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דבר יו"ר הוועד האולימפי בישראל
מניעת השימוש בסמים חותרת לשמר את ערכו הפנימי של הספורט.
ערך פנימי זה נקרא לעתים קרובות "הרוח הספורטיבית" ,זוהי
תמצית ההוויה האולימפית ,כך אנו משחקים בצורה הוגנת .תקנון
 — WADAהסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט ,המובא
בפניכם ,מאגד בתוכו את כל החוקים והתקנות הנוגעות לספורט בכלל ולעוסקים בו
בפרט.
הספורט האולימפי שומר על כללי משחק ברורים וקפדניים .אי לכך ,הוועד האולימפי
בישראל ,פועל כדי להבטיח ,שברגע יציאתכם לתחרות בינלאומית ,כמו גם השתתפותכם
בתחרות בארץ ,הנכם כשירים בכל ההיבטים :בריאותית ,פיסית ,מנטלית וכמובן ,נקיים
מחומרים אסורים.
כולנו שואפים שספורטאי וספורטאיות ישראל ,המהווים מודל וחיקוי לבני הנוער,
יגיעו להישגים גדולים אך ברור לכולנו ,שלא בכל מחיר.
בכל הקשור לסימום בספורט ,אין הקלות .עליכם למלא אחר כל ההוראות במלואן
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
המאבק נגד השימוש בחומרים אסורים בספורט נמשך ביתר שאת,
עם אפס סובלנות כלפי ספורטאים שהפרו את כללי מניעת הסמים
של  WADAושל .INADO
התקנון העולמי למניעת סימום של  ,WADAעודכן והותאם כדי להבטיח הגנה על זכותם
הבסיסית של ספורטאים להשתתף בתחרויות ספורט נקיות מסימום ,על-מנת להבטיח
שמירה על בריאותם ,לקדם הגינות ושוויון בספורט ולהבטיח אחידות של תכניות מניעת
ובקרת הסימום ברמה העולמית והלאומית.
התקנון העולמי והלאומי נכנסו לתוקפם ב 1-ינואר  .15לאחר שיח ושיג עם WADA
בוצעו התאמות נדרשות והתקנון הלאומי למניעת סימום בספורט  2017 -הוא הנוסח
העדכני והמחייב .עם זאת ,בהיות התקנון מתורגם ,הנוסח המשפטי הקובע הינו התקנון
של  WADAבשפה האנגלית אותו תוכלו למצוא באתרנו ,לצד מידע חשוב ורב ערך
נוסף בתחום הספורטיבי  http://www.inado.org.il/ובאפליקציה  israel nadoבאייפון
ובאנדרואיד.
בטוחני כי הספורט הישראלי והעוסקים בו מתנהלים באופן ראוי כמתחייב על-פי חוקי
הספורט ,טוהר המידות וטוהר הספורט .עם זאת ,הנני מבקש להדגיש ,כי מכם הספורטאים
 נשים וגברים כאחד  -מצופה לפעול ברוח הערכים האולימפיים ,להוות מודל לחיקויולייצג את מדינת ישראל בכבוד .זכרו עליכם באופן אישי חלה האחריות לכל הנכנס
לגופכם כמו גם אחריות על כל המעטפת התומכת בכם.
במלאת  26שנים לפעילות הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט בישראל ,הננו
מאחלים לכם הנאה והצלחה ספורטיבית פורצת גבולות.

בברכת ספורט נקי!
פרופסור שאול שרייבר ,יו"ר
הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט
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מטרה ,היקף וארגון התוכנית והקוד הלאומי
נגד סימום בספורט
מטרות הקוד לאומי נגד סימום בספורט והתוכנית העולמית נגד סימום בספורט
התומכת בו הן:
 הגנה על זכותם המהותית של ספורטאים להשתתף בספורט נטול סימום ולפיכך
קידום בריאות ,הגינות ושוויון עבור ספורטאים ברחבי העולם
 הבטחת תוכניות אחידות ,מתואמות ויעילות נגד סימום ברמה הבינלאומית וברמה
הארצית ביחס לאיתור ,להרתעה ולמניעת סימום בספורט.

רציונאל מהותי לקוד נגד סימום בספורט
תוכניות נגד סימום בספורט מבקשות לשמר את ערכו הטבוע של הספורט ,המכונה
לעתים קרובות "רוח ספורטיבית" .זוהי מהות האולימפיות ,המרדף אחר מצוינות
אנושית דרך שכלול מסור של כישרונותיו הטבעיים של כל אדם ואדם .כך משחקנו
אמיתי .הרוח הספורטיבית היא שיבוח הרוח ,הגוף והנפש האנושיים והיא משתקפת
בערכים שאנו מוצאים בספורט ודרכו ,לרבות:
 אתיקה ,משחק הוגן וכנות
 בריאות
 מצוינות בביצוע
 אופי וחינוך
 הנאה ואושר
 עבודת צוות
 מסירות ומחויבות
 כבוד לכללים ולחוקים
 כבוד לעצמי ולמשתתפים אחרים
 אומץ
 קהילה וסולידאריות
הסימום בספורט מנוגד במהותו לרוח הספורטיבית.
על מנת להיאבק בסימום בספורט בקידום הרוח הספורטיבית ,הקוד מחייב כל אחד
מהארגונים נגד סימום בספורט לפתח וליישם תוכניות הסברה ומניעה לספורטאים,
לרבות נוער וסגל תמיכה בספורטאים.
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חלק  1בקרת סימום בספורט

מבוא
חלק  1בקוד מפרט כללים ועקרונות ספציפיים נגד סימום בספורט המחייבים
את ציות הארגונים האחראיים לאימוץ ,להחלה או לאכיפת כללים נגד סימום
בספורט במסגרת סמכותם ,למשל ,הוועדה האולימפית הבינלאומית ,הוועדה
הפראלימפית הבינלאומית ,ההתאחדויות הבינלאומיות ,ועדות אולימפיות
ופראלימפיות ארציות ,ארגוני אירוע ראשי וארגונים ארציים נגד סימום
בספורט .כל הארגונים הללו מכונים יחד ארגונים נגד סימום בספורט.
כל תניות הקוד מחייבות במהותן ועל כל אחד מהארגונים נגד סימום בספורט,
מהספורטאים ומהאנשים האחרים לציית להן בהתאם להקשר ,אולם הקוד לא
מחליף או שולל את הצורך באימוץ כללים מקיפים נגד סימום על ידי כל אחד
מארגונים אלה .אף שעל כל אחד מהארגונים נגד סימום בספורט לשלב בכלליו
שלו חלק מתניות הקוד בלא שינוי מהותי ,תניות אחרות בקוד קובעות עקרונות
מנחים מחייבים המאפשרים גמישות בגיבוש כללים על ידי כל אחד מהארגונים
נגד סימום בספורט או מבססות דרישות המחייבות את הציות של כל אחד
מהארגונים נגד סימום בספורט ,אם כי אין צורך בחזרה עליהן בכלליו שלו.
כללים נגד סימום בספורט ,ככללי תחרות ,הם כללי ספורט החלים על התנאים
בהם משוחק הספורט .ספורטאים או אנשים אחרים מסכימים לכללים אלה
כתנאי להשתתפות וייכבלו לכללים אלה .כל אחד מהחותמים יקבע כללים
והליכים לווידוא שכל הספורטאים והאנשים האחרים בסמכות החותם וארגוניו
החברים ייודעו ויסכימו להיכבל לכללים התקפים של הארגונים הרלוונטיים נגד
סימום בספורט.
כל אחד מהחותמים יקבע כללים והליכים לווידוא שכל הספורטאים או האנשים
האחרים בסמכות החותם וארגוניו החברים יסכימו להפצת נתוניהם הפרטיים
כנדרש או מורשה בקוד וייכבלו ויצייתו לכללי הקוד ושהשלכות הולמות יושתו
על ספורטאים ועל אחרים שלא יצייתו לכללים אלה .כללים והליכים תלויי–
ספורט ספציפי אלה ,שנועדו לאכיפה גלובאלית ואחידה של כללים נגד סימום
בספורט ,נבדלים בטבעם מהליכים פליליים ואזרחיים .הם לא נועדו להכפפה או
להגבלה מצד כל דרישה ארצית ואמת מידה חוקית החלות על הליכים שכאלה,
אף שנועדו להחלה באופן המכבד את עקרונות המידתיות וזכויות יסוד .בבחינת
העובדות והחוק במקרה מסוים ,על כל הערכאות ,הפאנלים לשימוע בוררות
וגופי השיפוט האחרים להיות מודעים ולכבד את טבעם הייחודי של הכללים נגד
 | 14סימום בספורט אשר בקוד ואת העובדה שכללים אלה מייצגים את הקונסנזוס

סעיף  1הגדרות סימום בספורט
סימום בספורט מוגדר כקרות אחת או יותר מהפרות כלל נגד סימום בספורט
המפורטות בסעיפים  2.10-2.1לקוד.
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של קשת רחבה של בעלי עניין ברחבי העולם המעוניינים בספורט הוגן.

