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דבר יו"ר הוועד האולימפי בישראל

מניעת השימוש בסמים חותרת לשמר את ערכו הפנימי של הספורט. 
זוהי  הספורטיבית",  "הרוח  קרובות  לעתים  נקרא  זה  פנימי  ערך 
תמצית ההוויה האולימפית, כך אנו משחקים בצורה הוגנת. תקנון 
המובא  בספורט,  סימום  למניעת  העולמית  הסוכנות   —  WADA
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.
הנוער,  לבני  וחיקוי  מודל  המהווים  ישראל,  וספורטאיות  שספורטאי  שואפים  כולנו 

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. 
אני סמוך ובטוח, כי כל אחד ואחת מספורטאי ישראל יפעלו לאורך כל הדרך על פי 
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 הסוכנות הלאומית 
למניעת סימום בספורט

שנת 2016 מהווה ציון דרך במאבק נגד השימוש בחומרים אסורים 
כלפי  סובלנות  אפס  עם  מבעבר,  מחמירה  הגישה  כיום   . בספורט 
ספורטאים שהפרו את כללי מניעת השימוש בסמים של WADA ושל 

INADO, והכללים חלים גם על הספורטאים, גם על המאמנים וגם על האיגודים.
התקנון העולמי למניעת סימום של WADA עודכן והותאם כדי להבטיח הגנה על זכותם 
על  שמירה  תוך  מסימום,  נקיות  ספורט  בתחרויות  להשתתף  ספורטאים  של  הבסיסית 
ובקרת  מניעת  תכניות  של  אחידות  וקיום  בספורט  ושוויון  הגינות  קידום  בריאותם, 

הסימום ברמה העולמית והלאומית. 
 WADA עם  ושיג  שיח  לאחר   .15 ינואר  ב-1  לתוקפם  נכנסו  והלאומי  העולמי  התקנון 
בוצעו התאמות נדרשות והתקנון הלאומי למניעת סימום בספורט — 2016 הוא הנוסח 
העדכני והמחייב. עם זאת, בהיות התקנון מתורגם, הנוסח המשפטי הקובע הינו התקנון 
 ,(http://www.inado.org.il/) בשפה האנגלית , אותו תוכלו למצוא באתרנו WADA של

לצד התקנים החדשים ומידע חשוב ורב ערך נוסף בתחום הספורטיבי. 
מכם  כי  להדגיש,  מבקש  הנני  ריו  לאולימפיאדת  הפנים  עם  כשאנו  זו,  בעת  דווקא 
וגברים כאחד — מצופה לפעול ברוח הערכים האולימפיים, להוות  הספורטאים — נשים 
מודל לחיקוי ולייצג את מדינת ישראל בכבוד. זכרו כי עליכם באופן אישי חלה האחריות 

לכל הנכנס לגופכם.
בטוחני כי ככלל, הספורט הישראלי והעוסקים בו מתנהלים באופן ראוי כמתחייב על–פי 
חוקי הספורט, טוהר המידות וטוהר הספורט. במלאת חצי יובל שנים לפעילות הסוכנות 
ספורטיבית  הצלחה  לכם  מאחלים  כולנו  בישראל,  בספורט  סימום  למניעת  הלאומית 

והגעה לשיאים אישיים ולאומיים חדשים.

בברכת ספורט נקי !
פרופסור שאול שרייבר

יו"ר הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט
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 המטרה, ההיקף והארגון של התוכנית 
והתקנון העולמיים נגד סימום בספורט

מטרות התקנון העולמי נגד סימום בספורט והתוכנית העולמית נגד סימום בספורט 
התומכת בו הן:

ובכך  מסמים  נקי  בספורט  להשתתף  הספורטאים  של  הבסיסית  זכותם  על  להגן   �

לקדם את הבריאות, ההוגנות והשוויון עבור ספורטאים ברחבי העולם, וכן

סימום  נגד  ואפקטיביות  מתואמות  הרמוניות,  תוכניות  של  קיומן  את  להבטיח   �

בספורט בדרג הבינלאומי והלאומי בנוגע לגילוי, הרתעה ומניעה של סימום בספורט.

התקנון
התקנון הוא המסמך הבסיסי והאוניברסאלי אשר עליו מבוססת התוכנית העולמית 
בספורט  סימום  למניעת  מאמצים  לקדם  היא  התקנון  מטרת  בספורט.  סימום  נגד 
היא  הכוונה  סימום.  נגד  הליבה  גורמי  של  אוניברסאלית  הרמוניזציה  באמצעות 
שהתקנון יהיה ספציפי מספיק כדי להשיג הרמוניזציה מלאה של נושאים בהם נדרשת 
אחידות, ועדיין לשמור עליו כללי מספיק בתחומים אחרים כדי לאפשר גמישות לגבי 
אופן היישום של עקרונות מוסכמים נגד סימום בספורט. התקנון נוסח תוך התחשבות 

בעקרונות של פרופורציונאליות וזכויות אדם.

התוכניות העולמית נגד סימום בספורט
התוכנית העולמית נגד סימום בספורט מקיפה את כל הגורמים הדרושים כדי להבטיח 
בינלאומיות  בתוכניות  המיטביים  העבודה  נוהגי  ואת  אופטימאלית  הרמוניזציה 

ולאומיות נגד סימום בספורט. הגורמים המרכזיים הם:
רמה 1: התקנון

רמה 2: תקנים בינלאומיים
רמה 3: מודלים של נוהגי העבודה המיטביים והנחיות

תקנים בינלאומיים למניעת סימום בספורט
נגד  ותפעוליים שונים במסגרת התוכנית  בינלאומיים עבור תחומים טכניים  תקנים 
סימום בספורט פותחו ויפותחו תוך התייעצות עם מורשי חתימה וממשלות ויאושרו 
על ידי WADA. מטרת התקנים הבינלאומיים היא הרמוניזציה בין תוכניות נגד סימום 
בספורט האחראיות על חלקים טכניים ותפעוליים ספציפיים של תוכניות נגד סימום 
התקנים  בתקנון.  עמידה  לשם  חובה  הוא  הבינלאומיים  לתקנים  הציות  בספורט. 
 WADA הבינלאומיים עשויים לעבור שינויים מעת לעת על ידי הוועדה המנהלת של



רלוונטיים  עניין  ובעלי  הממשלות  החתימה,  מורשי  עם  סבירה  התייעצות  לאחר 
 WADA אחרים. התקנים הבינלאומיים וכל תיקון בהם יפורסמו באתר האינטרנט של

וייכנסו לתוקף בתאריך שצוין בתקן הבינלאומי או בתיקון שלו.

מודלים לנוהגי עבודה מיטביים והנחיות
מודלים לנוהגי עבודה מיטביים והנחיות המבוססים על התקנון והתקנים הבינלאומיים 
פותחו ויפותחו כדי לספק פתרונות לתחומים שונים במניעת סימום בספורט. המודלים 
וההנחיות יומלצו על ידי WADA ויהיו זמינים למורשי החתימה ובעלי עניין רלוונטיים 
 WADA ,אחרים, אך לא יהיו חובה. בנוסף למתן מודלים לתיעוד מניעת סימום בספורט

גם תעניק סיוע מסוים בהדרכה שתהיה זמינה למורשי החתימה.

מבוא
של  האחריות  לתחומי  בהתאם  יושמו  אומצו  בספורט  סימום  למניעת  אלה  תקנות 
הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט של ישראל (INADO) במסגרת התקנון, 

ולשם קידום המאמצים הנמשכים של INADO לבער את הסימום בספורט בישראל.
מנוהל  פיהם  שעל  בתנאים  השולטות  תקנות  הן  בספורט  סימום  נגד  אלה  תקנות 
הספורט. תקנות אלה שמטרתן היא לאכוף עקרונות נגד סימום בספורט באופן גלובלי 
והרמוני, מובחנות באופיין מחוקים פליליים ואזרחיים, הן לא נועדו להיות כפופות 
הליכים  על  החלים  משפטיים  וסטנדרטים  לאומיות  לדרישות  בהתאם  מוגבלות  או 
בתי  כל  נתון,  מקרה  של  הדין  ואת  העובדות  את  בוחנים  כאשר  ואזרחיים.  פליליים 
המשפט, טריבונלים לבוררות וגופים שיפוטיים אחרים צריכים להיות מודעים ולכבד 
את האופי המובחן של תקנות אלה נגד סימום בספורט המיישמות את התקנון, ואת 
העובדה שתקנות אלה מייצגות את הקונצנזוס של טווח רחב של בעלי עניין ברחבי 

העולם באשר למה שדרוש לשם הגנה על הספורט והבטחת הוגנות בספורט.

הרציונאל הבסיסי של התקנון העולמי נגד סימום בספורט
תוכניות נגד סימום בספורט שואפות למנוע את מה שחשוב מבחינה מהותית בספורט. 
זוהי מהות הרוח האולימפית, הרדיפה  ערך פנימי זה נקרא לעיתים “רוח הספורט“. 
אחר מצוינות אנושית באמצעות השכלול המתמיד של כישרונותיו האישיים של כל 
אדם. זו הדרך למשחק הוגן. רוח הספורט היא החגיגה של הרוח האנושית, גוף ונפש, 

והיא משקפת את הערכים שנמצא בספורט, לרבות:
אתיקה, משחק הוגן וכנות  �

בריאות  �

מצוינות בביצוע  �

אופי וחינוך  �



הנאה ושמחה  �

עבודת צוות  �

שקדנות ומחויבות  �

כבוד לתקנות ולחוקים  �

כבוד לעצמך ולמשתתפים אחרים  �

אומץ  �

קהילה וסולידריות  �

סימום סותר באופן בסיסי את רוח הספורט.
כדי להילחם בסימום על ידי קידום רוח הספורט, התקנון מחייב כל ארגון נגד סימום 
בספורט לפתח וליישם תוכניות חינוך ומניעה עבור ספורטאים, לרבות נוער, וצוות 

תמיכה בספורטאים.

היקפן של תקנות אלה נגד סימום בספורט
היקף יישומם של תקנות אלה נגד סימום בספורט נקבע בפרק 1.



פרק 1 החלת התקנות נגד סימום בספורט

INADO החלה על  .1.1
.INADO תקנות אלה נגד סימום בספורט יחולו על

החלה על פדראציות לאומיות  .1.2
כתנאי לקבלת סיוע כספי ו/או אחר מממשלת ישראל ו/או הוועד   .1.2.1
האולימפי הלאומי של ישראל, כל פדראציה לאומית של ישראל 
תקבל את תנאי התוכנית הישראלית הלאומית נגד סימום בספורט 
ותקנות אלה נגד סימום בספורט ותציית לרוחם, ותשלב תקנות 
במסמכים  הפניה,  ידי  על  או  ישירות  בספורט,  סימום  נגד  אלה 
הספורט  מכללי  כחלק  שלה,  בתקנות  ו/או  בחוקה  השולטים, 

המחייבים את חבריה ואת המשתתפים.
ושילובן  בספורט  סימום  נגד  אלה  תקנות  אימוץ  באמצעות   .1.2.2
ההתאחדויות  שלהן,  הספורט  ובכללי  השולטים  במסמכים 
ליישום   INADO של  ובאחריות  בסמכות  מכירות  הלאומיות 
אלה  כללים  ואכיפת  בספורט  סימום  נגד  הלאומית  התוכנית 
האנשים  לכל  ביחס  בדיקות)  ביצוע  (לרבות  בספורט  סימום  נגד 
הרשומים בסעיף 1.3 בהמשך הנמצאים תחת סמכות השיפוט של 
בה  ויתמכו   INADO עם  פעולה  וישתפו  הלאומית,  ההתאחדות 
בפעולה זו. ההתאחדויות גם יכירו, יצייתו ויתנו תוקף להחלטות 
לרבות  בספורט,  סימום  נגד  אלה  לתקנות  בהתאם  שהתקבלו 
ההחלטות של הרכבי שימוע שהטילו סנקציות על אנשים שתחת 

סמכות שיפוטם.

יישום לגבי אדם  .1.3
תקנות אלה נגד סימום בספורט יחולו על האנשים הבאים (לרבות   .1.3.1
תושב  או  אזרח  הוא  אדם  אותו  אם  בין  מקרה,  בכל  קטינים), 

בישראל:
שהינם  בספורטאים  התמיכה  וצוות  הספורטאים  כל   .1.3.1.1
כלשהי  לאומית  בהתאחדות  רישיון  בעלי  או  חברים 
בישראל או חבר או ארגון מסונף כלשהם של התאחדות 
קבוצות,  מועדונים,  (לרבות  בישראל  כלשהי  לאומית 

איגודים או ליגות כלשהם); 16|
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כל הספורטאים וצוות התמיכה בספורטאים המשתתפים   .1.3.1.2
מאורגנות  ופעילויות  תחרויות  באירועים,  זה  בתפקיד 
התאחדות  ידי  על  הוכרו  או  אושרו  שכונסו,  אחרות, 
לאומית כלשהי בישראל, או על ידי חבר או ארגון מסונף 
כלשהם של התאחדות לאומית כלשהי בישראל (לרבות 
מועדונים, קבוצות, איגודים או ליגות כלשהם), שנערכו 

בכל מקום שהוא;
כל ספורטאי או איש צוות תמיכה בספורטאים או איש   .1.3.1.3
אחר אשר, מתוקף הכרה, רישיון או הסדר חוזי אחר, או 
כפוף לסמכות השיפוט של התאחדות לאומית  אחרת, 
כלשהי בישראל או של חבר או ארגון מסונף כלשהם של 
התאחדות לאומית כלשהי בישראל (לרבות מועדונים, 
מניעת  לצורך  כלשהם),  ליגות  או  איגודים  קבוצות, 

סימום בספורט;
כל הספורטאים וצוות התמיכה בספורטאים המשתתפים   .1.3.1.4
נערכה,  שאורגנה,  כלשהי  בפעילות  כלשהו  בתפקיד 
כונסה או אושרה על ידי המארגן של אירוע לאומי או 
ליגה לאומית שאינה קשורה להתאחדות לאומית;  של 

וכן
כל הספורטאים שאינם נופלים בגדר אחת מההוראות   .1.3.1.5
זכאים  להיות  המעוניינים  אך  זה   1.3.1 לסעיף  שלעיל 
להשתתף באירועים בינלאומיים או באירועים לאומיים 
לבדיקה  זמינים  להיות  חייבים  כאמור  (וספורטאים 
לפחות  למשך  בספורט  סימום  נגד  התקנות  במסגרת 

שישה חודשים לפני שהם יהיו זכאים לאירועים אלה).
אחרים  אנשים  לגבי  גם  יחולו  בספורט  סימום  נגד  אלה  תקנות   .1.3.2
אשר לגביהם מעניק התקנון סמכות שיפוט ל–INADO, לרבות כל 
הספורטאים שהינם אזרחים או תושבים בישראל, וכל הספורטאים 

הנוכחים בישראל, בין אם כדי להתחרות או להתאמן או אחרת.
נחשבים   1.3.2 או   1.3.1 סעיף  היקפם של  בגדר  הנופלים  אנשים   .1.3.3
כאנשים שקיבלו והסכימו להיות מחויבים בתקנות אלה נגד סימום 
תקנות  לאכוף   INADO של  סמכותה  את  קיבלו  ואשר  בספורט, 
אלה נגד סימום בספורט ואת סמכות השיפוט של הרכבי השימוע 
ובערעורים  בתיקים  ולהכריע  לשמוע   13 ובפרק   8 בפרק  שצוינו 
17שהובאו תחת תקנות אלה נגד סימום בספורט, כתנאי לחברותם,  |
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ההכרה בהם ו/או השתתפותם בספורט שבחרו.

ספורטאים בדרג הלאומי  .1.4
 ,1.3 סעיף  של  היקפו  בגדר  הנופלים  הספורטאים  כל  מתוך   .1.4.1
הספורטאים הבאים ייחשבו ספורטאים בדרג לאומי לצורך תקנות 

אלה נגד סימום בספורט:
ביותר  הגבוהות  ברמות  המתחרים  הספורטאים  כל   .1.4.1.1

בתחרות ספורט לאומית.
ספורטאים המסונפים להתאחדות לאומית או שנבחרו   .1.4.1.2
בדרג  בתחרויות  או  באירועים  ישראל  את  לייצג 

הבינלאומי.
מתחרים  לעיתים  או  כללי  באופן  אשר  ספורטאים   .1.4.1.3
באירועים או בתחרויות בדרג הבינלאומי ו/או הלאומי, 
אך אינם מסווגים כספורטאים בדרג הבינלאומי על ידי 
התאחדות בינלאומית. אך אם ספורטאים כלשהם כאלה 
מסווגים על ידי ההתאחדויות הבינלאומיות המתאימות 
ייחשבו  הם  אזי  בינלאומי,  בדרג  כספורטאים  שלהם 
בדרג  ספורטאים  (ולא  בינלאומי  בדרג  ספורטאים 

לאומי) גם לצורך תקנות אלה נגד סימום בספורט.
תקנות אלה נגד סימום בספורט חלים לגבי כל האנשים הנופלים   .1.4.2
לתקן   4.3 לסעיף  בהתאם  זאת,  עם   .1.3 סעיף  של  היקפו  בגדר 
הבינלאומי לבדיקה וחקירות, המיקוד המרכזי של תוכנית תפוצת 

הבדיקות של INADO תהיה ספורטאים בדרג הלאומי ומעלה.

פרק 2 בקרת סימום

הקדמה
שהן  כפי  פיהן  על  לפעול  ויש  במהותן  חובה  הוראות  הן  התקנון  הוראות  כל 
אנשים  או  וספורטאים  בספורט  סימום  נגד  מהארגונים  אחד  כל  על  מוחלות 
ספורט  כללי  הן  תחרות,  כללי  כדוגמת  בספורט,  סימום  נגד  תקנות  אחרים. 
השולטים בתנאים שעל פיהם משוחק הספורט. ספורטאים או אנשים אחרים 

מקבלים תקנות אלה כתנאי להשתתפות ויהיו מחויבים בתקנות אלה.
 INADO של  סמכותה  תחת  הנמצאים  האחרים  האנשים  או  הספורטאים  כל  18|
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והארגונים החברים בה מסכימים להפצת הנתונים האישיים שלהם כפי שנדרש 
התקנון  של  בספורט  סימום  נגד  בתקנות  מחויבים  והם  בתקנון,  אושר  או 
או  ספורטאים  אותם  על  המתאימות  ההשלכות  ולקבלת  פיהן,  על  ופועלים 
אנשים אחרים שאינם פועלים בהתאם לתקנות אלה. תקנות ונהלים ספציפיים 
לספורט אלה, שמטרתם היא אכיפת תקנות נגד סימום בספורט באופן גלובלי 
והרמוני, מובחנים באופיים מהליכים פליליים ואזרחיים. הכוונה היא שהם לא 
משפטיים  ובסטנדרטים  כלשהן  לאומיות  בדרישות  מוגבלים  או  כפופים  יהיו 
החלים על הליכים כאמור, למרות שהכוונה היא כי הם יחולו באופן המכבד את 
ואת  העובדות  בוחנים את  כאשר  וזכויות האדם.  הפרופורציונאליות  עקרונות 
הדין במקרה נתון, כל בתי המשפט, הרכבי השימוע בבוררות וגופים שיפוטיים 
אחרים צריכים להיות מודעים לאופי המובחן של התקנות נגד סימום בספורט 
טווח  של  הקונצנזוס  מייצגות את  אלה  העובדה שתקנות  ואת  ולכבדן  בתקנון 

רחב של בעלי עניין ברחבי העולם בעלי עניין בספורט הוגן.

פרק 2: הגדרת סימום — הפרות של התקנות נגד סימום בספורט
סימום  נגד  יותר מהפרות של התקנות  או  מוגדר כהתרחשות של אחד  סימום 

בספורט שנקבעו בסעיפים 2.1 עד 2.10 לתקנון.
של  הפרות  המהוות  וההתנהגות  הנסיבות  את  לציין  היא   2 פרק  של  מטרתו 
התקנות נגד סימום בספורט. שימועים במקרי סימום בספורט יתקיימו על בסיס 

הקביעה כי אחד או יותר מתקנות ספציפיות אלה הופרו.
ספורטאים או אנשים אחרים יהיו אחראים לדעת מה מהווה ההפרה של התקנות 
החומרים  ברשימת  הכלולים  והשיטות  החומרים  ואת  בספורט  סימום  נגד 

האסורים.

הדברים הבאים מהווים הפרות של התקנות נגד סימום בספורט:
של  בדגימה  שלו  הסמנים  או  המטבוליטים  או  אסור  חומר  נוכחות   .2.1

ספורטאי
חובתו האישית של כל ספורטאי היא להבטיח כי שום חומר אסור   .2.1.1
אינו נכנס לגופו או לגופה. ספורטאים אחראים בגין כל חומר אסור 
או המטבוליטים או הסמנים שלו שנמצאו נוכחים בדגימותיהם. 
לפיכך, אין צורך להוכיח כוונה, מרמה, רשלנות או שימוש ביודעין 
מצידו של הספורטאי בכדי לקבוע הפרה של התקנות נגד סימום 

בספורט במסגרת סעיף 2.1.
הוכחה מספקת להפרה של התקנות נגד סימום בספורט במסגרת   .2.1.2
סעיף 2.1 נקבעת על ידי כל אחד מהבאים: נוכחות של חומר אסור 
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הספורטאי  של  בדגימה  שלו  הסמנים  או  המטבוליטים  של  או 
כאשר הספורטאי מוותר על ניתוח של דגימה ב’ ודגימה ב’ אינה 
מנותחת; או, כאשר הדגימה ב’ של הספורטאי מנותחת והניתוח 
של הדגימה ב’ של הספורטאי מאשר את נוכחותו חומר אסור או 
שהמטבוליטים או הסמנים שלו נמצאו בדגימה א’ של הספורטאי; 
בקבוקים  לשני  מפוצלת  הספורטאי  של  ב’  הדגימה  כאשר  או, 
והניתוח של הבקבוק השני מאשר את הנוכחות של חומר אסור 

או שהמטבוליטים או הסמנים שלו נמצאו בבקבוק הראשון.
כמותי  סף  ספציפי  באופן  נקבע  לגביהם  אשר  החומרים  למעט   .2.1.3
ברשימת החומרים האסורים, הנוכחות של כמות כלשהי של חומר 
אסור או של המטבוליטים או הסמנים שלו בדגימה של הספורטאי 

תהווה הפרה של התקנות נגד סימום בספורט.
האסורים  החומרים  רשימת   ,2.1 סעיף  של  הכללי  לכלל  כחריג   .2.1.4
מיוחדים  קריטריונים  לקבוע  עשויים  הבינלאומיים  התקנים  או 
להערכת החומרים האסורים שיכולים להיות מופקים גם בצורה 

אנדוגנית.

שימוש או ניסיון להשתמש על ידי ספורטאי בחומר אסור או בשיטה   .2.2
אסורה

חובתו האישית של כל ספורטאי היא להבטיח כי שום חומר אסור   .2.2.1
אינו נכנס לגופו או לגופה וכי לא נעשה שימוש באף שיטה אסורה. 
לפיכך, אין צורך להוכיח כוונה, מרמה, רשלנות או שימוש ביודעין 
מצידו של הספורטאי בכדי לקבוע הפרה של התקנות נגד סימום 

בספורט בגין שימוש בחומר אסור או בשיטה אסורה.
ההצלחה או הכישלון של השימוש או הניסיון להשתמש בחומר   .2.2.2
חומר אסור  כי  אינם מהותיים. מספיק  או בשיטה אסורה  אסור 
או שיטה אסורה היו בשימוש או נעשה ניסיון להשתמש בהם כדי 

לבצע הפרה של התקנות נגד סימום בספורט.

התחמקות, סירוב או עבירה בביצוע איסוף דגימה  .2.3
התחמקות מאיסוף דגימה, או ללא הצדקה משכנעת, סירוב או עבירה בביצוע 
איסוף דגימה לאחר הודעה כפי שאושרה בתקנות אלה נגד סימום בספורט או 

בתקנות אחרות החלות נגד סימום בספורט.

עבירות מקום המצאות   .2.4 20|
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כל שילוב של שלוש בדיקות שלא בוצעו ו/או עבירות בהגשה, כמוגדר בסטנדרט 
הבינלאומי לבדיקות וחקירות, בתוך פרק זמן של שניים עשר חודשים, על ידי 

ספורטאי במאגר בדיקות רשום.

