמפורט בסעיף 14.1.2.

מופיעות  ,שאינן  סימום  מניעת  תקנות  של  אחרות  הפרות  של  מחדש  בחינה   7.7
בסעיפים 7.1 עד 7.6

יבצע חקירת  גוף בדיקה אחר שייקבע ע"י הארגון,  הארגון למניעת סימום, או 
מעקב בדבר הפרה אפשרית של תקנת מניעת סימום, הנדרשת בהתאם למדיניות 
של מניעת סימום והכללים שאומצו בהתאם לתקנון, או שהיא נחוצה לדעתו של 
ישוכנע שאירעה הפרה  הארגון למניעת סימום. כאשר הארגון למניעת סימום 
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של תקנת מניעת סימום, הוא ישלח הודעה מידית לספורטאי או לאדם אחר, 
כמפורט בתקנותיו, אודות התקנה של מניעת סימום ,שהופרה והבסיס להפרה. 

הודעה תישלח לארגונים אחרים למניעת סימום כמפורט בסעיף 14.1.2.

זיהוי הפרות קודמות של תקנת מניעת סימום  7.8
לפני משלוח הודעה לספורטאי או לאדם אחר בדבר הפרה לכאורה של תקנת 
או   ADAMS–ב יבדוק  סימום  למניעת  הארגון  לעיל,  כמפורט  סימום  מניעת 
רלוונטיים  ולארגונים   WADA–ל ויפנה   WADA על–ידי  שאושרה  אחרת  במערכת 
אחרים למניעת סימום כדי לברר אם קיימות הפרות קודמות של תקנות מניעת 

סימום.

עקרונות בדבר השעיה זמנית  7.9
השעיית–חובה זמנית בעקבות ממצא מעבדה שלילי.  7.9.1

החותמים על התקנון הרשומים מטה יאמצו תקנות שיקבעו כי במקרה 
של קבלת ממצא מעבדה שלילי באשר לחומר אסור או לשיטה אסורה, 
שאינו חומר ספציפי, תוטל השעיה זמנית מיד לאחר הבדיקה ותישלח 
הוא  החותם  הגוף  כאשר   :7.5 או   7.3  ,7.2 בסעיפים  כמפורט  הודעה 
הגוף המפקח על אירוע )לצורך הגשת בקשה להשתתפות באירוע זה(; 
כאשר הגוף החותם אחראי לבחירת נבחרות )לפנייה לבחירת הנבחרת 
זו(; כאשר הגוף החותם הוא ההתאחדות הבין–לאומית הרלוונטית; או 
כאשר הגוף החותם הוא ארגון אחר למניעת סימום, המחזיק בסמכות 
ניהול תוצאות בדבר הפרה לכאורה של תקנת מניעת סימום. ניתן לוותר 
על השעיית–חובה זמנית אם הספורטאי יוכיח להרכב השימוע כי סביר 
נגרמה ע"י מוצר מזוהם. החלטת בית הדין שלא לבטל את  שההפרה 
מוצר  בדבר  הספורטאי  של  טענתו  בעקבות  הזמנית,  השעיית–החובה 

מזוהם, אינה נתונה לערעור.
עם זאת, אין להטיל את ההשעיה הזמנית אלא אם ניתנה לספורטאי: 
)א( הזדמנות לשימוע ביניים, לפני הטלת ההשעיה הזמנית או במועד 
סביר לאחר הטלת ההשעיה הזמנית; או )ב( הזדמנות לשימוע מזורז, 

בהתאם לסעיף 8, זמן קצר לאחר הטלת ההשעיה הזמנית.
בדבר  שלילי  מעבדה  ממצא  בסיס  על  אופציונאלית  זמנית  השעיה   7.9.2
של  אחרות  תקנות  הפרת  או  מזוהמים  מוצרים  ספציפיים,  חומרים 

מניעת סימום.
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גוף חותם רשאי לאמץ כללים החלים על כל אירוע שעבורו הגוף החותם 
שהגוף  נבחרת  בחירת  של  הליך  כל  על  או  המפקח,  הגוף  את  מהווה 
החותם אחראי לו, או כאשר הגוף החותם הוא ההתאחדות הבין–לאומית 
הרלוונטית, או בעל סמכות ניהול תוצאות באשר להפרה שנטענה של 
תקנת מניעת סימום. כללים אלה מאפשרים הטלת השעיה זמנית בגין 
לפני   7.9.1 בסעיף  כלולות  ,שאינן  סימום  מניעת  תקנות  של  הפרות 

בדיקת דגימה ב' של הספורטאי או שימוע סופי כמפורט בסעיף 8.
זמנית מבלי לאפשר לספורטאי או לאדם  זאת, לא תוטל השעיה  עם 
אחר: )א( הזדמנות לשימוע ביניים — לפני הטלת ההשעיה הזמנית או 
במועד סביר לאחר הטלת ההשעיה הזמנית; או )ב( הזדמנות לשימוע 

מזורז בהתאם לסעיף 8, זמן קצר לאחר הטלת ההשעיה הזמנית.
במקרה שתוטל השעיה זמנית על סמך ממצא מעבדה שלילי בדגימה 
א', ובדיקת דגימה ב' לאחר מכן )אם נדרשה ע"י הספורטאי או הארגון 
למניעת סימום( לא תאשש את תוצאות דגימה א', הספורטאי לא יישא 
בהשעיה זמנית נוספת בגין הפרת סעיף 2.1. בנסיבות שבהן הספורטאי 
)או קבוצתו, כמפורט בתקנון הגוף המארגן אירוע מרכזי או התאחדות 
מכן  ולאחר   ,2.1 סעיף  הפרת  סמך  על  מתחרות  יסולק  בין–לאומית( 
בדיקת דגימה ב' לא תאשש את ממצא דגימה א', הספורטאי או הקבוצה 
יהיו רשאים להמשיך להשתתף בתחרות, במקרה שעדיין ניתן להחזיר 

את הספורטאי או הקבוצה לתחרות, מבלי שהדבר פגע בהתנהלותה.

הודעה בדבר תוצאות של החלטות ניהוליות  7.10
של  תקנה  הפרת  שבוצעה  יקבע  סימום  למניעת  ארגון  שבהם  המקרים  בכל 
מניעת סימום, יבטל טענה בדבר הפרת תקנה של מניעת סימום, יטיל השעיה 
זמנית או יסכים עם הספורטאי או אדם אחר בדבר הטלת עונש ללא דיון, ישלח 
הארגון למניעת סימום הודעה על כך, בהתאם לסעיף 14.2.1, לארגונים למניעת 

סימום אחרים, שזכותם לערער בהתאם לסעיף 13.2.3.

פרישה מספורט  7.11
במקרה שספורטאי או אדם אחר פורש במהלך תהליך של ניהול תוצאות, הארגון 
סימום המבצע תהליך זה ישמור על סמכותו להשלים את תהליך ניהול התוצאות. 
ניהול התוצאות,  יפרוש לפני תחילת תהליך  במקרה שספורטאי או אדם אחר 
או  הספורטאי  כנגד  תוצאות  ניהול  בסמכות  שהחזיק  סימום,  למניעת  הארגון 
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ביצע הפרה של תקנת  או האדם האחר  האדם האחר במועד שבו הספורטאי 
מניעת סימום — ארגון זה יהיה בעל סמכות לניהול התוצאות.

סעיף 8: זכות לשימוע הוגן והודעה בדבר תוצאות שימוע

שימועים הוגנים  8.1
כל ארגון למניעת סימום, האחראי לניהול תוצאות, יעניק לאדם שנטען כנגדו כי 
ביצע הפרה של תקנת מניעת סימום, למצער ובתוך זמן סביר, דיון הוגן בפני הרכב 
שימוע הוגן וחסר פניות. החלטה מנומקת תישלח בתוך זמן סביר, כולל הסבר 

מפורש בדבר הסיבות לכל תקופת פסלות, שיפורסם כמפורט בסעיף 14.3.

שימועים באירועים  8.2
ניתן לקיים שימועים הקשורים באירוע בהליך מזורז, לפי תקנות הארגון הרלוונטי 

למניעת סימום והרכב השימוע.

ויתור על שימוע  8.3
ויתור על זכות השימוע ייעשה במפורש, או במקרה שהספורטאי או אדם אחר 
יימנע מלהשיב על טענת הארגון למניעת סימום בדבר הפרת תקנה של מניעת 

סימום בתוך הזמן המפורט בתקנון הארגון למניעת סימום.

הודעה בדבר החלטות  8.4
ההחלטה המנומקת של שימוע, או במקרים שבהם קיים ויתור על דיון, החלטה 
מנומקת המסבירה את הצעדים שננקטו על–ידי הארגון למניעת סימום האחראי 
, שיש  ולארגונים אחרים למניעת סימום  לניהול התוצאות, תישלח לספורטאי 

להם זכות ערעור לפי סעיף 13.2.3, כמפורט בסעיף 14.2.1.

CAS שימוע יחיד בפני  8.5
תלונות בדבר הפרת תקנות של מניעת סימום, שהוגשו נגד ספורטאים ברמה 
בין–לאומית או ספורטאים ברמה לאומית, בהסכמת הספורטאי, הארגון למניעת 
סימום האחראי לניהול התוצאות, WADA וכל ארגון למניעת סימום שהיה בעל 
זכות לערער על החלטת ערכאה ראשונה בפני CAS — תלונות אלו יידונו ישירות 

ב–CAS, ללא צורך בדיון מקדים.
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סעיף 9: פסילה אוטומטית של תוצאות אישיות

הפרת תקנה של מניעת סימום בספורט אישי, כתוצאה מבדיקה במהלך תחרות, תוביל 
לפסילה אוטומטית של התוצאה שהושגה באותה תחרות על כל ההשלכות המשתמעות 

מכך, כולל ויתור על מדליות, נקודות ופרסים.

סעיף 10: עונשים ליחידים 

פסילת תוצאות של אירוע שבמהלכו אירעה הפרת תקנה של מניעת סימום  10.1
הפרת תקנה של מניעת סימום במהלך אירוע או בהקשר אליו עשויה, בהתאם 
לקביעת הגוף המפקח על האירוע, להוביל לפסילת כל התוצאות האישיות של 
הספורטאי שהושגו באירוע זה, על כל ההשלכות הכרוכות בכך, כולל שלילת כל 

המדליות, הנקודות והפרסים, למעט כמפורט בסעיף 10.1.1.
באירוע  אחרות  תוצאות  פסילת  שוקלים  כאשר  בחשבון  להביא  שיש  גורמים 
עשויים לכלול, למשל, את חומרת ההפרה של תקנת מניעת סימום שבוצעה ע"י 
הספורטאי, כמו גם, אם בדיקות של הספורטאי בתחרויות אחרות היו שליליות.

נושא באשמה או  כי הוא אינו  יבסס את טענתו  במקרה שהספורטאי   10.1.1
בהתרשלות בגין ההפרה, התוצאות האישיות של הספורטאי בתחרויות 
אחרות לא ייפסלו, אלא אם סביר שהתוצאות של הספורטאי בתחרויות, 
מלבד זו שבה אירעה הפרה של תקנת מניעת סימום, הושפעו מהפרה 

של תקנת מניעת סימום.

או  אסור  חומר  של  החזקה  או  שימוש  ניסיון  או  שימוש  נוכחות,  בגין  פסלות   10.2
שיטה אסורה

תקופת הפסלות בגין עבירה על סעיפים 2.1, 2.2 או 2.6 תהיה כדלהלן, בכפוף 
להקלה אפשרית או השעיה בכפוף לסעיפים 10.4, 10.5 או 10.6:

משך הפסלות יהיה ארבע שנים, כאשר:  10.2.1
הפרה של תקנת מניעת סימום אינה כרוכה בחומר ספציפי,   10.2.1.1
הפרת  כי  להוכיח  יוכל  אחר  אדם  או  הספורטאי  אם  אלא 

תקנה של מניעת סימום נעשתה שלא במכוון.
ספציפי,  לחומר  מתייחסת  סימום  מניעת  של  תקנה  הפרת   10.2.1.2
כי הפרת תקנה של  והארגון למניעת סימום מסוגל להוכיח 
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מניעת סימום נעשתה במכוון.
כאשר סעיף 10.2.1 אינו חל, תקופת הפסלות תהיה שנתיים.  10.2.2

המונח "במכוון" בסעיפים 10.2 ו–10.3 אמור לזהות את אותם ספורטאים   10.2.3
שעסק  אחר  אדם  או  הספורטאי  כי  דורש  המונח  לפיכך,  שמרמים. 
בפעילות ידע כי זו מהווה הפרת תקנה של מניעת סימום, או ידע כי קיים 
של  הפרה  לכדי  להגיע  או  להוות  עלולה  שההתנהגות  לכך  ניכר  סיכון 
תקנת מניעת סימום ,והוא התעלם במפגין מסיכון זה. הפרה של תקנת 
מניעת סימום, הנובעת מממצא מעבדה שלילי בדבר חומר האסור רק 
במהלך תחרות, תיחשב לבלתי "מכוונת", אם החומר הוא חומר ספציפי 
מחוץ  נעשה  האסור  בחומר  השימוש  כי  להוכיח  מסוגל  והספורטאי 
מעבדה  מממצא  הנובעת  סימום,  מניעת  תקנת  של  הפרה  לתחרות. 
כ"מכוונת",  שלילי עבור חומר האסור רק במהלך תחרות, לא תיחשב 
החומר  כי  להוכיח  מסוגל  והספורטאי  ספציפי  חומר  אינו  החומר  אם 

שימש מחוץ לתחרות בצורה שאינה קשורה לביצועים ספורטיביים.