סעיף  2הפרות כלל נגד סימום בספורט
מטרת סעיף  2היא פירוט הנסיבות וההתנהלות המהוות הפרות כלל נגד סימום
בספורט .שימועים במקרי סימום יתנהלו בהתאם לקביעה ,לפיה אחד או יותר
מהכללים הספציפיים הללו הופרו.
ספורטאים או אנשים אחרים יהיו אחראיים לידיעה מה מהווה הפרת כלל נגד
סימום בספורט ומהם החומרים והשיטות שנכללו ברשימה האסורה.
האמור להלן מהווה הפרות כלל נגד סימום בספורט:
 2.1נוכחות חומר אסור או המטבוליטים או הסמנים שלו בדגימה של
ספורטאי
 2.1.1חובתו האישית של כל אחד מהספורטאים היא הווידוא שלא
ייכנס לגופו כל חומר אסור .ספורטאים אחראיים לכל חומר אסור
או למטבוליטים או לסמנים שלו שיימצאו בדגימותיהם .לפיכך,
אין צורך בהוכחת כוונה ,אשמה ,רשלנות או שימוש במודע מצד
הספורטאי על מנת לקבוע הפרת כלל נגד סימום בספורט בהתאם
לסעיף .2.1
 2.1.2הוכחה מספקת להפרת כלל נגד סימום בספורט בהתאם לסעיף
 2.1נקבעת לפי מה מהאמור להלן :נוכחות חומר אסור או
המטבוליטים או הסמנים שלו בדגימה א' של ספורטאי כאשר
הספורטאי מוותר על ניתוח דגימה ב' ודגימה ב' אינה מנותחת;
או כאשר דגימה ב' של הספורטאי מנותחת וניתוח דגימה ב' של
הספורטאי מאשר את נוכחות החומר האסור או המטבוליטים או
הסמנים שלו שנמצאה בדגימה א' של הספורטאי; או כאשר דגימה
ב' של הספורטאי מחולקת לשני בקבוקונים וניתוח הבקבוקון
השני מאשר את נוכחות החומר האסור או המטבוליטים או
הסמנים שלו שנמצאה בבקבוקון הראשון.
 .2.1.3למעט החומרים להם זוהה ספציפית סף כמותי ברשימה האסורה,
נוכחות כל כמות חומר אסור או המטבוליטים או הסמנים שלו
בדגימה של ספורטאי תהווה הפרת כלל נגד סימום בספורט.
 .2.1.4כחריג לכלל הכללי בסעיף  ,2.1הרשימה האסורה או אמות המידה | 15
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הבינלאומיות עשויות לקבוע קריטריונים מיוחדים לאומדן
חומרים אסורים הניתנים לייצור גם באופן אנדוגני.
2.2

שימוש או ניסיון שימוש של ספורטאי בחומר אסור או בשיטה אסורה
 2.2.1מחובתו האישית של כל אחד מהספורטאים לוודא שאף חומר
אסור לא ייכנס לגופו ושלא ייעשה שימוש באף שיטה אסורה.
לפיכך ,אין צורך בהוכחת כוונה ,אשמה ,רשלנות או שימוש במודע
מצד הספורטאי על מנת לקבוע הפרת כלל נגד סימום בספורט
בשל שימוש בחומר אסור או בשיטה אסורה.
 2.2.2ההצלחה או הכישלון של השימוש או של ניסיון השימוש בחומר
אסור או בשיטה אסורה אינם רלוונטיים .די בעובדה שנעשה
שימוש או ניסיון שימוש בחומר האסור או בשיטה האסורה על
מנת להפר כלל נגד סימום בספורט.

 2.3התחמקות ,סירוב או אי התייצבות לאיסוף דגימה
התחמקות מאיסוף דגימה ,או בלא הצדקה משכנעת ,סירוב או אי התייצבות
לאיסוף דגימה לאחר יידוע כמורשה בכללים תקפים נגד סימום בספורט.
 2.4כשלי מיקום
כל שילוב של שלוש בדיקות שהוחמצו ו/או כשלי הגשה ,כהגדרתם באמת המידה
הבינלאומית לבדיקות ולחקירות ,בתוך תקופה בת שנים עשרה חודשים על ידי
ספורטאי במאגר בדיקות רשום.
 2.5חבלה או ניסיון חבלה בכל חלק בבקרת הסימום
התנהלות החותרת תחת תהליך בקרת הסימום אך שלא הייתה נכללת באופן
אחר בהגדרת השיטות האסורות .חבלה תכלול ,בין היתר ,התערבות מכוונת
או ניסיון התערבות מכוון מול גורם רשמי של בקרת סימום ,מסירת מידע כוזב
לארגון נגד סימום בספורט או הפחדה או ניסיון הפחדה של עד אפשרי.
2.6
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החזקת חומר אסור או שיטה אסורה
 2.6.1החזקת כל חומר אסור או שיטה אסורה על ידי ספורטאי בתחרות,
או החזקת ספורטאי שלא בתחרות כל חומר אסור או שיטה אסורה
האסורים שלא בתחרות ,אלא אם הספורטאי מוכיח שההחזקה
תואמת לפטור לשימוש טיפולי שהוענק בהתאם לסעיף  4.4או
להצדקה מקובלת אחרת.

2.7

סחר או ניסיון סחר בכל חומר אסור או שיטה אסורה

2.8

מתן או ניסיון מתן כל חומר אסור או שיטה אסורה לכל ספורטאי
בתחרות ,או מתן כל חומר אסור או שיטה אסורה האסורים שלא
בתחרות לכל ספורטאי שלא בתחרות

 2.9שותפות לדבר עבירה
סיוע ,עידוד ,עזרה ,קשירת קשר ,טיוח או כל סוג אחר של שותפות לדבר עבירה
הכרוכה בהפרת כלל נגד סימום בספורט ,ניסיון להפרת כלל נגד סימום בספורט
או הפרת סעיף  10.12.1על ידי אדם אחר.
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 2.6.2החזקת כל חומר אסור או שיטה אסורה על ידי תומך בספורטאי
בתחרות ,או החזקת תומך בספורטאי שלא בתחרות כל חומר
אסור או שיטה אסורה האסורים שלא בתחרות ,אלא אם התומך
בספורטאי מוכיח שההחזקה תואמת לפטור לשימוש טיפולי
שהוענק בהתאם לסעיף  4.4או להצדקה מקובלת אחרת.

 2.10קשר אסור
קשר של ספורטאי או של אדם אחר הכפוף לסמכות ארגון נגד סימום בספורט
בתפקיד מקצועי או הנוגע לספורט עם כל תומך בספורטאי אשר:
 2.10.1במידה וכפוף לסמכות ארגון נגד סימום בספורט ,מרצה תקופת
אי כשירות; או
 2.10.2במידה ואינו כפוף לסמכות ארגון נגד סימום בספורט וכאשר אי
כשירות לא טופלה בתהליך ניהול תוצאות בכפוף לקוד ,הורשע או
נמצא בהליך פלילי ,משמעתי או מקצועי כמי שעסק בהתנהלות
שהייתה מהווה הפרת כללים נגד סימום בספורט לו היו כללי
הקוד חלים על אדם זה .מעמד אי הכשירות של אדם שכזה יהיה
תקף לארוך מבין שש שנים מההחלטה הפלילית ,המקצועית
או המשמעתית לבין משך הענישה הפלילית ,המשמעתית או
המקצועית שהושתה; או
 2.10.3משמש כיסוי או מתווך עבור אדם המתואר בסעיף  2.10.1או
.2.10.2
על מנת שתנייה זו תחול ,חלה חובת יידועו של הספורטאי או
האדם האחר בעבר בכתב על ידי ארגון נגד סימום בספורט
עם סמכות שיפוט לגבי הספורטאי או האדם האחר ,או על ידי | 17
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 ,WADAבאשר למעמד אי הכשירות של התומך בספורטאי ובאשר
להשלכה האפשרית של קשר אסור ויכולתם של ספורטאי או של
אדם אחר זה להימנע מהקשר באופן סביר .הארגון נגד סימום
בספורט אף ישקיע מאמצים סבירים ביידוע התומך בספורטאי
נשוא ההודעה לספורטאי או לאדם האחר שהינו רשאי ,בתוך 15
יום ,לפנות לארגון נגד סימום בספורט כדי להסביר שהקריטריונים
המתוארים בסעיפים  2.10.1ו– 2.10.2לא חלים עליו( .מבלי לגרוע
מסעיף  ,17סעיף זה חל כאשר התנהלותו של התומך בספורט
שהובילה לאי כשירות אירעה בטרם מועד התוקף המפורט בסעיף
).25
נטל ההוכחה שכל קשר עם תומך בספורטאי המתואר בסעיף
 2.10.1או  2.10.2אינו נובע מתפקיד מקצועי או נוגע לספורט יוטל
על הספורטאי או על האדם האחר.
ארגונים נגד סימום בספורט המודעים לסגל תמיכה בספורטאי
העונה על הקריטריונים המתוארים בסעיף  2.10.2 ,2.10.1או
 2.10.3יגישו מידע זה ל–.WADA
סעיף  3הוכחת סימום
 3.1נטלי הוכחה ואמות מידה להוכחה
הארגון נגד סימום בספורט יישא בנטל הוכחת הפרת כלל נגד סימום .אמת
המידה להוכחה תהיה האם הארגון נגד סימום בספורט הוכיח הפרת כלל
לשביעות רצונו הסבירה של פאנל השימוע ,תוך התחשבות בחומרת ההאשמה.
אמת מידה זו להוכחה בכל המקרים גדולה מעצם מאזן ההסתברות אך קטנה
מההוכחה מעבר לספק סביר .כאשר הקוד מטיל את נטל ההוכחה על הספורטאי
או על האדם האחר שהפר לכאורה כלל נגד סימום בספורט להזמת הנחה או
להוכחת עובדות או נסיבות מפורטות ,אמת המידה להוכחה תהיה לפי מאזן
רווחיות.