חבלה או ניסיון לחבלה בחלק כלשהו מבקרת הסימום  .2.5
התנהגות החותרת תחת תהליך בקרת הסימום אך אשר אחרת לא הייתה נכללת 
בהגדרת שיטות אסורות. חבלה תכלול, ללא הגבלה, התערבות מכוונת או ניסיון 
להתערב בבקרת סימום רשמית, מתן מידע שקרי לארגון נגד סימום בספורט או 

איום או ניסיון לאיים על עד פוטנציאלי.

החזקה של חומר אסור או שיטה אסורה  .2.6
ידי ספורטאי במהלך תחרות של חומר אסור כלשהו  החזקה על   .2.6.1
ידי ספורטאי מחוץ  על  או החזקה  כלשהי,  או של שיטה אסורה 
כלשהי,  אסורה  שיטה  של  או  כלשהו  אסור  חומר  של  לתחרות 
האסורים מחוץ לתחרות, אלא אם הספורטאי מוכיח כי ההחזקה 
שהוענק   (“TUE“) רפואי  שימוש  לצורך  לפטור  בהתאם  הינה 

בהתאם לסעיף 4.4 או הצדקה מקובלת אחרת.
חומר  של  תחרות  במהלך  בספורטאי  תומך  אדם  ידי  על  החזקה   .2.6.2
אסור כלשהו או של שיטה אסורה כלשהי, או החזקה על ידי אדם 
של  או  כלשהו  אסור  חומר  של  לתחרות  מחוץ  בספורטאי  תומך 
שיטה אסורה כלשהי, האסורים מחוץ לתחרות בהקשר לספורטאי, 
כי  מוכיח  בספורטאי  התומך  האדם  אם  אלא  אימון,  או  תחרות 
ההחזקה הינה בהתאם ל–TUE שהוענק לספורטאי בהתאם לסעיף 

4.4 או הצדקה מקובלת אחרת.

סחר או ניסיון לסחר בחומר אסור כלשהו או בשיטה אסורה כלשהי  .2.7

אסור  חומר  כלשהו  תחרות  במהלך  לספורטאי  לתת  ניסיון  או  מתן   .2.8
כלשהו או שיטה אסורה כלשהי, או מתן או ניסיון לתת לספורטאי מחוץ 
לתחרות כלשהו חומר אסור כלשהו או שיטה אסורה כלשהי האסורים 

מחוץ לתחרות

שותפות לעבירה  .2.9
מכוונת  שותפות  של  אחר  סוג  כל  או  טיוח  קשר,  קשירת  עזרה,  עידוד,  סיוע, 
בעבירה הכרוכה בהפרת תקנות נגד סימום בספורט, ניסיון להפרה של תקנות 
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נגד סימום בספורט או הפרה של סעיף 10.1.2.1 על ידי אדם נוסף.

השתייכות אסורה  .2.10
השתייכות של ספורטאי או אדם אחר הכפופים לסמכותו של ארגון נגד סימום 
בספורט בתפקיד מקצועי או קשור לספורט עם אדם כלשהו התומך בספורטאי 

אשר:
מרצה  בספורט,  סימום  נגד  ארגון  של  לסמכותו  כפוף  הוא  אם   .2.10.1

תקופת פסלות; או
וכאשר  בספורט,  סימום  נגד  ארגון  של  לסמכותו  כפוף  הוא  אם   .2.10.2
בהתאם  תוצאות  ניהול  תהליך  במסגרת  טופלה  לא  הפסלות 
או  משמעתיים  פליליים,  בהליכים  נמצא  או  הורשע  לתקנון, 
מקצועיים כמי שפעל בהתנהגות שהייתה מהווה הפרה של תקנות 
כלפי  לתקנון  לציות  כללים  מוחלים  היו  סימום בספורט אם  נגד 
פרק  למשך  בתוקף  יהיה  זה  אדם  של  הפסילה  סטטוס  זה.  אדם 
הזמן הארוך יותר מבין שש שנים מההחלטה הפלילית, המקצועית 
או  המשמעתית  הפלילית,  הסנקציה  משך  או  המשמעתית  או 

המקצועיות שהוטלה; או
או   2.10.1 בסעיף  המתואר  אדם  עבור  מתווך  או  כחזית  מכהן   .2.10.3

.2.10.2
כדי שהוראה זו תחול, יש צורך שהספורטאי או האדם האחר יודעו 
בעבר בכתב על ידי ארגון נגד סימום בספורט בעל סמכות שיפוט 
על הספורטאי או האדם האחר, או על ידי WADA, לגבי סטטוס 
הפסילה של האדם התומך בספורטאי וההשלכות הפוטנציאליות 
של ההשתייכות האסורה וכי הספורטאי או האדם האחר יכולים 
בספורט  סימום  נגד  להימנע מההשתייכות. הארגון  סביר  באופן 
בספורטאי  התומך  לאדם  להודיע  סבירים  מאמצים  גם  יעשה 
שהוא נושא ההודעה לספורטאי או לאדם האחר כי האדם התומך 
בספורטאי רשאי, בתוך 15 יום, להגיע לארגון נגד סימום בספורט 
ולהסביר כי הקריטריונים שתוארו בסעיפים 2.10.1 ו–2.10.2 אינם 
חלים כלפיו או כלפיה (על אף סעיף 17, סעיף זה חל אפילו כאשר 
ההתנהגות הפוסלת של האדם התומך בספורטאי התרחשה לפני 
השתייכות  כי  להוכיח  הנטל   .(25 בסעיף  שנקבע  התוקף  תאריך 
בסעיף  כמתואר  בספורטאי  התומכים  צוות  אנשי  עם  כלשהי 
לספורט,  הקשור  או  מקצועי  בתפקיד  אינה   2.10.2 או   2.10.1
סימום  נגד  ארגונים  האחר.  האדם  או  הספורטאי  על  יהיה  22|
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העומדים  בספורטאי  התומכים  צוות  לאנשי  המודעים  בספורט 
בקריטריונים המתוארים בסעיפים 2.10.1, 2.10.2 או 2.10.3 יגישו 

.WADA–מידע זה ל

פרק 3 הוכחת סימום

נטלי הוכחה והסטנדרטים להוכחה  .3.1
סימום  נגד  תקנות  של  הפרה  של  התרחשותה  להוכחת  בנטל  תישא   INADO
נגד  תקנות  של  הפרה  הוכיחה   INADO האם  יהיה  ההוכחה  סטנדרט  בספורט. 
לחומרת  לב  שימת  תוך  השימוע,  הרכב  של  רצונו  לשביעות  בספורט  סימום 
הטענות שהועלו. סטנדרט ההוכחה בכל המקרים גבוה יוותר ממאזן הסתברויות 
פשוט אך נמוך מאשר הוכחה מעבר לספק סביר. כאשר תקנות אלה נגד סימום 
בספורט מטילות את נטל ההוכחה על הספורטאי או האדם האחר אשר לכאורה 
ביצעו הפרה של תקנות נגד סימום בספורט להפריך הנחה או להוכיח עובדות או 

נסיבות ספציפיות, סטנדרט ההוכחה יהיה מאזן הסתברויות.

שיטות לקביעת עובדות והנחות  .3.2
עובדות הקשורות להפרות תקנות נגד סימום בספורט ניתן להוכיח באמצעים 

אמינים, לרבות הודאות. כללי ההוכחה הבאים יחולו במקרי סימום:
שיטות בדיקה או מגבלות החלטה שאושרו על ידי WADA לאחר   .3.2.1
התייעצות בתוך הקהילה המדעית הרלוונטית ואשר היו נושאה של 
בחינת עמיתים, מתקבלות כתקפות מבחינה מדעית. ספורטאי או 
אדם אחר כלשהם המבקשים לסתור הנחה זו של תקפות מדעית, 
על   WADA–ל תחילה  יודיע  כאמור,  ערעור  לכל  מקדים  כתנאי 
הערעור ועל הבסיס לערעור. CAS, מיוזמתה, עשויה גם להודיע 
 ,WADA של  בקשה  פי  על  כאמור.  כלשהו  ערעור  על   WADA–ל
בהערכת  להרכב  לסייע  מתאים  מדעי  מומחה  ימנה   CAS הרכב 
 ,WADA ידי  על  כאמור  הודעה  מקבלת  ימים   10 בתוך  הערעור. 
וקבלת התיק של CAS על ידי WADA, WADA תקבל גם את הזכות 
להתערב כצד, להופיע כידיד בית המשפט או לספק באופן אחר 

ראיה בהליכים אלה.
מעבדות מאושרות על ידי WADA ומעבדות אחרות שאושרו על   .3.2.2
ידי WADA, מתקבלות כמי שביצעו ניתוח דגימה ונוהלי משמורת 
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האדם  או  הספורטאי  למעבדות.  הבינלאומי  לסטנדרט  בהתאם 
האחר רשאים לסתור הנחה זו על ידי הוכחה כי התרחשה סטייה 
מהסטנדרט הבינלאומי למעבדות אשר עשויה במידה סבירה לגרום 
לממצאי בדיקה שליליים. אם הספורטאי או האדם האחר סותרים 
את הנחת ההליכים על ידי הוכחה כי התרחשה סטייה מהסטנדרט 
גרמה לממצאי בדיקה  הבינלאומי למעבדות אשר במידה סבירה 
INADO תישא בנטל להוכיח כי סטייה כאמור לא  שליליים, אזי 

גרמה לממצאי בדיקה שליליים.
ממדיניות  או  מתקנות  או  אחר  בינלאומי  סטנדרט  מכל  סטיות   .3.2.3
אחרות נגד סימום בספורט שנקבעו בתקנון או בתקנות אלה נגד 
גרמו לממצאי בדיקה שליליים או להפרה  סימום בספורט, שלא 
אחרת של תקנות נגד סימום בספורט, לא יאיינו ראיה או תוצאות 
כאמור. אם הספורטאי או האדם האחר מוכיחים סטייה מסטנדרט 
בינלאומי אחר או מתקנות או ממדיניות נגד סימום בספורט אשר 
סימום  נגד  להפרה של תקנות  לגרום  סבירה  במידה  היו  עשויים 
של  אחרת  הפרה  או  שליליים  בדיקה  ממצאי  בסיס  על  בספורט 
INADO תישא בנטל להוכיח כי  תקנות נגד סימום בספורט, אזי 
סטייה כאמור לא גרמה לממצאי בדיקה שליליים או את הבסיס 

העובדתי של ההפרה של התקנות נגד סימום בספורט.
טריבונל  או  משפט  בית  של  החלטה  ידי  על  שנקבעו  העובדות   .3.2.4
תהוונה  תלוי,  לערעור  כפופות  שאינן  מוסמך  מקצועי  משמעתי 
האחר  האדם  או  הספורטאי  כנגד  לסתירה  ניתנת  בלתי  הוכחה 
הספורטאי  אם  אלא  אלה,  עובדות  של  הקביעה  קשורה  אליהם 
או האדם האחר מוכיחים כי ההחלטה הפרה עקרונות של הצדק 

הטבעי.
בספורט  סימום  נגד  תקנות  הפרת  של  בשימוע  השימוע  הרכב   .3.2.5
רשאי למשוך מסקנות הפוגעות בספורטאי או באדם האחר אשר 
בסיס  על  בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  הפרה  ביצעו  כי  נטען 
סירובו של הספורטאי או האדם האחר, לאחר שהוגשה בקשה זמן 
סביר מראש לפני השימוע, להופיע בשימוע (בין אם באופן אישי 
או טלפונית על פי הוראות הרכב השימוע) ולענות על שאלות של 

.INADO הרכב השימוע או
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פרק 4 רשימת החומרים האסורים

פרסום ותיקון רשימת החומרים האסורים  .4.1
ולא פחות מאשר פעם בשנה, את רשימת  הנחוצה  WADA תפרסם, בתדירות 
החומרים  רשימת  של  המוצע  התוכן  בינלאומי.  כתקן  האסורים  החומרים 
ומייד לכל מורשי החתימה והממשלות  יסופקו בכתב  וכל התיקונים  האסורים 
האסורים  החומרים  רשימת  של  שנתית  גרסה  כל  והתייעצות.  הערות  לצורך 
הכרה  בעלת  מעבדה  חותם,  לכל   WADA ידי  על  לאלתר  יופצו  התיקונים  וכל 
וכל   ,WADA של  האינטרנט  באתר  ויפורסמו  וממשלה,   WADA של  אישור  או 
חותם ינקוט בצעדים המתאימים לשם הפצת רשימת החומרים האסורים לכל 
כי, אלא אם  יציינו  נגד סימום בספורט  כל ארגון  ובוחריו. התקנות של  חבריו 
החומרים  רשימת  שלה,  בתיקון  או  האסורים  החומרים  ברשימת  אחרת  נקבע 
בספורט  סימום  נגד  הארגון  תקנות  תחת  לתוקף  ייכנסו  והתיקונים  האסורים 
 WADA ידי  על  האסורים  החומרים  רשימת  פרסום  לאחר  חודשים  שלושה 

מבלי לדרוש כל פעולה נוספת של הארגון נגד סימום בספורט.

חומרים אסורים ושיטות אסורות שזוהו ברשימת החומרים האסורים  .4.2
חומרים אסורים ושיטות אסורות  .4.2.1

ואת  האסורים  החומרים  את  תזהה  האסורים  החומרים  רשימת 
(הן  כלשהו  בזמן  סימום  כאמצעי  האסורים  האסורות  השיטות 
במהלך תחרות והן מחוץ לתחרות) עקב הפוטנציאל שלהם לשפר 
ואת  פוטנציאל המיסוך שלהם,  או  ביצועים בתחרויות עתידיות 
רשימת  בלבד.  תחרות  במהלך  האסורים  והשיטות  החומרים 
WADA עבור  ידי  החומרים האסורים עשויה להיות מורחבת על 
ספורט מסוים. חומרים אסורים ושיטות אסורות עשויים להיות 
כלולים ברשימת החומרים האסורים לפי קטגוריה כללית (לדוגמה, 
חומרים אנאבוליים) או על פי הפניה ספציפית לחומר מסוים או 

לשיטה מסוימת.
חומרים ספציפיים  .4.2.2

חומרים  יהיו  האסורים  החומרים  כל   ,10 סעיף  יישום  לצורך 
והורמונים  חומרים  של  בסיווגים  חומרים  למעט  ספציפיים, 
אנאבוליים, והממריצים והחומרים נגד הורמונים והמודולטורים 
חומרים  של  הקטגוריה  האסורים.  החומרים  ברשימת  זוהו  שכך 

ספציפיים לא תכלול שיטות אסורות.
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סיווגים חדשים של חומרים אסורים  .4.2.3
על  האסורים  החומרים  רשימת  את  מרחיבה   WADA–ש במקרה 
 ,4.1 ידי הוספת סיווג חדש של חומרים אסורים בהתאם לסעיף 
הוועדה המנהלת של WADA תקבע האם חומרים אסורים כלשהם 
או כולם הנמצאים בסיווג החדש של החומרים האסורים ייחשבו 

חומרים ספציפיים בהתאם לסעיף 4.2.2.
 WADA ידי  על  האסורות  והשיטות  האסורים  החומרים  קביעת   .4.2.4
חומרים  של  הסיווג  האסורים,  החומרים  ברשימת  שתיכלל 
לקטגוריות ברשימת החומרים האסורים, והסיווג של חומר כאסור 
בזמן כלשהו או במהלך תחרות בלבד, הם סופיים ולא יהיו כפופים 
לערעור על ידי ספורטאי או אדם אחר על בסיס טיעון כי החומר 
או השיטה אינם חומר ממסך או שלא היה להם הפוטנציאל לשפר 

ביצועים, להציב סיכון רפואי או לפגוע ברוח הספורטיבית.

)“TUEs“( פטורים לשימוש רפואי  .4.3
הנוכחות של חומר אסור או של המטבוליטים או הסמנים שלו,   .4.3.1
ו/או השימוש או הניסיון להשתמש, ההחזקה או המתן או הניסיון 
לתת, חומר אסור או שיטה אסורה, לא ייחשבו הפרה של תקנות 
ההוראות  עם  אחד  בקנה  עולה  הדבר  אם  בספורט  סימום  נגד 
פטורים  עבור  הבינלאומי  לסטנדרט  בהתאם  שהוענקו   TUE של 

לשימוש רפואי.
לארגון  לפנות  צריך  בינלאומי,  בדרג  ספורטאי  שאינו  ספורטאי   .4.3.2
הלאומי נגד סימום בספורט שלו לצורך TUE. אם הארגון הלאומי 
נגד סימום בספורט דוחה את הבקשה, הספורטאי רשאי לערער 
אך ורק לגוף הערעור ברמה הלאומית המתואר בסעיפים 13.2.2 

ו–13.2.3.
ספורטאי שהינו ספורטאי בדרג בינלאומי, צריך לפנות להתאחדות   .4.3.3

הבינלאומית שלו או שלה.
כאשר ספורטאי כבר קיבל TUE על ידי הארגון הלאומי   .4.3.3.1
שלו או של נגד סימום בספורט עבור החומר או השיטה 
המדוברים, אם אותו TUE עומד בקריטריונים שנקבעו 
אזי  רפואי,  לשימוש  חריגים  עבור  הבינלאומי  בתקן 
אם  בכך.  להכיר  חייבת  הבינלאומית  ההתאחדות 
ההתאחדות הבינלאומית סוברת כי ה–TUE אינו עומד 
יש  בו,  להכיר  מסרבת  כך  ועקב  אלה  בקריטריונים 
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להודיע על כך לאלתר לספורטאי ולארגון הלאומי שלו 
או שלה נגד סימום בספורט, בצירוף סיבות. הספורטאי 
יום   21 יקבלו  בספורט  סימום  נגד  הלאומי  הארגון  או 
של  לבחינתה  העניין  את  להפנות  כאמור  מהודעה 
ה– בחינה,  לשם   WADA–ל מופנה  העניין  אם   .WADA
TUE שהוענק על ידי הארגון הלאומי נגד סימום בספורט 
נותר בתוקף עבור תחרות בדרג הלאומי ובדיקה מחוץ 
לתחרות (אך אינו תקף עבור תחרות בדרג בינלאומי), 
WADA. אם העניין אינו מופנה  בתלות בהחלטתה של 
לכל  תוקפו  את  מאבד   TUE–ה בחינה,  לשם   WADA–ל

צורך שהוא בחלוף מועד היעד לבחינה של 21 יום.
אם הספורטאי עדיין לא קיבל TUE על ידי הארגון שלו   .4.3.3.2
השיטה  או  החומר  עבור  בספורט  סימום  נגד  שלה  או 
להתאחדות  ישירות  לפנות  הספורטאי  על  המדוברים, 
TUE, ברגע שהצורך  הבינלאומית שלו או שלה לקבלת 
הארגון  (או  הבינלאומית  ההתאחדות  אם  מתעורר. 
הלאומי נגד סימום בספורט, כאשר הוא הסכים לשקול 
את הבקשה מטעם ההתאחדות הבינלאומית) דוחה את 
לאלתר,  לספורטאי  להודיע  עליה  הספורטאי,  בקשת 
בצירוף הסיבות. אם ההתאחדות הבינלאומית מקבלת 
את בקשת הספורטאי, עליה להודיע לא רק לספורטאי 
סימום  נגד  שלה  או  שלו  הלאומי  לארגון  גם  אלא 
בספורט  סימום  נגד  הלאומי  הארגון  ואם  בספורט, 
סובר כי ה–TUE אינו עומד בקריטריונים שנקבעו בתקן 
לרשותו  עומדים  רפואי,  לשימוש  לפטורים  הבינלאומי 
 WADA–ל העניין  את  להפנות  כאמור  מהודעה  יום   21
לבחינה. אם הארגון הלאומי נגד סימום בספורט מפנה 
שהוענק   TUE–ה בחינה,  לשם   WADA–ל העניין  את 
עבור  בתוקף  נותר  הבינלאומית  ההתאחדות  ידי  על 
(אך  לתחרות  מחוץ  ובדיקה  בינלאומי  בדרג  תחרות 
אינו תקף עבור תחרות בדרג לאומי) בתלות בהחלטתה 
בספורט  סימום  נגד  הלאומי  הארגון  אם   .WADA של 
 TUE–ה בחינה,  לשם   WADA–ל העניין  את  מפנה  אינו 
לתקף  הופך  הבינלאומית  ההתאחדות  ידי  על  שהוענק 
גם עבור תחרות בדרג לאומי בחלוף מועד היעד לבחינה 
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של 21 יום.
אליו  לפנות  הספורטאים  את  לחייב  עשוי  גדול  אירוע  מארגן   .4.3.4
או  אסור  בחומר  להשתמש  מעוניינים  הם  אם   TUE–ל בבקשה 

בשיטה אסורה בהקשר לאירוע. במקרה זה:
זמין  ישנו תהליך  כי  לוודא  מארגן האירוע הגדול חייב   .4.3.4.1
לספורטאים לפנייה לקבלת TUE אם הוא או היא אינם 
יהיה  הוא  הוענק,   TUE–ה אם   .TUE–ב כבר  מחזיקים 

בתוקף לאירוע שלו בלבד.
על  שהוענק   TUE–ב מחזיק  כבר  הספורטאי  כאשר   .4.3.4.2
בספורט  סימום  נגד  שלה  או  שלו  הלאומי  הארגון  ידי 
עומד  זה   TUE אם  הבינלאומית,  ההתאחדות  או 
לפטורים  הבינלאומי  בתקן  שנקבעו  בקריטריונים 
להכיר  חייב  הגדול  האירוע  מארגן  רפואי,  לשימוש 
אינו   TUE–שה מחליט  הגדול  האירוע  מארגן  אם  בו. 
עומד בקריטריונים ולכך מסרב להכיר בו, עליו להודיע 

לספורטאי לאלתר, בצירוף הסבר של הסיבות לכך.
על החלטה של מארגן אירוע גדול שלא להכיר ב–TUE או   .4.3.4.3
שלא להעניק TUE יכול הספורטאי לערער אך ורק לגוף 
הגדול  האירוע  מארגן  ידי  על  מונה  או  עצמאי שהוקם 
לצורך כך. אם הספורטאי אינו מערער (אם אם הערעור 
נדחה), הוא או היא אינם רשאים להשתמש בחומר או 
בשיטה המדוברים בהקשר לאירוע, אך כל TUE שהוענק 
על ידי הארגון הלאומי שלו או שלה נגד סימום בספורט 
או ההתאחדות הבינלאומית עבור אותו חומר או אותה 

שיטה, נשאר בתוקפו מחוץ לאירוע.
אם ארגון נגד סימום בספורט בוחר לאסוף דגימה מאדם שאינו   .4.3.5
משתמש  אדם  ואותו  לאומי,  בדרג  או  בינלאומי  בדרג  ספורטאי 
נגד  הארגון  רפואיות,  מסיבות  אסורה  בשיטה  או  אסור  בחומר 
 TUE לקבלת  לפנות  לה  או  לו  להתיר  רשאי  בספורט  סימום 

רטרואקטיבי.
שלא  בינלאומית  התאחדות  של  החלטה  לבחון  חייבת   WADA  .4.3.6
להכיר ב–TUE שהוענק על ידי הארגון הלאומי נגד סימום בספורט 
המופנית אליה על ידי הספורטאי או הארגון הלאומי נגד סימום 
בספורט של הספורטאי. בנוסף, WADA חייבת לבחון החלטה של 
התאחדות בינלאומית להעניק TUE המופנית אליה על ידי הארגון 
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הלאומי נגד סימום בספורט של הספורטאי. WADA עשויה לבחון 
TUE אחרות כלשהן בכל עת, בין אם על פי בקשה של  החלטות 
עומדת  הנבחנת   TUE–ה החלטת  אם  מיוזמתה.  או  שהושפע  מי 
לשימוש  לפטורים  הבינלאומי  בתקן  שנקבעו  בקריטריונים 
רפואי, WADA לא תתערב בה. אם החלטת ה–TUE אינה עומדת 

בקריטריונים אלה, WADA תהפוך אותה.
כל החלטת TUE על ידי התאחדות בינלאומית (או על ידי ארגון   .4.3.7
לאומי נגד סימום בספורט כאשר הוא מסכים לשקול את הבקשה 
 ,WADA ידי  מטעם ההתאחדות הבינלאומית) שאינה נבחנת על 
או שנבחנה על ידי WADA אך אינה נהפכת לאחר בחינה, ניתנת 
סימום  נגד  הלאומי  הארגון  ו/או  הספורטאי  ידי  על  לערעור 

.CAS–בספורט של הספורטאי, אך ורק ל
לערער  יכולים   TUE החלטת  להפוך   WADA ידי  על  החלטה  על   .4.3.8
הספורטאי, הארגון הלאומי נגד סימום בספורט ו/או ההתאחדות 

.CAS–הבינלאומית המושפעים, אך ורק ל
אי נקיטת פעולה בתוך פרק זמן סביר לגבי בקשה שהוגשה כדין   .4.3.9
TUE, ייחשב  TUE או לבחינה של החלטת  להענקה / להכרה של 

דחייה של הבקשה.