פסלות בגין הפרת תקנות אחרות של מניעת סימום  10.3
תקופת הפסלות בגין הפרת תקנות של מניעת סימום, למעט אלו המפורטות 

בסעיף 10.2, תהיה כדלהלן, אלא אם סעיף 10.5 או סעיף 10.6 חל בנדון:
תקופת הפסלות בגין הפרת סעיף 2.3 או 2.5 תהיה ארבע שנים אלא   10.3.1
אם, במקרה של אי הסכמה לאיסוף דגימה, הספורטאי מסוגל להוכיח 
)כמפורט  מכוון  בלתי  היה  סימום  מניעת  תקנת  של  הפרה  ביצוע  כי 

בסעיף 10.2.3(, ובמקרה זה הפסלות תהיה למשך שנתיים.
בכפוף  שנתיים,  תהיה   2.4 סעיף  של  הפרה  בגין  הפסלות  תקופת   10.3.2
של  האשמה  במידת  כתלות  אחת,  שנה  של  למינימום  להפחתה 
זה  בסעיף  אחת  לשנה  או  לשנתיים  פסלות  בין  הגמישות  הספורטאי. 
לא תוצע לספורטאים שאובחן אצלם שפיתחו דפוס של שינוי מיקום 
ברגע האחרון או התנהגות אחרת המעלה חשד רציני שהספורטאי ניסה 

להתחמק מבדיקה.
שנים  ארבע  תהיה   2.8 או   2.7 סעיף  של  הפרה  בגין  הפסלות  תקופת   10.3.3
ועד פסלות לכל החיים, בהתאם לחומרת העבירה. הפרה של  לפחות 
סעיף 2.7 או 2.8, שבה מעורב קטין, תיחשב לעבירה חמורה במיוחד, 
ואם בוצעה על–ידי אנשי צוות התומכים בספורטאים, באשר להפרות 
לכל  שלהם  לפסלות  הדבר  יוביל  ספציפיים,  בחומרים  כרוכות  שאינן 
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2.8, שעניינן  או   2.7 לכך, הפרות משמעותיות של סעיף  נוסף  החיים. 
עשוי להיות גם הפרת חוקים ותקנות שאינם קשורים בספורט, ידווחו 

לרשויות המנהליות, המקצועיות והמשפטיות המתאימות.
בגין הפרות של סעיף 2.9, תקופת הפסלות תהיה שנתיים לפחות ועד   10.3.4

ארבע שנים, בהתאם לחומרת ההפרה.
עם  שנתיים,  תהיה  הפסלות  תקופת   ,2.10 סעיף  של  הפרות  בגין   10.3.5
אפשרות להפחתה למינימום של שנה אחת, בהתאם למידת האשמה 

של הספורטאי או אדם אחר ובנסיבות אחרות של המקרה.

ביטול תקופת הפסלות במקרה של חוסר אשמה או התרשלות  10.4
אם ספורטאי או אדם אחר מוכיח, במקרה ספציפי, שאין בו אשמה ממשית, 
או שפעל מתוך התרשלות, תבוטל תקופת הפסלות שהייתה חלה לגביו במקרה 

אחר.

הפחתה בתקופת הפסלות במקרה של חוסר אשמה משמעותית או התרשלות   10.5
מוצרים  או  ספציפיים  חומרים  בגין  להפרות  באשר  עונשים  הפחתת   10.5.1

מזוהמים במסגרת סעיפים 2.1, 2.2 או 2.6
חומרים מסוימים )ספציפיים(  10.5.1.1

במקרה של הפרת תקנה של מניעת סימום הכרוכה בחומר   
אשמה  אין  כי  יוכיח  אחר  אדם  או  הספורטאי  אם  ספציפי, 
לפחות,  נזיפה  תהיה  הפסלות  תקופת  ממשית,  רשלנות  או 
ללא פסלות, ושנתיים של פסלות לכל היותר, בהתאם למידת 

האשמה של הספורטאי או אדם אחר.
מוצרים מזוהמים  10.5.1.2

במקרים שבהם הספורטאי או אדם אחר אינו מסוגל להוכיח   
חוסר אשמה או רשלנות ממשית, וכי החומר האסור שהתגלה 
לפחות,  נזיפה  מזוהם, תקופת הפסלות תהיה  הגיע ממוצר 
בהתאם  היותר,  לכל  פסלות  ושנתיים  פסלות,  תקופת  ללא 

למידת האשמה של הספורטאי או אדם אחר.
סעיף  ליישום  מעבר  התרשלות  או  ממשית  אשמה  חוסר  של  יישום   10.5.2

10.5.1
במקרה שספורטאי או אדם אחר יוכיח, במקרה בודד שבו סעיף 10.5.1   
אינו ישים, כי הוא אינו נושא באשמה או בהתרשלות ממשית, אזי בכפוף 
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ניתן להפחית את  להפחתה נוספת או לביטול, כמפורט בסעיף 10.6, 
תקופת הפסלות על סמך מידת האשמה של הספורטאי או אדם אחר; 
תקופת  ממחצית  פחותה  תהיה  לא  המופחתת  הפסלות  תקופת  אך 
הפסלות  שתקופת  במקרה  כן.  אילולא  מיושמת  שהייתה  הפסלות 
המקורית היא לכל החיים, התקופה המופחתת, לפי סעיף זה, תהיה לא 

פחות משמונה שנים.

ביטול, הפחתה או התליית תקופת הפסלות ועונשים אחרים מטעמים שאינם   10.6
אשמה

סיוע מהותי בגילוי או בהוכחת הפרה של תקנת מניעת סימום   10.6.1
תוצאות  לניהול  באחריות  הנושא  סימום,  למניעת  ארגון   10.6.1.1
הפרה של תקנת סימום, רשאי, לפני קבלת החלטה סופית 
בערעור לפי סעיף 13 או תפוגת מועד הערעור, להתלות חלק 
מתקופת הפסלות שהוטלה על אדם, במקרה שבו הספורטאי 
או אדם אחר הגיש סיוע מהותי לארגון למניעת סימום, לרשות 
פלילית או לבית דין משמעתי מקצועי המוביל ל: )א( גילוי או 
הגשת תלונה ע"י הארגון למניעת סימום בדבר הפרת תקנה 
לגילוי  המוביל  )ב(  או  אחר,  אדם  על–ידי  סימום  מניעת  של 
או להגשת תלונה ע"י גוף משפטי או משמעתי בדבר עבירה 
פלילית או הפרת תקנות מקצועיות ע"י אדם אחר, והמידע 
בפני  יובא  המהותי  הסיוע  את  שהגיש  האדם  ע"י  שסופק 
ארגון למניעת סימום האחראי לניהול התוצאות. לאחר קבלת 
החלטה סופית בערעור, בהתאם לסעיף 13, או לאחר חלוף 
להתלות  רשאי  יהיה  סימום  למניעת  ארגון  הערעור,  מועד 
 WADA חלק מתקופת הפסלות שהייתה חלה באישורה של 
וההתאחדות הבין–לאומית הרלוונטית. המידה שבה תקופת 
הפסלות המקורית תותלה מתבססת על חומרת ההפרה של 
תקנת מניעת סימום , שבוצעה ע"י הספורטאי או אדם אחר 
או האדם  ע"י הספורטאי  הסיוע המהותי שהוגש  ומשמעות 
האחר למאמץ למנוע סימום בספורט. יהיה ניתן לפסוק עד 
שלושה–רבעים מתקופת הפסלות על תנאי. במקרה שתקופת 
הפסלות המקורית היא לכל החיים, אזי התקופה שאינה על 
אם  שנים.  משמונה  תפחת  לא  זה,  לסעיף  בהתאם  תנאי, 
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את  ולספק  פעולה  לשתף  יפסיק  אחר  אדם  או  הספורטאי 
התליית  התבססה  שעליו  והאמין  המלא  המהותי  הסיוע 
תקופת הפסלות, ארגון למניעת סימום , שהתלה את תקופת 
שארגון  במקרה  המקורי.  הפסלות  עונש  את  ישיב  הפסלות 
למניעת סימום יחליט להשיב את תקופת פסלות שהותלתה, 
יהיה   13 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  אדם  כל  להשיבה,  שלא  או 

רשאי לערער על ההחלטה.
מהותי  סיוע  לספק  אחרים  ואנשים  ספורטאים  לעודד  כדי   10.6.1.2
סימום  למניעת  הארגון  לבקשת  סימום,  למניעת  לארגונים 
המנהל את התוצאות, או לבקשת הספורטאי או אדם אחר 
סימום,  מניעת  על תקנת  עבירה  בביצוע  הואשם  או  שביצע 
בתהליך  שלב  בכל  הסכמתה  את  להעניק  תוכל   WADA
בערעור  סופית  החלטה  מתן  לאחר  כולל   — התוצאות  ניהול 
בהתאם לסעיף 13 — למה שלדעתה נחשב להתליה הולמת 
של תקופת הפסלות המקורית והעונשים האחרים. בנסיבות 
מיוחדות, WADA תהיה רשאית להסכים להתלות את תקופת 
מעבר  מהותי,  לסיוע  בתמורה  האחרים  והעונשים  הפסלות 
למפורט בסעיף זה, ואף לבטל את תקופת הפסלות ו/או אי 
השבה של כספי פרס או תשלום קנסות והוצאות. אישורה של 
העונש החלופי המפורט בסעיף  כפוף להשבת  יהיה   WADA
זה. למרות סעיף 13, החלטותיה של WADA בקשר לסעיף זה 

אינן ניתנות לערעור על–ידי כל ארגון למניעת סימום אחר.
יתלה  סימום  למניעת  ארגון  מהותי,  מסיוע  כתוצאה  אם   10.6.1.3
הודעה,  להעביר  יש  אחר,  באופן  חל  שהיה  מהעונש  חלק 
סימום  למניעת  האחרים  לארגונים  ההחלטה,  הצדקת  עם 
בסעיף  כמפורט   ,13.2.3 לסעיף  בהתאם  ערעור,  זכות  בעלי 
14.2. בנסיבות מיוחדות שבהן תחליט WADA שהדבר ישרת 
להסמיך  רשאית  תהיה   WADA בסמים,  שימוש  נושא  את 
מתאימים,  חיסיון  הסכמי  על  לחתום  סימום  למניעת  ארגון 
המגבילים או מעכבים את חשיפת הסכם הסיוע המהותי או 

את אופיו של הסיוע המהותי שהוגש.
הודאה בהפרת תקנה של מניעת סימום בהעדר ראיות אחרות  10.6.2

כאשר ספורטאי או אדם אחר יודה מרצונו על ביצוע עבירה של תקנת   
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מניעת סימום, לפני שקיבל הודעה בדבר איסוף דגימות שעשויות לבסס 
הפרה של תקנת סימום )או במקרה של הפרת תקנת מניעת סימום, 
שאינה מפורטת בסעיף 2.1, לפני קבלת הודעה ראשונה אודות העבירה 
שבה הודה בכפוף לסעיף 7( — והודאה זו היא הראיה האמינה היחידה 
להפרה במועד ההודאה — אזי ניתן להפחית את תקופת הפסלות, אך 

לא מעבר למחצית מתקופת הפסלות שהייתה נפסקת אלמלא כן.
שתועלה  לאחר  סימום,  מניעת  של  תקנה  בהפרת  מהירה  הודאה   10.6.3
האשמה בעבירה שהעונש עליה מפורט בסעיף 10.2.1 או 10.3.1, ע"י 
ספורטאי או אדם אחר שעלול לשאת בעונש של ארבע שנים בהתאם 
דגימה  איסוף  לאפשר  סירוב  )התחמקות,   10.3.1 או   10.2.1 לסעיף 
זו בהפרה  או התערבות באיסוף דגימות( — באמצעות הודאה מיידית 
של תקנת מניעת סימום, לאחר שהאשמה מסוג זה תועלה ע"י ארגון 
עד  הפסלות  תקופת  של  להפחתה  זכאי  יהיה  הוא   — סימום  למניעת 
וארגון   WADA של  החלטתה  ולפי  אישורה  עם  שנתיים,  של  למינימום 
ההפרה  לחומרת  בכפוף  התוצאות,  לניהול  האחראי  סימום  למניעת 

ומידת האשמה של הספורטאי או אדם אחר.
יישום כמה גורמים להפחתת עונש  10.6.4

כאשר ספורטאי או אדם אחר יוכיח זכות להפחתת עונש בהתאם ליותר   
או  עונש  שהפחתת  לפני   —  10.6 או   10.5  ,10.4 בסעיף  אחד  מתנאי 
עונש על תנאי ייושמו בהתאם לסעיף 10.6 — תקופת הפסלות שהייתה 
 10.4  ,10.3  ,10.2 לסעיפים  בהתאם  תיקבע  כן  אלמלא  עליו  מוטלת 
ו–10.5. אם הספורטאי או אדם אחר יוכיח זכות להפחתה או לפסלות 
על–תנאי בהתאם לסעיף 10.6, ניתן להפחית את תקופת הפסלות או 
לקבוע תקופת פסלות על תנאי, אך לא פחות מרבע מתקופת הפסלות 

המקורית.