 3.2שיטות קביעות עובדות והנחות
ניתן לקבוע עובדות הנוגעות להפרות כלל נגד סימום בספורט בכל אמצעי אמין,
לרבות הודאות .במקרי סימום בספורט יחולו כללי ההוכחה להלן:
 3.2.1ההנחה היא ששיטות אנליטיות או מגבלות החלטה שאישרה
 WADAלאחר היוועצות במסגרת הקהילה המדעית הרלוונטית
ואשר הוכפפו לביקורת עמיתים הינן תקפות מדעית .כל ספורטאי
| 18
או אדם אחר המבקש להזים הנחה זו של תקפות מדעית ,כתנאי
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מוקדם לכל ערעור שכזה ,יידע תחילה את  WADAבאשר לערעור
ולבסיס הערעור .בית הדין לבוררות בספורט ,מיוזמתו שלו ,רשאי
אף הוא ליידע את  WADAבאשר לכל ערעור שכזה .לבקשתה
של  WADAימנה פאנל בית הדין לבוררות בספורט מומחה מדעי
הולם לסיוע לפאנל בבחינת הערעור.
בתוך  10ימים מקבלת  WADAהודעה שכזו ומקבלתה את תיק
בית הדין לבוררות בספורט WADA ,אף תהיה זכאית להתערב
כצד ,להופיע כידידת בית המשפט או להעיד בהליך שכזה באופן
אחר.
 3.2.2ההנחה היא שמעבדות בהסמכת  WADAומעבדות אחרות
באישורה ערכו ניתוח דגימה והליכי משמורת בהתאם לאמת
המידה הבינלאומית למעבדות .הספורטאי או האדם האחר
רשאים להזים הנחה זו בהוכחת סטייה מאמת המידה הבינלאומית
למעבדה שיכולה הייתה באופן סביר לגרום לממצא האנליטי
השלילי.
במידה והספורטאי או האדם האחר מזים את ההנחה הקודמת
בהראותו סטייה מאמת המידה הבינלאומית למעבדה שיכולה
הייתה באופן סביר לגרום לממצא האנליטי השלילי ,הארגון נגד
סימום בספורט יישא בנטל ההוכחה שסטייה זו לא גרמה לממצא
האנליטי השלילי.
 3.2.3סטיות מכל אמת מידה בינלאומית אחרת או מכל כלל או מדיניות
נגד סימום בספורט המפורטים בקוד או בכללי ארגון נגד סימום
בספורט שלא גרמה לממצא אנליטי שלילי או להפרה אחרת של
כלל נגד סימום בספורט לא תפגע בתקפות ראיות או תוצאות
אלה .במידה והספורטאי או האדם האחר יוכיח סטייה מאמת
מידה בינלאומית אחרת או מכלל או ממדיניות נגד סימום
בספורט שיכולה הייתה באופן סביר לגרום להפרת כלל נגד סימום
בספורט בשל ממצא אנליטי שלילי או הפרה אחרת של כלל נגד
סימום בספורט ,הארגון נגד סימום בספורט יישא בנטל ההוכחה
שסטייה זו לא גרמה לממצא האנליטי השלילי או לבסיס העובדתי
להפרת הכלל נגד סימום בספורט.
 3.2.4העובדות שייקבעו בהחלטת בית משפט או טריבונאל משמעתי
מקצועי בעל סמכות שיפוט שאינה כפופה לערעור תלוי ועומד
תהווה הוכחה בלתי ניתנת להפרכה נגד הספורטאי או האדם
האחר לו נוגעת החלטת העובדות ,אלא אם הספורטאי או האדם | 19
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האחר יוכיח שההחלטה הפרה עקרונות צדק טבעי.
 3.2.5פאנל השימוע בשימוע בנוגע להפרת כלל נגד סימום בספורט רשאי
להסיק מסקנה נגד הספורטאי או האדם האחר שנקבע שהפר כלל
נגד סימום בספורט בהתבסס על סירובו של הספורטאי או של
האדם האחר ,לאחר בקשה במועד סביר בטרם השימוע ,להופיע
בשימוע (אישית או בטלפון בהתאם להוראת פאנל השימוע)
ולענות על שאלות פאנל השימוע או הארגון נגד סימום בספורט
הטוען להפרת הכלל נגד סימום.

סעיף  4הרשימה האסורה
 4.1פרסום ותיקון הרשימה האסורה
 WADAתפרסם את הרשימה האסורה ,בתדירות הנחוצה ולא פחות מפעם בשנה,
כאמת מידה בינלאומית .תוכנם המוצע של הרשימה האסורה ושל כל התיקונים
יסופק בכתב בהקדם לכל החותמים והממשלות לתגובה ולהתייעצות .כל אחת
מהגרסאות השנתיות של הרשימה האסורה ושל התיקונים תופץ בהקדם על
ידי  WADAלכל אחד מהחותמים ,מהמעבדות בהסמכת או באישור WADA
והממשלות ותפורסם באתר  WADAוכל אחד מהחותמים ינקוט בצעדים הולמים
להפצת הרשימה האסורה לחבריו ולבוחריו .כלליו של כל אחד מהארגונים נגד
סימום בספורט יפרטו כי ,אלא אם נקבע אחרת ברשימה האסורה או בתיקון,
הרשימה האסורה והתיקונים יהפכו תקפים בהתאם לכללי הארגון שלושה
חודשים מפרסום הרשימה האסורה על ידי  WADAבלא צורך בכל פעולה נוספת
מצד הארגון נגד סימום בספורט.
 4.2חומרים אסורים ושיטות אסורות המזוהים ברשימה האסורה
 4.2.1חומרים אסורים ושיטות אסורות
הרשימה האסורה תזהה את החומרים האסורים ואת השיטות
האסורות האסורים כסימום בספורט בכל עת (הן בתחרות והן
שלא בתחרות) בשל יכולתם לשפר ביצועים בתחרויות עתידיות
או להסוות פוטנציאל ,וחומרים ושיטות האסורים בתחרות בלבד.
 WADAרשאית להרחיב את הרשימה האסורה לענף ספורט
מסוים .חומרים אסורים ושיטות אסורות עשויים להיכלל ברשימה
האסורה לפי קטגוריה כללית (למשל ,סוכנים אנאבוליים) או לפי
התייחסות ספציפית לחומר או לשיטה מסוימים.
 4.2.2חומרים מפורטים
למטרות החלת סעיף  ,10כל החומרים האסורים יהיו חומרים
| 20
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והממריצים ,האנטגוניסטים והמודולטורים ההורמונאליים שזוהו
ככאלה ברשימה האסורה .קטגוריית החומרים המפורטים לא
תכלול שיטות אסורות.
 4.2.3דרגות חומרים אסורים חדשות
במידה ותרחיב  WADAאת הרשימה האסורה בהוספת דרגת
חומרים אסורים חדשה בהתאם לסעיף  ,4.1הוועדה הבכירה
של  WADAתקבע האם החומרים האסורים בדרגת החומרים
האסורים החדשה ,כולם או מקצתם ,ייחשבו לחומרים מפורטים
בהתאם לסעיף .4.2.2
 4.3קריטריונים להכללת חומרים ושיטות ברשימה האסורה
בהחלטה האם לכלול חומר או שיטה ברשימה האסורה תשקול  WADAאת
הקריטריונים להלן:
 4.3.1חומר או שיטה יישקלו להכללה ברשימה האסורה במידה ו–
 ,WADAלשיקול דעתה הבלעדי ,תקבע שהחומר או השיטה עונים
על שניים משלושת הקריטריונים הבאים:
 4.3.1.1עדות רפואית או מדעית אחרת ,השפעה או ניסיון
פרמקולוגיים ,לפיהם החומר או השיטה ,לבדם או
בשילוב עם חומרים אחרים או עם שיטות אחרות,
מסוגלים לשפר או משפרים ביצועים ספורטיביים;
 4.3.1.2עדות רפואית או מדעית אחרת ,השפעה או ניסיון
פרמקולוגיים ,לפיהם השימוש בחומר או בשיטה מהווה
סיכון בריאותי ממשי או אפשרי לספורטאי;
 4.3.1.3קביעת  WADAשהשימוש בחומר או בשיטה מפרים את
הרוח הספורטיבית המתוארת במבוא לקוד.
 4.3.2חומר או שיטה אף ייכללו ברשימה האסורה במידה ותקבע
 WADAשישנם עדות רפואית או מדעית אחרת ,השפעה או ניסיון
פרמקולוגיים ,לפיהם החומר או השיטה עלולים להסוות את
השימוש בחומרים אסורים אחרים או בשיטות אסורות אחרות.
 4.3.3קביעת  WADAבאשר לחומרים האסורים ולשיטות האסורות
שייכללו ברשימה האסורה ,לסיווג חומרים בקטגוריות ברשימה
האסורה ולסיווג חומרים כאסורים בכל עת או בתחרות בלבד
אינה סופית ולא תהיה כפופה לערעור על ידי ספורטאי או אדם
אחר בהתבסס על טיעון לפיו החומר או השיטה לא היו סוכן
מסווה ולא יכולים היו לשפר ביצועים ,להוות סיכון בריאותי או
להפר את הרוח הספורטיבית.
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4.4