פרק 5 בדיקות וחקירות

מטרת הבדיקות והחקירות  .5.1
בדיקות וחקירות יתבצעו רק לצורכי מניעת סימום.

(או  לציות  בנוגע  אנליטית  ראיה  להשיג  כדי  תתבצענה  בדיקות   .5.1.1
אי הציות) של הספורטאי לאיסור החמור בתקנון לגבי נוכחות / 

שימוש בחומר אסור או בשיטה אסורה.
חקירות תתבצענה:  .5.1.2

וממצאי  חריגים  דרכון  ממצאי  חריגים,  לממצאים  בהקשר  (א) 
דרכון שליליים, בהתאם לסעיפים 7.4 ו–7.5 בהתאמה, איסוף 
מודיעין או ראיות (לרבות, במיוחד, ראיות אנליטיות) בכדי 
בהתאם  התרחשה  סימום  נגד  תקנות  הפרת  האם  לקבוע 

לסעיף 2.1 ו/או סעיף 2.2; וכן
סימום  נגד  תקנות  הפרות  של  אחרות  לאינדיקציות  בהקשר  (ב) 
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פוטנציאליות, בהתאם לסעיפים 7.6 ו–7.7, איסוף מודיעין או 
לקבוע  בכדי  אנליטיות)  לא  ראיות  במיוחד,  (לרבות,  ראיות 
לסעיפים  בהתאם  התרחשה  סימום  נגד  תקנות  הפרת  האם 

2.2 עד 2.10.

היקף הבדיקות  .5.2
(לרבות  בדיקות  סמכות  לה  יש  לגביו  ספורטאי  מכל  לדרוש  רשאית   INADO
מקום.  ובכל  עת  בכל  דגימה  לספק  פסלות)  תקופת  המרצה  כלשהו  ספורטאי 

בכפוף למגבלות סמכות השיפוט לגבי בדיקות אירוע שנקבעו בסעיף 5.3:
INADO תקבל סמכות בדיקה במהלך תחרות ומחוץ לתחרות לגבי   .5.2.1
כל הספורטאים שהינם אזרחים, תושבים, בעלי רישיון או חברים 

בארגוני ספורט של אותה מדינה או הנוכחים בישראל.
תחרות  במהלך  בדיקה  סמכות  תקבל  בינלאומית  התאחדות  כל   .5.2.2
לרבות  לכלליה,  הכפופים  הספורטאים  כל  לגבי  לתחרות  ומחוץ 
אלה המשתתפים באירועים בינלאומיים או המשתתפים באירועים 
או  בינלאומית,  התאחדות  אותה  של  התקנות  ידי  על  הנשלטים 
שהינם חברים או בעלי רישיון באותה התאחדות בינלאומית או 

ההתאחדויות הלאומיות החברות בה, או חברים בהן.
כל מארגן אירוע גדול, לרבות הוועד האולימפי הבינלאומי והוועד   .5.2.3
תחרות  במהלך  בדיקה  סמכות  יקבל  הבינלאומי,  הפאראלימפי 
לאירועים שלו וסמכות בדיקה מחוץ לתחרות לגבי כל הספורטאים 
שנכנסו לאחד מהאירועים העתידיים שלו או שבאופן אחר הוכפפו 

לסמכות הבדיקה של מארגן אירוע גדול עבור אירוע עתידי.
WADA תקבל סמכות בדיקה במהלך תחרות ומחוץ לתחרות כפי   .5.2.4

שנקבע בסעיף 20.7.8 לתקנון.
ארגונים נגד סימום בספורט רשאים לבדוק כל ספורטאי אשר לגביו   .5.2.5
ספורטאים  לרבות  פרש,  לא  עדיין  אשר  בדיקה  סמכות  להם  יש 

המרצים תקופת פסלות.
או  מאצילים  גדול  אירוע  מארגן  או  בינלאומית  התאחדות  אם   .5.2.6
 INADO לידי  בדיקה  של  כלשהו  חלק  לגבי  חוזה  על  חותמים 
רשאית   INADO לאומית),  התאחדות  באמצעות  או  (ישירות 
לאסוף דגימות נוספות או להורות למעבדה לבצע סוגים נוספים 
של ניתוחים על חשבונה של INADO. אם נאספות דגימות נוספות 
או מבוצעים סוגים נוספים של ניתוחים, ההתאחדות הבינלאומית 

או מארגן האירוע הגדול יקבלו על כך הודעה.
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בדיקת אירוע  .5.3
להיות  צריך  בלבד  אחד  ארגון  להלן,  אחרת  שנקבע  כפי  למעט   .5.3.1
במהלך  אירועים  באולמות  הבדיקות  והנחיית  ביצוע  על  אחראי 
תקופת האירוע. באירועים בינלאומיים הנערכים בישראל, איסוף 
כל  (או  הבינלאומית  ידי ההתאחדות  על  ויונחה  יבוצע  הדגימות 
ארגון בינלאומי אחר שהוא הגוף המארגן של האירוע) (לדוגמה, 
האולימפיים,  המשחקים  עבור  הבינלאומי  האולימפי  הוועד 
הספורט  ארגון  העולם,  גביע  עבור  הבינלאומית  ההתאחדות 
באירועים  אמריקאיים).  הפאן  המשחקים  עבור  הפאן–אמריקאי 
לאומיים הנערכים בישראל, איסוף הדגימות יתבצע ויונחה על ידי 
INADO. על פי בקשה של INADO או הגוף המארגן של האירוע, 
כל בדיקה במהלך תקופת האירוע מחוץ לאולמות האירוע תתואם 

עם INADO או הגוף המארגן הרלוונטי.
אם ארגון נגד סימום בספורט אשר אחרת היה בעל סמכות בדיקה   .5.3.2
אך אינו אחראי לביצוע והנחייה של בדיקות באירוע, מעוניין לבצע 
בדיקות של ספורטאים באולמות האירוע במהלך תקופת האירוע, 
ארגון זה נגד סימום בספורט יתייעץ תחילה עם INADO (אם עם 
הגוף המארגן של האירוע) כדי לקבל היתר לביצוע ותיאום בדיקות 
כאמור. אם הארגון נגד סימום בספורט אינו שבע רצון מתגובתה 
הארגון  האירוע),  של  המארגן  הגוף  מתגובת  (אם   INADO של 
בתקנים  שנקבעו  לנהלים  בהתאם  רשאי,  בספורט  סימום  נגד 
היתר   WADA–מ לבקש  וחקירות,  בדיקות  עבור  הבינלאומיים 
לא   WADA אלה.  בדיקות  לתאם  כיצד  ולקבוע  בדיקות  לביצוע 
תעניק אישור לבדיקות כאמור לפני שתודיע ל–INADO ותתייעץ 
 WADA (או עם הגוף המארגן של האירוע). החלטתה של  עימה 
אחרת  נקבע  אם  אלא  לערעור.  כפופה  תהיה  ולא  סופית  תהיה 
מחוץ  בדיקות  תיחשבנה  אלה  בדיקות  בדיקות,  לבצע  באישור 
באחריות  יהיה  כאמור  בדיקה  כל  עבור  תוצאות  ניהול  לתחרות. 
הארגון נגד סימום בספורט שביצע את הבדיקות, אלא אם נקבע 

אחרת בתקנות של הגוף המארגן של האירוע.

דרישות בדיקה ותכנון תפוצת הבדיקה  .5.4
דרישות הבדיקה  .5.4.1

כל הבדיקות תבוצענה בהתאם לתקן הבינלאומי לבדיקות וחקירות.
תכנון תפוצת הבדיקות  .5.4.2
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בהתאם לתקן הבינלאומי לבדיקות וחקירות, ובתיאום עם ארגונים   
אחרים נגד סימום בספורט המבצעים בדיקות באותם ספורטאים, 
אינטליגנטית  אפקטיבית,  תוכנית  ותיישם  תפתח   INADO
בין תחומי  ופרופורציונאלית לתפוצת בדיקות המתעדפת כראוי 
דגימות  סוגי  בדיקות,  סוגי  ספורטאים,  של  קטגוריות  ספורט, 
התקן  לדרישות  בהתאם  הכל  שנותחו,  דגימות  וסוגי  שנאספו 
פי  על   ,WADA–ל תספק   INADO וחקירות.  לבדיקות  הבינלאומי 

בקשה, עותק של תוכנית תפוצת הבדיקות העדכנית שלה.

מידע על מקום המצאות הספורטאי  .5.5
ספורטאים  אותם  של  רשומות  בדיקות  מאגר  תקים   INADO  .5.5.1
הנדרשים למלא אחר דרישות מקום ההמצאות של נספח I לתקן 
הבדיקות  במאגר  ספורטאי  כל  וחקירות.  לבדיקות  הבינלאומי 
לנספח  בהתאם  בכל מקרה  הבאות,  הפעולות  יעשה את  הרשום 
על   INADO–ל יודיע  (א)  וחקירות:  לבדיקות  הבינלאומי  לתקן   I
פי  על  זה  מידע  יעדכן  (ב)  רבעוני;  בסיס  על  מיקומו/מיקומה 
הצורך כדי להשאירו מדויק ומלא בכל עת; וכן (ג) ידאג לזמינותו/

לזמינותה לבדיקות במיקומים אלה.
INADO תדאג לזמינות, באמצעות ADAMS, של רשימה הקובעת   .5.5.2
את אותם ספורטאים הכלולים במאגר הבדיקות הרשום על פי שם 
או על פי קריטריונים ספציפיים המוגדרים היטב. INADO תתאם 
זהותם של ספורטאים אלה  הבינלאומיות את  עם ההתאחדויות 
ואת איסוף המידע בנוגע למיקומם. כאשר ספורטאי נכלל במאגר 
הבדיקות הרשום הבינלאומי על ידי ההתאחדות הבינלאומית שלו 
 INADO ,INADO שלה ובמאגר הבדיקות הרשום הלאומי על ידי /
וההתאחדות הבינלאומית יסכימו בינן לבין עצמן מי מהן תקבל 
יידרש  לא  מקרה  בשום  הספורטאי;  של  מיקומו  ממצאי  את 
הספורטאי לתת ממצאי מקום המצאות ליותר מאשר אחת מהן. 
פי הצורך את הקריטריונים שלה כדי  INADO תבחן ותעדכן על 
לכלול ספורטאים במאגר הבדיקות הרשום, ותתקן את החברות 
בהתאם  הצורך  פי  על  לעת  מעת  שלה  הרשום  הבדיקות  במאגר 
נכללים  שהם  לפני  הודעה  יקבלו  ספורטאים  אלה.  לקריטריונים 

במאגר בדיקות רשום וכאשר הם מוסרים ממאגר זה.
לצורך סעיף 2.4, עבירה של ספורטאי במילוי הדרישות של התקן   .5.5.3
 (Filing Failure) הבינלאומי לבדיקות וחקירות ייחשב כשל בהגשה
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או בדיקה חסרה (Missed Test) (כמוגדר בתקן הבינלאומי לבדיקות 
לבדיקות  הבינלאומי  בתקן  שנקבעו  התנאים  כאשר  וחקירות) 

וחקירות להכרזה על כשל בהגשה או בדיקה חסרה התמלאו.
ספורטאי במאגר הבדיקות הרשום של INADO ימשיך להיות כפוף   .5.5.4
להתחייבות למלא אחר דרישות מקום ההמצאות של נספח I לתקן 
הבינלאומי לבדיקות וחקירות, אלא אם ועד אשר (א) הספורטאי 
 INADO נותן ל–INADO הודעה בכתב כי הוא/היא פרשו או (ב) 
הודיעה לו/לה כי הוא/היא לא עומדים יותר בקריטריונים להכללה 

.INADO במאגר הבדיקות הרשום של
 ADAMS מידע על מיקומים בהקשר לספורטאי ישותף באמצעות  .5.5.5
סמכות  בעלי  בספורט  סימום  נגד  אחרים  וארגונים   WADA עם 
עת,  בכל  מוחלטת  בסודיות  יישמר  המידע  זה,  ספורטאי  לבדוק 
ויושמד  לתקנון,   5.6 בסעיף  שנקבעו  לצרכים  ורק  אך  ישמש 
ברגע  אישי  ומידע  פרטיות  על  להגנה  הבינלאומי  לתקן  בהתאם 

שאינו רלוונטי עוד לצרכים אלה.

ספורטאים שפרשו החוזרים להתחרות  .5.6
 INADO–שנתן ל INADO ספורטאי במאגר הבדיקות הרשום של   .5.6.1
הודעה על פרישה, אינו רשאי להתחיל שוב להתחרות באירועים 
 INADO–בינלאומיים או באירועים לאומיים עד שהוא/היא נתנו ל
והעמיד/ה  ולהתחרות  לשוב  כוונתנו/כוונתה  על  בכתב  הודעה 
לפני  חודשים  שישה  של  זמן  פרק  למשך  בדיקות  לצורך  עצמם 
מקום  דרישות  מילוי  התבקש)  (אם  לרבות  לתחרויות,  חזרה 
וחקירות.  לבדיקות  הבינלאומי  לתקן   I נספח  של  ההמצאות 
של  הבינלאומית  וההתאחדות   INADO עם  בהתייעצות   ,WADA
שישה  של  בכתב  ההודעה  מכלל  פטור  לתת  רשאית  הספורטאי, 
חודשים כאשר היישום הקפדני של כלל זה יהיה בלתי הוגן באופן 
ברור כלפי הספורטאי. ניתן לערער על החלטה זו בהתאם לסעיף 
13. כל התוצאות התחרותיות שהושגו תוך הפרה של סעיף 5.7.1 

זה תיפסלנה.
פסלות,  לתקופת  כפוף  בעודו  מספורט  פורש  ספורטאי  אם   .5.6.2
או  בינלאומיים  באירועים  להתחרות  ישוב  לא  הספורטאי 
הודעה מוקדמת בכתב  נתן  לאומיים עד שהספורטאי  באירועים 
הפסלות  לתקופת  מקבילה  הודעה  (או  מראש  חודשים  שישה 
הייתה  התקופה  אם  הספורטאי,  פרישת  לתאריך  נכון  שנותרה 
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הבינלאומית  ולהתאחדות   INADO–ל חודשים)  משישה  ארוכה 
שלו/שלה על כוונתו/כוונתה לשוב להתחרות והעמיד עצמו/עצמה 
לבדיקות למשך פרק זמן זה, לרבות (אם התבקש) מילוי דרישות 
מקום ההמצאות של נספח I לתקן הבינלאומי לבדיקות וחקירות.

INADO אשר נתן  ספורטאי שאינו במאגר הבדיקות הרשום של   .5.6.3
אלא  להתחרות  לשוב  רשאי  אינו  פרישה,  על  הודעה   INADO–ל
שלו/ הבינלאומית  ולהתאחדות   INADO–ל הודיעו  הוא/היא  אם 

לשוב  מעוניינים  שהוא/היא  לפני  חודשים  שישה  לפחות  שלה 
לתחרות,  מחוץ  פתע  לבדיקות  עצמו/עצמה  ומעמיד  להתחרות 
 I לרבות (אם התבקש) מילוי דרישות מקום ההמצאות של נספח
לתקן הבינלאומי לבדיקות וחקירות, במהלך התקופה לפני החזרה 

בפועל לתחרויות.

חקירות ואיסוף מודיעין  .5.7
העניין  לפי  הבאות,  מהפעולות  כל אחת  לבצע  מסוגלת  תוודא שהיא   INADO

ובהתאם לתקן הבינלאומי לבדיקות וחקירות:
להשיג, להעריך ולעבד מודיעין נגד סימום מכל המקורות הזמינים   .5.7.1
כדי להזרים מידע לשם פיתוח תוכנית תפוצת בדיקות אפקטיבית, 
ו/או  ייעודיות  בדיקות  לתכנן  ופרופורציונאלית,  אינטליגנטית 
ליצור את הבסיס של חקירת האפשרות של הפרה(ות) של התקנות 

נגד סימום בספורט; וכן
לחקור ממצאים חריגים וממצאי דרכון שליליים, בהתאם לסעיפים   .5.7.2

7.4 ו–7.5 בהתאמה; וכן
אחרים  אנליטיים  לא  או  חריגים  מודיעין  או  מידע  כל  לחקור   .5.7.3
סימום  נגד  תקנות  של  הפרה(ות)  של  אפשרות  על  המצביעים 
לסעיפים  בהתאם  וכן,   2.10 עד   2.2 לסעיפים  בהתאם  בספורט 
ראיות  לפתח  או  האפשרית  ההפרה  את  לפסול  בכדי  ו–7.7,   7.6

שתתמוכנה בפתיחת הליכי הפרת תקנות נגד סימום בספורט.

 INADO מינוי ועדת המשמעת של  .5.8
הנהלת INADO תמנה ו/או תסיים את המינוי של ועדת משמעת   .5.8.1
עצמאית או של כל אחד מחבריה. הנהלת INADO תמנה את ועדת 

המשמעת העצמאית אשר תורכב מבעלי התפקידים הבאים:
שנים   5 במשך  הפועלים  מקצועיים  דין  עורכי   — שופטים  א. 

לפחות.
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שנים   5 במשך  הפועלים  לרפואה  דוקטורים   — רופאים  ב. 
לפחות.

מנהלי ספורט לרבות מאמנים או ספורטאים שפרשו. ג. 
כל החברים ימונו בתנאי שהם יכולים לשפוט תיקים באופן   

עצמאי, הוגן ובלתי מוטה.
כאשר INADO שולחת הודעה לספורטאי או לאדם אחר הטוענת   .5.8.2
להפרת תקנות נגד סימום בספורט, והספורטאי או האדם האחר 
אינם מוותרים על שימוע בהתאם לסעיף 7.10.1 או סעיף 7.10.2, 
לצורך שימוע  בספורט  סימום  לשימועי  להרכב  יועבר  התיק  אזי 
או   —  INADO של  הראש  יושב  כאמור,  העברה  לאחר  ופסיקה. 
בהיעדרו, אחד מסגניו או האדם שהואצל על ידו — ימנה שלושה 
(3) מחברי הוועדה לשפוט ולהחליט בכל תיק. בראש הוועדה ישב 
מהנהלת  אדם   — והשלישי  רופא  יהיה  מהחברים  אחד  דין;  עורך 

ספורט או ספורטאי שפרש.
בתיק.  כלשהי  קודמת  מעורבות  בעלי  יהיו  לא  שמונו  החברים   .5.8.3
כלשהן  נסיבות  על  הראש  ליושב  יודיע  שמונה,  לאחר  חבר,  כל 
לצד  בנוגע  מוטה  בלתי  באופן  לשפוט  ביכולתו  לפגוע  שעשויות 

אחד או אחר.

INADO הליכי ועדת המשמעת של  .5.9
 INADO בהתאם לתקנות נגד סימום בספורט, ועדת המשמעת של  .5.9.1
ההליכים  לניהול  בנוגע  סוברנים  הם  שלה  השופטים  והרכבי 

שלהם.
הרכב  אם  אלא  פומביות,  תהיינה  המשמעת  ועדת  החלטות   .5.9.2
המחייבות  מיוחדות  נסיבות  של  קיומן  את  מגדיר  השופטים 

החלטה אחרת.
INADO תגיש את התלונה נגד האשם להרכב השופטים של ועדת   .5.9.3
איגוד   ,INADO ידי  על  התבקש  וכאשר   ,INADO של  המשמעת 

הספורט הלאומי של האדם המעורב יסייע.
האדם שנגדו הוגשה התלונה יקבל את הזכות להשיב לתלונה בנוגע   .5.9.4

להפרה של תקנות נגד סימום בספורט ולתוצאות הצפויות.
אי השתתפות של אחד מהצדדים או הנציגים שלהם בדיון לאחר   .5.9.5
ניתן  בדיון.  הזכות להשתתף  על  כוויתור  ייחשב  הודעה,  שקיבלו 

להשיב את הזכות להשתתף לאחר מתן הסברים סבירים.
כל צד יקבל את הזכות להיות מיוצג על חשבונו.  .5.9.6
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בתנאי  הדיון,  במהלך  מתורגמן  לקבל  הזכות  את  יקבל  צד  כל   .5.9.7
שוועדת המשמעת מחליטה שהדבר נחוץ. ועדת המשמעת תחליט 

על זהות המתורגמן, ומי אחראי להוצאות בגין עבודתו.
ולחקור עדים  להזמין  הזכות  לרבות  הוכחות,  להציג  זכאי  צד  כל   .5.9.8
הטלפון,  באמצעות  עדות  לקבל  השופטים  הרכב  (באפשרות 
אמצעי  או  דוא“ל  פקס,  באמצעות  מצגות  או  בכתב  הצהרות 

תקשורת אחרים).
ניתן לקבוע עובדות בנוגע להפרת תקנות נגד סימום בספורט בכל   .5.9.9
אמצעי אמין, לרבות הודאה. הרכב השופטים רשאי לקבל עדות, 
לתת  רשאי  והוא  לנכון  רואה  שהוא  כפי  שמיעה,  עדות  לרבות 

לעדות זו את המשקל שהוא רואה לנכון.
ישיבת  לקבוע  או  הישיבה  את  לדחות  רשאי  השופטים  הרכב   .5.9.10

המשך.
ביוזמתו  או  הצדדים  אחד  של  בקשה  לאחר   — השופטים  הרכב   .5.9.11
— עשוי לבקש מצד אחד או יותר לספק (לו או לצד האחר) לפני 
הישיבה, פרטים נוספים בנוגע לתיק שיוצגו על ידי אותו צד בדיון, 
ואותו צד חייב  זהותם של העדים שהוא מתכוון להזמין,  לרבות 

להיענות לכך.
 INADO ניתן לתעד את הדיונים וכל ההקלטות תהיינה בבעלות   .5.9.12

ותישמרנה על ידה.
האחר  האדם  או  הספורטאי  של  הלאומית  וההתאחדות   WADA  .5.9.13
רשאיות להופיע בשימוע כצופות. בכל מקרה, INADO תעדכן את 

WADA לגבי סטטוס התיקים התלויים ותוצאות כל השימועים.

החלטות של ועדת הסימום  .5.10
הסימום  ועדת  מכן,  לאחר  מתאים  במועד  או  השימוע,  בסוף   .5.10.1
תוציא החלטה בכתב, מתוארכת וחתומה (פה אחד או על פי רוב) 
הכוללת את כל הסיבות להחלטה ולכל תקופת פסלות שהוטלה, 
לרבות (לפי העניין) הצדקה של הסיבה לכך שלא הוטלו השלכות 

פוטנציאליות חמורות יותר.
ניתן לערער על ההחלטה כפי שנקבע בסעיף 13. אם לא מוגש כל   .5.10.2
ערעור נגד ההחלטה, אזי (א) אם ההחלטה היא כי בוצעה הפרה 
כפי  בציבור  תיחשף  ההחלטה  בספורט,  סימום  נגד  תקנות  של 
בוצעה  לא  כי  היא  ההחלטה  אם  (ב)  אך   ;14.3.2 בסעיף  שנקבע 
אזי ההחלטה תיחשף  בספורט,  סימום  נגד  הפרה של תקנות  כל 
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בציבור רק בהסכמת הספורטאי או האדם האחר שהינם נושאה 
הסכמה  להשיג  סבירים  מאמצים  תעשה   INADO ההחלטה.  של 
כזו, ואם מתקבלת הסכמה, תחשוף בציבור את ההחלטה במלואה 
או בצורה מצונזרת כך כפי שעשויים לאשר הספורטאי או האדם 
בהם  במקרים  יחולו   14.3.6 בסעיף  הכלולים  העקרונות  האחר. 

מעורב קטין.