עבירות חוזרות  10.7
אחר  אדם  או  ספורטאי  מצד  סימום  מניעת  תקנת  של  שנייה  הפרה   10.7.1

תגרור תקופת פסלות העולה על:
שישה חודשים )א( 

מחצית תקופת הפסלות שהוטלה בגין הפרה ראשונה של תקנת  )ב( 
בהתאם  כלשהי  הפחתה  בחשבון  להביא  מבלי  סימום,  מניעת 

לסעיף 10.6. או —
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הכפלה של תקופת הפסלות שהייתה חלה על ההפרה השנייה של  )ג( 
תקנת מניעת סימום, שתיחשב כאילו היא הפרה ראשונה, מבלי 

להביא בחשבון הפחתה כלשהי בהתאם לסעיף 10.6.
לעיל  שנקבעה  הפסלות  מתקופת  עוד  להפחית  ניתן  מכן  לאחר   

באמצעות מימוש סעיף 10.6.
לכל  לפסלות  תמיד  תוביל  סימום  מניעת  תקנת  של  שלישית  הפרה   10.7.2
החיים, אלא אם ההפרה השלישית עומדת בתנאי הביטול או הפחתה 
כרוכה  או שהיא  ו–10.5,   10.4 לסעיפים  של תקופת הפסלות בהתאם 
בהפרה של סעיף 2.4. במקרים אלה, תקופת הפסלות תהיה בין שמונה 

שנים לפסלות לכל החיים.
הפרת תקנה של מניעת סימום, שבגינה הוכיח ספורטאי או אדם אחר   10.7.3
סעיף  למטרות  קודמת  להפרה  תיחשב  לא  רשלנות,  או  אשמה  חוסר 

זה.
כללים נוספים למקרים אפשריים של עבירות חוזרות  10.7.4

הפרת   ,10.7 לסעיף  בהתאם  עונשים  הטלת  של  למטרות   10.7.4.1
הארגון  אם  רק  שנייה  להפרה  סימום  מניעת  של  תקנה 
אחר  אדם  או  הספורטאי  כי  להוכיח  יוכל  סימום  למניעת 
לאחר  סימום  מניעת  תקנת  של  השנייה  ההפרה  את  ביצע 
 ,7 לסעיף  בהתאם  הודעה  קיבל  אחר  אדם  או  שהספורטאי 
או לאחר שהארגון למניעת סימום עשה מאמץ סביר לשלוח 
סימום.  מניעת  תקנת  של  הראשונה  ההפרה  בדבר  הודעה 
להוכיח  מסוגל  יהיה  לא  סימום  למניעת  שהארגון  במקרה 
והעונש שיוטל  יחד לעבירה ראשונה,  ייחשבו  זאת, ההפרות 

יתבסס על העבירה הנושאת את העונש החמור יותר.
אם לאחר הטלת עונש בגין הפרה ראשונה של תקנת מניעת   10.7.4.2
הפרת  בדבר  עובדות  יגלה  סימום  למניעת  הארגון  סימום, 
אחר  אדם  או  הספורטאי  ע"י  סימום  מניעת  של  תקנה 
הראשונה  ההפרה  בדבר  ההודעה  משלוח  לפני  שבוצעה   —
על  המבוסס  נוסף,  עונש  יטיל  סימום  למניעת  הארגון   —
העונש שהיה מוטל אילו שתי העבירות היו מובאות לדין יחד. 
התוצאות של כל התחרויות, החל בתאריך ההפרה הראשונה 

של תקנת מניעת סימום, ייפסלו בהתאם לסעיף 10.8.
עבירות חוזרות של מניעת סימום בפרק זמן של עשר שנים  10.7.5
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למטרות סעיף 10.7, כל הפרת תקנה של מניעת סימום חייבת להתרחש   
במהלך תקופה של עשר שנים כדי שהן ייחשבו כעבירות חוזרות.

פסילה של תוצאות תחרות בעקבות איסוף דגימה או ביצוע הפרה של תקנת   10.8
מניעת סימום

נוסף לפסילה אוטומטית של תוצאות התחרות שבה נאספה הדגימה החיובית 
בהתאם לסעיף 9, כל תוצאות התחרויות של הספורטאי שהושגו מתאריך איסוף 
הדגימה החיובית )במהלך תחרות או מחוצה לה(, או אם בוצעה עבירה נוספת 
או פסלות  זמנית  לאחר שהחלה תקופת השעיה  סימום  מניעת  על תקנה של 
ההשלכות  כל  עם  אחרת,  תדרוש  ההגינות  אם  אלא  ייפסלו,  אלה  תוצאות   —

הנובעות מכך, כולל שלילת מדליות, נקודות ופרסים כלשהם.

הקצאה של כספי עלויות הנפסקים ע"י CAS והחרמת כספי פרסים  10.9
סדר העדיפות לתשלום כספי עלויות הנפסקים ע"י CAS וכספי פרסים מוחרמים 
יהיה: קודם כול, תשלום עלויות שנפסקו ע"י CAS, לאחר מכן הקצאה מחדש של 
כספי פרסים שהוחרמו לספורטאים אחרים, אם כללי ההתאחדות הבין–לאומית 
סימום  למניעת  הארגון  של  הוצאות  החזר  ושלישית,  זאת,  מרשים  הרלוונטית 

שביצע את ניהול התוצאות בתיק.

השלכות כספיות  10.10
הנדון  המקרה  הוצאות  בתשלום  הנאשם  את  לחייב  רשאי  יהא  השיפוטי  הפנל 
בתוספת לעונש כספי. בכל מקרה, ארגון למניעת סימום רשאי להטיל עונש כספי 
רק במקרה שהוטלה תקופת הפסלות המרבית הרלוונטית. עונשים כספיים יוטלו 
יכול להוות  ועונש כספי אינו  רק כאשר עקרון היחסיות מתממש. החזר עלויות 

בסיס לצמצום פסלות או עונש אחר, שהיה עשוי להיות מוטל בהתאם לתקנון.

התחלה של תקופת הפסלות  10.11
למעט כמפורט להלן, תקופת הפסלות תחל במועד קבלת ההחלטה הסופית ע"י 
בית הדין שפסק את הפסלות, או במקרה של ויתור על שימוע או אי–קיום דיון 

— במועד שבו הוטלה הפסלות והתקבלה.
דחייה שאינה נובעת מהספורטאי או אדם אחר  10.11.1

במצבים שבהם חל עיכוב ממשי בתהליך הדיון או בהיבטים אחרים   
של בקרת סימום, שאינם נובעים ממעשי הספורטאי או אדם אחר, 
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הפסלות  תקופת  את  להתחיל  רשאי  יהיה  העונש  את  המטיל  הגוף 
יותר, החל במועד שבו נאספה הדגימה או המועד  בתאריך מוקדם 
שבו בוצעה העבירה הקודמת על תקנה של מניעת סימום. תוצאות 
פסלות  כולל  הפסלות,  תקופת  במהלך  שהושגו  התחרויות  כל  של 

למפרע, ייפסלו.
הודאה במועד  10.11.2

על  בעבירה  מיידי  באופן  יודה  אחר  אדם  או  הספורטאי  כאשר   
תקנה של מניעת סימום )בכל מקרה הכוונה היא לפני שהספורטאי 
ישתתף בתחרות נוספת(, לאחר שהארגון למניעת סימום יגיש לו את 
התלונה בדבר הפרת תקנה של מניעת סימום, אזי תקופת הפסלות 
תוכל להתחיל עוד מתאריך איסוף הדגימה, או מהמועד שבו אירעה 
שבו  מקרה  בכל  אולם  סימום.  מניעת  תקנת  של  הקודמת  ההפרה 
מחצית  לפחות  ירצה  אחר  אדם  או  הספורטאי  זה,  סעיף  ייושם 
מתקופת הפסלות, החל במועד שבו הספורטאי או אדם אחר קיבל 
את העונש, מועד הדיון שבו התקבלה ההחלטה בדבר הטלת עונש, 
לאחר  יחול  לא  זה  סעיף  אחר.  באופן  העונש  יוטל  שבו  המועד  או 

שתקופת הפסלות כבר הופחתה, בהתאם לסעיף 10.6.3.
זיכוי בגין השעיה זמנית או תקופת פסלות שרוצתה  10.11.3

במקרה שתוטל על ספורטאי או אדם אחר השעיה זמנית   10.11.3.1
והוא מציית לה, אזי הספורטאי או אדם אחר יזוכה בגין 
כלשהי  פסלות  תקופת  מתוך  הזמנית  ההשעיה  תקופת 
תקופת  שירצה  במקרה  דבר.  של  בסופו  עליו  שתוטל 
פסלות בעקבות החלטה שהוגש עליה ערעור לאחר מכן, 
הפסלות  תקופת  בגין  אחר  אדם  או  הספורטאי  יזוכה 
שריצה מתוך תקופת פסלות כלשהי שתיקבע בסופו של 

דבר בערעור.
השעיה  מרצון  יקבל  אחר  אדם  או  שספורטאי  במקרה   10.11.3.2
בסמכות  המחזיק  סימום  למניעת  מארגון  בכתב  זמנית 
הזמנית  ההשעיה  את  יכבד  ובכך   — התוצאות  לניהול 
— יזוכה הספורטאי או אדם אחר עבור תקופת ההשעיה 
הזמנית מרצון, מתוך תקופת הפסלות הכוללת שתוטל 
עליו בסופו של דבר. עותק של מכתב הקבלה מרצון של 
ההשעיה הזמנית על–ידי הספורטאי או אדם אחר יישלח 
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בהקדם לכל צד הזכאי לקבל הודעה בגין עבירה לכאורה 
על תקנה של מניעת סימום בהתאם לסעיף 14.1.

זמן  פרק  עבור  פסלות  תקופת  מתוך  זיכוי  יוענק  לא   10.11.3.3
כלשהו החל ממועד ההשעיה הזמנית בפועל או ההשעיה 
הזמנית מרצון, ללא תלות אם הספורטאי החליט שלא 

להתחרות או הושעה ע"י קבוצתו.
בספורט קבוצתי, כאשר תוטל תקופת פסלות על קבוצה   10.11.3.4
תקופת   — הגינות  מטעמי  אחרת  לפעול  יש  אם  אלא   —
הפסלות תחל במועד קבלת ההחלטה הסופית הקובעת 
את הפסלות, או במקרה של ויתור על שימוע, במועד שבו 
תתקבל או תוטל הפסלות. תקופת השעיה זמנית כלשהי 
מתקופת  תקוזז  מרצון(  התקבלה  או  הוטלה  אם  )בין 

הפסלות הכוללת שעל הקבוצה לרצות.