פטור לשימוש טיפולי )Therapeutic Use Exemptio (TUE's

 4.4.1נוכחות חומר אסור או המטבוליטים או הסמנים שלו ו/או השימוש
או ניסיון השימוש ,ההחזקה או מתן או ניסיון מתן חומר אסור או
שיטה אסורה לא ייחשבו להפרת כלל נגד סימום בספורט במידה
ויתאימו לתניות פטור לשימוש טיפולי ( )TUEשניתן בהתאם
לאמת המידה הבינלאומית לפטור לשימוש טיפולי.
 4.4.2על ספורטאי שאינו ספורטאי ברמה בינלאומית לבקש פטור
לשימוש טיפולי מארגונו הארצי נגד סימום בספורט .במידה
והארגון הארצי דוחה את הבקשה ,הספורטאי רשאי לערער אך
ורק לגוף הערר הארצי המתואר בסעיפים  13.2.2ו–.13.2.3
 4.4.3על ספורטאי שהינו ספורטאי ברמה בינלאומית לפנות להתאחדות
הבינלאומית שלו.
 4.4.3.1כאשר הספורטאי כבר מחזיק בפטור לשימוש טיפולי
שהוענק על ידי הארגון הארצי שלו נגד סימום בספורט
לחומר או לשיטה האמורים ,במידה ופטור לשימוש
טיפולי זה עונה על הקריטריונים המפורטים באמת
המידה הבינלאומית לפטור לשימוש טיפולי ,ההתאחדות
הבינלאומית מחויבת בהכרה בו .במידה וההתאחדות
הבינלאומית סבורה שהפטור לשימוש טיפולי לא עונה
על הקריטריונים הללו ומסרבת להכיר בו ,עליה ליידע
בהקדם את הספורטאי ואת ארגונו הארצי נגד סימום
בספורט ,בתוספת נימוקים .לרשות הספורטאי או
הארגון הארצי נגד סימום בספורט יעמדו  21יום מיידוע
זה להפניית הסוגיה לבחינת .WADA
במידה והסוגיה תופנה לבחינת  ,WADAהפטור לשימוש
טיפולי שהעניק הארגון הארצי נגד סימום בספורט
יישאר תקף לבדיקות בתחרות ושלא בתחרות ברמה
ארצית (אך לא יהיה תקף לתחרות ברמה בינלאומית)
עד להחלטת  .WADAבמידה והסוגיה לא תופנה לבחינת
 ,WADAתוקף הפטור לשימוש טיפולי יפקע לכל מטרה
שהיא בפקיעת מועד הבחינה בן  21הימים.
 4.4.3.2במידה וטרם הוענק לספורטאי פטור לשימוש טיפולי
על ידי ארגונו הארצי נגד סימום בספורט לחומר
או לשיטה האמורים ,על הספורטאי לפנות ישירות
להתאחדות הבינלאומית שלו לפטור לשימוש טיפולי
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מיד עם התעוררות הצורך .במידה וההתאחדות
הבינלאומית (או הארגון הארצי נגד סימום בספורט,
כאשר הסכים לבקשה מטעם ההתאחדות הבינלאומית)
דוחה את בקשת הספורטאי ,עליה ליידע בהקדם את
הספורטאי ,בתוספת נימוקים .במידה וההתאחדות
הבינלאומית מסכימה לבקשת הספורטאי ,עליה ליידע
לא רק את הספורטאי אלא גם את ארגונו הארצי נגד
סימום בספורט ובמידה והארגון הארצי נגד סימום
בספורט סבור שהפטור לשימוש טיפולי לא עונה על
הקריטריונים המפורטים באמת המידה הבינלאומית
לפטור לשימוש טיפולי ,עומדים לרשותו  21יום מיידוע
זה להפניית הסוגיה לבחינת  .WADAבמידה והארגון
הארצי נגד סימום בספורט מפנה את הסוגיה לבחינת
 ,WADAהפטור לשימוש טיפולי שהעניקה ההתאחדות
הבינלאומית נותר תקף לבדיקות בתחרות ושלא בתחרות
ברמה בינלאומית (אך אינו תקף לתחרות ברמה ארצית)
עד להחלטת  .WADAבמידה והארגון הארצי נגד סימום
בספורט לא מפנה את הסוגיה לבחינת  ,WADAהפטור
לשימוש טיפולי שהעניקה ההתאחדות הבינלאומית
הופך תקף גם לתחרות ברמה ארצית בפקיעת מועד
הבחינה בן  21הימים.
 4.4.4ארגון אירוע ראשי רשאי לחייב ספורטאים לפנות אליו בבקשת
פטור לשימוש טיפולי במידה וברצונם להשתמש בחומר אסור או
בשיטה אסורה בנוגע לאירוע .במקרה זה:
 4.4.4.1על ארגון האירוע הראשי לוודא שישנו תהליך זמין
לספורטאי לבקשת פטור לשימוש טיפולי במידה וטרם
קיבל פטור .במידה והפטור מוענק ,הוא תקף לאירוע
שלו בלבד.
 4.4.4.2כאשר הספורטאי כבר מחזיק בפטור לשימוש טיפולי
שהוענק על ידי ארגונו הארצי נגד סימום בספורט,
במידה ופטור זה עונה על הקריטריונים המפורטים
באמת המידה הבינלאומית לפטור לשימוש טיפולי,
ארגון האירוע הראשי מחויב בהכרה בו .במידה
וארגון האירוע הראשי מחליט שהפטור לא עונה על
הקריטריונים הללו ולכן מסרב להכיר בו ,עליו ליידע | 23
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4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8
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בהקדם את הספורטאי ,תוך הסברת סיבותיו.
 4.4.4.3הספורטאי רשאי לערער על החלטת ארגון אירוע ראשי
שלא להכיר או שלא להעניק פטור לשימוש טיפולי אך
ורק בפני גוף עצמאי שהקים או מינה ארגון האירוע
הראשי למטרה זו .במידה והספורטאי לא מערער (או
במידה והערעור נדחה) ,הוא אינו רשאי להשתמש
בחומר או בשיטה האמורים בנוגע לאירוע ,אך כל פטור
לשימוש טיפולי שהעניקו ארגונו הארצי נגד סימום
בספורט או התאחדות בינלאומית לאותם חומר או
שיטה נותר תקף מחוץ לאותו אירוע.
במידה וארגון נגד סימום בספורט בוחר לאסוף דגימה מאדם שאינו
ספורטאי ברמה בינלאומית או לאומית ואותו אדם משתמש בחומר
אסור או בשיטה אסורה מסיבות טיפוליות ,הארגון נגד סימום
בספורט רשאי להתיר לו לבקש פטור רטרואקטיבי לשימוש טיפולי.
 WADAמחויבת בבחינת החלטת התאחדות בינלאומית שלא
להכיר בפטור לשימוש טיפולי שהעניק ארגון ארצי נגד סימום
בספורט המופנית אליה על ידי הספורטאי או על ידי ארגונו
הארצי .בנוסף WADA ,מחויבת בבחינת החלטת התאחדות
בינלאומית להעניק פטור המופנית אליה על ידי ארגונו הארצי של
הספורטאי WADA .רשאית לבחון כל החלטת פטור אחרת בכל
עת ,בין לבקשת המושפעים הימנה ובין מיוזמתה שלה .במידה
והחלטת הפטור לשימוש טיפולי הנבחנת עונה על הקריטריונים
המפורטים באמת המידה הבינלאומית לפטור לשימוש טיפולי,
 WADAלא תתערב בה .במידה והחלטת הפטור לא עונה על
קריטריונים אלה WADA ,תהפוך אותה.
הספורטאי או ארגונו הארצי נגד סימום בספורט רשאים לערער
על כל החלטת פטור על ידי התאחדות בינלאומית (או על ידי
ארגון ארצי נגד סימום בספורט כאשר הסכים לשקול את הבקשה
מטעם התאחדות בינלאומית) שאינה נבחנת על ידי  ,WADAאו
הנבחנת על ידי  WADAאך אינה נהפכת לאחר הבחינה ,אך ורק
בפני בית הדין לבוררות בספורט.
הספורטאי ,הארגון הארצי נגד סימום בספורט ו/או ההתאחדות
הבינלאומית המושפעים רשאים לערער על החלטת  WADAלהפוך
החלטת פטור לשימוש טיפולי ,אך ורק בפני בית הדין לבוררות
בספורט.