 INADO שימוע בבית המשפט לערעורים של ועדת המשמעת של  .5.11
INADO תורכב  בית המשפט לערעורים של ועדת המשמעת של   .5.11.1

משלושה עורכי דין, חברי לשכת עורכי הדין בישראל.
החברים שמונו לא היו מעורבים בעבר בתיק או בהיבט כלשהו של   .5.11.2
 TUE התיק. באופן ספציפי, אף אחד מהם לא בחן בעבר בקשת 
או ערעור קודם של הספורטאי הספציפי. כל חבר, לאחר שמונה, 
יגלה ליושב הראש את כל הנסיבות העשויות לפגוע בהיותו בלתי 

מוטה ככל שהדבר נוגע למי מהצדדים.
במקרה שחבר, שמונה על ידי יושב הראש לשמוע את התיק, לא   .5.11.3
ישמע או שאינו יכול לשמוע, מכל סיבה שהיא, את התיק, יושב 

הראש רשאי להחליפו או למנות הרכב אחר במלואו.
הוא   INADO של  המשמעת  ועדת  של  לערעורים  המשפט  בית   .5.11.4
בעל הסמכות, בהתאם לשיקול דעתו בלבד, למנות יועץ לסייע או 

לייעץ לוועדת השיפוט כפי שיתבקש.
בדיונים של  כצד  ולהשתתף  להליכים  הזכות להצטרף   INADO–ל  .5.11.5

בית המשפט לערעורים.
איגוד הספורט הבינלאומי ו/או הלאומי כצד בעל עניין (בתנאי כי   .5.11.6
הוא אינו חלק מההליכים), הוועד האולימפי של ישראל (בתנאי 
נוכחים,  להיות  רשאים   WADA–ו מההליכים),  חלק  אינה  שהיא 

כצופים, בדיוני בית המשפט לערעורים של ועדת המשמעת.
ובכל  שניתן,  ככל  מוקדם  להשלים  יש  זה  סעיף  במסגרת  דיונים   .5.11.7
ידי  על  ההחלטה  קבלת  לאחר  חודשים   (3) שלושה  בתוך  מקרה 

ועדת המשמעת של INADO, למעט בנסיבות מיוחדות.
דיונים שנערכו בהקשר של אירועים, ניתן לערוך בתהליך מואץ.  .5.11.8

הליכי בית המשפט לערעורים של ועדת המשמעת של INADO )“בית   .5.12
המשפט“(

בהתאם לתקנות נגד סימום בספורט, בית המשפט לערעורים של   .5.12.1
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ועדת המשמעת של INADO הוא סוברני בניהול ההליכים.
החלטות בית המשפט לערעורים של ועדת המשמעת של תהיינה   .5.12.2
פומביות, אלא אם הרכב השופטים מגדיר את קיומן של נסיבות 

מיוחדות המחייבות החלטה אחרת.
המערער יציג את ערעורו והצדדים המשיבים יציגו את טיעוניהם   .5.12.3

בתשובה לאחר מכן.
לאחר  בדיון  נציגיהם  של  או  הצדדים  אחד  של  השתתפות  אי   .5.12.4
שקיבלו הודעה ייחשב ויתור על הזכות לשימוע. ניתן להשיב את 

הזכות לאחר מתן הסברים סבירים.
כל צד יקבל את הזכות להיות מיוצג, על חשבונו.  .5.12.5

של  המשמעת  ועדת  של  לערעורים  המשפט  בית  של  החלטות   .5.13
 .INADO

בסוף השימוע, או במועד מתאים לאחר מכן, בית המשפט לערעורים   .5.13.1
של ועדת המשמעת של INADO יוציא החלטה בכתב, מתוארכת 
וחתומה (פה אחד או על פי רוב) הכוללת את כל הסיבות להחלטה 
של  הצדקה  העניין)  (לפי  לרבות  שהוטלה,  פסלות  תקופת  ולכל 

הסיבה לכך שלא הוטלו סנקציות פוטנציאליות חמורות יותר.
האחר,  לאדם  או  לספורטאי   INADO ידי  על  תינתן  ההחלטה   .5.13.2
להתאחדות הלאומית שלו/שלה, ולארגונים נגד סימום בספורט, 

עם זכות לערער בהתאם לסעיף 13.2.3.
ניתן לערער על ההחלטה כפי שנקבע בסעיף 13.2.3. אם לא מוגש   .5.13.3
בוצעה  כי  היא  ההחלטה  אם  (א)  אזי  ההחלטה,  נגד  ערעור  כל 
נגד סימום בספורט, ההחלטה תיחשף בציבור  הפרה של תקנות 
כפי שנקבע בסעיף 14.3.2; אך (ב) אם ההחלטה היא כי לא בוצעה 
אזי ההחלטה תיחשף  בספורט,  סימום  נגד  הפרה של תקנות  כל 
בציבור רק בהסכמת הספורטאי או האדם האחר שהינם נושאה 
הסכמה  להשיג  סבירים  מאמצים  תעשה   INADO ההחלטה.  של 
כזו, ואם מתקבלת הסכמה, תחשוף בציבור את ההחלטה במלואה 
או בצורה מצונזרת כך כפי שעשויים לאשר הספורטאי או האדם 

האחר.
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פרק 6 ניתוח הדגימות

הדגימות ינותחו התאם לעקרונות הבאים:

שימוש במעבדות מוכרות או מאושרות  .6.1
או   WADA ידי  על  רק במעבדות המוכרות  דגימות תנותחנה   ,2.1 לצורך סעיף 
מעבדות שאושרו באופן אחר על ידי WADA. הבחירה במעבדה מוכרת על ידי 
WADA שתשמש לניתוח דגימה תתקבל  WADA או במעבדה שאושרה על ידי 

.INADO אך ורק על ידי

מטרת ניתוח הדגימות  .6.2
דגימות תנותחנה כדי לגלות חומרים אסורים ושיטות אסורות שזוהו ברשימת 
בהתאם   WADA להורות  שעשויה  כפי  אחרים  וחומרים  האסורים  החומרים 
לסעיף 4.5, או כדי לסייע בקביעת הפרופיל של הפרמטרים הרלוונטיים בשתן, 
בדם או במטריצה אחרת של הספורטאי, לרבות דנ“א או קביעת פרופיל גנומי, 
או לכל צורך לגיטימי אחר נגד סימום. את הדגימות ניתן לאסוף ולאחסן לצורך 

ניתוח עתידי.

לתקנון   6.4 לסעיף  בהתאם  דגימות  לנתח  INADO תבקש מהמעבדות   .6.3
וסעיף 4.7 לתקן הבינלאומי לבדיקות וחקירות.

מחקר של הדגימות  .6.4
של  בכתב  הסכמה  ללא  מחקר  לצורך  כלשהי  בדגימה  להשתמש  ניתן  לא 
הספורטאי. מדגימות המשמשות לצרכים שאינם סעיף 2.6 יוסר כל אמצעי זיהוי 

כך שלא ניתן לשייכן לספורטאי מסוים.

סטנדרטים לניתוח ודיווח של דגימות  .6.5
לתקן  בהתאם  התוצאות  על  ותדווחנה  הדגימות  את  תנתחנה  המעבדות 
הנזכר  בדיקה אפקטיבית, המסמך הטכני  להבטיח  בכדי  הבינלאומי למעבדות. 
דגימה  לניתוח  סיכונים  הערכת  על  המבוססות  רשימות  יקבע   5.4.1 בסעיף 
המתאימים לספורט מסוים ולתחומי ספורט, והמעבדות תנתחנה את הדגימות 

בהתאם לרשימות אלה, למעט החריגים הבאים:
INADO רשאית לבקש כי המעבדות תנתחנה את הדגימות שלהן   .6.5.1
במסמך  שתוארו  מאלה  יותר  מקיפות  ברשימות  שימוש  ידי  על 
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הטכני.
INADO רשאית לבקש כי המעבדות תנתחנה את הדגימות שלהן   .6.5.2
במסמך  שתוארו  מאלה  פחות  מקיפות  ברשימות  שימוש  ידי  על 
הטכני, רק אם היא תשכנע את WADA כי, עקב נסיבות מסוימות 
של המדינה או הספורט המדוברים, כפי שנקבע בתוכנית התפוצה 

שלה, ראוי להשתמש בניתוח מקיף פחות.
כפי שנקבע בתקן הבינלאומי למעבדות, המעבדות מיוזמתן ועל   .6.5.3
או  אסורים  חומרים  למציאת  דגימות  לנתח  רשאיות  חשבונן 
שיטות אסורות שאינם נכללים ברשימת ניתוח הדגימות המתוארת 
התוצאות  הבדיקה.  רשות  ידי  על  המצוינת  או  הטכני  במסמך 
זהים  והשלכות  תוקף  בעלות  ותהיינה  תדווחנה  כאמור  מניתוח 

לכל תוצאת בדיקה אחרת.

ניתוח נוסף של דגימות  .6.6
כל דגימה ניתן לאחסן ולבצע בה לאחר מכן ניתוח נוסף לצורך שנקבע בסעיף 
6.2; (א) על ידי WADA בכל עת; וכן (ב) על ידי INADO בכל עת לפני שתוצאות 
הבדיקה של דגימה א’ ושל דגימה ב’ (או התוצאות של דגימה א’ כאשר בוצע 
 INADO ידי  על  הועברו  יבוצע)  לא  שהוא  או  ב’  דגימה  של  הניתוח  על  ויתור 

לספורטאי כבסיס הנטען להפרה של תקנות נגד סימום בסעיף 2.1.
ניתוח נוסף של דגימה יהיה בהתאם לדרישות התקן הבינלאומי למעבדות והתקן 

הבינלאומי לבדיקות וחקירות.

פרק 7 ניהול תוצאות

אחריות לביצוע ניהול תוצאות  .7.1
INADO תקבל את האחריות על ניהול התוצאות ביחס לספורטאים   .7.1.1
בספורט  סימום  נגד  השיפוט  סמכות  במסגרת  אחרים  ואנשים 

בהתאם לעקרונות שנקבעו בסעיף 7 לתקנון.
 INADO כאשר  התוצאות,  ניהול  על  האחריות  קביעת  לצורך   .7.1.2
בוחרת לאסוף דגימות נוספות בנסיבות שנקבעו בסעיף 5.2.4, אזי 
והורה על איסוף  נגד סימום בספורט שיזם  היא תיחשב הארגון 
הדגימות. עם זאת, כאשר INADO רק מורה למעבדה לבצע סוגים 
ההתאחדות  אזי   ,INADO של  חשבונה  על  ניתוחים  של  נוספים 
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הבינלאומית או מארגן האירוע הגדול ייחשבו הארגון נגד סימום 
בספורט שיזם והורה על איסוף הדגימות.

ו–8  ראש  מיושב  המורכבת  משמעת  ועדת  ימנה   INADO מנהל   .7.1.3
חבר  כל  בספורט.  בסימום  במלחמה  ניסיון  בעלי  נוספים  חברים 
הפרה  כאשר  שנים.  ארבע  של  לתקופה  בתפקיד  יכהן  הרכב 
פוטנציאלית מופנית להרכב בחינת הסימום על ידי INADO, יושב 
הראש של הרכב בחינת הסימום ימנה חבר אחד או יותר מההרכב 
(שיכול לכלול את יושב הראש) לערוך את הבחינה שנידונה בסעיף 

זה.

 INADO בחינה בנוגע לממצאי בדיקה שליליים מבדיקות ביוזמת  .7.2
ניהול תוצאות ביחס לתוצאות של בדיקות ביוזמת INADO יתבצע באופן הבא:

באופן   INADO–ל להישלח  חייבות  הניתוחים  מכל  התוצאות   .7.2.1
כל  המעבדה.  של  מוסמך  נציג  ידי  על  החתום  בדו“ח  מקודד, 

.ADAMS–התקשורת צריכה להתבצע בסודיות ובהתאם ל
כדי  בחינה  תבצע   INADO שליליים,  בדיקה  ממצאי  קבלת  עם   .7.2.2
לקבוע האם: (א) הוענק TUE מתאים או שהוא יוענק כפי שנקבע 
בתקן הבינלאומי לפטורים לשימוש רפואי, או (ב) קיימת סטייה 
ברורה מהתקן הבינלאומי לבדיקות וחקירות או מהתקן הבינלאומי 

למעבדות שגרמה לממצאי בדיקה שליליים.
אם הבחינה של ממצאי הבדיקה השליליים בהתאם לסעיף 7.2.2   .7.2.3
מגלה TUE מתאים או סטייה מהתקן הבינלאומי לבדיקות וחקירות 
או מהתקן הבינלאומי למעבדות שגרמה לממצאי בדיקה שליליים, 
כל הבדיקה תיחשב שלילית והספורטאי, ההתאחדות הבינלאומית 
 WADA–ו הספורטאי  הלאומית של  וההתאחדות  הספורטאי  של 

יקבלו על כך הודעה.

הודעה לאחר בחינה בנוגע לממצאי בדיקה שליליים  .7.3
אם בחינה של ממצאי בדיקה שליליים בהתאם לסעיף 7.2.2 אינה   .7.3.1
מגלה TUE מתאים או זכאות ל–TUE כפי שנקבע בתקן הבינלאומי 
לפטורים לשימוש רפואי, או סטייה מהתקן הבינלאומי לבדיקות 
ולמעבדות שגרמה לממצאי בדיקה שליליים, INADO תודיע לאלתר 
לספורטאי, ובמקביל גם להתאחדות הבינלאומית של הספורטאי, 
שנקבע  באופן   WADA–ול הספורטאי  של  הלאומית  להתאחדות 
(א) ממצאי  ו–14.1.3 ובתקנות שלה עצמה, על:   14.1.1 בסעיפים 
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וכן  נגד סימום בספורט;  (ב) הפרת התקנות  הבדיקה השליליים; 
(ג) זכותו של הספורטאי לבקש לאלתר את הניתוח של דגימה ב’ 
או, בהיעדר בקשה כאמור, כי הניתוח של דגימה ב’ עשוי להיחשב 
המתוכננים  והמקום  השעה  התאריך,  (ד)  עליו;  שוויתרו  כניתוח 
לבקש  בוחרים   INADO או  הספורטאי  אם  ב’  דגימה  לניתוח 
ניתוח של דגימה ב’; (ה) ההזדמנות של הספורטאי ו/או נציגו של 
הספורטאי להיות נוכחים בפתיחת דגימה ב’ וניתוחה בתוך פרק 
הזמן שצוין בתקן הבינלאומי למעבדות אם ניתוח כאמור מבוקש; 
זכותו של הספורטאי לבקש עותקים של חבילת התיעוד  (ו)  וכן 
של המעבדה לדגימה א’ ולדגימה ב’ הכוללת מידע כפי שהתבקש 
על פי התקן הבינלאומי למעבדות. אם INADO מחליטה לא להציג 
סימום  נגד  תקנות  של  כהפרה  השליליים  הבדיקה  ממצאי  את 
בספורט, היא תודיע על כך לספורטאי, להתאחדות הבינלאומית 

.WADA–של הספורטאי, להתאחדות הלאומית של הספורטאי ול
הסדרים  יבוצעו   ,INADO או  הספורטאי  ידי  על  כאשר התבקשו   .7.3.2
לניתוח דגימה ב’ בהתאם לתקן הבינלאומי למעבדות. ספורטאי 
ויתור  ידי  על  א’  דגימה  של  הבדיקה  תוצאות  את  לקבל  רשאי 
INADO רשאית לבחור  זאת,  ב’. עם  דגימה  לניתוח  על הדרישה 

להמשיך בניתוח של דגימה ב’.
ב’.  דגימה  בניתוח  נוכחים  להיות  יורשו  נציגו  ו/או  הספורטאי   .7.3.3
נציג של ההתאחדות הלאומית של  וכן   INADO נציג של  בנוסף, 

הספורטאי יורשו להיות נוכחים.
אם הניתוח של דגימה ב’ אינו מאשר את הניתוח של דגימה א’,   .7.3.4
נגד  תקנות  של  כהפרה  בתיק  ממשיכה   INADO אם  (אלא  אזי 
סימום בספורט בהתאם לסעיף 2.2) כל הבדיקה תיחשב שלילית 
והספורטאי, ההתאחדות הבינלאומית של הספורטאי, ההתאחדות 

הלאומית של הספורטאי ו–WADA יקבלו על כך הודעה.
א’,  דגימה  של  הניתוח  את  מאשר  ב’  דגימה  של  הניתוח  אם   .7.3.5
של  הבינלאומית  להתאחדות  לספורטאי,  ידווחו  הממצאים 

.WADA–הספורטאי, להתאחדות הלאומית של הספורטאי ול

בחינת ממצאים חריגים  .7.4
מסוימות  בנסיבות  למעבדות,  הבינלאומי  בתקן  שנקבע  כפי   .7.4.1
המעבדות נדרשות לדווח על הנוכחות של חומרים אסורים, אשר 
לחקירה  בכפוף  חריגים  כממצאים  אנדוגני,  באופן  מופקים  גם 

ת
או

וצ
ת

ל 
הו

ני
 :7

ק 
פר

 | 
ט

ור
ספ

 ב
ם

מו
סי

ת 
יע

מנ
 ל

מי
או

הל
ון 

קנ
ת

ה

42|



נוספת.
אם קבלת ממצאים חריגים, INADO תבצע בחינה כדי לקבוע האם:   .7.4.2
יוענק כפי שנקבע בתקן הבינלאומי  TUE מתאים הוענק או  (א) 
מהתקן  ברורה  סטייה  ישנה  (ב)  או  רפואי,  לשימוש  לפטורים 
למעבדות  הבינלאומי  מהתקן  או  וחקירות  לבדיקות  הבינלאומי 

שגרמה לממצאים חריגים.
אם הבחינה של הממצאים החריגים מגלה TUE מתאים או סטייה   .7.4.3
הבינלאומי  מהתקן  או  וחקירות  לבדיקות  הבינלאומי  מהתקן 
למעבדות שגרמה לממצאים חריגים, כל הבדיקה תיחשב שלילית 
והספורטאי, ההתאחדות הבינלאומית של הספורטאי וההתאחדות 

הלאומית של הספורטאי ו–WADA יקבלו על כך הודעה.
אם בחינה של ממצאים חריגים אינה מגלה TUE מתאים או סטייה   .7.4.4
הבינלאומי  מהתקן  או  וחקירות  לבדיקות  הבינלאומי  מהתקן 
למעבדות שגרמה לממצאים חריגים, INADO תבצע את החקירה 
החקירה,  השלמת  לאחר  תבוצע.  שהיא  לכך  תגרום  או  הנדרשת 
בהתאם  שליליים,  בדיקה  כממצאי  יוצגו  החריגים  הממצאים 
של  הבינלאומית  ההתאחדות  הספורטאי,  אחרת   ,7.3.1 לסעיף 
הספורטאי, ההתאחדות הלאומית של הספורטאי ו–WADA יקבלו 
הודעה כי הממצאים החריגים לא יוצגו כממצאי בדיקה שליליים.

INADO לא תיתן הודעה על ממצאים חריגים עד שהיא תשלים   .7.4.5
את החקירה שלה ותכריע האם היא מציגה את הממצאים החריגים 
מהנסיבות  אחת  מתקיימות  אם  אלא  שליליים,  בדיקה  כממצאי 

הבאות:
סיכום  לפני  ב’  הדגימה  את  לנתח  שיש  קובעת   INADO אם  (א) 
הדגימה  של  הניתוח  את  לבצע  רשאית  היא  שלה,  החקירה 
תכלול  כאמור  הודעה  כאשר  לספורטאי,  הודעה  לאחר  ב’ 
תיאור של הממצאים החריגים ואת המידע המתואר בסעיף 

7.3.1(ד)-(ו).
גדול  אירוע  ממארגן  אם  בין  בקשה,  מקבלת   INADO אם  (ב) 
זמן קצר לפני אחד מהאירועים הבינלאומיים שלו או בקשה 
מארגון ספורט האחראי לעמידה בתאריך יעד קרוב לבחירת 
חברי קבוצה לאירוע בינלאומי, לגלות האם לספורטאי כלשהו 
או  הגדול  האירוע  מארגן  ידי  על  שניתנה  ברשימה  שזוהה 
INADO תודיע על  ארגון הספורט קיימים ממצאים חריגים, 
לארגון הספורט לאחר שתחילה  או  גדול  אירוע  למארגן  כך 
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תיתן הודעה על הממצאים החריגים לספורטאי.

בחינה של ממצאי דרכון חריגים וממצאי דרכון שליליים  .7.5
בחינה של ממצאי דרכון חריגים וממצאי דרכון שליליים תתקיים כפי שנקבע 
בו  במועד  למעבדות.  הבינלאומי  ובתקן  וחקירות  לבדיקות  הבינלאומי  בתקן 
פי  על  בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  הפרה  התרחשה  כי  תשתכנע   INADO
הבינלאומית  להתאחדות  (ובמקביל  לספורטאי  לאלתר  תיתן  היא   ,2.4 סעיף 
של הספורטאי, להתאחדות הלאומית של הספורטאי ול–WADA) הודעה כי היא 

טוענת להפרה של סעיף 2.4 ואת הבסיס לטענה זו.

בחינה של עבירות מקום המצאות  .7.6
בתקן  (כמוגדר  חסרות  ובדיקות  בהגשה  פוטנציאליות  עבירות  תבחן   INADO
על  המידע  את  שהגישו  לספורטאים  ביחס  וחקירות)  לבדיקות  הבינלאומי 
וחקירות.  לבדיקות  הבינלאומי  לתקן   I לנספח  בהתאם   ,INADO–ל מיקומיהם 
במועד בו INADO תשתכנע כי התרחשה הפרה של תקנות נגד סימום בספורט 
על פי סעיף 2.4, היא תיתן לאלתר לספורטאי (ובמקביל להתאחדות הבינלאומית 
של הספורטאי, להתאחדות הלאומית של הספורטאי ול–WADA) הודעה כי היא 

טוענת להפרה של סעיף 2.4 ואת הבסיס לטענה זו.

כוסו  שלא  בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  אחרות  הפרות  של  בחינה   .7.7
בסעיפים 7.6-7.2

INADO תערוך כל חקירת מעקב נדרשת לגבי האפשרות של הפרת תקנות נגד 
סימום בספורט שלא כוסתה בסעיפים 7.6-7.2. במועד בו INADO תשתכנע כי 
התרחשה הפרה של תקנות נגד סימום בספורט על פי סעיף 2.4, היא תיתן לאלתר 
להתאחדות  הספורטאי,  של  הבינלאומית  להתאחדות  (ובמקביל  לספורטאי 
הלאומית של הספורטאי ול–WADA) הודעה כי היא טוענת להפרה של סעיף 

2.4 ואת הבסיס לטענה זו.