סטטוס במהלך פסלות  10.12
מניעת השתתפות בזמן פסלות  10.12.1

לא  או אדם אחר שהוכרז כפסול  במהלך תקופת הפסלות, ספורטאי 
)למעט  בפעילות  או  בתחרות  כלשהי  בצורה  להשתתף  רשאי  יהיה 
קורסים רשמיים למניעת סימום או תכנית שיקום(, שאושרה או אורגנה 
על–ידי גוף חותם כלשהו, ארגון החבר במסגרת הגוף החותם, או מועדון 
או ארגון אחר החבר במסגרת ארגון החבר בגוף החותם, או בתחרויות 
שאושרו או אורגנו ע"י ליגה מקצועית כלשהי, או ארגון העוסק באירועים 
ברמה לאומית או בינ"ל, או בפעילות ספורט עילית או ברמה לאומית 

שמומנה על–ידי גוף ממשלתי.
לאחר השלמת ארבע שנות הפסלות הראשונות, ספורטאי או אדם אחר 
הכפוף לתקופת פסלות העולה על ארבע שנים, יהיה רשאי להשתתף 
כספורטאי באירועי ספורט מקומיים שאינם נתמכים על–ידי או בסמכות 
אחרת של חותם על התקנון או חבר בחותם על התקנון — אולם רק כל 
עוד אירוע הספורט המקומי אינו בדרג שיאפשר לספורטאי או לאדם 
אחר להתחרות במישרין או בעקיפין )או לצבור נקודות לטובת( באליפות 
או  הספורטאי  של  בעבודה  כרוך  ואינו  בין–לאומי  באירוע  או  לאומית 
אדם אחר עם קטינים בכל דרך שהיא. ספורטאי או אדם אחר הנמצא 

בתקופת פסלות יהיה עדיין כפוף לבדיקות.
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שיבה לאימונים  10.12.2
עם  לאימונים  לשוב  רשאי  ספורטאי   ,10.12.1 לסעיף  מהכלל  כיוצא   
בארגון  החבר  ארגון  או  מועדון  של  במתקנים  להשתמש  או  קבוצה, 
החודשיים   )1( מבין:  הקצר  הזמן  פרק  במהלך  התקנון  על  החתום 
האחרונים לתקופת הפסלות של הספורטאי; או )2( הרבע האחרון של 

תקופת הפסלות שהוטלה.
הפרת איסור ההשתתפות בזמן פסלות  10.12.3

במקרה שספורטאי או אדם אחר שנפסל יפר את איסור ההשתתפות   
במהלך תקופת הפסלות, כאמור בסעיף 10.12.1, תוצאות של השתתפות 
הפסלות  לתקופת  באורכה  שווה   — חדשה  פסלות  ותקופת  ייפסלו  זו 
המקורית — תתווסף לסוף תקופת הפסלות המקורית. ניתן להתאים את 
תקופת הפסלות החדשה לדרגת האשמה של הספורטאי או אדם אחר 
ולנסיבות אחרות של המקרה. הקביעה אם ספורטאי או אדם אחר הפר 
את האיסור על השתתפות, ואם יש מקום לעדכון, תתקבל על–ידי הארגון 
למניעת סימום שניהול התוצאות על–ידו הוביל להטלת תקופת הפסלות 

הראשונית. ניתן לערער על החלטה זו בהתאם לסעיף 13.
כאשר איש צוות תמיכה בספורטאים או אדם אחר יסייע לאדם להפר   
את איסור ההשתתפות במהלך פסלות, הארגון למניעת סימום, המחזיק 
בסמכות בדבר איש צוות תמיכה בספורטאי או אדם אחר, יטיל עונשים 

בגין הפרת סעיף 2.9 עקב סיוע זה.
מניעת תמיכה כספית בזמן פסלות  10.12.4

נוסף לכך, בגין כל הפרת תקנה של מניעת סימום, שאינה כרוכה בעונש   
מופחת כמפורט בסעיף 10.4 או 10.5, החותמים על התקנון, ארגונים 
כל  את  למנוע  רשאים  יהיו  וממשלות  התקנון  על  בחותמים  החברים 
התמיכה הכספית וההטבות האחרות הקשורות בספורט שניתנות לאדם 

זה או חלק מהן.

פרסום אוטומטי של עונש )סנקציה(  10.13
חלק בלתי נפרד מעונש כלשהו הוא פרסום אוטומטי, כמפורט בסעיף 14.3.
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סעיף 11: תוצאות באשר לקבוצות

בדיקה של ספורט קבוצתי  11.1
במסגרת ספורט קבוצתי, כאשר יותר מחבר אחד בקבוצה מקבל הודעה אודות 
הפרת תקנה של מניעת סימום, בהתאם לסעיף 7 בהקשר לאירוע, הגוף המפקח 

על האירוע יבצע, במהלך האירוע, בדיקת מטרה מתאימה של הקבוצה.

השלכות בספורט קבוצתי  11.2
קבוצתי  בספורט  המשתתפת  בקבוצה  חברים  משני  שיותר  שיתברר  במקרה 
ביצעו הפרה של תקנת מניעת סימום במהלך אירוע, הגוף המפקח על האירוע 
יטיל עונש מתאים על הקבוצה )כגון הפסד נקודות, פסילה מתחרות או אירוע, 
את  שביצעו  עצמם  הספורטאים  על  שיושת  עונש  לכל  נוסף  אחר(,  עונש  או 

העבירה על תקנה של מניעת סימום.

גוף המפקח על אירוע רשאי לקבוע דרישות חמורות יותר בספורט קבוצתי  11.3
הגוף המפקח על אירוע רשאי לקבוע כללים באשר לאירוע, שהם בעלי השלכות 
חמורות יותר על ספורט קבוצתי מאשר ההשלכות המפורטות בסעיף 11.2, לשם 

מטרות האירוע.

סעיף 13: ערעורים

החלטות הנתונות לערעור  13.1
חוקים  או  התקנון,  במסגרת  שהתקבלו  החלטות  על  לערער  אפשרות  קיימת 
שאומצו בעקבות התקנון, כמפורט להלן בסעיפים 13.2 עד 13.4, או כמפורט 
יישארו בתוקף  במקומות אחרים בתקנון ובתקנים בין–לאומיים. החלטות אלה 
במהלך הערעור, אלא אם ערכאת הערעור תקבע אחרת. לפני תחילת הערעור 
יש למצות את כל הבחינות האפשריות לאחר החלטה, הקיימות בתקנות הארגון 
למניעת סימום, בתנאי שבחינה זו תכבד את העקרונות שיפורטו בסעיף 13.2.2 

להלן )למעט כמפורט בסעיף 13.1.3(.
היקף בחינה בלתי מוגבל  13.1.1

היקף הבחינה בנוגע לערעור כולל את כל הסוגיות הרלוונטיות לנושא,   
הפוסק  הגוף  בפני  הבחינה  להיקף  או  לסוגיות  מוגבל  אינו  ובמיוחד 
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הראשוני.
CAS לא יעניק עדיפות לממצאים שעליהם הוגש ערעור  13.1.2

בקבלת החלטות, CAS אינו חייב להעניק עדיפות לשיקול הדעת שהופעל   
ע"י הגוף שעל החלטתו הוגש הערעור.

WADA אינה נדרשת למצות את התיקונים הפנימיים  13.1.3
כאשר זכות הערעור נתונה ל–WADA, בהתאם לסעיף 13, ואף צד אחר   
לא ערער על החלטה סופית במסגרת ההליך בארגון למניעת סימום, 
WADA תהיה רשאית לערער על החלטה זו במישרין ל–CAS מבלי למצות 

את התיקונים האחרים המפורטים בהליך של הארגון למניעת סימום.

ערעור על החלטות הנוגעות להפרת תקנות של מניעת סימום, השלכות, השעיה   13.2
זמנית, הכרה בהחלטות ובסמכות שיפוט

ניתן לערער על החלטות ונושאים אך ורק כמפורט בסעיף זה — 13.2, כדלהלן: 
החלטה שבוצעה הפרה של תקנת מניעת סימום; החלטה שיש לה השלכות, או 
אין לה השלכות בגין הפרה של תקנת מניעת סימום, או החלטה שלא בוצעה 
דיון בהפרה של תקנת  הליך  הפרה של תקנת מניעת סימום; החלטה שלפיה 
למשל,  )כולל,  פרוצדוראליים  מטעמים  להתקדם  יכול  אינו  סימום  מניעת 
התיישנות(; החלטה ע"י WADA שלא להעניק חריג באשר לדרישה להודעה של 
שישה חדשים מראש ע"י ספורטאי שפרש כדי לשוב לתחרות בהתאם לסעיף 
5.7.1; החלטה של WADA בדבר ניהול תוצאות בהתאם לסעיף 7.1; החלטה ע"י 
ארגון למניעת סימום לא להגיש ממצא מעבדה שלילי או ממצא חריג כהפרה 
של תקנת מניעת סימום, או החלטה שלא להתקדם עם הפרה של תקנת מניעת 
סימום לאחר חקירה בהתאם לסעיף 7.7; החלטה להטיל השעיה זמנית כתוצאה 
7.9; קביעה שלארגון  זמני; אי–ציות של ארגון למניעת סימום לסעיף  משימוע 
למניעת סימום אין סמכות לפסוק בנוגע להפרה לכאורה של תקנת מניעת סימום 
והעונשים הכרוכים בכך; החלטה להתלות או שלא להתלות תקופת פסלות, או 
להשיב או שלא להשיב תקופת פסלות על תנאי בהתאם לסעיף 10.6.1; החלטה 
לפי סעיף 10.12.3 והחלטה ע"י ארגון למניעת סימום שלא להכיר בהחלטה של 

ארגון אחר למניעת סימום בהתאם לסעיף 15.
בין– באירוע  או  בין–לאומית  ברמה  בספורטאים  העוסקים  ערעורים   13.2.1

לאומי
או  בין–לאומי  באירוע  מהשתתפות  כתוצאה  המתעוררים  במקרים   
במקרים בהם מעורבים ספורטאים ברמה בין–לאומית, ניתן לערער על 
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.CAS ההחלטה אך ורק בפני
ערעור שבו מעורבים ספורטאים ואנשים אחרים  13.2.2

במקרים שבהם סעיף 13.2.1 אינו חל, ניתן לערער על ההחלטה בפני   
הלאומי  הארגון  שקבע  לכללים  בהתאם  פניות,  וחסר  תלוי  בלתי  גוף 

למניעת סימום. הכללים לערעור זה יעמדו בעקרונות הבאים:
שימוע בתוך זמן סביר  0

הרכב שימוע הוגן וחסר פניות  0
הזכות להיות מיוצג על–ידי עורך דין על חשבונו של אותו אדם  0

החלטה כתובה ומנומקת, שתינתן בתוך זמן סביר.  0
אנשים הרשאים לערער  13.2.3

הזכות  יש  הבאים  לצדדים   ,13.2.1 סעיף  במסגרת  שנמנו  במקרים   
כנגדה  ההחלטה  נשוא  אחר,  אדם  או  הספורטאי  )א(   :CAS–ל לערער 
מוגש ערעור; )ב( הצד השני בתיק שבו ניתנה ההחלטה; )ג( ההתאחדות 
הבין–לאומית הרלוונטית; )ד( הארגון הלאומי למניעת סימום במדינה 
בעל  או  אזרח  הוא  האדם  שבהן  המדינות  או  האדם,  מתגורר  שבה 
רישיון; )ה( הוועד האולימפי הבין–לאומי או הוועד הפאראלימפי הבין–

לאומי, בהתאמה, כאשר להחלטה עשויה להיות השפעה על המשחקים 
האולימפיים או הפאראלימפיים, כולל החלטות המשפיעות על הזכות 

.WADA )להשתתף במשחקים האולימפיים או הפאראלימפיים; )ו
במקרים המפורטים בסעיף 13.2.2, הצדדים הזכאים להגיש ערעור לבית   
הדין לערעורים ברמה הארצית יפורטו בתקנון הארגון הלאומי למניעת 
סימום, אך יכללו לפחות את הגופים הבאים: )א( הספורטאי או אדם 
אחר, נשוא ההחלטה שכנגדה מוגש ערעור; )ב( הצד השני בתיק שבו 
ניתנה ההחלטה; )ג( ההתאחדות הבין–לאומית הרלוונטית; )ד( הארגון 
המדינות  או  האדם,  מתגורר  שבה  במדינה  סימום  למניעת  הלאומי 
שבהן האדם הוא אזרח או בעל רישיון; )ה( הוועד האולימפי הבין–לאומי 
או הוועד הפאראלימפי הבין–לאומי, בהתאמה, כאשר להחלטה עשויה 
כולל  או הפאראלימפיים,  על המשחקים האולימפיים  להיות השפעה 
האולימפיים  במשחקים  להשתתף  הזכות  על  המשפיעות  החלטות 
 ,13.2.2 סעיף  במסגרת  בתיקים   .WADA )ו(  הפאראלימפיים;   או 
הבין– הפאראלימפי  לוועד  הבין–לאומי,  האולימפי  לוועד   ,WADA–ל

לערער  הזכות  גם  תהיה  הרלוונטית  הבין–לאומית  ולהתאחדות  לאומי 
גוף  כל  הלאומי.  בדרג  לערעורים  הדין  בית  של  החלטה  כנגד   CAS–ל
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המגיש ערעור זכאי לסיוע מ–CAS בהשגת כל המידע הרלוונטי מהארגון 
למניעת סימום, שכנגד החלטתו מוגש הערעור, והמידע יסופק בהתאם 

.CAS להוראת
מבין  המאוחר  יהיה   WADA על–ידי  ערעור  להגשת  האחרון  המועד   

האפשרויות הבאות:
עשרים ואחד ימים לאחר המועד האחרון שבו כל צד אחר בתיק  )א( 

רשאי להגיש ערעור; או — 
עשרים ואחד ימים מהמועד שבו WADA קיבלה את התיק המלא  )ב( 

הקשור להחלטה.
ללא תלות בכל תנאי אחר המפורט בזה, האדם היחיד הרשאי   
לערער על השעיה זמנית הוא הספורטאי או אדם אחר שעליו 

הוטלה ההשעיה הזמנית.
ערעורים נגדיים וערעורים אחרים מותרים  13.2.4

ערעור נגדי וערעורים אחרים שיוגשו ע"י כל משיב בתיקים שיובאו בפני   
לערער  שרשאי  צד  כל  מפורש.  באופן  מותרים  לתקנון  בהתאם   CAS
לערעור  או  נגדי  לערעור  בקשה  להגיש  חייב   )13( זה  לסעיף  בהתאם 

נוסף לכל המאוחר במסגרת התשובה של אותו צד.