 4.5תוכנית ניטור
 ,WADAתוך היוועצות בחותמים ובממשלות ,תקבע תוכנית ניטור בנוגע
לחומרים שאינם כלולים ברשימה האסורה אך אשר ברצונה של  WADAלנטר
אותם על מנת לאתר דפוסי ניצול לרעה בספורט WADA .תפרסם ,בטרם כל
בדיקה ,את החומרים שינוטרו .מעבדות ידווחו ל– WADAעל מקרי השימוש
המדווח או הנוכחות המאותרת של חומרים אלה באופן תקופתי על בסיס ממוצע
לפי ספורט והאם הדגימות נאספו בתחרות או שלא בתחרות .דיווחים אלה
לא יכללו מידע נוסף באשר לדגימות ספציפיות WADA .תנגיש להתאחדויות
בינלאומיות ולארגונים ארציים נגד סימום בספורט ,לפחות פעם בשנה ,מידע
סטטיסטי ממוצע לפי ספורט בנוגע לחומרים הנוספים WADA .תיישם אמצעים
לווידוא השמירה על אלמוניות קפדנית של הספורטאים ביחס לדיווחים אלה.
השימוש המדווח או הנוכחות המאותרת של חומר מנוטר לא יהוו הפרת כלל
נגד סימום בספורט.
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 4.4.9אי נקיטת פעולה במועד סביר לגבי בקשה שהוגשה כהלכה
להענקה/הכרה בפטור לשימוש טיפולי או לבחינת החלטת פטור
תיחשב לדחיית הבקשה.

סעיף  5בדיקות וחקירות
 5.1מטרת הבדיקות והחקירות
בדיקות וחקירות יבוצעו רק למטרות נוגדות סימום בספורט.
 5.1.1בדיקות יבוצעו להשגת ראיה אנליטית באשר לציות הספורטאי
(או אי ציותו) לאיסור הנוקשה של הקוד על נוכחות/שימוש
בחומר אסור או בשיטה אסורה.
 5.1.2חקירות יבוצעו:
(א) בנוגע לממצאים חריגים ולממצאי דרכון שליליים ,בהתאם
לסעיפים  7.4ו– 7.5בהתאמה ,באיסוף מודיעין או ראיות
(לרבות ,במיוחד ,ראיות אנליטיות) על מנת לקבוע האם
התרחשה הפרת כלל נגד סימום בספורט בהתאם לסעיף 2.1
ו/או לסעיף  ;2.2וכן
(ב) בנוגע לאינדיקציות אחרות להפרות אפשריות של כלל נגד
סימום בספורט ,בהתאם לסעיפים  7.6ו– ,7.7באיסוף מודיעין
או ראיות (לרבות ,במיוחד ,ראיות שאינן אנליטיות) על מנת
לקבוע האם התרחשה הפרת כלל נגד סימום בספורט בהתאם
לאיזה מסעיפים .2.10-2.2
| 25
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 5.2היקף הבדיקות
כל ספורטאי עשוי להידרש לספק דגימה בכל עת ובכל מקום על ידי כל ארגון
נגד סימום בספורט ולו סמכות בדיקה לגביו .בכפוף למגבלות תחום השיפוט
לבדיקות אירוע המפורטות בסעיף :5.3
 5.2.1כל אחד מהארגונים הארציים נגד סימום בספורט יחזיק בסמכות
בדיקה בתחרות ושלא בתחרות לגבי כל הספורטאים שהינם
אזרחים ,תושבים ,בעלי רישיון או חברי ארגוני ספורט מאותה
מדינה או הנוכחים במדינת הארגון.
 5.2.2כל אחת מההתאחדויות הבינלאומיות תחזיק בסמכות בדיקה
בתחרות ושלא בתחרות לגבי כל הספורטאים הכפופים לכלליה,
לרבות המשתתפים באירועים בינלאומיים או המשתתפים
באירועים עליהם חלים כללי אותה התאחדות בינלאומית ,או
החברים או בעלי רישיון של אותה התאחדות בינלאומית או של
ההתאחדויות הארציות החברות בה ,או חבריהן.
 5.2.3כל אחד מארגוני האירוע הראשי ,לרבות הוועדה האולימפית
הבינלאומית והוועדה הפראלימפית הבינלאומית ,יחזיק בסמכות
בדיקה בתחרות לגבי אירועיו וסמכות בדיקה שלא בתחרות
לגבי כל הספורטאים הרשומים לאחד מאירועיו העתידיים או
שהוכפפו באופן אחר לסמכות הבדיקה של ארגון אירוע ראשי
לאירוע עתידי.
 WADA 5.2.4תחזיק בסמכות בדיקה בתחרות ושלא בתחרות כמפורט
בסעיף .20
 5.2.5ארגונים נגד סימום בספורט רשאים לבדוק כל ספורטאי שלא
פרש לגביו הם מחזיקים בסמכות בדיקה ,לרבות ספורטאים
המרצים תקופת אי כשירות.
 5.2.6במידה והתאחדות בינלאומית או ארגון אירוע ארצי מאצילים
או מעבירים בחוזה כל חלק מהבדיקות לארגון ארצי נגד סימום
בספורט (במישרין או דרך התאחדות ארצית) ,ארגון ארצי זה
רשאי לאסוף דגימות נוספות או להורות למעבדה לבצע סוגי
ניתוח נוספים על חשבון הארגון הארצי .ההתאחדות הבינלאומית
או ארגון האירוע הראשי ייודעו במידה וייאספו דגימות נוספות
או יבוצעו סוגי ניתוח נוספים.
5.3
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בדיקת אירוע
 5.3.1למעט כמפורט אחרת להלן ,ארגון אחד בלבד יהיה אחראי לייזום

5.4
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ולניהול בדיקות באתרי אירוע במהלך תקופת אירוע .באירועים
בינלאומיים הארגון הבינלאומי שהינו הגוף הפוסק באירוע
(למשל ,הוועדה האולימפית הבינלאומית למשחקים האולימפיים,
ההתאחדות הבינלאומית לאליפות עולם וארגון הספורט הפן–
אמריקני למשחקים הפן–אמריקניים) ייזום וינהל את איסוף
הדגימות .באירועים ארציים הארגון הארצי נגד סימום בספורט
של אותה מדינה ייזום וינהל את איסוף הדגימות .לבקשת גוף
פוסק באירוע ,יתואמו איתו בדיקות במהלך תקופת האירוע מחוץ
לאתרי האירוע.
 5.3.2במידה וארגון נגד סימום בספורט שהיה מחזיק באופן אחר
בסמכות בדיקה אך אינו אחראי לייזום ולניהול בדיקות באירוע
חפץ לערוך בדיקות ספורטאים באתרי אירוע במהלך תקופת
האירוע ,הארגון ייוועץ תחילה בגוף הפוסק של האירוע כדי להשיג
היתר לערוך ולתאם בדיקות שכאלה .במידה והארגון נגד סימום
בספורט אינו שבע רצון מתגובת הגוף הפוסק באירוע ,הארגון
רשאי ,בהתאם להליכים שפרסמה  ,WADAלבקש את היתר
 WADAלערוך בדיקות ולקבוע איך לתאמן WADA .לא תעניק
אישור לבדיקות שכאלה בטרם תיוועץ עם הגוף הפוסק באירוע
ותיידע אותו .החלטת  WADAתהיה סופית ולא ניתן יהיה לערער
עליה .אלא אם נקבע אחרת בהרשאה לעריכת בדיקות ,בדיקות
אלה ייחשבו לבדיקות שלא בתחרות .ניהול תוצאות לבדיקות
שכאלה יהיה באחריות הארגון נגד סימום בספורט היוזם את
הבדיקות ,אלא אם נקבע אחרת בכללי הגוף הפוסק באירוע.