זיהוי של הפרות קודמות של תקנות נגד סימום בספורט  .7.8
נגד  תקנות  להפרת  טענה  על  האחר  לאדם  או  לספורטאי  הודעה  מתן  לפני 
סימום בספורט כפי שנקבע לעיל, INADO תפנה ל–ADAMS או למערכת אחרת 
שאושרה על ידי WAA ותיצור קשר עם WADA ועם ארגונים רלוונטיים אחרים 
נגד סימום בספורט כדי לקבוע האם קיימת הפרה קודמת כלשהי של תקנות נגד 

סימום בספורט.
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עקרונות החלים על השעיות זמניות  .7.9
השעיית חובה זמנית: אם הניתוח של דגימה א’ הסתיים בממצאי   .7.9.1
בדיקה שליליים לגבי חומרים אסורים שאינם חומרים שצויינו, או 
 TUE לגבי שיטה אסורה, ובחינה בהתאם לסעיף 7.2.2 אינה מגלה
מתאים או סטייה מהתקן הבינלאומי לבדיקות וחקירות או מהתקן 
הבינלאומי למעבדות שגרמה לממצאי הבדיקה השליליים, תוטל 
בסעיפים  המתוארת  ההודעה  לאחר  מייד  או  עם  זמנית  השעיה 

7.2, 7.3 או 7.5.
השעיה זמנית אופציונאלית: במקרה של ממצאי בדיקה שליליים   .7.9.2
לגבי חומר ספציפי, או במקרה של הפרות אחרת של תקנות נגד 
השעיה  תטיל   INADO  ,7.9.1 בסעיף  כוסו  שלא  בספורט  סימום 
זמנית על הספורטאי או האדם האחר כלפיו נטענת ההפרה של 
וההודעה  הבחינה  לאחר  עת  בכל  בספורט  סימום  נגד  תקנות 
כמתואר  הסופי  השימוע  ולפני   7.7-7.2 בסעיפים  המתוארות 

בסעיף 8.
כאשר מוטלת השעיה זמנית בהתאם לסעיף 7.9.1 או סעיף 7.9.2,   .7.9.3
הזדמנות  (א)  יקבלו אחד מהבאים:  או האדם האחר  הספורטאי 
לשימוע ביניים, או לפני או במועד מתאים לאחר הטלת ההשעיה 
 8 לסעיף  מואץ בהתאם  סופי  לשימוע  הזדמנות  (ב)  או  הזמנית; 
במועד מתאים לאחר הטלת ההשעיה הזמנית. בנוסף, הספורטאי 
הזמנית  ההשעיה  על  לערער  הזכות  את  יקבלו  האחר  האדם  או 

בהתאם לסעיף 13.2 (למעט כפי שנקבע בסעיף 7.9.3.1).
להרכב  מוכיח  הספורטאי  הזמנית אם  להסיר את ההשעיה  ניתן   .7.9.3.1
השימוע כי בהפרה ככל הנראה היה מעורב חומר מזוהם. החלטת 
הרכב השימוע לא להסיר את השעיית החובה הזמנית עקב טענת 

הספורטאי בנוגע לחומר מזוהם לא תהיה ניתנת לערעור.
זמנית מוטלת על בסיס ממצאי בדיקה שליליים של  אם השעיה   .7.9.4
דגימה וניתוח מאוחר יותר של דגימה ב’ אינו מאשר את הניתוח 
של דגימה א’, אזי הספורטאי לא יהיה כפוף להשעיה זמנית נוספת 
עקב ההפרה של סעיף 2.1. בנסיבות בהן הספורטאי (או הקבוצה 
 2.1 של הספורטאי) הוצאו מהתחרות על בסיס הפרה של סעיף 
וניתוח מאוחר יותר של דגימה ב’ אינו מאשר את הממצאים של 
הקבוצה  או  הספורטאי  עבור  אפשרי  עדיין  אם  אזי  א’,  דגימה 
לשוב ללא פגיעה אחרת בתחרות, הספורטאי או הקבוצה רשאים 
הקבוצה  או  הספורטאי  בנוסף,  בתחרות.  חלק  ולקחת  להמשיך 
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רשאים לאחר מכן לקחת חלק בתחרויות אחרות באותו אירוע.
בכל המקרים בהם ספורטאי או אדם אחר קיבלו הודעה על הפרה   .7.9.5
של תקנות נגד סימום בספורט אך לא הוטלה השעיה זמנית עליו 
או עליה, הספורטאי או האדם האחר יקבלו את ההזדמנות לקבל 

השעיה זמנית מרצון עד לפתרון העניין.

החלטה ללא שימוע  .7.10
תקנות  של  הפרה  נטענת  כנגדו  אשר  אחר  אדם  או  ספורטאי   .7.10.1
נגד סימום בספורט רשאי להודות בהפרה זו בכל עת, לוותר על 
נגד  אלה  תקנות  פי  על  המחויבות  השלכות  את  ולקבל  שימוע, 
באשר  מסוים  דעת  שיקול  מרחב  קיים  (כאשר  בספורט  סימום 
להשלכות במסגרת תקנות אלה נגד סימום בספורט) שהוצעו על 

.INADO ידי
לחלופין, אם הספורטאי או האדם האחר אשר כנגדו נטענת הפרה   .7.10.2
של תקנות נגד סימום בספורט אינו חולק על טענה זו עד לתאריך 
להפרה,  הטוענת   INADO ידי  על  בהודעה שנשלחה  שצוין  היעד 
אזי הוא/היא ייחשבו כמי שהודו בהפרה, ויתרו על שימוע וקיבלו 
את ההשלכות המחויבות על פי תקנות אלה נגד סימום בספורט 
(כאשר קיים מרחב שיקול דעת מסוים באשר להשלכות במסגרת 

.INADO תקנות אלה נגד סימום בספורט) שהוצעו על ידי
בפני  שימוע  חלים,   7.10.2 סעיף  או   7.1.0.1 סעיף  בהם  במקרים   .7.10.3
הרכב שימוע לא יידרש. תחת זאת, INADO תוציא לאלתר החלטה 
סימום  נגד  תקנות  של  הפרה  של  הביצוע  את  המאשרת  בכתב 
הצדקה  העניין)  (לפי  לרבות  שהוטלו,  ההשלכות  ואת  בספורט 
לסיבה לכך שתקופת הפסלות המרבית הפוטנציאלית לא הוטלה. 
נגד  אחרים  לארגונים  זו  החלטה  של  עותקים  תשלח   INADO
סימום בספורט עם זכות לערער בהתאם לסעיף 13.2.3, ותחשוף 

בציבור החלטה זו בהתאם לסעיף 14.3.2.

הודעה על החלטות של ניהול תוצאות   .7.11
בכל המקרים בהם INADO טענה לביצוע הפרה של תקנות נגד סימום בספורט, 
משכה את הטענה להפרה של תקנות נגד סימום בספורט, הטילה השעיה זמנית, 
שימוע,  ללא  השלכות  להטלת  האחר  האדם  או  הספורטאי  עם  הסכימה  או 
נגד  אחרים  לארגונים   14.2.1 בסעיף  שנקבע  כפי  כך  על  הודעה  תיתן   INADO

סימום בספורט עם זכות לערער בהתאם לסעיף 13.2.3.
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פרישה מספורט  .7.12
ניהול  תהליך  את  מנהלת   INADO בעוד  פורשים  אחר  אדם  או  ספורטאי  אם 
INADO תשמור על סמכות השיפוט כדי להשלים את תהליך ניהול  התוצאות, 
התוצאות שלה. אם ספורטאי או אדם אחר פורשים לפני שהחל תהליך ניהול 
לגבי  התוצאות  לניהול  הסמכות  בעלת  הייתה   INADO–ו כלשהו,  תוצאות 
הספורטאי או האדם האחר במועד בו הספורטאי או האדם האחר ביצעו הפרה 
ניהול  את  לבצע  הסמכות   INADO–ל תהיה  בספורט,  סימום  נגד  תקנות  של 

התוצאות ביחס לאותה הפרה של תקנות נגד סימום בספורט.

 פרק 8 הזכות לשימוע הוגן 
והודעה על החלטת השימוע

שימוע הוגן  .8.1
 INADO נגד סימום בספורט,  כי ביצע הפרה של תקנות  לכל אדם כלפיו נטען 
תעניק, לכל הפחות, שימוע הוגן בתוך פרק זמן סביר על ידי הרכב שימוע הוגן 
ובלתי מוטה. החלטה מנומקת שתינתן בזמן הכוללת באופן ספציפי הסבר של 

הסיבה(ות) לכל תקופת פסלות, תיחשף בציבור כפי שנקבע בסעיף 14.3.

שימועים באירוע  .8.2
כפי  מואץ  לבצע באמצעות תהליך  ניתן  לאירועים  הנערכים בהקשר  שימועים 

שהותר על פי התקנות של INADO והרכב השימוע.

ויתור על שימוע  .8.3
ניתן לוותר באופן מפורש על הזכות לשימוע על ידי כך שהספורטאי או האדם 
האחר אינם מערערים על טענתה של INADO כי התרחשה הפרה של תקנות נגד 

סימום בספורט בתוך פרק הזמן הספציפי שנקבע בתקנות אלה.

הודעה על החלטות  .8.4
החלטה  השימוע,  על  ויתור  בוצע  בהם  במקרים  או  מנומקת,  שימוע  החלטת 
לספורטאי   INADO ידי  על  תינתן  שננקטה,  הפעולה  את  המסבירה  מנומקת 
ולארגונים אחרים נגד סימום בספורט עם זכות לערער בהתאם לסעיף 13.2.3 

כפי שנקבע בסעיף 14.2.1.
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 CAS שימוע יחיד בפני  .8.5
תיקים הטוענים להפרות של תקנות נגד סימום בספורט נגד ספורטאים בדרג 
 INADO, ניתן, בהסכמה של הספורטאי,  בינלאומי או ספורטאים בדרג לאומי 
על  לערער  הזכות  לו  שהייתה  בספורט  סימום  נגד  אחר  ארגון  וכל   WADA
ללא   ,CAS–ב ישירות  לשמוע   ,CAS בפני  ראשונה  בערכאה  שימוע  החלטת 

דרישה לשימוע מקדים.

 פרק 9 
פסילה אוטומטית של תוצאות אישיות

תחרות,  במהלך  לבדיקה  בהקשר  אישי  בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  הפרה 
עם  תחרות  באותה  שהושגו  התוצאות  לפסילת  אוטומטי  באופן  מובילה 
ופרסים  נקודות  מדליות,  של  הפקעה  לרבות  כך,  עקב  הנגרמות  ההשלכות  כל 

כלשהם.

פרק 10 סנקציות על יחידים

פסילת תוצאות באירוע במהלך התרחשות הפרה של תקנות נגד סימום   .10.1
בספורט

הפרת תקנות נגד סימום בספורט המתרחשת באירוע או בהקשר לאירוע עשויה, 
על פי החלטה של הגוף המארגן של האירוע, להוביל לפסילה של כל התוצאות 
האישיות של הספורטאי שהושגו באותו אירוע עם כל ההשלכות, לרבות הפקעת 

כל המדליות, הנקודות והפרסים, למעט כפי שנקבע בסעיף 10.1.1.
באירוע  אחרות  תוצאות  לפסול  האם  השיקולים  במהלך  לכלול  שיש  הגורמים 
עשויים לכלול, לדוגמה, את חומרת הפרת התקנות נגד סימום בספורט על ידי 

הספורטאי והאם הספורטאי נמצא שלילי בבדיקה בתחרויות אחרות.
אשמה  בכל  נשאו  לא  היא  או  הוא  כי  מוכיח  הספורטאי  אם   .10.1.1
הספורטאי  של  האישיות  התוצאות  ההפרה,  בגין  רשלנות  או 
בתחרויות אחרות לא תיפסלנה, אלא אם התוצאות של הספורטאי 
נגד  בתחרויות שאינן התחרות בה התרחשה ההפרה של תקנות 
נגד  הנראה מושפעות מהפרת התקנות  ככל  היו  בספורט  סימום 
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סימום בספורט על ידי הספורטאי.

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

בכפוף  כדלקמן,  תהיה   2.6 או   2.2  ,2.1 סעיף  של  הפרה  בגין  הפסלות  תקופת 
לצמצום או השעיה פוטנציאלית בהתאם לסעיף 10.4, 10.5 או 10.6:

תקופת הפסלות תהיה ארבע שנים כאשר:  .10.2.1
הפרת התקנות נגד סימום בספורט אינה מערבת חומר   .10.2.1.1
יכולים  האחר  האדם  או  הספורטאי  אם  אלא  ספציפי, 
הייתה  בספורט  סימום  נגד  התקנות  הפרת  כי  להוכיח 

מכוונת.
חומר  מערבת  בספורט  סימום  נגד  התקנות  הפרת   .10.2.1.2
ספציפי ו–INADO יכולה להוכיח כי הפרת התקנות נגד 

סימום בספורט הייתה מכוונת.
תהיה  הפסלות  תקופת  חל,  אינו   10.2.1 סעיף  אם   .10.2.2

שנתיים.
בשימוש במסגרת סעיפים 10.2 ו–10.3, המונח “מכוון“   .10.2.3
לפיכך,  המונח,  שרימו.  הספורטאים  את  לזהות  נועד 
מחייב את הספורטאי או האדם האחר לעסוק בהתנהגות 
שהוא או היא ידעו שהיא נחשבת הפרה של תקנות נגד 
סימום בספורט או שהם ידעו כי היה קיים סיכון מספיק 
לכך שההתנהגות עשויה להיחשב או לגרום להפרה של 
התייחסות  חוסר  והפגינו  בספורט  סימום  נגד  תקנות 
נגד סימום בספורט  לגבי הפרה של תקנות  זה.  לסיכון 
חומר  בגין  שליליים  בדיקה  ממצאי  מתוך  הנגרמת 
האסור רק במהלך תחרות תהיה חזקה הניתנת לסתירה 
חומר  הוא  החומר  אם  “מכוונת“  אינה  ההפרה  כי 
האסור  החומר  כי  להוכיח  יכול  והספורטאי  ספציפי 
היה בשימוש מחוץ לתחרות. הפרת תקנות נגד סימום 
בגין  שליליים  בדיקה  ממצאי  מתוך  שנגרמה  בספורט 
חומר האסור רק במהלך תחרות לא תיחשב “מכוונת“ 
אם החומר אינו חומר ספציפי והספורטאי יכול להוכיח 
כי החומר האסור היה בשימוש מחוץ לתחרות בהקשר 

שאינו קשור לביצוע ספורט.
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פסלות בגין הפרות אחרות של תקנות נגד סימום בספורט  .10.3
תקופת הפסלות בגין הפרות של תקנות נגד סימום בספורט שאינה זו שנקבעה 

בסעיף 10.2 תהיה כדלקמן, אלא אם סעיף 10.5 או 10.6 חל:
תהיה  הפסלות  תקופת   ,2.5 סעיף  או   2.3 סעיף  של  הפרות  לגבי   .10.3.1
דגימה,  איסוף  בביצוע  כשל  של  במקרה  אם,  אלא  שנים  ארבע 
הספורטאי יכול להוכיח כי ביצוע ההפרה של תקנות נגד סימום 
בספורט לא הייתה מכוונת (כמוגדר בסעיף 10.2.3), כאשר במקרה 

כזה תקופת הפסלות תהיה שנתיים.
שנתיים,  תהיה  הפסלות  תקופת   ,2.4 סעיף  של  הפרות  לגבי   .10.3.2
בכפוף לצמצום למינימום של שנה אחת, בתלות ברמת האשמה 
פסלות  של  אחת  ושנה  שנתיים  בין  הגמישות  הספורטאי.  של 
בסעיף זה אינה זמינה לספורטאים כאשר דפוס של שינויי מקום 
חמור  חשד  מעלים  אחרת  התנהגות  או  האחרון  ברגע  המצאות 

לכך שהספורטאי מנסה להימנע מלהיות זמין לבדיקה.
לגבי סעיף 2.7 או 2.8, תקופת הפסלות תהיה לפחות ארבע שנים   .10.3.3
עד פסלות לכל החיים, בתלות בחומרת ההפרה. הפרה של סעיף 
2.7 או של סעיף 2.8 המערבת קטין, תיחשב הפרה בעלת חומרה 
מיוחדת וכן, אם בוצעה על ידי אנשי צוות התומכים בספורטאי בגין 
הפרות שלא בגין חומר ספציפי, תגרום לפסלות לכל החיים עבור 
אנשי הצוות התומכים בספורטאי. בנוסף, הפרות משמעותיות של 
סעיף 2.7 או 2.8 העשויות להפר חוקים ותקנות שאינם קשורים 
או  המקצועיות  לרשויות  המוסמכת,  למנהלה  ידווחו  לספורט, 

השיפוטיות.
לגבי הפרות של סעיף 2.9, תקופת הפסלות המוטלת תהיה לפחות   .10.3.4

שנתיים, עד לארבע שנים, בתלות בחומרת ההפרה.
שנתיים,  תהיה  הפסלות  תקופת   ,2.10 סעיף  של  הפרות  לגבי   .10.3.5
בכפוף לצמצום למינימום של שנה אחת, בתלות ברמת האשם של 

הספורטאי או האדם האחר ונסיבות אחרות של המקרה.

ביטול תקופת פסלות כאשר קיים חוסר רשלנות או עבירה  .10.4
אם ספורטאי או אדם אחר מוכיחים במקרה אישי כי הוא או היא קיים חוסר 

רשלנות או עבירה, אזי תקופת הפסלות שהייתה חלה אחרת, תבוטל.

צמצום תקופת פסלות על בסיס חוסר רשלנות או עבירה משמעותיים  .10.5
צמצום סנקציות בגין חומרים ספציפיים או מוצרים מזוהמים בגין   .10.5.1
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הפרות של סעיף 2.1, 2.2 או 2.65.
חומרים ספציפיים  .10.5.1.1

כאשר הפרה של תקנות נגד סימום בספורט מערבת חומר ספציפי, 
או  רשלנות  חוסר  להוכיח  יכולים  האחר  האדם  או  והספורטאי 
הפחות,  לכל  תהיה,  הפסלות  תקופת  אזי  משמעותיים,  עבירה 
פסלות,  של  שנתיים  היותר,  ולכל  פסלות,  תקופת  וללא  נזיפה 

בתלות ברמת האשם של הספורטאי או האדם האחר.
מוצרים מזוהמים  .10.5.1.2

יכולים להוכיח חוסר  במקרים בהם הספורטאי או האדם האחר 
רשלנות או עבירה משמעותיים וכי החומר האסור שהתגלה הגיע 
נזיפה  הפחות,  לכל  תהיה,  הפסלות  תקופת  אזי  מזוהם,  ממוצר 
בתלות  פסלות,  של  שנתיים  היותר,  ולכל  פסלות,  תקופת  וללא 

ברמת האשם של הספורטאי או האדם האחר.
יישום של חוסר רשלנות או עבירה משמעותיים מעבר   .10.5.1.3

ליישום של סעיף 10.5.1
אם ספורטאי או אדם אחר מוכיחים במקרה אישי כאשר סעיף 
או  רשלנות  בכל  נושאים  אינם  היא  או  הוא  כי  חל,  אינו   10.5.1
כפי  ביטול  או  נוסף  לצמצום  בכפוף  אזי,  משמעותיים,  עבירה 
שנקבע בסעיף 10.6, תקופת הפסלות שהייתה חלה אחרת ניתנת 
לצמצום על בסיס רמת האשם של הספורטאי או האדם האחר, 
להיות פחות מאשר  יכולה  אינה  אך תקופת הפסלות המופחתת 
תקופת  אם  אחרת.  חלה  שהייתה  הפסלות  מתקופת  מחצית 
הפסלות שהייתה חלה אחרת היא לכל החיים, התקופה המופחתת 

במסגרת סעיף זה אינה יכולה להיות פחות משמונה שנים.

ביטול, צמצום או השעיה של תקופת פסלות או השלכות אחרות בגין   .10.6
סיבות שאינן עבירה

סימום  נגד  תקנות  הפרות  של  הוכחה  או  בגילוי  מהותי  סיוע   .10.6.1
בספורט.

INADO רשאית, לפני החלטה סופית בערעור בהתאם   .10.6.1.1
חלק  להשעות  הערעור,  תקופת  פקיעת  או   13 לסעיף 
לה  יש  בו  אישי  במקרה  שהוטלה  הפסלות  מתקופת 
האדם  או  הספורטאי  כאשר  תוצאות,  לניהול  סמכות 
האחר סיפקו סיוע מהותי לארגון נגד סימום בספורט, 
לרשות פלילית או לגוף משמעת מקצועי, אשר: (i) הוביל 
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לכך שהארגון נגד סימום בספורט גילה או חשף הפרה 
 (ii) של תקנות נגד סימום בספורט על ידי אדם אחר, או
גרם לכך שגוף פלילי או משמעתי גילה או חשף עבירה 
פלילית או הפרה של כללים מקצועיים שבוצעו על ידי 
סיוע  שסיפק  האדם  ידי  על  שניתן  והמידע  אחר  אדם 
בערעור  סופית  החלטה  לאחר   .INADO–ל זמין  מהותי 
 INADO ,בהתאם לסעיף 13 או פקיעת תקופת הערעור
הפסלות  מתקופת  החלק  את  רק  להשעות  רשאית 
וההתאחדות   WADA באישור  חלה,  אחרת  שהייתה 
את  להשעות  ניתן  בו  ההיקף  המתאימה.  הבינלאומית 
תקופת הפסלות שהייתה אחרת חלה יתבסס על חומרת 
ידי  על  שבוצעה  בספורט  סימום  נגד  התקנות  הפרת 
המהותי  הסיוע  וחשיבות  האחר  האדם  או  הספורטאי 
שניתן על ידי הספורטאי או האדם האחר למאמץ לחסל 
מאשר  יותר  לא  להשעות  ניתן  בספורט.  הסימום  את 
שלושה רבעים מתקופת הפסלות שהייתה אחרת חלה. 
לכל  היא  חלה  אחרת  שהייתה  הפסלות  תקופת  אם 
החיים, התקופה שלא הושעתה במסגרת סעיף זה חייבת 
להיות לא פחות מאשר שמונה שנים. אם הספורטאי או 
האדם האחר אינם ממשיכים לשתף פעולה ולספק סיוע 
מהותי מלא ואמין אשר עליו מבוססת השעיית תקופת 
הפסלות, INADO תשיב את תקופת הפסלות המקורית. 
הפסלות  תקופת  את  להשיב  מחליטה   INADO אם 
המושעית או מחליטה לא להשיב את תקופת הפסלות 
הזכאי  אדם  כל  לערער  יכול  זו  החלטה  על  המושעית, 

לערער בהתאם לסעיף 13.
בכדי לעודד עוד ספורטאים ואנשים אחרים לספק סיוע   .10.6.1.2
מהותי לארגונים נגד סימום בספורט, על פי בקשה של 
INADO או על פי בקשה של הספורטאי או האדם האחר 
נגד  תקנות  של  הפרה  ביצע,  כי  שנטען  או  ביצע,  אשר 
WADA עשויה להסכים בכל שלב של  סימום בספורט, 
סופית  החלטה  לאחר  לרבות  התוצאות,  ניהול  תהליך 
מחשיבה  שהיא  למה   ,13 לסעיף  בהתאם  בערעור 
כהשעיה מתאימה של תקופת הפסלות שהייתה תקפה 
 WADA ,אחרת והשלכות אחרות. בנסיבות יוצאות דופן
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עשויה להסכים להשעיות של תקופת הפסלות והשלכות 
שהיו  מאלה  יותר  ארוכות  מהותי  סיוע  בגין  אחרות 
נקבעות אחרת בסעיף זה, או אף ללא כל תקופת פסלות, 
עלויות.  או  קנסות  תשלום  או  כספי  פרס  להחזר  ו/או 
כפי  יהיה כפוף להשבת סנקציות,   WADA האישור של 
שנקבע אחרת בסעיף זה. על אף סעיף 13, ההחלטות של 
WADA בהקשר של סעיף זה אינן ניתנות לערעור על ידי 

כל ארגון אחר נגד סימום בספורט.
שהייתה  מסנקציה  כלשהו  חלק  משעה   INADO אם   .10.6.1.3
המספקת  הודעה  אזי  מהותי,  סיוע  עקב  אחרת  תקפה 
הצדקה להחלטה תינתן לארגונים האחרים נגד סימום 
כפי   13.2.3 סעיף  במסגרת  לערער  זכות  עם  בספורט 

שנקבע בסעיף 14.2.
לטובת  זה  יהיה  כי  קובעת   WADA כאשר  מיוחדות  בנסיבות 
 INADO עשויה להסמיך את WADA ,האינטרס של מניעת סימום
את  דוחים  או  המגבילים  מתאימים  סודיות  הסכמי  על  לחתום 
המהותי  הסיוע  אופי  את  או  המהותי  הסיוע  הסכם  חשיפת 

שניתן.
ראיה  בהיעדר  בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  בהפרה  הודאה   .10.6.2
אחרת כאשר ספורטאי או אדם אחר מודים מרצונם בביצוע הפרה 
איסוף  על  הודעה  שקיבלו  לפני  בספורט  סימום  נגד  תקנות  של 
דגימה שיכולה לבסס הפרה של תקנות נגד סימום בספורט (או, 
במקרה של הפרה של תקנות נגד סימום בספורט שלא על פי סעיף 
בהתאם  מודים  בה  ההפרה  על  ראשונה  הודעה  קבלת  לפני   ,2.1
לסעיף 7) והודאה זו היא הראיה האמינה היחידה להפרה במועד 
מתחת  לא  אך  לצמצום,  ניתנת  הפסלות  תקופת  אזי  ההודאה, 

למחצית מתקופת הפסלות שהייתה חלה אחרת.
הודאה מיידית בהפרת תקנות נגד סימום בספורט לאחר עימות   .10.6.3
סעיף  או   10.2.1 לסעיף  בהתאם  סנקציה  בצידה  שיש  הפרה  עם 

10.3.1
ספורטאי או אדם אחר שפוטנציאלית כפוף לסנקציה של ארבע 
שנים בהתאם לסעיף 10.2.1 או 10.3.1 (בגין התחמקות או סירוב 
ידי הודאה מיידית  לאיסוף דגימה או חבלה באיסוף דגימה), על 
נגד סימום בספורט הנטענת לאחר שעומת על  בהפרת התקנות 
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ידי INADO, עשוי לקבל צמצום של תקופת הפסלות עד למינימום 
של שנתיים, בתלות בחומרת ההפרה ורמת האשם של הספורטאי 

או האדם האחר.
יישום של עילות מרובות לצמצום של סנקציה   .10.6.4

כאשר ספורטאי או אדם אחר מבססים זכאות לצמצום בסנקציה 
בהתאם ליותר מהוראה אחת של סעיף 10.4, 10.5 או 10.6, לפני 
תקופת   ,10.6 לסעיף  בהתאם  כלשהי  השעיה  או  צמצום  יישום 
 ,10.2 לסעיפים  בהתאם  תיקבע  אחרת  חלה  שהייתה  הפסלות 
מבססים  האחר  האדם  או  הספורטאי  אם  ו–10.5.   10.4  ,10.3
סעיף  במסגרת  הפסלות  תקופת  של  השעיה  או  לצמצום  זכאות 
10.6, אזי תקופת הפסלות עשויה להיות מופחתת או מושעית, אך 

לא מתחת לרבע מתקופת הפסלות שהייתה חלה אחרת.