העדר החלטה בזמן ע"י ארגון למניעת סימום  13.3
כאשר, במקרה מסוים, ארגון למניעת סימום לא יודיע על החלטה באשר לביצוע 
 WADA ,WADA הפרה של תקנת מניעת סימום במסגרת לוח זמנים סביר שקבעה
תהיה רשאית לפנות ישירות ל–CAS כאילו הארגון למניעת סימום הגיש החלטה 
שקבעה כי לא אירעה הפרה של תקנת מניעת סימום. במקרה שבית הדין של 
CAS יקבע שאכן בוצעה עבירה על תקנת מניעת סימום, וכי WADA נהגה באופן 
סביר בכך שהחליטה לפנות ישירות ל–CAS, העלויות של WADA ושכר הטרחה של 
עורכי הדין שייצגו אותה בערעור יוחזרו ל–WADA על–ידי הארגון למניעת סימום.

TUE–ערעורים בנוגע ל  13.4
ניתן לערער כנגד החלטות בנוגע לפטור TUE אך ורק כמפורט בסעיף 4.4.

הודעה על החלטות בערעור  13.5
כל ארגון למניעת סימום, המהווה צד לערעור, יעביר את ההחלטה בערעור ללא 
דיחוי לספורטאי או לאדם אחר ולארגונים האחרים למניעת סימום , שהיו זכאים 
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לערער במסגרת סעיף 13.2.3, בהתאם לסעיף 14.2.

ערעורים על החלטות במסגרת פרק 3 ופרק 4 בתקנון  13.6
באשר לדו"ח אי–ציות ע"י WADA, במסגרת סעיף 23.5.4, או כל עונש שהוטל על 
סמך פרק שלוש בתקנון )תפקידים ותחומי אחריות(, הגוף שאליו מתייחס דו"ח 
WADA או שעליו הוטלו העונשים, לפי פרק שלוש בתקנון, יהיה רשאי לערער אך 

ורק ל–CAS בהתאם לתנאי הפנייה לבית הדין הזה.

ערעורים על החלטה המשעה או מבטלת הסמכה של מעבדה  13.7
מעבדה רשאית לערער על החלטת WADA להשעות או לבטל הסמכה של מעבדה 

.CAS אך ורק בפני

סעיף 14: סודיות ודיווח

להלן פירוט עקרונות באשר לתיאום תוצאות מניעת סימום, שקיפות, אחריות ציבורית 
וכיבוד פרטיותם של כל הספורטאים ואנשים אחרים:

מידע בדבר ממצאי מעבדה שליליים, ממצאים חריגים והפרות אחרות לכאורה   14.1
של תקנות מניעת סימום

ולאנשים  לספורטאים  סימום  מניעת  של  תקנה  הפרת  בדבר  הודעה   14.1.1
אחרים

ואופן ההודעה על תלונה בגין הפרת תקנה של מניעת סימום  הצורה   
יפורטו בתקנות של הארגון למניעת סימום שאחראי לניהול תוצאות.

הודעה על הפרת תקנה של מניעת סימום לארגונים לאומיים למניעת   14.1.2
WADA–סימום, התאחדויות בין–לאומיות ו

לארגון  גם  יודיע  התוצאות,  לניהול  האחראי  סימום,  למניעת  הארגון   
הבין– להתאחדות  הספורטאי,  כפוף  שאליו  סימום  למניעת  הלאומי 

לאומית ול–WADA אודות כל תלונה בגין הפרת תקנה של מניעת סימום, 
במקביל למשלוח הודעה לספורטאי או לאדם אחר.

תוכן הודעה בגין הפרת תקנה של מניעת סימום  14.1.3
ההודעה תכלול את: שם הספורטאי, המדינה, הספורט, התחום בספורט,   
רמת התחרות של הספורטאי בין אם הבדיקה נערכה במהלך תחרות או 
מחוצה לה, תאריך איסוף הדגימה, התוצאה האנליטית שעליה דיווחה 
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המעבדה ומידע נוסף כנדרש בתקן הבין–לאומי לבדיקות ולחקירות, או, 
 2.1 , שאינן במסגרת סעיף  באשר להפרות של תקנות מניעת סימום 

— התקנה שהופרה והבסיס להפרה הנטענת.
דו"חות מצב  14.1.4

למעט בנוגע לחקירות שלא הובילו להודעה בדבר הפרת תקנה של מניעת   
המפורטים  סימום  למניעת  הארגונים   ,14.1.1 לסעיף  בכפוף  סימום, 
בסעיף 14.1.2 יקבלו עדכונים שוטפים אודות המצב וממצאים של כל 
חקירה ודיון הנערכים בכפוף לסעיף 7, 8 או 13, ויקבלו ללא דיחוי הסבר 

או החלטה כתובה ומנומקת המסבירה את העניין.
סודיות  14.1.5

הארגונים הממוענים לא יחשפו מידע זה מעבר לאותם אנשים שצריכים   
הלאומי,  האולימפי  בוועד  המתאימים  האנשים  את  יכלול  )זה  לדעת 
עד  קבוצתי(,  ספורט  של  במקרה  ובקבוצה  הלאומית  בהתאחדות 
שהארגון למניעת סימום האחראי לניהול התוצאות יחשוף את המידע 

בפומבי או יימנע מחשיפה בפומבי, כנדרש בסעיף 14.3.

הודעה בדבר החלטות על הפרת תקנה של מניעת סימום ובקשת מסמכים   14.2
בהתאם  שהתקבלו  סימום,  מניעת  של  תקנה  להפרת  בנוגע  החלטות   14.2.1
את  יכללו   ,13.5 או   10.12.3  ,10.6  ,10.5  ,10.4  ,8.4  ,7.10 לסעיפים 
צורך בכך, הצדקה מדוע לא  יש  כולל, אם  מלוא הנימוקים להחלטה, 
באנגלית  אינה  ההחלטה  כאשר  המרבי.  הפוטנציאלי  העונש  הוטל 
או  באנגלית  סיכום קצר,  יספק  סימום  למניעת  או בצרפתית, הארגון 

בצרפתית, של ההחלטה והנימוקים התומכים בה.
ארגון למניעת סימום, שהוא בעל זכות לערער על החלטה שהתקבלה   14.2.2
בהתאם לסעיף 14.2.1, רשאי, בתוך 15 ימים מקבלתה, לבקש עותק של 

התיק המלא המתייחס להחלטה.

גילוי בפומבי  14.3
לניהול התוצאות, רשאי לחשוף את  למניעת סימום, האחראי  הארגון   14.3.1
טוען  סימום  למניעת  שהארגון  אחר  אדם  או  הספורטאי  של  זהותו 
הודעה  משלוח  לאחר  רק  סימום,  מניעת  תקנת  של  הפרה  ביצע  כי 
לספורטאי או לאדם אחר, בהתאם לסעיפים 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 או 7.7, 

ולארגונים הרלוונטים למניעת סימום בהתאם לסעיף 14.1.2.
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באופן  לדווח  התוצאות,  לניהול  האחראי  סימום,  למניעת  הארגון  על   14.3.2
ציבורי על יישוב העניין של מניעת השימוש בסמים לא יאוחר מעשרים 
או   13.2.1 לסעיף  בהתאם  סופי,  בערעור  החלטה  שניתנה  לאחר  יום 
13.2.2, או ויתור על ערעור מעין זה, או ויתור על שימוע בהתאם לסעיף 
8, או קביעה כי ערעור על הקביעה שהפרה של תקנת מניעת סימום 
לא הוגשה במועד. ההודעה תכלול את סוג הספורט, התקנה שהופרה 
בדבר מניעת סימום, שם הספורטאי או אדם אחר שביצע את העבירה, 
החומר האסור או השיטה האסורה המעורבים בעניין והעונשים שהוטלו. 
אותו ארגון למניעת סימום חייב גם לפרסם הודעה בפומבי בתוך עשרים 
מניעת  של  תקנה  להפרת  בנוגע  סופי  ערעור  של  תוצאות  ובה  ימים, 

סימום, כולל המידע שפורט לעיל.
במקרים שבהם ייקבע, לאחר שימוע או ערעור, כי הספורטאי או אדם   14.3.3
אחר לא ביצע הפרה של תקנת מניעת סימום, ניתן לפרסם את ההחלטה 
הארגון  ההחלטה.  נשוא  האחר,  האדם  או  הספורטאי  בהסכמת  רק 
לקבל  סביר  מאמץ  יעשה  תוצאות,  לניהול  האחראי  סימום,  למניעת 
הסכמה זו. עם קבלת ההסכמה יפרסם הארגון בפומבי את ההחלטה 

כולה, או תמציתה, שתאושר על–ידי הספורטאי או האדם האחר.
לאתר  הנדרש  המידע  העלאת  באמצעות  לפחות  יבוצע  הפרסום   14.3.4
והשארת המידע באתר במשך  סימום  למניעת  האינטרנט של הארגון 

חודש אחד או במשך תקופת הפסלות — הארוך מביניהם.
או מנהל   WADA על–ידי  אף ארגון למניעת סימום, מעבדה המוסמכת   14.3.5
בתיק  ספציפיות  עובדות  על  בפומבי  יגיבו  לא  אלה  בגופים  המועסק 
המדעי(,  וההיבט  התהליך  של  כללי  לתיאור  )בניגוד  בהליכים  הנמצא 
למעט כתגובה להערות בפומבי המיוחסות לספורטאי, לאדם אחר או 

לנציגיהם.
במקרה  יידרש  לא   ,14.3.2 סעיף  לפי  המחויב  בפומבי,  הדיווח   14.3.6
סימום  מניעת  של  תקנה  הפר  כי  שנמצא  אחר  אדם  או  שהספורטאי 
הוא קטין. כל דיווח אפשרי בפומבי כשמדובר בקטין יהיה מידתי, על–פי 

העובדות ונסיבות המקרה.

דיווח סטטיסטי  14.4
דו"ח  לפחות,  בשנה  פעם  בפומבי,  יפרסמו  סימום  למניעת  ארגונים 
עותק  וישלחו  סימום  מניעת  של  בקרה  בנושא  פעילותם  על  כללי   סטטיסטי 
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את  הכוללים  דיווחים,  לפרסם  גם  רשאים  סימום  למניעת  ארגונים   .WADA–ל
שמות כל הספורטאים שנבדקו ותאריך כל בדיקה. WADA תפרסם, פעם בשנה 
לפחות, דיווחים סטטיסטיים המסכמים את המידע שיתקבל מארגונים למניעת 

סימום וממעבדות.

מסלקה של מידע על בקרת סימום  14.5
WADA תפעל כמסלקה מרכזית לנתונים ולתוצאות של בדיקות בקרת סימום, 
בין–לאומית  ברמה  ספורטאים  של  ביולוגי  דרכון  של  נתונים  במיוחד,  כולל, 
ולאומית ומידע על מקום הימצאותם של ספורטאים, כולל אלה שבמאגרי בדיקה 
רשומים. כדי לסייע בתכנון של תפוצת הבדיקות המתואמות ולמנוע כפל בדיקות 
למניעת  ארגון  כל  השונים,  סימום  למניעת  הארגונים  מטעם  בבדיקות  מיותר 
סימום ידווח למסלקה של WADA אודות כל הבדיקות שבוצעו בספורטאים אלה 
— במהלך תחרות ומחוצה לה — באמצעות ADAMS או מערכת אחרת שתאושר 
מידע  הבדיקות.  ביצוע  לאחר  האפשרי,  בהקדם  ייעשה  זה  כל   .WADA על–ידי 
זה יהיה זמין עבור הספורטאי, הארגון הלאומי למניעת סימום של הספורטאי, 
סמכות  בעל  שהוא  סימום  למניעת  אחר  ארגון  וכל  הבין–לאומית  ההתאחדות 

לבדיקת הספורטאי, כאשר הדבר הולם ותואם את התקנות החלות.
כדי לאפשר ל–WADA לתפקד כמסלקת מידע לנתונים של בדיקות בקרת סימום 
 — נתונים  מסדי  לניהול  כלי  פיתחה  היא  תוצאות,  לניהול  הנוגעות  והחלטות 
 WADA המשקף עקרונות של שמירה על סודיות נתונים. בפרט פיתחה ,ADAMS
ADAMS כך שיתאם את התקנות ונורמות השמירה על פרטיות החלות על  את 
WADA וארגונים אחרים המשתמשים ב–ADAMS. מידע אישי אודות ספורטאי, 
אנשי צוות תמיכה בספורטאים או אדם אחר המעורב בפעילות של מניעת סימום 
ובהתאם לתקן הבין–לאומי להגנה על  WADA בסודיות מוחלטת  יישמר על–ידי 

פרטיות ונתונים אישיים בפיקוח רשויות השמירה על הפרטיות בקנדה.