תכנון חלוקת בדיקה
 ,WADA 5.4.1בהיוועצות עם התאחדויות בינלאומיות ועם ארגונים
אחרים נגד סימום בספורט ,תאמץ מסמך טכני בהתאם לאמת
המידה הבינלאומית לבדיקות ולחקירות ,הקובע באמצעות אומדן
סיכון מהם החומרים האסורים ו/או השיטות האסורות שסביר
ביותר להניח שינוצלו לרעה בענפי ספורט מסוימים.
 5.4.2החל באותו אומדן סיכון ,כל אחד מהארגונים נגד סימום בספורט
שלו סמכות בדיקה יפתח ויישם תוכנית יעילה ,חכמה ומידתית
לחלוקת בדיקות המתעדפת כהלכה בין דיסציפלינות ,קטגוריות
ספורטאים ,סוגי בדיקה ,סוגי הדגימות שייאספו וסוגי ניתוח
דגימות ,הכול תוך ציות לדרישות אמת המידה הבינלאומית | 27
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לבדיקות ולחקירות .כל אחד מהארגונים נגד סימום בספורט יספק
ל– WADAלבקשתה עותק מתוכנית חלוקת הבדיקה העדכנית
שלו.
 5.4.3במידה ואפשרי באופן סביר ,הבדיקות יתואמו דרך  ADAMSאו
דרך מערכת אחרת באישור  WADAעל מנת למקסם את יעילות
מאמץ הבדיקה המשולב ולהימנע מחזרה מיותרת על בדיקות.
 5.5דרישות בדיקה
כל הבדיקות ייערכו בהלימות לאמת המידה הבינלאומית לבדיקות ולחקירות.
 5.6מידע מיקום ספורטאי
ספורטאים שנכללו במאגר בדיקות רשום על ידי ההתאחדות הבינלאומית ו/או
הארגון הארצי שלהם נגד סימום בספורט יספקו מידע מיקום באופן המפורט
באמת המידה הבינלאומית לבדיקות ולחקירות .ההתאחדויות הבינלאומיות
והארגונים הארציים נגד סימום בספורט יתאמו את הזיהוי של ספורטאים
אלה ואת איסוף מידע המיקום שלהם .כל אחד מההתאחדויות הבינלאומיות
ומהארגונים הארציים נגד סימום בספורט ינגיש ,דרך  ADAMSאו דרך מערכת
אחרת באישור  ,WADAרשימה המזהה את הספורטאים שנכללו במאגר
הבדיקות הרשום שלו לפי שם או לפי קריטריונים ספציפיים מוגדרים בבירור.
ספורטאים ייודעו בטרם הכללתם במאגר בדיקות רשום ובהסרתם מאותו
מאגר .מידע המיקום שיספקו בעודם במאגר הבדיקות הרשום יהיה נגיש ,דרך
 ADAMSאו דרך מערכת אחרת באישור  ,WADAל– WADAולארגונים אחרים
נגד סימום בספורט ולהם סמכות לבדוק את הספורטאים כמפורט בסעיף .5.2
סודיות מידע זה תישמר בקפידה בכל עת; הוא ישמש אך ורק למטרות תכנון,
תיאום או עריכת בקרת סימום ,למסירת מידע רלוונטי לדרכון הביולוגי של
הספורטאי או לתוצאות אנליטיות אחרות ,לתמיכה בחקירת הפרה אפשרית של
כלל נגד סימום בספורט או לתמיכה בהליכים הטוענים להפרת כלל נגד סימום
בספורט; ויושמד כשיחדל להיות רלוונטי למטרות אלה בהתאם לאמת המידה
הבינלאומית להגנה על פרטיות ועל מידע אישי.
5.7
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ספורטאים בדימוס השבים לתחרות
 5.7.1במידה וספורטאי ברמה בינלאומית או לאומית במאגר בדיקות
רשום פורש ואז מבקש לשוב להשתתפות פעילה בספורט,
הספורטאי לא יתחרה באירועים בינלאומיים או ארציים עד
שינגיש עצמו לבדיקות ,במתן הודעה מוקדמת בת שישה חודשים
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להתאחדותו הבינלאומית ולארגונו הארצי נגד סימום בספורט.
 ,WADAתוך היוועצות עם ההתאחדות הבינלאומית הרלוונטית
ועם הארגון הארצי הרלוונטי ,רשאית להעניק פטור מכלל ההודעה
בכתב בת ששת החודשים כאשר יישומו הנוקשה של הכלל יהיה
לא הוגן בעליל כלפי ספורטאי .ניתן לערער על החלטה זו בהתאם
לסעיף .13
 5.7.1.1כל תוצאה תחרותית שתושג תוך הפרת סעיף 5.7.1
תיפסל.
 5.7.2במידה וספורטאי פורש מספורט בעודו כפוף לתקופת אי כשירות
ואז מבקש לשוב לתחרות פעילה בספורט ,הספורטאי לא יתחרה
באירועים בינלאומיים או ארציים עד שינגיש את עצמו לבדיקות
במתן הודעה מוקדמת בכתב בת שישה חודשים (או הודעה מקבילה
לתקופת אי הכשירות שנותרה נכון למועד פרישת הספורטאי,
במידה ותקופה זו עלתה על שישה חודשים) להתאחדותו
הבינלאומית או לארגונו הארצי נגד סימום בספורט.
 5.8חקירות ואיסוף מודיעין
ארגונים נגד סימום בספורט יוודאו שביכולתם לעשות כל אחד מהדברים להלן,
כתקף ובהתאם לאמת המידה הבינלאומית לבדיקות ולחקירות:
 5.8.1להשיג ,לאמוד ולעבד מודיעין נגד סימום מכל מקור זמין שיסייע
בפיתוח תוכנית יעילה ,חכמה ומידתית לחלוקת בדיקה ו/או יהווה
את הבסיס לחקירת הפרה אפשרית של כלל נגד סימום בספורט;
וכן
 5.8.2לחקור ממצאים אנליטיים וממצאי דרכון שליליים ,בהתאם
לסעיפים  7.4ו– 7.5בהתאמה;
וכן
 5.8.3לחקור כל מידע או מודיעין אנליטיים או שאינם אנליטיים אחרים
המעידים על הפרה אפשרית של כלל נגד סימום בספורט ,בהתאם
לסעיפים  7.6ו– ,7.7על מנת לשלול את ההפרה האפשרית או
לפתח ראיות שיתמכו בנקיטה בהליך הפרת כלל.
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סעיף  6ניתוח דגימות
דגימות ינותחו בהתאם לעקרונות להלן:
 6.1שימוש במעבדות מוסמכות ומאושרות
למטרות סעיף  ,2.1דגימות ינותחו רק במעבדות בהסמכת  WADAאו במעבדות
שאישרה  WADAבאופן אחר .הבחירה במעבדה בהסמכת או באישור WADA
שתשמש לניתוח הדגימה תיקבע אך ורק על ידי הארגון נגד סימום בספורט
האחראי לניהול התוצאות.
 6.2מטרת ניתוח הדגימות
דגימות ינותחו לאיתור חומרים אסורים ושיטות אסורות שזוהו ברשימה
האסורה וחומרים אחרים בהתאם להוראת  WADAבכפוף לסעיף  ,4.5או לסיוע
לארגון נגד סימום בספורט ביצירת פרופיל הפרמטרים הרלוונטיים בשתן ,בדם
או מטריצה אחרת של ספורטאי ,לרבות פרופיל דנ"א או גנים ,או לכל מטרה
נוגדת סימום לגיטימית אחרת .ניתן לאסוף ולאחסן דגימות לניתוח עתידי.
 6.3מחקר דגימות
לא ניתן להשתמש בדגימה למחקר בלא הסכמת הספורטאי בכתב .אמצעי זיהוי
יוסרו מדגימות שישמשו למטרות מעבר לסעיף  6.2על מנת שלא ניתן יהיה
לשייכן לספורטאי מסוים.

 6.4אמות מידה לניתוח דגימה ולדיווח
מעבדות ינתחו דגימות וידווחו על תוצאות בהלימות לאמת המידה הבינלאומית
למעבדות .להבטחת בדיקה יעילה ,המסמך הטכני הנזכר בסעיף  5.4.1יקבע
תפריטי ניתוח דגימה על בסיס אומדן סיכון שיהלמו ענפי ודיסציפלינות ספורט
מסוימים ומעבדות ינתחו דגימות בהלימות לתפריטים אלה ,למעט כאמור
להלן:
 6.4.1ארגונים נגד סימום בספורט רשאים לבקש שמעבדות ינתחו את
הדגימות בשימוש בתפריטים נרחבים יותר מהמתוארים במסמך
הטכני.
 6.4.2ארגונים נגד סימום בספורט רשאים לבקש שמעבדות ינתחו את
הדגימות בשימוש בתפריטים נרחבים פחות מהמתוארים במסמך
הטכני רק במידה ושכנעו את  WADAשניתוח נרחב פחות יהיה
| 30
הולם לאור הנסיבות המסוימות של ארצם או של הספורט שלהם,

 6.5ניתוח דגימות נוסף
הארגון נגד סימום בספורט האחראי לניהול התוצאות רשאי להכפיף כל דגימה
לניתוח נוסף בכל עת בטרם יעביר לספורטאי את התוצאות האנליטיות של
דגימה א' ושל דגימה ב' (או של דגימה א' במקרה של ויתור על ניתוח דגימה ב'
או של אי ביצועו) כבסיס להפרת כלל נגד סימום בספורט בהתאם לסעיף .2.1
ניתן לאחסן דגימות ולהכפיפן לניתוח נוסף למטרות סעיף  6.2בכל עת אך ורק
בהוראת הארגון נגד סימום בספורט שיזם והורה על איסוף הדגימות או בהוראת
( WADAכל אחסון או ניתוח דגימה נוסף שתיזום  WADAיבוצע על חשבונה).
ניתוח דגימות נוסף יהלום את דרישות אמת המידה הבינלאומית למעבדות
ואמת המידה הבינלאומית לבדיקות לחקירות.
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כמפורט בתוכנית חלוקת הבדיקה שלהם.
 6.4.3כמפורט באמת המידה הבינלאומית למעבדות ,מעבדות רשאיות
לנתח דגימות ,מיוזמתן ועל חשבונן ,לחומרים אסורים או לשיטות
אסורות שלא נכללו בתפריט ניתוח הדגימה המתואר במסמך
הטכני או פורט על ידי רשות הבדיקה .תוצאות כל ניתוח שכזה
ידווחו ותקפותן והשלכתן יהיו זהות לאלו של כל תוצאה אנליטית
אחרת.