הפרות מרובות  .10.7
לגבי הפרה שנייה של תקנות נגד סימום בספורט של ספורטאי או   .10.7.1

אדם אחר, תקופת הפסלות תהיה הארוכה מבין הבאות:
שישה חודשים; (א) 

הראשונה  ההפרה  בגין  שהוטלה  הפסלות  מתקופת  מחצית  (ב) 
של תקנות נגד סימום בספורט מבלי לקחת בחשבון צמצום 

כלשהו בהתאם לסעיף 10.6; או
ההפרה  לגבי  אחרת  חלה  שהייתה  הפסלות  תקופת  פעמיים  (ג) 
השנייה של תקנות נגד סימום בספורט שטופלה כאילו הייתה 
הפרה ראשונה, מבלי לקחת בחשבון צמצום כלשהו בהתאם 

לסעיף 10.6.
תקופת הפסלות שנקבעה לעיל עשויה להיות מופחתת עוד לאחר 

מכן על ידי יישום סעיף 10.6.
תמיד  תגרום  בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  שלישית  הפרה   .10.7.2
לתקופת פסלות לכל החיים, למעט אם ההפרה השלישית ממלאת 
את התנאי לביטול או צמצום של תקופת הפסלות במסגרת לסעיף 
במקרים   .2.4 סעיף  של  בהפרה  כרוכה  שהיא  או   ,10.5 או   10.4
פסלות  עד  שנים  שמונה  תהיה  הפסלות  תקופת  אלה,  מסוימים 

לכל החיים.
הפרת תקנות נגד סימום בספורט אשר בגינה הספורטאי או האדם   .10.7.3
האחר ביססו חוסר רשלנות או עבירה, לא תיחשב הפרה קודמת 

לצורך סעיף זה.
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כללים נוספים להפרות מרובות פוטנציאליות מסוימות  .10.7.4
הפרת   ,10.7 סעיף  במסגרת  סנקציות  הטלת  לצורך   .10.7.4.1
תקנות נגד סימום בספורט תיחשב הפרה שנייה רק אם 
כי הספורטאי או האדם האחר  יכולה להוכיח   INADO
בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  שנייה  הפרה  ביצעו 
הודעה  קיבלו  האחר  האדם  או  שהספורטאי  לאחר 
בהתאם לסעיף 7, או לאחר ש–INADO עשתה מאמצים 
תקנות  של  הראשונה  ההפרה  על  הודעה  לתת  סבירים 
להוכיח  יכולה  אינה   INADO אם  בספורט.  סימום  נגד 
יחידה,  ראשונה  כהפרה  יחד  תיחשבנה  ההפרות  זאת, 
והסנקציה שהוטלה תתבסס על ההפרה הנושאת בצידה 

את הסנקציה החמורה יותר.
של  הראשונה  ההפרה  בגין  סנקציה  הטלת  לאחר  אם,   .10.7.4.2
תקנות נגד סימום בספורט, INADO מגלה עובדות בהן 
ידי  על  בספורט  סימום  נגד  הפרה של תקנות  מעורבת 
ההודעה  לפני  או האדם האחר שהתרחשה  הספורטאי 
סנקציה  תטיל   INADO אזי  הראשונה,  להפרה  בנוגע 
נוספת על בסיס הסנקציה שהייתה יכולה להיות מוטלת 
אם שתי ההפרות היו נשפטות באותו זמן. תוצאות כל 
התחרויות החל מתאריך ההפרה המוקדמת של התקנות 
נגד סימום בספורט, תיפסלנה כפי שנקבע בסעיף 10.8.

הפרות מרובות של תקנות נגד סימום בספורט במהלך   .10.7.4.3
תקופה של עשר שנים.

חייבת  בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  מההפרות  אחת  כל   ,10.7 סעיף  לצורך 
להתרחש בתוך פרק זמן של עשר שנים בכדי שתיחשבנה הפרות מרובות.

פסילה של תוצאות בתחרויות לאחר איסוף דגימה או ביצוע הפרה של   .10.8
תקנות נגד סימום בספורט

בנוסף לפסילה אוטומטית של התוצאות בתחרות שהפיקו את הדגימה החיובית 
במסגרת סעיף 9, כל שאר תוצאות התחרות של הספורטאי שהושגו מהתאריך 
בו  או  לתחרות),  מחוץ  או  תחרות  במהלך  אם  (בין  חיובית  דגימה  נאספה  בו 
התרחשה הפרה נוספת של תקנות נגד סימום בספורט, דרך תחילתה של השעיה 
אחרת,  מחייבת  ההוגנות  אם  אלא  כלשהי,  פסלות  תקופת  או  כלשהי  זמנית 
הנקודות  המדליות,  כל  הפקעת  לרבות  הנלוות  ההשלכות  כל  עם  תיפסלנה 

והפרסים.
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כספיים  ופרסים   CAS ידי  על  עלויות  של  בוררות  פסקי  הקצאת   .10.9
שהופקעו

העדיפות של החזר פסקי העלות של CAS והפקעת הפרסים הכספיים תהיה:
של  מחודשת  הקצאה  שנית,   ;CAS ידי  על  שנפסקו  העלויות  תשלום  תחילה, 
של  בתקנות  נקבע  כך  אם  אחרים  לספורטאים  שהופקעו  הכספיים  הפרסים 

.INADO ההתאחדות הבינלאומית המתאימה; ושלישית, החזר ההוצאות של

השלכות כספיות  .10.10
כאשר ספורטאי או אדם אחר מבצעים הפרה של תקנות נגד סימום בספורט, 
INADO עשויה, על פי שיקול דעתה ובכפוף לעקרון הפרופורציונאליות, לבחור 
להשיב מהספורטאי או מהאדם האחר את העלויות הקשורות להפרת התקנות 

נגד סימום בספורט, ללא קשר לתקופת הפסלות שהוטלה.
הטלת סנקציה כספית או השבת העלויות של INADO לא ייחשבו בסיס לצמצום 
הפסלות או סנקציה אחרת שהייתה חלה אחרת במסגרת תקנות אלה נגד סימום 

בספורט או התקנון.

תחילת תקופת פסלות  .10.11
למעט כפי שנקבע להלן, תקופת הפסלות תחל בתאריך החלטת השימוע הסופית 
שקבעה פסלות או, אם בוצע ויתור על השימוע או שאין כל שימוע, בתאריך בו 

התקלה או הוטלה באופן אחר הפסלות.
עיכובים שאינם קשורים לספורטאי או לאדם אחר  .10.11.1

בהיבטים  או  השימוע  בתהליך  משמעותיים  עיכובים  היו  כאשר 
אחרים של בקרת הסימום שאינם קשורים לספורטאי או לאדם 
בתאריך  הפסלות  תקופת  את  להתחיל  עשויה   INADO האחר, 
המוקדם יותר המתחיל עוד בתאריך איסוף הדגימה או בתאריך בו 
התרחשה לאחרונה הפרה נוספת של תקנות נגד סימום בספורט. 
כל התוצאות התחרותיות שהושגו במהלך תקופת הפסלות, לרבות 

פסלות רטרואקטיבית, תיפסלנה.
הודאה בזמן  .10.11.2

(כאשר, בכל האירועים,  כאשר הספורטאי או האדם האחר מודים מייד 
שוב)  מתחרה  שהספורטאי  לפני  היא  הדבר  משמעות  ספורטאי  לגבי 
בהפרת תקנות נגד סימום בספורט לאחר שעומת עם הפרת תקנות נגד 
עוד  להתחיל  עשויה  הפסלות  תקופת   ,INADO ידי  על  בספורט  סימום 
בתאריך איסוף הדגימה או בתאריך בו התרחשה לאחרונה הפרה נוספת 
של תקנות נגד סימום בספורט. עם זאת, בכל אחד מהמקרים, כאשר סעיף 
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זה חל, הספורטאי או האדם האחר ירצו לפחות מחצית מתקופת הפסלות 
הטלת  את  קיבלו  האחר  האדם  או  הספורטאי  בו  מהתאריך  שתימשך 
בו  הסנקציה, מתאריך החלטת השימוע שהטילה סנקציה, או מהתאריך 
יחול כאשר תקופת הפסלות כבר  זה לא  הסנקציה הוטלה אחרת. סעיף 

הופחתה בהתאם לסעיף 10.6.3.
קרדיט עבור השעיה זמנית או תקופת פסלות שרוצו  .10.11.3

ידי  על  מכובדת  והיא  זמנית  השעיה  מוטלת  אם   .10.11.3.1
הספורטאי או האדם האחר, אזי הספורטאי או האדם 
השעיה  של  תקופה  אותה  עבור  קרדיט  יקבלו  האחר 
זמנית כנגד כל תקופת פסלות שעשויה בסופו של דבר 
פסלות  תקופת  של  ריצוי  מבוצע  אם  מוטלת.  להיות 
אזי  ערעור,  מכן  לאחר  מוגש  עליה  להחלטה  בהתאם 
הספורטאי או האדם האחר יקבלו קרדיט עבור תקופת 
פסלות זו שריצו כנגד כל תקופת פסלות שעשויה בסופו 

של דבר להיות מוטלת בערעור.
השעיה  מרצונם  מקבלים  אחר  אדם  או  ספורטאי  אם   .10.11.3.2
את  מכבדים  מכן  ולאחר   INADO–מ בכתב  זמנית 
יקבלו  האחר  האדם  או  הספורטאי  הזמנית,  ההשעיה 
כנגד  מרצון  זמנית  השעיה  של  זו  תקופה  עבור  קרדיט 
של  בסופו  מוטלת  להיות  שעשויה  פסלות  תקופת  כל 
דבר. עותק של הקבלה מרצון של הספורטאי או האדם 
האחר של השעיה זמנית יינתן מייד לכל צד הזכאי לקבל 
הודעה על הפרה לכאורה של תקנות נגד סימום בספורט 

במסגרת סעיף 14.1.
יינתן כל קרדיט כנגד תקופת פסלות עבור תקופת  לא   .10.11.3.3
הזמנית  ההשעיה  של  התוקף  תאריך  לפני  כלשהי  זמן 
האם  לשאלה  קשר  ללא  מרצון,  הזמנית  ההשעיה  או 
ידי  על  הושעה  או  להתחרות  שלא  בחר  הספורטאי 

הקבוצה שלו או שלה.
על  פסלות  תקופת  מוטלת  כאשר  קבוצתי,  בספורט   .10.11.3.4
תקופת  אחרת,  מחייבת  ההוגנות  אם  אלא  קבוצה, 
הסופית  השימוע  החלטת  בתאריך  תחל  הפסלות 
הקובעת את הפסלות או, אם בוצע ויתור על השימוע, 
בתאריך בו התקבלה או הוטלה באופן אחר הפסלות. כל 
תקופה של השעיה זמנית של הקבוצה (בין אם הוטלה 
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של  הכוללת  כנגד התקופה  תזוכה  מרצון)  או התקבלה 
הפסלות שיש לרצות.

סטטוס במהלך פסלות  .10.12
איסור על השתתפות במהלך פסלות  .10.12.1

אף ספורטאי או אדם אחר אשר הוכרז כבלתי זכאי אינו רשאי, במהלך 
תקופת הפסלות, להשתתף בתפקיד כלשהו בתחרות או בפעילות (למעט 
או  שאושרו  בספורט)  סימום  נגד  מורשות  שיקום  או  חינוך  תוכניות 
אורגנו על ידי חותם כלשהו, ארגון חבר של חותם או מועדון או ארגון 
אורגנו  או  שאושרו  בתחרויות  או  חותם,  של  חבר  ארגון  של  אחר  חבר 
על ידי ליגה מקצוענית כלשהי או ארגון אירוע כלשהו בדרג הבינלאומי 
או בדרג הלאומי או כל פעילות ספורט עלית או בדרג לאומי הממומנת 
לתקופת  הכפופים  אחר  אדם  או  ספורטאי  ממשלתית.  סוכנות  ידי  על 
פסלות ארוכה מארבע שנים רשאים, לאחר השלמת ארבע שנים מתקופת 
הפסלות, להשתתף כספורטאי באירועי ספורט מקומיים שלא אושרו או 
חבר  או  בתקנון  חותם  של  השיפוט  סמכות  תחת  אחר  באופן  נמצאים 
בחותם בתקנון, אך רק כל עוד אירוע הספורט המקומי אינו בדרג העשוי 
בזכות  בעקיפין,  או  ישירות  זה,  אחר  אדם  או  ספורטאי  לזכות  אחרת 
להתחרות (או לצבור נקודות לצורך) אליפות לאומית או אירוע בינלאומי, 
ואינו מערב את הספורטאי או האדם האחר בעבודה בתפקיד כלשהו עם 

קטינים.
כפופים  יישארו  פסלות  לתקופת  הכפופים  אחר  אדם  או  ספורטאי 

לבדיקות.
חזרה לאימון  .10.12.2

או  קבוצה  עם  להתאמן  לחזור  רשאי  ספורטאי   ,10.12.1 לסעיף  כחריג 
אחר  חבר  ארגון  של  חבר  ארגון  או  מועדון  של  במתקנים  להשתמש 
החודשים  שני   (1) הבאים:  מבין  הקצר  הזמן  פרק  במהלך   INADO של 
האחרונים של תקופת הפסלות של הספורטאי, או (2) הרבע האחרון של 

תקופת הפסלות שהוטלה.
הפרה של איסור על השתתפות במהלך פסלות  .10.12.3

כאשר ספורטאי או אדם אחר שהוכרזו בלתי זכאים מפרים את האיסור 
התוצאות   ,10.12.1 בסעיף  המתואר  הפסלות  במהלך  השתתפות  נגד 
באורכה  השווה  פסלות  ותקופת  פסילה,  תהיינה  כאמור  השתתפות  של 
המקורית.  הפסלות  תקופת  לסוף  תתווסף  המקורית  הפסלות  לתקופת 
של  האשם  רמת  בסיס  על  להידחות  עשויה  החדשה  הפסלות  תקופת 
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השאלה  קביעת  המקרה.  של  אחרות  ונסיבות  האחר  והאדם  הספורטאי 
האם הספורטאי או האדם האחר הפרו את האיסור נגד השתתפות, והאם 
נגד סימום בספורט שניהול  ידי הארגון  ראוי לבצע התאמה, תבוצע על 
התוצאות שלו הוביל להטלת תקופת הפסלות המקורית. החלטה זו ניתנת 

לערעור במסגרת סעיף 13.
בהפרת  לאדם  מסייעים  אחר  אדם  או  בספורטאי  התומך  אדם  כאשר 
האיסור נגד השתתפות במהלך פסלות, INADO תטיל סנקציות בגין הפרה 

של סעיף 2.9 בגין סיוע כאמור.
עיכוב תמיכה כספית במהלך פסלות  .10.12.4

בנוסף, בגין כל הפרה של תקנות נגד סימום בספורט שאינה כרוכה בסנקציה 
מופחתת כמתואר בסעיף 10.4 או 10.5, חלק מתוך או כל התמיכה הכספית 
הקשורה לספורט או הטבות אחרות הקשורות לספורט שהתקבלו על ידי 

אותו אדם, יעוכבו על ידי INADO, הממשלה והתאחדויות לאומיות.
פרסום אוטומטי של סנקציה  .10.13

בסעיף  שנקבע  כפי  אוטומטי,  פרסום  יכלול  סנקציה  כל  של  חובה  חלק 
.14.3

פרק 11 השלכות על קבוצות

בדיקת ספורט קבוצתי  .11.1
כאשר יותר מחבר אחד בקבוצה בספורט קבוצתי קיבל הודעה על הפרת תקנות 
נגד סימום בספורט בהתאם לסעיף 7 בהקשר לאירוע, הגוף המארגן של האירוע 

יבצע בדיקת מטרה מתאימה של הקבוצה במהלך תקופת האירוע.

השלכות לגבי ספורט קבוצתי  .11.2
אם יותר משני חברים בקבוצה בספורט קבוצתי נמצאו כמי שביצעו הפרה של 
תקנות נגד סימום בספורט במהלך תקופת האירוע, הגוף המארגן של האירוע 
יטיל סנקציה מתאימה על הקבוצה (לדוגמה, איבוד נקודות, פסילה מתחרות או 
אירוע או סנקציה אחרת) בנוסף לכל ההשלכות שהוטלו על ספורטאים בודדים 

שביצעו הפרה של תקנות נגד סימום בספורט.

יותר עבור  הגוף המארגן של האירוע רשאי לקבוע השלכות מחמירות   .11.3
ספורט קבוצתי
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הגוף המארגן של האירוע רשאי לבחור לקבוע כללים לאירוע המטילים השלכות 
לצורך   11.2 בסעיף  הקבועות  מאלה  יותר  מחמירות  קבוצתי  ספורט  עבור 

האירוע.

פרק 13 ערעורים

החלטות הכפופות לערעור  .13.1
נגד סימום בספורט  ניתן לערער על החלטות שהתקבלו במסגרת תקנות אלה 
כפי שנקבע להלן בסעיפים 13.2 עד 13.4 או כפי שנקבע אחרת בתקנות אלה נגד 
סימום בספורט, בתקנון או בתקנים הבינלאומיים. החלטות כאמור תישארנה 
בתוקף בעודן נתונות לערעור אלא אם גוף הערעור מורה אחרת. לפני תחילת 
ערעור, יש למצות כל בחינה לאחר החלטה שנקבעה בתקנות הארגון נגד סימום 
בספורט, בתנאי כי בחינה כאמור מכבדת את העקרונות שנקבעו בסעיף 13.2.2 

להלן (למעט כפי שנקבע בסעיף 13.1.3).
היקף הבחינה אינו מוגבל  .13.1.1

היקף הבחינה בערעור כולל את כל הנושאים הרלוונטיים לעניין 
ובמפורש אינו מוגבל לנושאים או להיקף הבחינה שלפני נקודת 

ההחלטה הראשונית.
CAS לא תכבד את הממצאים נשוא הערעור  .13.1.2

הדעת  שיקול  את  לכבד  צריכה  אינה   CAS החלטתה,  בקבלת 
שמומש על ידי הגוף שעל החלטתו מוגש הערעור. 

WADA אינה נדרשת למצות את התרופות הפנימיות  .13.1.3
ואף   13 סעיף  במסגרת  לערער  הזכות  את   WADA–ל יש  כאשר 
של  התהליך  במסגרת  סופית  החלטה  על  מערער  אינו  אחר  צד 
 CAS–עשויה לערער על החלטה כאמור ישירות ל INADO, WADA

.INADO מבלי הצורך למצוות תרופות אחרות בתהליך של

בספורט,  סימום  נגד  תקנות  להפרות  בנוגע  החלטות  על  ערעורים   .13.2
השלכות, השעיות זמניות, הכרה בהחלטות וסמכות שיפוט

החלטה  בספורט,  סימום  נגד  תקנות  של  הפרה  שבוצעה  כך  על  החלטה  על 
המטילה השלכות או שאינה מטילה השלכות בגין הפרה של תקנות נגד סימום 
בספורט;  סימום  נגד  תקנות  של  הפרה  כל  בוצעה  לא  כי  החלטה  או  בספורט, 
החלטה כי הליכי הפרת תקנות נגד סימום בספורט אינה יכולה להמשיך מסיבות 
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פרוצדוראליות (לרבות, לדוגמה, מרשם); החלטה של WADA שלא להעניק פטור 
מדרישת ההודעה של שישה חודשים לספורטאי פורש לחזור לתחרות במסגרת 
 7.1 סעיף  במסגרת  תוצאות  ניהול  המקצה   WADA של  החלטה   ;5.7.1 סעיף 
INADO שלא להציג ממצאי בדיקה שליליים או ממצאים  לתקנון; החלטה של 
נגד סימום בספורט, או החלטה שלא להציג הפרה  חריגים כהפרה של תקנות 
של תקנות נגד סימום בספורט לאחר חקירה בהתאם לסעיף 7.7; החלטה להטיל 
בסעיף  בעמידה   INADO של  הכשל  ביניים;  משימוע  כתוצאה  זמנית  השעיה 
7.9; החלטה כי INADO אינה מחזיקה בסמכות השיפוט לפסוק לגבי הפרה של 
תקנות נגד סימום בספורט או השלכותיה; החלטה להשעות, או שלא להשעות, 
בהתאם  מושעית  פסלות  תקופת  להשיב,  שלא  או  להשיב,  או  פסלות  תקופת 
לסעיף 10.6.1; החלטה במסגרת סעיף 10.12.3; והחלטה של INADO לא להכיר 
בהחלטה של ארגון אחר נגד סימום בספורט במסגרת סעיף 15, ניתן לערער אך 

ורק כפי שנקבע בסעיף 13.2 זה.
ערעורים בהם מעורבים ספורטאים בדרג בינלאומי או אירועים   .13.2.1

בינלאומיים
במקרים הנובעים מהשתתפות באירוע בינלאומי או במקרים בהם 
מעורבים ספורטאים בדרג בינלאומי, ניתן לערער על ההחלטה אך 

.CAS ורק בפני
ערעורים בהם מעורבים ספורטאים אחרים או אנשים אחרים  .13.2.2

ההחלטה  על  לערער  ניתן  חל,  אינו   13.2.1 סעיף  בהם  במקרים 
ידי  על  שנקבעו  לנהלים  בהתאם  מוטה  ובלתי  עצמאי  גוף  בפני 
בית המשפט לערעורים של ועדת המשמעת של INADO. הכללים 

לערעור כאמור יכבדו את העקרונות הבאים:
שימוע בזמן;  �

הרכב שימוע הוגן ובלתי מוטה;  �

הזכות להיות מיוצג על ידי יועץ משפטי על חשבונו של האדם;   �

וכן
החלטה בזמן, בכתב ומנומקת.  �

אנשים הזכאים לערער  .13.2.3
במקרים במסגרת סעיף 13.2.1, הצדים הבאים יקבלו את הזכות 
לערער בפני CAS: (א) הספורטאי או האדם האחר שהינם נושא 
ניתנה  לגביו  לתיק  האחר  הצד  (ב)  מערערים;  עליה  ההחלטה 
 INADO ההחלטה; (ג) ההתאחדות הבינלאומית הרלוונטית; (ד) 
וגם (אם הוא שונה) הארגון הלאומי נגד סימום בספורט של מדינת 
בעל  או  אזרח  הוא  האדם  בהן  המדינות  או  האדם  של  המגורים 
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רישיון; (ה) הוועד האולימפי הבינלאומי או הוועד הפאראלימפי 
הבינלאומי, לפי העניין, כאשר ההחלטה יכולה להיות בעלת תוקף 
הפאראלימפים,  המשחקים  או  האולימפים  למשחקים  בהקשר 
האולימפים  למשחקים  הזכאות  על  המשפיעות  החלטות  לרבות 

.WADA (ו) או למשחקים הפאראלימפים; וכן
הפחות,  לכל  הבאים  הצדדים   ,13.2.2 סעיף  במסגרת  במקרים 
יקבלו את הזכות לערער: (א) הספורטאי או האדם האחר שהינם 
נושא ההחלטה עליה מערערים; (ב) הצד האחר לתיק בו התקבלה 
 INADO ההחלטה; (ג) ההתאחדות הבינלאומית הרלוונטית; (ד) 
וגם (אם הוא שונה) הארגון הלאומי נגד סימום בספורט של מדינת 
הוועד  או  הבינלאומי  האולימפי  הוועד  (ה)  האדם;  המגורים של 
יכולה  ההחלטה  כאשר  העניין,  לפי  הבינלאומי,  הפאראלימפי 
להיות בעלת תוקף בהקשר למשחקים האולימפים או המשחקים 
הפאראלימפים, לרבות החלטות המשפיעות על הזכאות למשחקים 

.WADA (ו) האולימפים או למשחקים הפאראלימפים; וכן
במקרים במסגרת סעיף 13.2.2, הוועד האולימפי הבינלאומי, הוועד 
הרלוונטית  הבינלאומית  וההתאחדות  הבינלאומי  הפאראלימפי 
CAS ביחס להחלטה של  גם הן תקבלנה את הזכות לערער בפני 
גוף הערעור בדרג הלאומי. כל צד המגיש ערעור יהיה זכאי לסיוע 
מ–CAS בהשגת מידע רלוונטי מהארגון נגד סימום בספורט שעל 

.CAS החלטתו מערערים והמידע יינתן אם כך תורה
להלן, האדם היחיד הרשאי לערער על  כל הוראה אחרת  על אף 
הוטלה  עליו  האחר  האדם  או  הספורטאי  הוא  זמנית  השעיה 

ההשעיה הזמנית.
ערעורים צולבים וערעורים עוקבים אחרים המותרים  .13.2.4

ערעורים צולבים וערעורים עוקבים אחרים על ידי משיב כלשהו 
ששמו נקוב בתיקים שהובאו בפני CAS במסגרת התקנון, מותרים 
באופן ספציפי. כל צד בעל זכות לערער במסגרת סעיף 13 זה חייב 
תשובת  עם  המאוחר  לכל  עוקב  ערעור  או  צולב  ערעור  להגיש 

הצד.