פרטיות נתונים  14.6
ארגונים למניעת סימום רשאים לאסוף, לאחסן, לעבד או לחשוף מידע אישי 
הנוגע לספורטאים ולאנשים אחרים, כאשר הדבר דרוש ומתאים לניהול פעולות 
בין–לאומיים  ולתקנים  לתקנון  בהתאם  על–ידם,  המבוצעים  סימום  מניעת  של 
)בפרט התקן הבין–לאומי להגנה על פרטיות ונתונים אישיים(, תוך ציות לחוקים 

הרלוונטיים.
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סעיף 15: יישום החלטות והכרה בהן

בכפוף לזכות הערעור המפורטת בסעיף 13, בדיקות, תוצאות שימוע או החלטות   15.1
ונתונות  התקנון  את  התואמות  התקנון,  על  חותם  כל  של  אחרות  משפטיות 
יתר  כל  ע"י  ויכובדו  כלל–עולמית  ברמה  ישימות  יהיו  שבנדון,  החותם  לסמכות 

החותמים.

החותמים על התקנון יכירו באמצעים שנקטו גופים אחרים שלא קיבלו על עצמם   15.2
את התקנון, אם הכללים של גופים אלה עולים בקנה אחד עם התקנון.

סעיף 16: בקרת סימום לבעלי חיים המתחרים בספורט

בכל ענף/תחום ספורט הכולל בעלי חיים בתחרות, ההתאחדות הבין–לאומית של   16.1
ספורט זה תקבע ותיישם תקנות של מניעת סימום עבור בעלי החיים הכלולים 
בספורט זה. התקנות של מניעת סימום יכללו רשימה של חומרים אסורים, נוהלי 

בדיקה מתאימים ורשימת מעבדות המוסמכות לבדיקת הדגימות.

הוגן,  ניהול תוצאות, שימוע  באשר לקביעת הפרות של תקנות מניעת סימום,   16.2
השלכות וערעורים בגין בעלי חיים המעורבים בספורט, ההתאחדות הבין–לאומית 
של אותו ספורט תקבע ותיישם כללים התואמים את סעיפים 1, 2, 3, 9, 10, 11, 

13 ו–17 לתקנון.

סעיף 17: חוק התיישנות

לא ייפתח הליך של הפרת תקנה של מניעת סימום כנגד ספורטאי או אדם אחר, אלא 
אם קיבל הודעה על הפרת תקנה של מניעת סימום כמפורט בסעיף 7, או בוצע ניסיון 

סביר להעביר לו הודעה על כך בתוך עשר שנים מהמועד שבו נטען שאירעה ההפרה.
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תפקידים ותחומי אחריות



סעיף 18: תפקידים ותחומי אחריות נוספים המוטלים 
על ספורטאים ואנשים אחרים

תפקידים ותחומי אחריות של ספורטאים:  18.1
סימום,  מניעת  של  הכללים  ולכל  למדיניות  ולציית  מודעים  להיות   18.1.1

שאומצו בכפוף לתקנון.
להיות זמינים לאיסוף דגימה בכל עת.  18.1.2

ליטול אחריות, בהקשר של מניעת סימום, באשר למה שנכנס לגופם   18.1.3
ומשמש אותם.

להודיע לאנשי הצוות הרפואי על המחויבות שלהם להימנע משימוש   18.1.4
בחומרים אסורים ובשיטות אסורות ולהיות אחראים לוודא שכל טיפול 
רפואי שניתן להם אינו מפר את מדיניות מניעת סימום וכללים שאומצו 

בכפוף לתקנון.
לחשוף בפני הארגון הלאומי למניעת סימום וההתאחדות הבין–לאומית   18.1.5
שאליהם הם משתייכים כל החלטה ע"י גוף שאינו חתום על התקנות, 
במהלך  סימום  איסור  תקנת  של  הפרה  ביצע  הספורטאי  כי  הקובעת 

עשר השנים הקודמות.
לשתף פעולה עם ארגונים למניעת סימום, החוקרים הפרות של תקנות   18.1.6

מניעת סימום.

תפקידים ותחומי אחריות של אנשי צוות תמיכה בספורטאים:  18.2
סימום,  מניעת  של  הכללים  ולכל  למדיניות  ולציית  מודעים  להיות   18.2.1
שאומצו בכפוף לתקנון 21.2.4 והחלים עליהם ועל הספורטאים שלהם 

הם מספקים תמיכה.
לשתף פעולה עם תכנית לבדיקות ספורטאים.  18.2.2

להשתמש בהשפעתם על ערכיו והתנהגותו של הספורטאי כדי לטפח   18.2.3
גישה כנגד סימום.

לחשוף בפני הארגון הלאומי למניעת סימום וההתאחדות הבין–לאומית   18.2.4
כי  הקובעת  התקנות,  על  חתום  שאינו  גוף  ע"י  החלטה  כל  שלהם 
הספורטאי הפר תקנה של איסור השימוש בסמים במהלך עשר השנים 

הקודמות.
לשתף פעולה עם ארגונים למניעת סימום החוקרים הפרות של תקנות   18.2.5

מניעת סימום.
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אנשי צוות תמיכה בספורטאים לא יעשו שימוש ולא יחזיקו כל חומר   18.2.6
אסור או שיטה אסורה ללא הצדקה תקפה.

כפי  ינוטר  אונסק"ו  באמנת  להתחייבויות  ציות   .WADA של  המנהל   
שייקבע בכינוס הצדדים לאמנת אונסק"ו, לאחר התייעצות עם הגופים 
הממשלתיים ועם WADA. WADA תייעץ לממשלות בדבר  יישום התקנון 
קבלה,  לאשרור,  באשר  לחותמים  ותייעץ  החותמים  הגופים  על–ידי 

הסכמה או כפיפות של  ממשלות לאמנת אונסק"ו.
כדי לסייע לניטור, כל גוף חותם ידווח ל–WADA על עמידתו בתקנון, לפי   18.2.7

דרישות המועצה המכוננת של WADA, וינמק את הסיבות לאי ציות.
גוף חותם שלא יספק מידע בדבר ציות לבקשתה של WADA למטרות   18.2.8
בסעיפים  כנדרש  נתונים   WADA–ל מלהגיש  יימנע  או   ,22.5.2 סעיף 

אחרים של התקנון, עלול להיחשב כאילו אינו מציית לתקנון.
  WADA הציות.  דו"חות  כל  את  תאשר   WADA של  המכוננת  המועצה   18.2.9
תנהל  דו–שיח עם הגוף החותם לפני שידּווַח כי החותם לא ציית לתקנון. 
כל דו"ח של WADA, שלפיו הגוף החותם לא ציית לתקנון, מחייב קבלת 
לאחר  שתתקיים  בישיבה   WADA של  המכוננת  המועצה  של  אישור 
שניתנה לחותם הזדמנות להגיש טיעונים בכתב למועצה המכוננת. ניתן 
WADA כי הגוף החותם לא  לערער על מסקנת המועצה המכוננת של 

ציית לתקנון בהתאם לסעיף 13.6.
WADA תדווח על ציות לוועד האולימפי הבין–לאומי, לוועד הפאראלימפי   18.2.10
מרכזיים.  אירועים  ולמארגני  בין–לאומיות  להתאחדויות  הבין–לאומי, 

דיווחים אלה יהיו גלויים לציבור.
WADA תשקול הסברים בדבר אי ציות, ובמצבים יוצאים מהכלל תוכל   18.2.11
להמליץ לוועד האולימפי הבין–לאומי, לוועד הפאראלימפי הבין–לאומי, 
באופן  למחול  מרכזיים  אירועים  ולמארגני  בין–לאומיות  להתאחדויות 

זמני באשר לאי הציות.
תוצאות נוספות של אי ציות לתקנון ע"י גוף חותם  18.3

לפסלות,  נוסף  לתוצאות,  להוביל  עלול  כלשהו  חותם  גוף  ע"י  לתקנון  ציות  אי 
אולימפי  ועד  של  השאר  בין  אירועים,  לקיום  למכרזים  הצעות  להגשת  באשר 
בין–לאומיות או מארגני אירועים מרכזיים. לדוגמה:  בין–לאומי, או התאחדויות 
לקיים  מועמדות  אי–קבלת  או  פסלות   ;WADA בתוך  ומשרות  תפקידים  איבוד 
אירוע בין–לאומי במדינה; ביטול אירועים בין–לאומיים; תוצאות סמליות ואחרות 

עפ"י האמנה האולימפית.
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תוצאות  על הטלת   CAS–ל לערער  רשאי  אלה  החותם המושפע מצעדים  הגוף 
אלה עפ"י סעיף 13.6.

שינוי התקנון  18.4
ושיפורו.  התקנון  התפתחות  על  לפיקוח  אחראית  תהיה   WADA  18.4.1

ספורטאים, בעלי עניין אחרים וממשלות יוזמנו להשתתף בתהליך זה.
WADA תיזום תיקונים בתקנון ותבטיח את קיומו של תהליך התייעצות,   18.4.2
ומשוב  בחינה  לעודד  וכדי  עליהן  ולהגיב  המלצות  לקבל  כדי  וזאת 

מספורטאים, בעלי עניין אחרים וממשלות באשר לעדכונים מוצעים.
לאחר   WADA של  המכוננת  המועצה  ע"י  יאושרו  בתקנון  תיקונים   18.4.3
קיום התייעצויות מתאימות ברוב של שני–שלישים, כולל רוב החברים 
ייכנסו  המצביעים מהמגזר הציבורי ומהתנועה האולימפית. התיקונים 

לתוקף שלושה חודשים לאחר שיאושרו, אלא אם נקבע אחרת.
ה–1  עד   2015 תקנון  לשילוב  תקנותיהם  את  ישנו  החותמים  הגופים   18.4.4
בינואר 2015 או קודם לכן, שייכנסו לתוקף ב–1 בינואר 2015. החותמים 
אחת  שנה  בתוך  מכן  לאחר  בתקנון  שייעשה  רלוונטי  תיקון  כל  יישמו 

WADA מאישורו על–ידי המועצה המכוננת של

נסיגה מקבלת התקנון  18.5
בכתב  הודעה  משלוח  באמצעות  התקנון  קבלת  את  למשוך  רשאים  החותמים 

ל–WADA בדבר כוונתם לעשות כן שישה חודשים מראש.

סעיף 19: פרשנות של התקנון

WADA תחזיק בנוסח הרשמי של התקנון ותפרסמו באנגלית ובצרפתית. במקרה   19.1
של סתירה כלשהי בין הגרסה האנגלית לצרפתית, הגרסה האנגלית תגבר.

ההערות המתייחסות לתנאים שונים בתקנון ישמשו לפירוש התקנון.  19.2

התקנון יתפרש כטקסט עצמאי ואוטונומי, ללא התייחסות לחוקים ולתקנות של   19.3
הגופים החותמים והממשלות.

הכותרות המשמשות לפרקים ולסעיפים השונים בתקנון מיועדות לנוחיות בלבד,   19.4
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והן לא תיחשבנה לחלק ממהות התקנון ולא תשפענה בצורה כלשהי על נוסח 
התנאים שאליהם הן מתייחסות.

שבו  המועד  לפני  ועומדים  התלויים  לעניינים  באשר  למפרע  יחול  לא  התקנון   19.5
הגוף החותם יקבל את התקנון ויישם אותו בתקנותיו. עם זאת, הפרות של תקנות 
מניעת סימום שבוצעו לפני קבלת התקנון ימשיכו להיחשב ל"עבירות ראשונות" 
או ל"עבירות שניות" למטרות קביעת עונשים, בהתאם לסעיף 10, בגין הפרות 

שבוצעו לאחר קבלת התקנון.

המטרה, ההיקף והארגון של התכנית העולמית למניעת סימום, התקנון, נספח   19.6
1, הגדרות — כל אלה ייחשבו כחלקים בלתי נפרדים מהתקנון.

סעיף 20: הסדרי מעבר

יישום כללי של תקנון 2015  20.1
תקנון 2015 יחול במלואו החל ב–1 בינואר 2015 )"התאריך האפקטיבי"(.