סעיף  7ניהול תוצאות
כל אחד מהארגונים נגד סימום בספורט העוסקים בניהול תוצאות יקבע תהליך
לאדמיניסטרציה קדם–שימוע של הפרות אפשריות של כלל נגד סימום בספורט
בהתאם לעקרונות הבאים:
 7.1אחריות לניהול תוצאות
למעט כמפורט בסעיפים  7.1.1ו– 7.1.2להלן ,ניהול תוצאות ושימועים יהיה
באחריות ויוכפף לכללים הפרוצדוראליים של הארגון נגד סימום בספורט שיזם
והורה על איסוף הדגימות (או ,בהיעדר איסוף דגימות ,הארגון נגד סימום
בספורט שהיה הראשון ליידע ספורטאי או אדם אחר באשר לקביעת הפרת כלל
נגד סימום ואז טיפל בהפרה זו כיאות) .במנותק מזהות הארגון העורך ניהול
תוצאות או שימועים ,העקרונות המפורטים בסעיף זה ובסעיף  8יכובדו ויש
לציית לכללים המזוהים בסעיף  23.2.2כמחויבים בשילוב בלא שינוי מהותי.
במקרה של מחלוקת בין ארגונים נגד סימום בספורט בשאלה מי מהם נושא
באחריות לניהול תוצאות WADA ,תחליט איזה מהארגונים נושא באחריות זו.
הארגונים המעורבים במחלוקת רשאים לערער על החלטת  WADAלבית הדין | 31
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לבוררות בספורט בתוך שבעה ימים ממסירת החלטת  .WADAהערעור יטופל
על ידי בית הדין לבוררות בספורט באופן מזורז ויישמע בפני בורר יחיד.
כאשר ארגון ארצי נגד סימום בספורט בוחר לאסוף דגימות נוספות בכפוף
לסעיף  ,5.2.6הוא ייחשב לארגון שיזם והורה על איסוף דגימות ,אולם כאשר
הארגון הארצי נגד סימום בספורט רק מורה למעבדה לבצע סוגי ניתוח נוספים
על חשבונו ,ההתאחדות הבינלאומית או ארגון האירוע הראשי ייחשבו לארגון
שיזם והורה על איסוף דגימות.
 7.1.1בנסיבות בהן כללי ארגון ארצי נגד סימום בספורט לא מקנים לארגון
סמכות לגבי ספורטאי או אדם אחר שאינו אזרח ,תושב ,בעל רישיון או חבר
ארגון ספורט מאותה מדינה ,או כאשר הארגון הארצי מסרב להפעיל סמכות
זו ,ניהול תוצאות יבוצע על ידי ההתאחדות הבינלאומית הרלוונטית או על ידי
צד שלישי בהתאם להוראות כללי ההתאחדות הבינלאומית .ניהול תוצאות
ועריכת שימועים לבדיקה שערכה  WADAמיוזמתה ,או להפרת כלל נגד סימום
בספורט שגילתה  ,WADAייערכו על ידי הארגון נגד סימום בספורט שתייעד
 .WADAניהול תוצאות ועריכת שימועים לבדיקה שערכו הוועדה האולימפית
הבינלאומית ,הוועדה הפראלימפית הבינלאומית או ארגון אירוע ראשי אחר,
או להפרת כלל נגד סימום בספורט שגילה מי מארגונים אלה ,יופנו להתאחדות
הבינלאומית הרלוונטית בנוגע להשלכות מעבר להרחקה מהאירוע ,לפסילת
תוצאות האירוע ,לחילוט מדליות ,נקודות או פרסים מהאירוע ,או להחזר עלויות
כתקף להפרת הכלל נגד סימום בספורט.
 7.1.2ניהול תוצאות בנוגע לכשל מיקום אפשרי (כשל הגשה או בדיקה
שהוחמצה) יטופל על ידי ההתאחדות הבינלאומית או הארגון הארצי נגד סימום
בספורט לו מגיש הספורטאי האמור את מידע המיקום שלו ,כמפורט באמת
המידה הבינלאומית לבדיקות ולחקירות .הארגון נגד סימום בספורט הקובע
כשל הגשה או בדיקה שהוחמצה יגיש מידע זה ל– WADAדרך  ADAMSאו דרך
מערכת אחרת באישור  ,WADAכאשר המידע יונגש לארגונים רלוונטיים אחרים
נגד סימום בספורט.

 7.2בחינת ממצאים אנליטיים שליליים
עם קבלת ממצא אנליטי שלילי ,הארגון נגד סימום בספורט האחראי לניהול
התוצאות יערוך בחינה לקביעה האם( :א) פטור תקף לשימוש טיפולי הוענק או
יוענק כמפורט באמת המידה הבינלאומית לפטור לשימוש טיפולי ,או (ב) ישנה
חריגה ניכרת מאמת המידה הבינלאומית לבדיקות ולחקירות או מאמת המידה
 | 32הבינלאומית למעבדות שגרמה לממצא האנליטי השלילי.
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 7.3יידוע לאחר בחינת ממצאים אנליטיים שליליים
במידה ובחינת ממצא אנליטי שלילי בהתאם לסעיף  7.2לא תחשוף פטור תקף
לשימוש טיפולי או זכאות לפטור כמפורט באמת המידה הבינלאומית לפטור
לשימוש טיפולי ,או סטייה שגרמה לממצא האנליטי השלילי ,הארגון נגד סימום
בספורט יידע את הספורטאי בהקדם ,באופן המפורט בסעיפים  14.1.1ו–14.1.3
ובכלליו שלו ,באשר (א) לממצא האנליטי השלילי; (ב) לכלל נגד סימום בספורט
שהופר; (ג) לזכותו של הספורטאי לבקש בהקדם את ניתוח דגימה ב' או ,בהיעדר
בקשה שכזו ,שניתן להניח ויתור על ניתוח דגימה ב'; (ד) למועד ,לשעה ולמקום
הקבועים לניתוח דגימה ב' במידה והספורטאי או הארגון יבחר לבקש ניתוח
של דגימה ב'; (ה) לאפשרות לנוכחות הספורטאי ו/או נציגו בפתיחת דגימה ב'
ובניתוחה בתוך פרק הזמן המפורט באמת המידה הבינלאומית למעבדות ,במידה
וניתוח זה מבוקש; ו(ו) לזכותו של הספורטאי לבקש עותקים מחבילת תיעוד
המעבדה של דגימה א' ו–ב' הכוללת מידע כנדרש באמת המידה הבינלאומית
למעבדות .במידה והארגון נגד סימום בספורט מחליט שלא להגיש את הממצא
האנליטי השלילי כהפרת כלל נגד סימום בספורט ,הוא יידע בכך את הספורטאי
ואת הארגונים נגד סימום בספורט כמתואר בסעיף .14.1.2
בכל המקרים בהם ספורטאי יודע באשר להפרת כלל נגד סימום בספורט שלא
מובילה לחובת השעיה מותנית בהתאם לסעיף  ,7.9.1תוצע לספורטאי האפשרות
להסכים להשעיה מותנית עד ליישוב הסוגיה.

 7.4בחינת ממצאים חריגים
כמפורט באמת המידה הבינלאומית למעבדות ,בנסיבות מסוימות מעבדות
מונחות לדווח על נוכחות חומרים אסורים הניתנים לייצור גם באופן אנדוגני,
כממצאים חריגים הכפופים לחקירה נוספת .בקבלת ממצא חריג ,הארגון נגד
סימום בספורט האחראי לניהול התוצאות יערוך בחינה על מנת לקבוע האם( :א)
פטור תקף לשימוש טיפולי הוענק או יוענק כמפורט באמת המידה הבינלאומית
לפטור לשימוש טיפולי ,או (ב) ישנה כל סטייה ניכרת מאמת המידה הבינלאומית
לבדיקות ולחקירות או מאמת המידה הבינלאומית למעבדות שגרמה לממצא
החריג .במידה ובחינה זו לא תחשוף פטור תקף או סטייה שגרמה לממצא החריג,
הארגון יערוך את החקירה הנחוצה .לאחר השלמת החקירה ייודעו הספורטאי
ויתר הארגונים נגד סימום בספורט כמזוהה בסעיף  14.1.2האם הממצא החריג
יוגש כממצא אנליטי שלילי .הספורטאי ייודע כקבוע בסעיף .7.3
 7.4.1הארגון נגד סימום בספורט לא ימסור הודעה באשר לממצא חריג
עד להשלמתו את חקירתו ולהחלטתו האם להגיש את הממצא
החריג כממצא אנליטי שלילי ,אלא בהתקיימות אחת מהנסיבות | 33
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להלן:
(א) במידה ויקבע הארגון נגד סימום בספורט שיש לנתח את
דגימה ב' בטרם סיכום חקירתו בהתאם לסעיף  ,7.4הארגון
רשאי לערוך את ניתוח דגימה ב' לאחר יידוע הספורטאי,
כאשר הודעה זו תכלול תיאור של הממצא החריג ואת המידע
המתואר בסעיף ( 7.3ב)(-ו).
(ב) במידה ויקבל הארגון נגד סימום בספורט בקשה מארגון
אירוע ראשי זמן קצר בטרם אחד מאירועיו הבינלאומיים ,או
בקשה מארגון ספורט האחראי לעמידה במועד קרב לבחירת
חברי נבחרת לאירוע בינלאומי ,לגלות האם לספורטאי
כלשהו שנכלל ברשימה שסיפק ארגון האירוע הראשי או
ארגון הספורט ממצא חריג תלוי ועומד ,הארגון נגד סימום
בספורט יזהה כך כל ספורטאי שכזה לאחר שימסור תחילה
לספורטאי הודעה באשר לממצא החריג.
 7.5בחינת ממצאי דרכון חריגים וממצאי דרכון שליליים
בחינת ממצאי דרכון חריגים וממצאי דרכון שליליים תתבצע כמפורט באמת
המידה הבינלאומית לבדיקות ולחקירות ובאמת המידה הבינלאומית למעבדות.
כאשר ישתכנע הארגון נגד סימום בספורט שהתרחשה הפרת כלל נגד סימום,
הוא ימסור לספורטאי הודעה בהקדם ,באופן המפורט בכלליו ,באשר לכלל
שהופר ולבסיס ההפרה .ארגונים אחרים נגד סימום בספורט ייודעו כמפורט
בסעיף .14.1.2
 7.6בחינת כשלי מיקום
בחינת אפשרות לכשלי הגשה ולבדיקות שהוחמצו תתבצע כמפורט באמת המידה
הבינלאומית לבדיקות ולחקירות .כאשר ישתכנעו ההתאחדות הבינלאומית או
הארגון הארצי נגד סימום (בהתאם להקשר) שהתרחשה הפרת כלל נגד סימום
בהתאם לסעיף  ,2.4הם יידעו בהקדם את הספורטאי ,באופן המפורט בכלליהם,
באשר לקביעתם הפרת סעיף  2.4ולבסיס לקביעה זו .ארגונים אחרים נגד סימום
בספורט ייודעו כמפורט בסעיף .14.1.2