אי מסירה בזמן של החלטה על ידי ארגון נגד סימום בספורט  .13.3
כאשר, בתיק מסוים, INADO אינה מוסרת החלטה ביחס לשאלה האם בוצעה 
 WADA, הפרה של תקנות נגד סימום בספורט עד לתאריך יעד סביר שנקבע על ידי
WADA עשויה לבחור לערער ישירות בפני CAS כאילו INADO הוציאה החלטה 
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המוצאת שאין כל הפרה של תקנות נגד סימום בספורט. אם הרכב השימוע של 
WADA פעלה  וכי  נגד סימום בספורט  כי בוצעה הפרה של תקנות  CAS קובע 
CAS, אזי העלויות ושכר עו“ד של  באופן סביר בבחירתה לערער ישירות בפני 

.INADO על ידי WADA–בתביעה בערעור יוחזרו ל WADA

 TUEs–ערעורים הקשורים ל  .13.4
על החלטות TUE ניתן לערער אך ורק כפי שנקבע בסעיף 4.4.

הודעה על החלטות בערעורים  .13.5
החלטת  את  לאלתר  יספק  לערעור  צד  שהינו  בספורט  סימום  נגד  ארגון  כל 
בספורט  סימום  נגד  האחרים  ולארגונים  האחר  לאדם  או  לספורטאי  הערעור 

שהיו זכאים לערער במסגרת סעיף 13.2.3 כפי שנקבע במסגרת סעיף 14.2.

ערעורים על החלטות במסגרת חלק שלישי וחלק רביעי לתקנון  .13.6
ביחס לדו“ח של WADA לגבי אי ציות במסגרת סעיף 23.5.4, או השלכות כלשהן 
לה  הישות  לתקנון,  אחריות)  ותחומי  (תפקידים  שלוש  חלק  במסגרת  שהוטלו 
שלוש  חלק  במסגרת  ההשלכות  הוטלו  שעליה  או   WADA של  הדו“ח  קשור 
לתקנון, תקבל את הזכות לערער אך ורק בפני CAS בהתאם להוראות התקפות 

בפני אותו בית משפט.

ערעורים על החלטות המשעות או מבטלות הכרה במעבדה  .13.7
 WADA של  הכרה  לבטל  או  להשעות   WADA ידי  על  שהתקבלו  החלטות  על 
בפני  ורק  אך  מבוצע  הערעור  כאשר  אותה מעבדה  רק  לערער  יכולה  במעבדה 

.CAS

המועד להגשת ערעורים  .13.8
CAS ערעורים בפני  .13.8.1

יום מתאריך  ואחד  יהיה עשרים   CAS בפני  הזמן להגשת ערעור 
קבלת ההחלטה על ידי הצד המערער. על אף האמור לעיל, יחולו 
הזכאי  צד  ידי  על  שהוגשו  לערעורים  בהקשר  הבאים  התנאים 
לערער אך שלא היה צד להליכים שהובילו להחלטה עליה מוגש 

הערעור:
זה  צד/ים  ההחלטה,  על  מהודעה  יום  עשר  חמישה  בתוך  (א) 
עותק של התיק מהגוף שהוציא את  לבקש  הזכות  יקבל את 

ההחלטה;
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אם בקשה כאמור מבוצעת בתוך פרק הזמן של חמישה עשר  (ב) 
יום  ואחד  יקבל עשרים  יום, אזי הצד המבצע בקשה כאמור 

.CAS מקבלת התיק כדי להגיש ערעור בפני
על אף האמור לעיל, מועד היעד להגשה עבור ערעור שהוגש על 

ידי WADA יהיה המאוחר מבין:
כלשהו  אחר  צד  בו  האחרון  היום  לאחר  יום  ואחד  עשרים  (א) 

בתיק היה יכול לערער; או
עשרים ואחד יום לאחר ש–WADA מקבלת את התיק המלא  (ב) 

בהקשר להחלטה.
ערעורים במסגרת סעיף 13.2.2  .13.8.2

הזמן להגיש ערעור לבית המשפט לערעורים של ועדת המשמעת 
ההחלטה  קבלת  מתאריך  יום  ואחד  עשרים  יהיה   INADO של 
בהקשר  יחולו  הבאים  התנאים  זאת,  עם  המערער.  הצד  ידי  על 
צד  היה  שלא  אך  לערער  הזכאי  צד  ידי  על  שהוגשו  לערעורים 

להליכים שהובילו להחלטה שהיא נושא הערעור:
בתוך חמישה עשר יום מהודעה על ההחלטה, צד/ים זה יקבל  (א) 
של  עותק  ההחלטה  את  שהוציא  מהגוף  לבקש  הזכות  את 

התיק עליו הסתמך הגוף;
אם בקשה כאמור מבוצעת בתוך פרק הזמן של חמישה עשר  (ב) 
יום  ואחד  יקבל עשרים  יום, אזי הצד המבצע בקשה כאמור 
מקבלת התיק כדי להגיש ערעור בפני בית המשפט לערעורים 

.INADO של ועדת המשמעת של
על אף האמור לעיל, מועד היעד להגשה עבור ערעור או התערבות 

שהוגשו על ידי WADA יהיה המאוחר מבין:
כלשהו  אחר  צד  בו  האחרון  היום  לאחר  יום  ואחד  עשרים  (א) 

בתיק היה יכול לערער; או
עשרים ואחד יום לאחר ש–WADA מקבלת את התיק המלא  (ב) 

בהקשר להחלטה.

פרק 14 סודיות ודיווח

ונשיאה  פומבית  שקיפות  סימום,  נגד  תוצאות  תיאום  של  העקרונות  אלה 
באחריות וכבוד לפרטיות של כל הספורטאים או האנשים האחרים:
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מידע בנוגע לממצאי בדיקה שליליים, ממצאים חריגים והפרות אחרות   .14.1
של תקנות נגד סימום בספורט שנטענו

לספורטאים  בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  הפרות  על  הודעה   .14.1.1
ולאנשים אחרים

טענה  נגדם  מועלית  כי  אחרים  לאנשים  או  לספורטאים  הודעה 
שנקבע  כפי  תתבצע  בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  להפרה 
במסגרת סעיפים 7 ו–14 לתקנות אלה נגד סימום בספורט. הודעה 
לספורטאי או לאדם אחר שהינו חבר בהתאחדות לאומית יכולה 

להיות משולבת במסירה של הודעה להתאחדות הלאומית.
הודעה על הפרות של תקנות נגד סימום בספורט לארגונים לאומיים   .14.1.2

WADA–נגד סימום בספורט, להתאחדויות בינלאומיות ול
בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  להפרה  טענה  על  הודעה 
להתאחדויות בינלאומיות ול–WADA תתבצע כפי שנקבע במסגרת 
סעיפים 7 ו–14 לתקנות אלה נגד סימום בספורט, במקביל להודעה 

לספורטאי או לאדם האחר.
תוכנה של הודעה על הפרה של תקנות נגד סימום בספורט  .14.1.3

נגד סימום בספורט במסגרת סעיף  הודעה על הפרה של תקנות 
2.1 תכלול: את שם הספורטאי, המדינה, הספורט והתחום בתוך 
הייתה  הבדיקה  האם  הספורטאי,  של  התחרותי  הדרג  הספורט, 
במהלך תחרות או מחוץ לתחרות, תאריך איסוף הדגימה, תוצאת 
הבדיקה שדווחה על ידי המעבדה ומידע אחר כפי שנדרש על פי 

התקן הבינלאומי לבדיקות וחקירות.
הודעה על הפרה של תקנות נגד סימום בספורט שאינה במסגרת 
לטענת  הבסיס  ואת  שהופרה  התקנה  את  תכלול   2.1 סעיף 

ההפרה.
דוחות סטטוס  .14.1.4

של  הפרה  על  בהודעה  הסתיימו  שלא  לחקירות  ביחס  למעט 
התאחדויות   ,14.1.1 לסעיף  בהתאם  בספורט  סימום  נגד  תקנות 
הסטטוס  את  שוטף  בסיס  על  יעדכנו   WADA–ו בינלאומיות 
 ,7 לסעיף  בהתאם  שנוהלו  הליכים  או  בחינה  כל  של  והממצאים 
בכתב  מנומקים  או החלטה  מיידי הסבר  באופן  ויספקו   13 או   8

המסבירים את ההחלטה בעניין.
סודיות  .14.1.5

אנשים  לאותם  מעבר  זה  מידע  יחשפו  לא  המקבלים  הארגונים 
בעלי הצורך לדעת (אשר יכללו את אנשי הצוות המתאימים בוועד 
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האולימפי המתאים, בהתאחדות הלאומית וצוות בקבוצת ספורט) 
עד ש–INADO ביצעה גילוי פומבי או לא ביצועה גילוי פומבי כפי 

שנדרש בסעיף 14.3.

ובקשת  בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  בהפרה  החלטות  על  הודעה   .14.2
תיקים

החלטות בהפרה של תקנות נגד סימום בספורט שניתנו בהתאם   .14.2.1
לסעיף 7.10, 8.4, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 או 13.5 תכלולנה את 
לסיבה  הצדקה  העניין,  לפי  לרבות,  להחלטה,  המלאות  הסיבות 
ההחלטה  כאשר  הוטלה.  לא  המרבית  הפוטנציאלית  שהסנקציה 
אינה באנגלית או בצרפתית, INADO תספק סיכום קצר באנגלית 

או בצרפתית של ההחלטה ואת הסיבות התומכות.
ארגון נגד סימום בספורט בעל זכות לערער על החלטה שהתקבלה   .14.2.2
בהתאם לסעיף 14.2.1 רשאי, בתוך 15 יום מהקבלה, לבקש עותק 

של התיק המלא הקשור להחלטה.

גילוי פומבי  .14.3
 INADO זהותו של ספורטאי או אדם אחר כלשהם כלפיהם טוענת  .14.3.1
כי ביצעו הפרה של תקנות נגד סימום בספורט, עשויה להיחשף 
בציבור על ידי INADO רק לאחר שנשלחה הודעה לספורטאי או 
ובמקביל   ,7.7 7.6 או   ,7.5  ,7.4  ,7.3 לאדם האחר בהתאם לסעיף 
האדם  או  הספורטאי  של  הבינלאומית  ולהתאחדות   WADA–ל

האחר בהתאם לסעיף 14.1.2.
בהחלטת  שנקבעה  לאחר  יום  ואחד  עשרים  מאשר  יאוחר  לא   .14.3.2
ערעור סופית בהתאם לסעיף 13.2.1 או 13.2.2, או שבוצע ויתור 
לסעיף  בהתאם  שימוע  על  ויתור  שבוצע  או  כאמור,  ערעור  על 
להפרת  הטענה  על  בזמן  ערעור  הוגש  לא  אחר  שבאופן  או   ,8
תקנות נגד סימום בספורט, INADO חייבת לדווח לציבור על מצב 
העניין לרבות הספורט, התקנות נגד סימום בספורט שהופרו, שם 
הספורטאי או האדם האחר שביצעו את ההפרה, החומר האסור 
 INADO .או השיטה האסורה שהיו מעורבים וההשלכות שהוטלו
חייבת גם לדווח לציבור בתוך עשרים ואחד יום על התוצאות של 
סימום  נגד  תקנות  של  להפרות  בנוגע  הסופי  הערעור  החלטות 

בספורט, לרבות המידע המתואר לעיל.
או  הספורטאי  כי  ערעור,  או  שימוע  לאחר  נקבע,  בו  מקרה  בכל   .14.3.3
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האדם האחר לא ביצוע הפרה של תקנות נגד סימום בספורט, ניתן 
רק בהסכמת הספורטאי או האדם  לציבור את ההחלטה  לחשוף 
האחר שהיו נושאה של ההחלטה. INADO תעשה מאמצים סבירים 
תחשוף   INADO ההסכמה,  הושגה  ואם  כאמור,  החלטה  להשיג 
לציבור את ההחלטה במלואה או באופן מצונזר כפי שהספורטאי 

או האדם האחר עשויים לאשר.
הפרסום ילווה לכל הפחות בהצבת המידע הנדרש באתר האינטרנט   .14.3.4
של INADO או בפרסומו באמצעים אחרים והשארת המידע למשך 

הזמן הארוך מבין חודש או משך תקופת פסלות כלשהי.
נציג רשמי  וכן  וההתאחדויות הלאומיות   INADO אף אחד מבין   .14.3.5
כלשהו של מי מהגופים הללו לא יעירו באופן פומבי על העובדות 
הספציפיות של תיק תלוי כלשהו (בניגוד לתיאור כללי של תהליך 
או  לספורטאי  פומביות המשויכות  להערות  ביחס  ומדע), למעט 
לאדם האחר שנגדם נטענת הפרה של תקנות נגד סימום בספורט, 

או נציגיהם.
כאשר  יידרש  לא   14.3.2 בסעיף  הנדרש  הפומבי  החובה  דיווח   .14.3.6
של  הפרה  שביצעו  כמי  שנמצאו  האחר  האדם  או  הספורטאי 
תקנות נגד סימום בספורט הינו קטין. כל דיווח פומבי אופציונאלי 
ולנסיבות  יהיה פרופורציונאלי לעובדות  במקרה בו מעורב קטין 

של המקרה.

דיווח סטטיסטי  .14.4
INADO תפרסם בציבור, לפחות פעם בשנה, דו“ח סטטיסטי כללי של פעילויות 
לפרסם  גם  עשויה   WADA .INADO–ל שיינתן  עותק  עם  שלה,  הסימום  בקרת 
דוחות המציגים את שמו של כל ספורטאי שנבדק ואת התאריך של כל בדיקה 
את  המסכמים  סטטיסטיים  דוחות  בשנה,  פעם  לפחות  תפרסם,   WADA כזו. 

המידע שהיא קיבלה מארגונים נגד סימום בספורט וממעבדות.

מסלקה למידע על בקרת סימום  .14.5
סימום,  בקרת  בדיקות  של  ותוצאות  לנתונים  מרכזית  כמסלקה  תפעל   WADA
בדרג  ספורטאים  עבור  ספורטאים  של  ביולוגי  דרכון  נתוני  במיוחד,  לרבות, 
בינלאומי וספורטאים בדרג לאומי ומידע על מיקומים עבור ספורטאים לרבות 
אלה שבמאגרי בדיקות רשומים. בכדי לסייע בתיאום תכנון הפצת הבדיקות וכדי 
סימום  נגד  שונים  ארגונים  ידי  על  בבדיקות  נחוצות  בלתי  מכפילויות  להימנע 
בספורט, INADO תדווח על כל הבדיקות במהלך תחרות ומחוץ לתחרות באותם 
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ספורטאים למסלקה של WADA, ברגע שהדבר אפשרי לאחר ביצוען של בדיקות 
לספורטאי,  החלים,  לכללים  ובהתאם  העניין  לפי  נגיש,  יהיה  זה  מידע  אלה. 
הבינלאומית  ולהתאחדות  בספורט של הספורטאי  סימום  נגד  לארגון הלאומי 
של הספורטאי, ולכל ארגון אחר נגד סימום בספורט בעל סמכות בדיקה לגבי 

הספורטאי.
ותוצאות של  נתונים  לניהול  עבור החלטות  כמסלקה  לשמש  לה  לאפשר  בכדי 
בדיקות בקרת סימום, WADA פיתחה כלי לניהול מסד נתונים, ADAMS, המשקף 
שיהיה  כך   ADAMS את  פיתחה   WADA במיוחד,  מידע.  פרטיות  של  עקרונות 
תואם לחוקי פרטיות המידע והנורמות המקובלות על WADA וארגונים אחרים 
המשתמשים ב–ADAMS. מידע פרטי בנוגע לספורטאי, צוות התמיכה בספורטאי, 
 ,WADA ידי  על  יישמר  בספורט,  סימום  נגד  בפעילויות  המעורבים  אחרים  או 
המפוקחת על ידי רשויות הפרטיות הקנדיות, בסודיות מוחלטת ובהתאם לתקן 

הבינלאומי להגנה על פרטיות ומידע אישי.

פרטיות מידע  .14.6
INADO רשאית לאסוף, לאחסן, לעבד או לחשוף מידע אישי הקשור לספורטאים 
ולאנשים אחרים כאשר הדבר נחוץ ומתאים כדי לבצע את פעילויותיה נגד סימום 
בספורט במסגרת התקנון, התקנים הבינלאומיים (לרבות באופן ספציפי התקן 

הבינלאומי להגנה על פרטיות ומידע אישי) ותקנות אלה נגד סימום בספורט.

פרק 15 יישום של החלטות והכרה בהן

שימוע  תוצאות  בדיקות,   ,13 בסעיף  שנקבעה  לערער  לזכות  בכפוף   .15.1
התקנון  את  התואמות  כלשהו  חותם  של  אחרות  סופיות  פסיקות  או 
והינן בסמכותו של אותו חותם, תהיינה תקפות ברחבי העולם ותוכרנה 

ותכובדנה על ידי INADO וכל ההתאחדויות הלאומיות.

ידי  יכירו באמצעים שננקטו על  וכל ההתאחדויות הלאומיות   INADO  .15.2
אלה  גופים  של  התקנות  אם  התקנון,  את  קיבלו  שלא  אחרים  גופים 

תואמים באופן אחר את התקנון.
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סימום  נגד  התקנות  של  שילוב   16 פרק 
של  והתחייבויות   INADO של  בספורט 

התאחדויות לאומיות

כל ההתאחדויות הלאומיות וחבריהן ימלאו אחר תקנות אלה נגד סימום   .16.1
או  ישיר  באופן  ישולבו  גם  בספורט  סימום  נגד  אלה  תקנות  בספורט. 

באמצעות הפניה בתקנות של כל אחת מההתאחדויות הלאומיות.

או  על  המרמז  כלשהו  מידע  על  ידווחו  הלאומיות  ההתאחדויות  כל   .16.2
הקשור להפרה של תקנות נגד סימום בספורט ל–INADO ולהתאחדות 
הבינלאומית שלהן, וישתפו פעולה בחקירות הנערכות על ידי כל ארגון 

נגד סימום בספורט בעל סמכות לערוך את החקירה.

חיים  בעלי  עבור  סימום  בקרת   17 פרק 
המתחרים בספורט

בכל ספורט הכולל בעלי חיים בתחרות, ההתאחדות הבינלאומית עבור   .17.1
בעלי  עבור  בספורט  סימום  נגד  תקנות  ותיישם  תקבע  ספורט  אותו 
החיים הכלולים בספורט. התקנות נגד סימום בספורט יכללו רשימה של 
חומרים אסורים, נוהלי בדיקה מתאימים ורשימה של מעבדות מאושרות 

לניתוח דגימות.

ניהול תוצאות,  ביחס לקביעת הפרות של תקנות נגד סימום בספורט,   .17.2
המעורבים  חיים  בעלי  עבור  וערעורים  השלכות,  הוגנים,  שימועים 
ותיישם  תקבע  ספורט  אותו  עבור  הבינלאומית  ההתאחדות  בספורט, 
ו–17   13  ,11  ,10  ,9  ,3  ,2  ,1 לסעיפים  כללי  באופן  התואמים  תקנות 

תלתקנון.
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פרק 18 התיישנות

אין לפתוח בהליכי הפרת תקנות נגד סימום בספורט כלשהם נגד ספורטאי או 
אדם אחר אלא אם הוא או היא קיבלו הודעה על ההפרה של תקנות נגד סימום 
בספורט כפי שנקבע בסעיף 7, או שנעשה ניסיון סביר לתת הודעה, בתוך עשר 

שנים מהתאריך שנטען כי בו ההפרה בוצעה.

נוספים  ותחומי אחריות  19 תפקידים  פרק 
של ספורטאים ואנשים אחרים

תפקידים ותחומי אחריות של ספורטאים  .19.1
להכיר את ולמלא אחר כל המדיניות והתקנות החלות נגד סימום   .19.1.1

בספורט שאומצו בהתאם לתקנון.
להיות זמינים לאיסוף דגימות בכל עת.  .19.1.2

לקחת אחריות, בהקשר של מניעת סימום, על כל מה שהם בולעים   .19.1.3
ומשתמשים.

להשתמש  לא  מחויבותם  על  הרפואי  הצוות  לאנשי  להודיע   .19.1.4
כי  לוודא  אחראים  ולהיות  אסורות  ובשיטות  אסורים  בחומרים 
טיפול רפואי כלשהו שקיבלו אינו מפר מדיניות ותקנות נגד סימום 

בספורט שאומצו בהתאם לתקנון.
וההתאחדות  בספורט  סימום  נגד  הלאומי  הארגון  בפני  לחשוף   .19.1.5
כי  הבינלאומית שלהם כל החלטה של מי שאינו חותם הקובעת 
במהלך  בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  הפרה  ביצע  הספורטאי 

עשר השנים האחרונות.
לשתף פעולה עם ארגונים נגד סימום בספורט החוקרים הפרות   .19.1.6

של תקנות נגד סימום בספורט.

תפקידים ותחומי אחריות של צוות התמיכה בספורטאים  .19.2
להכיר את ולמלא אחר כל המדיניות והתקנות נגד סימום בספורט   .19.2.1
שאומצו בהתאם לתקנון ואשר חלים לגביהם או לגבי הספורטאים 

בהם הם תומכים.
לשתף פעולה עם תוכנית בדיקת הספורטאים.  .19.2.2
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להשתמש בהשפעתם על הערכים וההתנהגות של הספורטאי כדי   .19.2.3
לאמץ גישה נגד סימום בספורט.

וההתאחדות  בספורט  סימום  נגד  הלאומי  הארגון  בפני  לחשוף   .19.2.4
כי  הבינלאומית שלהם כל החלטה של מי שאינו חותם הקובעת 
הוא או היא ביצעו הפרה של תקנות נגד סימום בספורט במהלך 

עשר השנים האחרונות.
לשתף פעולה עם ארגונים נגד סימום בספורט החוקרים הפרות   .19.2.5

של תקנות נגד סימום בספורט.
בחומר  יחזיקו  או  ישתמשו  לא  בספורטאים  תמיכה  צוות  אנשי   .19.2.6

אסור כלשהו או בשיטה אסורה כלשהי ללא הצדקה תקפה.