העדר רטרואקטיביות )למפרע(, למעט סעיפים 10.7.5 ו–17, או אלא אם חל   20.2
Lex Mitior עקרון

קודמות  הפרות  בחשבון  להביא  ניתן  שבמהלכן  הרטרואקטיביות  התקופות 
המפורט  ההתיישנות  וחוק   ,10.7.5 לסעיף  בהתאם  חוזרות,  עבירות  למטרת 
)רטרואקטיבית(;  למפרע  גם  להחילם  ויש  מנהליים  כללים  מהווים   17 בסעיף 
ייושם למפרע רק אם תקופת ההתיישנות טרם חלפה  זאת בתנאי שסעיף 17 
סימום  מניעת  תקנת  הפרת  של  מקרה  כל  לגבי  אחרת,  האפקטיבי.  בתאריך 
התלוי ועומד בתאריך האפקטיבי, וכל מקרה של הפרת תקנה של מניעת סימום 
שהוגש לאחר התאריך האפקטיבי ומבוסס על הפרת תקנה של מניעת סימום 
שאירעה לפני התאריך האפקטיבי — מקרה כזה יהיה כפוף לכללים המהותיים 
של מניעת סימום , שחלו במועד ההפרה הנטענת של תקנת איסור ה– סימום, 
בהתאם  חל   lex mitior עקרון  כי  יקבע  בתיק  הדן  השימוע  הרכב  אם  אלא 

לנסיבות המקרה.
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יישום החלטות שהתקבלו לפני תקנון 2015  20.3
במקרים שבהם ניתנה החלטה סופית בדבר הפרת תקנה של מניעת סימום לפני 
התאריך האפקטיבי, אך הספורטאי או אדם אחר נמצא עדיין בתקופת הפסלות 
לארגון  לפנות  רשאי  יהיה  אחר  אדם  או  הספורטאי  האפקטיבי,  לתאריך  נכון 
תקנת  של  הפרה  בנושא  התוצאות  ניהול  בסמכות  המחזיק  סימום,  למניעת 
מניעת סימום, בבקשה לשקול הפחתה של תקופת הפסלות לנוכח תקנון 2015. 
יש להגיש בקשות מסוג זה לפני תום תקופת הפסלות. ניתן לערער על החלטת 
הארגון למניעת סימום בהתאם לסעיף 13.2. תקנון 2015 לא יחול על כל מקרה 
של הפרת תקנה של מניעת סימום, שבו ניתנה החלטה סופית ותקופת הפסלות 

הסתיימה.

עבירות מרובות, כשהעבירה הראשונה בוצעה לפני 1 בינואר 2015  20.4
לשם הארכת תקופת הפסלות בגין עבירה שנייה, בהתאם לסעיף 10.7.1, שבה 
העונש בגין העבירה הראשונה נקבע על סמך כללי תקנון שקדם ל– 2015, תקופת 
הפסלות שהייתה ניתנת בגין העבירה הראשונה תחול כאילו כללי תקנון 2015 

היו בתוקף.
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נספח 1

הגדרות



הגדרות

(Anti–Doping Administration and Management System): מערכת   ADAMS

מינהל וניהול של מניעת סימום היא כלי מקוון לניהול מסדי נתונים, לטעינת נתונים, 
סימום  למניעת  בפעולותיהם   WADA לחברי  לסייע  המיועדת  ודיווח,  שיתוף  אחסון, 

בהתאם לחקיקה בדבר הגנת מידע.

אספקה, מתן, פיקוח, סיוע או השתתפות כלשהי בשימוש או בניסיון שימוש  מינהל: 
של אדם אחר בחומר אסור או בשיטה אסורה. עם זאת, הגדרה זו אינה כוללת פעולות 
של צוות רפואי אמיתי, הקשורות בשימוש בחומר אסור או שיטה אסורה למטרות ריפוי 
הכרוכים  מעשים  תכלול  ולא  אחרת,  סבירה  בהצדקה  הנעשות  או  וחוקיות,  אמיתיות 
בחומרים אסורים — שאינם אסורים בבדיקות מחוץ לתחרות — אלא אם הנסיבות בכללן 
מוכיחות שהחומרים האסורים הנ"ל אינם מיועדים למטרות ריפוי אמיתיות וחוקיות או 

מיועדים לשפר ביצועים ספורטיביים.

ממצא בדיקה שלילי: דו"ח ממעבדה המוסמכת או מאושרת ע"י WADA ולפיו, בהתאם 
של  נוכחות  בדגימה  זוהתה  טכניים,  למסמכים  ובהתאם  למעבדות  הבין–לאומי  לתקן 
חומר אסור או מטבוליטים או סמנים שלו )כולל כמויות מוגברות של חומרים אנדוגניים( 

או ראיות לשימוש בשיטה אסורה.

ממצא דרכון שלילי: דו"ח המתואר כממצא דרכון שלילי, כמתואר בתקנים הבין–לאומיים 
הרלוונטיים.

ייזום,  לשם  חוקים  לאימוץ  האחראי  התקנון,  על  החותם  גוף  סימום:  למניעת  ארגון 
החלה או אכיפה של חלק כלשהו מתהליך בקרת הסימום. הדבר כולל למשל את הוועד 
האולימפי הבין–לאומי, הוועד הפאראלימפי הבין–לאומי, ארגונים של אירועים גדולים 
אחרים המבצעים בדיקות באירועים שהם מקיימים, WADA, התאחדויות בין–לאומיות 

וארגונים לאומיים למניעת סימום.

ההתאחדויות  ע"י  )כמוגדר  בין–לאומית  ברמה  בספורט  המתחרה  אדם  כל  ספורטאי: 
השונים  הלאומיים  הארגונים  ע"י  )כמוגדר  ארצית  ברמה  או  השונות(  הבין–לאומיות 
למניעת השימוש בסמים(. ארגון למניעת סימום הוא בעל שיקול דעת באשר להחלת 
או ברמה  בין–לאומית  על ספורטאי שאינו ספורטאי ברמה  תקנות של מניעת סימום 
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ברמה  שאינם  לספורטאים  באשר  "ספורטאי".  של  להגדרה  להוסיפם  ובכך  לאומית 
ארצית או בין–לאומית, ארגון למניעת סימום רשאי: לבצע בדיקות מוגבלות או לא לבצע 
בדיקות כלל, לנתח דגימות רק עבור חלק מרשימת החומרים האסורים, לדרוש מידע 
מוגבל אודות מקום הימצאו, או לא לדרוש מידע כלל, ולא לדרוש TUES מראש. עם זאת, 
במקרה שספורטאי כלשהו המתחרה מתחת לרמה בין–לאומית או ארצית ונמצא תחת 
סמכות ארגון למניעת סימום, יבצע עבירה על סעיפים 2.1, 2.3 או 2.5 של מניעת סימום, 
אזי יש ליישם את התוצאות המפורטות בתקנון )למעט סעיף 14.3.2(. עבור המטרות של 
סעיפים 2.8 ו–2.9 ולמטרות מידע וחינוך למניעת סימום, כל אדם המשתתף בספורט 
והנמצא בתחום סמכותו של כל גוף החותם על התקנון, או ממשלה או ארגון ספורט 

אחר שקיבלו על עצמם את התקנון, ייחשב כ"ספורטאי".

דרכון ביולוגי לספורטאי: התכנית ושיטות איסוף וארגון הנתונים, כמפורט בתקן הבין–
לאומי לבדיקות ולחקירות ותקן המעבדות הבין–לאומי.

צוות תמיכה בספורטאים: כל מאמן, מנהל, סוכן, אנשי צוות של קבוצה, נציג רשמי, 
לספורטאי  מסייע  או  ב,  מטפל  עם,  העובד  אחר  אדם  כל  או  הורה  פרמדיק,  רופא, 

המשתתף בתחרות ספורט או מתאמן לקראתה.

המתוכנן  התנהלות  בהליך  מהותי  צעד  המהווה  בהתנהגות,  מכוון  עיסוק  ניסיון: 
להסתיים בביצוע הפרה של תקנת מניעת סימום. אולם, בתנאי שלא תתקיים הפרה של 
תקנת מניעת סימום, המבוססת אך ורק על ניסיון לבצע עבירה, במקרה שהאדם יחדל 

מהניסיון לפני שיתגלה ע"י צד שלישי שאינו מעורב בניסיון.

ממצא חריג: דו"ח ממעבדה מוסמכת או מאושרת ע"י WADA, הדורש חקירה נוספת 
קביעת  לפני  בו  הקשורים  טכניים  מסמכים  או  הבין–לאומי  המעבדות  לתקן  בהתאם 

ממצא בדיקה שלילי.

ממצא דרכון חריג: דו"ח המתואר כממצא דרכון חריג, כמפורט בתקנים הבין–לאומיים 
הרלוונטיים.

(The Court of Arbitration for Sport) בית הדין לבוררות בספורט :CAS

 (The World Anti–Doping Code) תקנון: התקנון העולמי למניעת סימום
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תחרות: מירוץ אחד, תחרות, משחק או אירוע ספורט בודד. למשל, משחק כדורסל או 
גמר מירוץ אולימפי ל–100 מטר באתלטיקה. כשמדובר במירוצים בשלבים מוקדמים 
ביניים  בסיס  על  או  יומי  בסיס  על  פרסים  מעניקים  שבהן  אחרות  ספורט  ובתחרויות 
הבין–לאומית  ההתאחדות  בתקנון  כמפורט  תהיה  לאירוע  תחרות  בין  ההבחנה  אחר, 

הרלוונטית.

השלכות בדבר הפרת תקנה של מניעת סימום )"השלכות"(: הפרת תקנה של מניעת 
יותר מהתוצאות הבאות:  סימום ע"י ספורטאי או אדם אחר עשויה להוביל לאחת או 
)א( פסילה, כלומר התוצאות שהושגו ע"י הספורטאי בתחרות או באירוע מסוים יבוטלו, 
כולל ההשלכות כגון החזרת כל המדליות, הנקודות והפרסים שבהם זכה; )ב( פסלות 
— הספורטאי או אדם אחר מורחק לפרק זמן מוגדר מהשתתפות בתחרות או בפעילות 
אחרת בגין הפרת תקנה של מניעת סימום ואף מלקבל מימון כמפורט בסעיף 10.12.1; 
)ג( השעיה זמנית — הספורטאי או אדם אחר מורחק זמנית מלהשתתף בכל תחרות או 
בפעילות אחרת לפני קבלת החלטה סופית בשימוע המתקיים במסגרת סעיף 8; )ד( 
השלכות כספיות — עונש כספי המוטל בגין הפרת תקנה של מניעת סימום, או לצורך 
החזר עלויות הכרוכות בהפרת תקנה של מניעת סימום; )ה( חשיפה בציבור או דיווח 
להודעה  הזכאים  לאלה  מעבר   — לאנשים  או  לציבור  מידע  מתן  או  הפצה   — בפומבי 
חשופות  להיות  עשויות  קבוצתי  בספורט  קבוצות  גם   .14 לסעיף  בהתאם  מוקדמת 

להשלכות כמפורט בסעיף 11.

מוצר מזוהם: מוצר המכיל חומר אסור שאינו מפורט על תווית המוצר או במידע זמין 
בחיפוש סביר באינטרנט.

פסילה: ראה לעיל — הסבר של השלכות בגין הפרת תקנות של מניעת סימום.

בקרת סימום: כל השלבים והתהליכים, החל בתכנון תפוצת הבדיקות ועד למימוש סופי 
של ערעורים וכל השלבים והתהליכים שביניהם, כגון מסירת מידע בדבר מקום הימצאות, 

איסוף הדגימות וטיפול בהן, בדיקות מעבדה, TUES, ניהול תוצאות ושימועים.

אירוע: סדרה של תחרויות נפרדות, המתקיימות יחד תחת גוף מארגן אחד )לדוגמה, 
המשחקים האולימפיים, אליפויות העולם בשחייה או משחקי פאן–אמריקה(.

אתרי אירועים: אתרים שהגוף המארגן את האירוע קבע עבור האירוע.
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תקופת אירוע: הזמן שבין תחילת האירוע לסיומו, בהתאם לקביעת הגוף המארגן את 
האירוע.

עבירה: כל הפרה של חובה או העדר טיפול המתאים למצב מסוים. גורמים שיש להביא 
בחשבון בהערכת דרגת העבירה המבוצעת ע"י ספורטאי או אדם אחר כוללים, למשל, 
את ניסיונו של הספורטאי או האדם האחר, אם הספורטאי או האדם האחר הוא קטין, 
שיקולים מיוחדים כגון ליקוי, דרגת הסיכון שהיה על הספורטאי להבין ומידת תשומת–

הלב והבדיקה שביצע הספורטאי באשר למה שהיה אמור להיות רמה נתפסת של סיכון. 
בחשבון  להביאן  שיש  הנסיבות  אחר,  אדם  או  ספורטאי  של  העבירה  דרגת  בהערכת 
אדם  או  הספורטאי  של  חריגה  את  המסבירות  ורלוונטיות,  ספציפיות  להיות  צריכות 
אחר מאמות המידה ההתנהגותיות המצופות. כך למשל, העובדה שהספורטאי עלול 
לאבד הזדמנות להרוויח סכומי כסף גדולים בתקופת פסלות, או העובדה שלספורטאי 
אלה  כל   — ספורט  אירועי  של  העיתוי  או  שלו,  הקריירה  לסיום  עד  קצר  זמן  רק  נותר 
אינם גורמים רלוונטיים בשיקול לצמצם את תקופת הפסלות בהתאם לסעיף 10.5.1 

או 10.5.2.

השלכות פיננסיות: ראה לעיל — השלכות בדבר הפרה של תקנת מניעת סימום.

הגוף  או  הבין–לאומית  נאמר אחרת בתקנון של ההתאחדות  אלא אם  מהלך תחרות: 
המארגן את האירוע הנדון, "מהלך תחרות" פירושו התקופה שמתחילה 12 שעות לפני 
תחרות שבה הספורטאי אמור להשתתף ועד לסיומה של התחרות הנ"ל ותהליך איסוף 

הדגימות הקשור בתחרות זו.

המפקחים   ,WADA בפיקוח  משקיפים  צוות  תלויים:  בלתי  משקיפים  של  תכנית 
על– ומספקים הדרכה באשר לתהליך בקרת סימום באירועים מסוימים ומדווחים על 

תצפיותיהם.

ספורט אישי: כל ספורט שאינו ספורט קבוצתי.

פסלות: ראה לעיל — השלכות בגין הפרות של תקנת מניעת סימום.

אירוע בין–לאומי: אירוע או תחרות שבו הוועד האולימפי הבין–לאומי, הוועד הפאראלימפי 
הבין–לאומי, התאחדות בין–לאומית, מארגני אירוע גדול או ארגון ספורט בין–לאומי אחר 

73 התקנון הלאומי למניעת סימום בספורט � 2015

1: הגדרות נספח 



הוא הגוף המארגן את האירוע או ממנה את בעלי התפקידים הטכניים לאירוע.

ספורטאי בדרג בין–לאומי: ספורטאי המתחרה ברמה בין–לאומית של הספורט, כמוגדר 
ע"י כל התאחדות בין–לאומית בנפרד, בהתאם לתקן הבין–לאומי לבדיקות ולחקירות.

תקן בין–לאומי: תקן שאומץ ע"י WADA לתמיכה בתקנון. עמידה בתקן בין–לאומי )בניגוד 
נוהל אחר(, די בה כדי להגיע למסקנה כי ההליכים המתוארים  נוהג או  לתקן חלופי, 
בתקן הבין–לאומי בוצעו כהלכה. תקנים בין–לאומיים כוללים את המסמכים הטכניים 

שיצאו לאור בעקבות התקן הבין–לאומי.

מארגני אירועים גדולים: גופים יבשתיים של ועדים אולימפיים לאומיים וארגונים בין–
יבשתי,  אירוע  כגוף המארגן  ופועלים  ענפי ספורט  בכמה  העוסקים  לאומיים אחרים, 

אזורי או אחר.

סמן: תרכובת, קבוצת תרכובות או משתנה ביולוגי המצביע על שימוש בחומר אסור או 
בשיטה אסורה.

מטבוליט: כל חומר הנוצר בתהליך של ביו–טרנספורמציה.

קטין: אדם שטרם מלאו לו 18 שנים.

ארגון לאומי למניעת סימום: הגוף )אחד או יותר( הנבחר ע"י כל מדינה כבעל סמכות 
ניהול  דגימות,  ניהול איסוף  וליישם כללים של מניעת סימום,  ואחריות לאמץ  עליונה 
תוצאות בדיקות ועריכת שימועים ברמה לאומית. במקרה שהגוף הציבורי המתאים לא 
מינה גוף כזה, הוועד האולימפי הלאומי באותה מדינה או מי מטעמו ישמש בתפקיד 

זה.

אירוע או תחרות ספורט בהשתתפות ספורטאים ברמה בין–לאומית או  אירוע לאומי: 
לאומית, שאינו אירוע בין–לאומי.

ספורטאים המתחרים בספורט ברמה לאומית, כמוגדר ע"י  ספורטאי ברמה לאומית: 
ארגונים לאומיים למניעת סימום, בהתאם לתקן הבין–לאומי של בדיקות וחקירות.
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"ועד  המונח  הבין–לאומי.  האולימפי  הוועד  ע"י  המוכר  הארגון  לאומי:  אולימפי  ועד 
אולימפי לאומי" יכלול גם את סימום התאחדות הספורט הלאומית באותן מדינות שבהן 
התאחדות זו היא בעלת סמכות בתחום מניעת השימוש בסמים, המשויכת בדרך כלל 

לוועד האולימפי הלאומי.

חוסר רשלנות או עבירה: הספורטאי או אדם אחר הוכיח כי לא ידע או לא חשד, ולא 
היה מסוגל לדעת או לחשוד גם אם פעל במלוא הזהירות, כי הוא השתמש בחומר אסור 
או בשיטה אסורה, או סימום במקרה של קטין, הספורטאי צריך גם להוכיח כיצד החומר 

האסור נכנס לגופו.

חוסר רשלנות או עבירה משמעותיים: הספורטאי או אדם אחר הוכיח כי העבירה או 
את  בחשבון  ומביאים  הנסיבות  במסגרת  אליהם  מתייחסים  כאשר   — שלו  הרשלנות 
אמות המידה בדבר מצב של "חוסר רשלנות או עבירה", לא הייתה משמעותית באשר 
להפרת תקנה של מניעת סימום. למעט במקרה של קטין, עבור כל הפרה של סעיף 2.1, 

הספורטאי צריך גם להוכיח כיצד החומר האסור נכנס לתוך גופו.

מחוץ לתחרות: כל תקופה שאינה תקופת תחרות.

משתתף: כל ספורטאי או איש צוות תמיכה בספורטאים.

אדם: אדם, ארגון או ישות אחרת.

 (constructive possession) קונסטרוקטיבית  החזקה  או  בפועל  החזקה  החזקה: 
)שתיקבע רק אם לאדם יש שליטה בלעדית או בכוונתו לממש את שליטתו בחומר האסור 
או בשיטה האסורה, או במקומות שבהם נמצא החומר האסור או השיטה האסורה(; 
או  האסורה  בשיטה  או  האסור  בחומר  בלעדית  שליטה  אין  אדם  לאותו  שאם  בתנאי 
במקומות שבהם נמצאים החומר האסור או השיטה האסורה, החזקה קונסטרוקטיבית 
האסורה  השיטה  או  האסור  החומר  של  לנוכחותו  מודע  היה  האדם  אם  רק  תיקבע 
סימום  מניעת  הפרה של תקנת  תיקבע  לא  אולם,  בהם.  את שליטתו  לממש  והתכוון 
על סמך החזקה בלבד, אם לפני קבלת הודעה מכל סוג שהוא ולפיה האדם הפר את 
תקנות מניעת השימוש בסמים, הוא נקט צעד ברור המראה כי הוא מעולם לא התכוון 
להחזקה והתכחש להחזקה באמצעות הצהרה מפורשת לארגון למניעת סימום. על–אף 
כל הוראה הנוגדת להגדרה זו, רכישה )כולל באמצעי אלקטרוני או אחר( של חומר אסור 
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או שיטה אסורה מהווה החזקה ע"י האדם שביצע את הרכישה.

רשימת חומרים אסורים: רשימה המזהה את החומרים האסורים והשיטות האסורות.

שיטה אסורה: כל שיטה המתוארת כאסורה ברשימת החומרים האסורים.

החומרים  ברשימת  כאסורים  המתוארים  חומרים  סדרת  או  חומר  כל  אסור:  חומר 
האסורים.

שימוע ביניים: למטרות סעיף 7.9, שימוע מזורז ומקוצר שיתקיים לפני השימוע בהתאם 
לסעיף 8, המאפשר לספורטאי לקבל הודעה והזדמנות להשמיע את דבריו בכתב או 

בעל–פה.

השעיה זמנית: ראה לעיל — השלכות בגין הפרת תקנת מניעת סימום. 

גילוי פומבי או פרסום פומבי: ראה לעיל — השלכות בגין הפרת תקנת מניעת סימום. 

ארגון אזורי למניעת סימום: גוף אזורי ייעודי של המדינות החברות בו, לתיאום ולניהול 
ויישום תקנות  אימוץ  כולל  סימום,  למניעת  תכניתם הלאומית  תחומים מסוימים של 
דיונים  ניהול   ,TUES סקירת  תוצאות,  ניהול  דגימות,  ואיסוף  תכנון  סימום,  מניעת  של 

משמעתיים והפעלת תכניות הדרכה ברמה אזורית.

מאגר בדיקות רשומות: מאגר של ספורטאים הנמצאים בעדיפות גבוהה ביותר — שיוקם 
ארגונים  ע"י  לאומית  וברמה  בין–לאומיות,  התאחדויות  ע"י  בין–לאומית  ברמה  בנפרד 
להן  ומחוץ  תחרויות  במהלך  מרוכזות  לבדיקות  הכפופים   — סימום  למניעת  לאומיים 
במסגרת תכנית של חלוקת הבדיקות של ההתאחדות הבין–לאומית או הארגון הלאומי 
למניעת סימום שבנדון, ולפיכך נדרשים לספק מידע בדבר מקום המצאותם בהתאם 

לסעיף 5.6 ולתקן הבין–לאומי לבדיקות ולחקירות.

דגימה או מדגם: כל חומר ביולוגי שנאסף למטרות בקרת סימום.

חותמים: גופים שחתמו על התקנון והסכימו לציית לו.
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חומר ספציפי )מוגדר(: ראה סעיף 4.2.2.

אחריות מוחלטת: הכלל המגדיר כי במסגרת סעיפים 2.1 וסעיף 2.2 אין הכרח שארגון 
ע"י  שימוש  לגבי  ידיעה  או  רשלנות  עבירה,  כוונה,  יוכיח  בסמים  השימוש  למניעת 

הספורטאי כדי לקבוע הפרה של תקנת מניעת סימום.

סיוע מהותי: למטרות סעיף 10.6.1, אדם המספק סיוע מהותי מחויב: )1( לחשוף באופן 
מלא, באמצעות תצהיר כתוב וחתום, את כל המידע שבידיו הנוגע להפרת תקנות של 
מניעת סימום; )2( לשתף פעולה באופן מלא עם החקירה והטיפול המשפטי בכל מקרה 
ארגון  על–ידי  לכך  יתבקש  אם  בשימוע  עדות  מתן  לדוגמה,  כולל,  זה,  במידע  הקשור 
למניעת סימום או הרכב השימוע. זאת ועוד, המידע שיסופק צריך להיות אמין ולהוות 
דיו  עליו לספק בסיס רחב  לא תוגש תביעה  או, אם  חלק חשוב בכל תביעה שתוגש, 

שעליו תיתכן הגשת תביעה.

הפעלת  הולמת,  בלתי  בדרך  או  הולמת  בלתי  למטרה  שינוי   :(tampering) חבלה 
השפעה בלתי הוגנת, התערבות בלתי הולמת, הפרעה, הטעיה או עיסוק בכל התנהלות 

המהווה מרמה לצורך שינוי תוצאות ומניעת ביצוע של הליכים מקובלים.

בדיקת מטרה: בחירת ספורטאים מסוימים לבדיקה על סמך קריטריונים המפורטים 
בתקן הבין–לאומי לבדיקות ולחקירות.

ספורט קבוצתי: ספורט שבו מותרת החלפת שחקנים במהלך תחרות.

בדיקה: החלקים של תהליך בקרת סימום, הכרוכים בתכנון תפוצת בדיקות, באיסוף 
דגימות, טיפול בדגימות והובלת הדגימות למעבדה.

מכירה, מתן, הובלה, משלוח, אספקה או הפצה )או החזקה לאחת  סחר בלתי חוקי: 
אלקטרוניים  באמצעים  או  )פיזית  אסורה  שיטה  או  אסור  חומר  של  הנ"ל(  המטרות 
ואחרים( ע"י ספורטאי, אנשי צוות תמיכה בספורטאים או כל אדם אחר הכפוף לתחום 
השיפוט של ארגון למניעת סימום, לצד שלישי כלשהו. עם זאת, הגדרה זו לא תכלול 
פעולות של צוות רפואי הפועל בתום לב ועושה שימוש בחומר אסור למטרות טיפוליות 
אמיתיות וחוקיות, או כל צידוק קביל אחר, ולא תכלול פעולות שבהן מעורבים חומרים 
כי  יוכיחו  אסורים שאינם אסורים בבדיקות מחוץ לתחרות, אלא אם הנסיבות בכללן 
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החומרים האסורים הללו לא נועדו למטרות טיפוליות אמיתיות וחוקיות אלא לשיפור 
ביצועים ספורטיביים.

TUE: פטור מטעמי שימוש רפואי, כמפורט בסעיף 4.4.

אמנת אונסק"ו: האמנה הבין–לאומית נגד סימום בספורט, שאומצה ע"י העצרת הכללית 
המדינות  ע"י  שאומצו  התיקונים  כל  כולל   ,2005 באוקטובר  ב–19  אונסק"ו  של  ה–33 

החברות באמנה לוועידת החברות באמנה הבין–לאומית נגד שימוש בסמים בספורט.

שימוש: ניצול, יישום, בליעה, הזרקה או צריכה בכל אמצעי שהוא של כל חומר אסור 
או שיטה אסורה.

WADA: הסוכנות העולמית למניעת סימום.
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