מעורבות של ממשלות  .19.3
כל ממשלה תנקוט בפעולות ובאמצעים הנחוצים כדי למלא אחר   .19.2.7

אמנת אונסק“ו.
מנהליים  נהגים  או  מדיניות  תקנות,  חקיקה,  תקבע  ממשלה  כל   .19.2.8
בספורט  סימום  נגד  ארגונים  עם  מידע  ושיתוף  פעולה  לשיתוף 
שנקבע  כפי  בספורט  סימום  נגד  ארגונים  בין  נתונים  ושיתוף 

בתקנון.
כל ממשלה תעודד שיתוף פעולה בין כל השירותים הציבוריים או   .19.2.9
מידע  לחלוק  כדי  בספורט  סימום  נגד  וארגונים  שלה  הסוכנויות 
למלחמה  לסייע  שיכול  בספורט  סימום  נגד  ארגונים  עם  בזמן 

בסימום וכאשר פעולה כזו לא תהיה אסורה באופן אחר בחוק.
מחלוקות  לפתרון  המועדף  כאמצעי  בוררות  תכבד  ממשלה  כל   .19.2.10
הקשורות לסימום בספורט, בכפוף לזכויות אדם וזכויות בסיסיות 

והדין הלאומי החל.
כל ממשלה שאין במדינתה ארגון לאומי נגד סימום בספורט תפעל   .19.2.11

עם הוועד האולימפי הלאומי שלה כדי להקים ארגון כזה.
אונסק“ו  אמנת  של  אישור  קבלה,  באישרור,  ממשלה  של  כשל   .19.2.12
מכן,  במילוי אחר אמנת אונסק“ו לאחר  או  או הצטרפות אליה, 
שנקבע  כפי  לאירועים  מועמדות  להציע  לפסלות  לגרום  עשוי 
בסעיפים 20.1.8, 20.3.11 ו–20.6.6 לתקנון ועשוי לגרום להשלכות 
 ;WADA במסגרת  ותפקידים  משרדים  הפקעת  לדוגמה,  נוספות, 
פסלות למועמדות או אי קבלה של מועמדות כלשהי לערוך אירוע 
בינלאומי כלשהו במדינה, ביטול אירועים בינלאומיים; השלכות 

סימבוליות והשלכות אחרות בהתאם לאמנה האולימפית.
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שינוי התקנון  .19.4
WADA תהיה אחראית לפיקוח על ההערכה והשיפור של התקנון.   .19.4.1
ספורטאים ובעלי עניין אחרים וממשלות יוזמנו להשתתף בתהליך 

זה.
קיומו  את  ותוודא  לתקנון  מוצעים  תיקונים  תיזום   WADA  .19.4.2
לסייע  וכדי  על המלצות  ולהשיב  לקבל  כדי  שלתהליך התייעצות 
בבחינה ומשוב של ספורטאים ובעלי עניין אחרים וממשלות לגבי 

תיקונים מומלצים.
תיקונים לתקנון יאושרו, לאחר התייעצות מתאימה, על ידי רוב   .19.4.3
של שני שלישים ממועצת היסוד של WADA הכולל רוב הן של 
המצביעים.  האולימפית  התנועה  חברי  של  והן  הציבורי  המגזר 
חודשים  שלושה  לתוקף  ייכנסו  אחרת,  נקבע  אם  אלא  תיקונים, 

לאחר אישור כאמור.
צדדים חותמים יתקנו את התקנות שלהם כך שישלבו את התקנון   .19.4.4
של 2015 ביום 1 בינואר 2015 או לפני כן, שייכנסו לתוקף ביום 
1 בינואר 2015. צדדים חותמים יישמו כל תיקון מתאים בתקנון 
המועצה  ידי  על  מאישורו  אחת  שנה  בתוך  מכן  לאחר  שבוצע 

.WADA המייסדת של

משיכה של קבלת התקנון  .19.5
צדדים חותמים רשאים למשוך את קבלת התקנון לאחר מתן הודעה בכתב שישה 

חודשים מראש על כוונתם למשוך.

פרק 20 פרשנות התקנון

ויפורסם באנגלית   WADA ידי  יישמר על  הטקסט הרשמי של התקנון   .20.1
ובצרפתית. במקרה של סתירה בין הגרסה האנגלית והגרסה הצרפתית, 

הגרסה האנגלית תגבר.

ההערות המצורפות להוראות שונות בתקנון תשמשנה לצורך פרשנות   .20.2
של התקנון.

או  לחוק  הפניה  פי  על  ולא  ואוטונומי  עצמאי  כטקסט  יפורש  התקנון   .20.3

ם
רי

ח
 א

ם
שי

אנ
ם ו

אי
ט

ור
ספ

ל 
ש

ם 
פי

ס
נו

ת 
ריו

ח
 א

מי
חו

ת
ם ו

די
קי

תפ
 :1

9 
ק

פר
 | 

ט
ור

ספ
 ב

ם
מו

סי
ת 

יע
מנ

 ל
מי

או
הל

ון 
קנ

ת
ה

72|



דינים קיימים של צדדים לחתימה או של ממשלות.

הכותרות הנמצאות בשימוש בחלקים ובסעיפים שונים בתקנון הן לצורכי   .20.4
נוחיות בלבד ואינן נחשבות חלק ממהות התקנון ואינן משפיעות בשום 

צורה שהיא על נוסח ההוראות להן הן מתייחסות.

התקנון לא יחול באופן רטרואקטיבי לגבי עניינים העומדים תלויים לפני   .20.5
התאריך בו התקנון התקבל על ידי צד חותם ויושם במסגרת התקנות 
לפני  שאירעו  בספורט  סימום  נגד  תקנות  של  הפרות  זאת,  עם  שלו. 
התקנון ימשיכו להיחשב “הפרות ראשונות“ או “הפרות שניות“ לצורך 
קביעת סנקציות במסגרת סעיף 10 לגבי הפרות עוקבות לאחר התקנון.

בספורט  סימום  נגד  העולמית  התוכנית  של  והארגון  ההיקף  המטרה,   .20.6
והתקנון ונספח 1, הגדרות, ונספח 2, דוגמאות ליישום סעיף 10, ייחשבו 

חלקים בלתי נפרדים מהתקנון.

פרק 21 הוראות מעבר

יישום כללי של התקנון לשנת 2015  .21.1
“תאריך  (להלן:   2015 בינואר   1 מיום  החל  במלואו  יחול   2015 לשנת  התקנון 

התוקף“).

לא רטרואקטיבי למעט סעיפים 10.7.5 ו–17 או אלא אם חל עקרון “הדין   .21.2
)lex Mitior( “המקל

התקופות הרטרוספקטיביות בהן ניתן להתחשב בהפרות קודמות לצורך הפרות 
כללים  הן   17 בסעיף  שנקבעה  וההתיישנות   10.7.5 סעיף  במסגרת  מרובות 
פרוצדוראליים ויש להחלים באופן רטרואקטיבי; בתנאי, עם זאת, כי סעיף 17 
לתאריך  עד  פקעה  כבר  ההתיישנות  תקופת  אם  רק  רטרואקטיבי  באופן  יחול 
התוקף. אחרת, ביחס לכל תיק של הפרה של תקנות נגד סימום בספורט שהינו 
תלוי נכון לתאריך התוקף וכל תיק הפרה של תקנות נגד סימום בספורט שנפתח 
שהתרחשה  בספורט  סימום  נגד  תקנות  הפרת  בסיס  על  התוקף  תאריך  לאחר 
לפני תאריך התוקף, התיק יישלט על ידי התקנות המהותיות נגד סימום בספורט 
בספורט,  סימום  נגד  תקנות  של  לכאורה  ההפרה  התרחשות  במועד  שבתוקף 
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אלא אם הרכב השימוע בתיק קובע כי העקרון של “הדין המקל“ (lex Mitior) חל 
בהתאמה לנסיבות של התיק.

יישום החלטות שהתקבלו לפני התקנון לשנת 2015  .21.3
ביחס לתיקים בהם החלטה סופית קובעת כי בוצעה הפרה של תקנות נגד סימום 
מרצים  עדיין  האחר  האדם  או  הספורטאי  אך  התוקף,  תאריך  לפני  בספורט 
תקופת פסלות נכון לתאריך התוקף, הספורטאי או האדם האחר רשאים לערער 
לגבי  התוצאות  לניהול  האחריות  הייתה  לו  בספורט  סימום  נגד  הארגון  בפני 
הפרת התקנות נגד סימום בספורט כדי שישקול צמצום בתקופת הפסלות לאור 
פקיעת תקופת  לפני  מוגשת  להיות  חייבת  2015. בקשה כאמור  לשנת  התקנון 
הפסלות. ניתן לערער על ההחלטה שניתנה על ידי הארגון נגד סימום בספורט 
בהתאם לסעיף 13.2. אין להחיל את התקנון לשנת 2015 לגבי תיק הפרת תקנות 
נגד סימום בספורט כלשהו כאשר ההחלטה הסופית קובעת כי בוצעה הפרה של 

תקנות נגד סימום בספורט ותקופת הפסלות פקעה.

הפרות מרובות כאשר ההפרה הראשונה התרחשה לפני 1 בינואר 2015  .21.4
לצורך השתת תקופת הפסלות עבור הפרה שנייה במסגרת סעיף 10.7.1, כאשר 
לשנת  התקנון  טרם  תקנות  בסיס  על  נקבעה  הראשונה  ההפרה  בגין  הסנקציה 
2015, תקופת הפסלות שהייתה מושתת בגין אותה הפרה ראשונה לו התקנון 

לשנת 2015 היה חל, תחול.
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נספח אחד

הגדרות



ADAMS: מערכת מנהל וניהול של מניעת סימום בספורט היא כלי מקוון לניהול 
מסד נתונים להזנה נתונים, אחסון, שיתוף ודיווח, המיועדת לסייע לבעלי עניין 
ול–WADA בפעילותם למניעת סימום בספורט בהתאם לחקיקה בדבר הגנה על 

מידע.

מנהל: מתן, אספקה, פיקוח, סיוע או השתתפות באופן אחר בשימוש או בניסיון 
להשתמש על ידי אדם אחר בחומר אסור או בשיטה אסורה. עם זאת, הגדרה 
בחומר  בשימוש  הקשורות  לב,  בתום  רפואי  צוות  של  פעולות  כוללת  אינה  זו 
אסור או שיטה אסורה למטרות ריפוי אמיתיות וחוקיות, או הנעשות בהצדקה 
סבירה אחרת, ולא תכלול מעשים הכרוכים בחומרים אסורים - שאינם אסורים 
שהחומרים  מוכיחות  בכללן  הנסיבות  אם  אלא   - לתחרות  מחוץ  בבדיקות 
מיועדים  או  וחוקיות  אמיתיות  ריפוי  למטרות  מיועדים  אינם  הנ“ל  האסורים 

לשפר ביצועים ספורטיביים.

ממצא בדיקה שלילי: דו“ח ממעבדה המוסמכת או מאושרת ע“י WADA ולפיו, 
בהתאם לתקן הבינלאומי למעבדות ובהתאם למסמכים טכניים קשורים, זוהתה 
כמויות  (כולל  או סמנים שלו  או מטבוליטים  נוכחות של חומר אסור  בדגימה 

מוגברות של חומרים אנדוגניים) או ראיות לשימוש בשיטה אסורה.

בתקנים  כמתואר  שלילי,  דרכון  כממצא  המתואר  דו“ח  שלילי:  דרכון  ממצא 
הבינלאומיים הרלוונטיים.

ארגון למניעת סימום בספורט: גוף חותם, האחראי לאימוץ כללים לשם ייזום, 
למשל  כולל  הדבר  הסימום.  בקרת  מתהליך  כלשהו  חלק  של  אכיפה  או  החלה 
את הוועד האולימפי הבינלאומי, הוועד הפאראלימפי הבינלאומי, ארגונים של 
 ,WADA אירועים גדולים אחרים המבצעים בדיקות באירועים שהם מקיימים, 

התאחדויות בינלאומיות וארגונים לאומיים למניעת סימום.

ספורטאי: כל אדם המתחרה בספורט ברמה בינלאומית (כמוגדר ע“י ההתאחדויות 
הלאומיים  הארגונים  ע“י  (כמוגדר  ארצית  ברמה  או  השונות)  הבינלאומיות 
השונים למניעת הסימום בספורט). ארגון למניעת סימום הוא בעל שיקול דעת 
ברמה  על ספורטאי שאינו ספורטאי  סימום  מניעת  להחלת תקנות של  באשר 
באשר  “ספורטאי“.  של  להגדרה  להוסיפם  ובכך  לאומית  ברמה  או  בינלאומית 
לספורטאים שאינם ברמה ארצית או בינלאומית, ארגון למניעת סימום רשאי 
לבחור: לבצע בדיקות מוגבלות או לא לבצע בדיקות כלל, לנתח דגימות רק עבור 
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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 בינלאומית 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 חותם, או ממשלה או ארגון ספורט 

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

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

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

לספורטאי המשתתף בתחרות ספורט או מתאמן לקראתה.

ניסיון: עיסוק מכוון בהתנהגות, המהווה צעד מהותי בהליך התנהלות המתוכנן 
להסתיים בביצוע הפרה של תקנת מניעת סימום. אולם, בתנאי שלא תתקיים 
לבצע  ניסיון  על  ורק  אך  המבוססת  בסמים,  שימוש  מניעת  תקנת  של  הפרה 
שאינו  שלישי  צד  ע“י  שיתגלה  לפני  מהניסיון  יחדל  שהאדם  במקרה  עבירה, 

מעורב בניסיון.

WADA, הדורש חקירה  ממצא חריג: דו“ח ממעבדה מוסמכת או מאושרת ע“י 
בו  הקשורים  טכניים  מסמכים  או  הבינלאומי  המעבדות  לתקן  בהתאם  נוספת 

לפני קביעת ממצא בדיקה שלילי.

בתקנים  כמפורט  חריג,  דרכון  כממצא  המתואר  דו“ח  חריג:  דרכון  ממצא 
הבינלאומיים הרלוונטיים.

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

 The World Anti-Doping) בספורט  סימום  למניעת  העולמי  התקנון  תקנון: 
.(Code

משחק  למשל,  בודד.  ספורט  אירוע  או  משחק  תחרות,  אחד,  מירוץ  תחרות: 
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במירוצים  כשמדובר  באתלטיקה.  מטר  ל–100  אולימפי  מירוץ  גמר  או  כדורסל 
בשלבים מוקדמים ובתחרויות ספורט אחרות שבהן מעניקים פרסים על בסיס 
יומי או על בסיס ביניים אחר, ההבחנה בין תחרות לאירוע תהיה כמפורט בתקנון 

ההתאחדות הבינלאומית הרלוונטית.

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

בספורט קבוצתי עשויות להיות חשופות 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.
ועד  הבדיקות  תפוצת  בתכנון  החל  והתהליכים,  השלבים  כל  סימום:  בקרת 
למימוש סופי של ערעורים וכל השלבים והתהליכים שביניהם, כגון מסירת מידע 
 ,TUEs מעבדה,  בדיקות  בהן,  וטיפול  הדגימות  איסוף  הימצאות,  מקום  בדבר 

ניהול תוצאות ושימועים.

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

אמריקה).

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

עבירה: עבירה היא כל הפרה של חובה או היעדר טיפול המתאים למצב מסוים. 
ע“י ספורטאי  דרגת העבירה המבוצעת  להביא בחשבון בהערכת  גורמים שיש 
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 
הספורטאי  שביצע  והבדיקה  תשומת–הלב  ומידת  להבין  הספורטאי  על  שהיה 

באשר למה שהיה אמור להיות רמה נתפסת של סיכון. 
להביאן  שיש  הנסיבות  אחר,  אדם  או  ספורטאי  של  העבירה  דרגת  בהערכת 
של  החריגה  את  המסבירות  ורלוונטיות,  ספציפיות  להיות  צריכות  בחשבון 
למשל,  כך  המצופות.  ההתנהגותיות  המידה  מאמות  אחר  אדם  או  הספורטאי 
העובדה שהספורטאי עלול לאבד הזדמנות להרוויח סכומי כסף גדולים בתקופת 
פסלות, או העובדה שלספורטאי נותר רק זמן קצר עד לסיום הקריירה שלו, או 
העיתוי של אירועי ספורט - כל אלה 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 שימוש 
בסמים.

במהלך תחרות: אלא אם נאמר אחרת בתקנון של ההתאחדות הבינלאומית או 
הגוף המארגן את האירוע הנדון, “במהלך תחרות“ פירושו התקופה שמתחילה 
שתיים עשרה שעות לפני תחרות שבה הספורטאי אמור להשתתף ועד לסיומה 

של התחרות הנ“ל ותהליך איסוף הדגימות הקשור בתחרות זו.
תכנית של משקיפים בלתי תלויים: צוות משקיפים בפיקוח WADA, המפקחים 
על - ומספקים הדרכה באשר לתהליך בקרת סימום בספורט באירועים מסוימים 

ומדווחים על תצפיותיהם.

ספורט אישי: כל ספורט שאינו ספורט קבוצתי.

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

הוועד  הבינלאומי,  האולימפי  הוועד  שבו  תחרות  או  אירוע  בינלאומי:  אירוע 
הפאראלימפי הבינלאומי, התאחדות בינלאומית, מארגני אירוע גדול או ארגון 
בעלי  את  ממנה  או  האירוע  את  המארגן  הגוף  הוא  אחר,  בינלאומי  ספורט 

התפקידים הטכניים לאירוע.
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בינלאומית של הספורט,  בינלאומי: ספורטאי המתחרה ברמה  בדרג  ספורטאי 
הבינלאומי  לתקן  בהתאם  בנפרד,  בינלאומית  התאחדות  כל  ידי  על  כמוגדר 

לבדיקות ולחקירות.

תקן בינלאומי: תקן שאומץ ע“י WADA לתמיכה בתקנון. עמידה בתקן בינלאומי 
(בניגוד לתקן חלופי, נוהג או נוהל אחר), די בה כדי להגיע למסקנה כי ההליכים 
את  כוללים  בינלאומיים  תקנים  כהלכה.  בוצעו  הבינלאומי  בתקן  המתוארים 

המסמכים הטכניים שיצאו לאור בעקבות התקן הבינלאומי.

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

יבשתי, 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 טבעי שטרם מלאו לו 18 שנים.
ארגון לאומי למניעת סימום בספורט: הגוף (אחד או יותר) הנבחר ע“י כל מדינה 
בספורט,  סימום  למניעת  כללים  וליישם  לאמץ  ואחריות  עליונה  כבעל סמכות 
ניהול איסוף דגימות, ניהול תוצאות בדיקות ועריכת שימועים ברמה לאומית. 
הוועד האולימפי הלאומי  כזה,  גוף  מינה  לא  הציבורי המתאים  במקרה שהגוף 

באותה מדינה או מי מטעמו ישמש בתפקיד זה

אירוע לאומי: אירוע או תחרות ספורט בהשתתפות ספורטאים ברמה בינלאומית 
או לאומית, שאינו אירוע בינלאומי.

התאחדות לאומית: גוף לאומי או אזורי שהינו חבר בהתאחדות בינלאומית או 
המוכר על ידה כגוף בעל הסמכות העליונה בספורט של ההתאחדות הבינלאומית 

באותה מדינה או באותו אזור.

ספורטאי ברמה לאומית: ספורטאים המתחרים בספורט ברמה לאומית, כמוגדר 
של  הבינלאומי  לתקן  בהתאם  בספורט,  סימום  למניעת  לאומיים  ארגונים  ע“י 
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בדיקות וחקירות. בישראל, ספורטאים ברמה לאומית מוגדרים בהתאם לסעיף 
1.4 לעיל.

המונח  הבינלאומי.  האולימפי  הוועד  ע“י  המוכר  הארגון  לאומי:  אולימפי  ועד 
“ועד אולימפי לאומי“ יכלול גם את 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 הפר תקנה למניעת סימום בספורט. למעט 
במקרה של קטין, עבור כל הפרה של סעיף 2.1, הספורטאי צריך גם להוכיח כיצד 

החומר האסור נכנס לגופו.

חוסר רשלנות או עבירה משמעותיים: הספורטאי או אדם אחר הוכיח כי העבירה 
ומביאים  הנסיבות  במסגרת  אליהם  מתייחסים  כאשר   - שלו  הרשלנות  או 
בחשבון את אמות המידה בדבר מצב של “חוסר רשלנות או עבירה“, לא הייתה 
של  במקרה  למעט  בספורט.  סימום  למניעת  תקנה  להפרת  באשר  משמעותית 
כיצד החומר  גם להוכיח  2.1, הספורטאי צריך  קטין, עבור כל הפרה של סעיף 

האסור נכנס לתוך גופו.

מחוץ לתחרות: כל תקופה שאינה תקופת תחרות.

משתתף: כל ספורטאי או איש צוות תמיכה בספורטאים.

אדם: אדם טבעי, ארגון או ישות אחרת.

 (constructive possession) קונסטרוקטיבית  החזקה  או  בפועל  החזקה  החזקה: 
שליטתו  את  לממש  בכוונתו  או  בלעדית  שליטה  יש  לאדם  אם  רק  (שתיקבע 
בחומר האסור או בשיטה האסורה, או במקומות שבהם נמצא החומר האסור או 
השיטה האסורה); בתנאי שאם לאותו אדם אין שליטה בלעדית בחומר האסור 
השיטה  או  האסור  החומר  נמצאים  שבהם  במקומות  או  האסורה  בשיטה  או 
לנוכחותו  מודע  היה  האדם  אם  רק  תיקבע  קונסטרוקטיבית  החזקה  האסורה, 
של החומר האסור או השיטה האסורה והתכוון לממש את שליטתו בהם. אולם, 
לא תיקבע הפרה של תקנת מניעת סימום בספורט על סמך החזקה בלבד, אם 
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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 בספורט. על–אף כל 
הוראה הנוגדת להגדרה זו, רכישה (כולל באמצעי אלקטרוני או אחר) של חומר 

אסור או שיטה אסורה מהווה החזקה ע“י האדם שביצע את הרכישה.

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

שיטה אסורה: כל שיטה המתוארת כאסורה ברשימת החומרים האסורים.
חומר אסור: כל חומר או סדרת חומרים המתוארים כאסורים ברשימת החומרים 

האסורים.

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

דבריו בכתב או בעל–פה.

השעיה זמנית: ראה לעיל - השלכות בגין הפרת תקנת מניעת סימום בספורט.
גילוי פומבי או פרסום פומבי: ראה לעיל - השלכות בגין הפרת תקנת מניעת 

סימום בספורט.

החברות  המדינות  של  ייעודי  אזורי  גוף  בסמים:  שימוש  למניעת  אזורי  ארגון 
סימום  למניעת  הלאומית  תכניתם  של  מסוימים  תחומים  ולניהול  לתיאום  בו, 
בספורט, העשויה לכלול אימוץ ויישום תקנות למניעת סימום בספורט, תכנון 
ואיסוף דגימות, ניהול תוצאות, סקירת TUEs, ניהול דיונים משמעתיים והפעלת 

תכניות הדרכה ברמה אזורית.
גבוהה  בעדיפות  הנמצאים  ספורטאים  של  מאגר  רשומות:  בדיקות  מאגר 
ביותר - שיוקם בנפרד ברמה בינלאומית ע“י התאחדויות בינלאומיות, וברמה 
לבדיקות  הכפופים   - בסמים  שימוש  למניעת  לאומיים  ארגונים  ע“י  לאומית 
מרוכזות במהלך תחרויות ומחוץ להן במסגרת תכנית של חלוקת הבדיקות של 
ההתאחדות הבינלאומית או הארגון הלאומי למניעת סימום בספורט שבנדון, 
ולתקן   5.6 לסעיף  בהתאם  הימצאם  מקום  בדבר  מידע  לספק  נדרשים  ולפיכך 

הבינלאומי לבדיקות ולחקירות.

דגימה או מדגם: כל חומר ביולוגי שנאסף למטרות בקרת סימום.
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חותמים: גופים שחתמו על התקנון והסכימו לציית לו, בהתאם לסעיף 23.

חומר ספציפי )מוגדר(: ראה סעיף 4.2.2.

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

שימוש ע“י הספורטאי כדי לקבוע הפרה של תקנת מניעת שימוש בסמים.

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

הגשת תביעה.

חבלה )tampering(: שינוי למטרה בלתי הולמת או בדרך בלתי הולמת, הפעלת 
בכל  עיסוק  או  הטעיה  הפרעה,  הולמת,  בלתי  התערבות  הוגנת,  בלתי  השפעה 
הליכים  של  ביצוע  מניעת  או  תוצאות  שינוי  לצורך  מרמה  המהווה  התנהלות 

מקובלים.

קריטריונים  סמך  על  לבדיקה  מסוימים  ספורטאים  בחירת  מטרה:  בדיקת 
המפורטים בתקן הבינלאומי לבדיקות ולחקירות.

ספורט קבוצתי: ספורט שבו מותרת החלפת שחקנים במהלך תחרות.

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

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

ביצועים ספורטיביים.

TUE: פטור מטעמי שימוש רפואי, כמפורט בסעיף 4.4.

אמנת אונסק“ו: האמנה הבינלאומית נגד סימום בספורט, שאומצה ע“י העצרת 
הכללית ה–33 של אונסק“ו ב–19 באוקטובר 2005, כולל כל התיקונים שאומצו 
ע“י המדינות החברות באמנה לוועידת החברות באמנה הבינלאומית 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 שימוש בסמים.
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