 7.7בחינת הפרות אחרות של כלל נגד סימום
שאינן מכוסות בסעיפים 7.6-7.1
הארגון נגד סימום בספורט או גוף בחינה אחר שקבע ארגון זה יערוך כל חקירת
 | 34המשך באשר להפרה אפשרית של כלל נגד סימום כנדרש במדיניות ובכללים

 7.8זיהוי הפרות קודמות של כלל נגד סימום
בטרם מסירת הודעה לספורטאי או לאדם אחר באשר לקביעת הפרת כלל נגד
סימום כמפורט לעיל ,הארגון נגד סימום בספורט יפנה ל– ADAMSאו למערכת
אחרת באישור ו– WADAוייצור קשר עם  WADAועם ארגונים רלוונטיים אחרים
נגד סימום בספורט כדי לקבוע האם קיימת הפרה קודמת של כלל נגד סימום.
7.9
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התקפים נגד סימום שאומצו בכפוף לקוד או שהארגון נגד סימום בספורט מוצא
הולמים באופן אחר .כאשר ישתכנע הארגון נגד סימום בספורט שהתרחשה
הפרת כלל נגד סימום ,הוא יידע בהקדם את הספורטאי או את האדם האחר,
באופן המפורט בכלליו ,באשר לכלל שהופר ולבסיס ההפרה .ארגונים אחרים
נגד סימום בספורט ייודעו כמפורט בסעיף .14.1.2

עקרונות החלים על השעיות זמניות
 7.9.1חובת השעיה זמנית לאחר ממצא אנליטי שלילי.
החותמים המנויים להלן יאמצו כללים הקובעים שכאשר מתקבל
ממצא אנליטי שלילי לחומר אסור או לשיטה אסורה ,למעט
חומר מפורט ,השעיה זמנית תושת מיד לאחר הבחינה והיידוע
המתוארים בסעיף  7.3 ,7.2או  :7.5כאשר החותם הוא הגוף הפוסק
באירוע (ליישום באירוע זה); כאשר החותם הוא ההתאחדות
הבינלאומית הרלוונטית; או כאשר החותם הוא ארגון אחר נגד
סימום בספורט ולו סמכות ניהול תוצאות לגבי ההפרה לכאורה
של כלל נגד סימום בספורט .ניתן לשלול חובת השעיה זמנית
במידה והספורטאי מוכיח לפאנל השימוע שסביר שההפרה נבעה
ממוצר מזוהם .לא ניתן יהיה לערער על החלטת גוף שימוע שלא
לשלול חובת השעיה זמנית בשל טענת הספורטאי למוצר מזוהם.
אולם בתנאי שלא ניתן להשית השעיה זמנית אלא אם ניתנת
לספורטאי( :א) אפשרות לשימוע מזורז ,בטרם השתת ההשעיה
הזמנית או בהקדם לאחר השתתה; או (ב) אפשרות לשימוע מזורז
בהתאם לסעיף  8בהקדם לאחר השתת השעיה מותנית.
 7.9.2השעיה זמנית אפשרית בהתבסס על ממצא אנליטי שלילי
לחומרים מפורטים ,למוצרים מזוהמים או להפרות אחרות של
כלל נגד סימום בספורט.
חותם רשאי לאמץ כללים ,החלים על כל אירוע בו החותם הוא
הגוף הפוסק ,על כל תהליך נבחרת לו אחראי החותם או כאשר
החותם הוא ההתאחדות הבינלאומית הרלוונטית או מחזיק | 35
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בסמכות ניהול תוצאות לגבי ההפרה לכאורה של כלל נגד סימום
בספורט ,המתירים השתת השעיות זמניות בשל הפרות שאינן
מכוסות בסעיף  7.9.1בטרם ניתוח דגימה ב' של הספורטאי או
שימוע סופי כמתואר בסעיף .8
אולם בתנאי שלא ניתן להשית השעיה זמנית אלא אם ניתנה
לספורטאי או לאדם האחר( :א) אפשרות לשימוע מזורז ,בטרם
השתת ההשעיה המותנית או בהקדם לאחר השתתה; או (ב)
אפשרות לשימוע מזורז בהתאם לסעיף  8בהקדם לאחר השתת
השעיה מותנית.
במידה והשעיה זמנית מושתת בהתבסס על ממצא אנליטי
שלילי מדגימה א' וניתוח דגימה ב' לאחריו (במידה ומבוקש על
ידי הספורטאי או הארגון נגד סימום בספורט) לא מאשר את
ניתוח דגימה א' ,הספורטאי לא יוכפף לכל השעיה מותנית נוספת
בשל הפרת סעיף  .2.1בנסיבות בהן הספורטאי (או קבוצתו,
כפי שייתכן ויפורט בכללי ארגון האירוע הראשי הרלוונטי או
ההתאחדות הבינלאומית הרלוונטית) הורחק מתחרות בהתבסס
על הפרת סעיף  2.1וניתוח דגימה ב' לאחריה לא מאשר את ממצא
דגימה א' ,במידה ועדיין ניתן לשבץ מחדש את הספורטאי או את
הקבוצה מבלי לפגוע בתחרות באופן אחר ,הספורטאי או הקבוצה
רשאים להמשיך להשתתף בתחרות.
 7.10יידוע באשר לתוצאות החלטות הנהלה
בכל המקרים בהם קבע ארגון נגד סימום בספורט ביצוע הפרת כלל נגד סימום
בספורט ,החליט על הפרת הכלל ,השית השעיה זמנית או הסכים עם ספורטאי
או עם אדם אחר על השתת ענישה בלא שימוע ,ארגון זה ימסור הודעה על כך
כמפורט בסעיף  14.2.1לארגונים אחרים נגד סימום בספורט ולהם זכות ערעור
בהתאם לסעיף .13.2.3

 7.11פרישה מספורט
במידה וספורטאי או אדם אחר פורש כאשר הליך לניהול תוצאות עדיין מתנהל,
הארגון נגד סימום בספורט העורך את תהליך ניהול התוצאות משמר סמכות שיפוט
להשלמת תהליך ניהול התוצאות שלו .במידה וספורטאי או אדם אחר פורש בטרם
החל כל תהליך לניהול תוצאות ,הארגון נגד סימום בספורט שהיה מחזיק בסמכות
ניהול תוצאות לגבי הספורטאי או האדם האחר במועד בו ביצע הספורטאי או
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 8.2שימועי אירוע
ניתן לערוך שימועים בנוגע לאירועים בתהליך מזורז כמותר בכללי הארגון
הרלוונטי נגד סימום בספורט ופאנל השימוע.
 8.3ויתור על שימוע
ניתן לוותר על הזכות לשימוע במפורש או בהיעדר ערעור הספורטאי או האדם
האחר על קביעת ארגון נגד סימום בספורט ,לפיה התרחשה הפרת כלל נגד
סימום ,בתוך פרק הזמן הספציפי המפורט בכללי הארגון.

קוד לאומי נגד סימום בספורט | חלק  1בקרת סימום בספורט

סעיף  8זכות לשימוע הוגן ולהודעה באשר להחלטת שימוע
 8.1שימועים הוגנים
לכל אדם שנקבע שהפר כלל נגד סימום בספורט יספק כל אחד מהארגונים
נגד סימום בספורט האחראי לניהול תוצאות ,לכל הפחות ,שימוע הוגן בתוך
פרק זמן סביר על ידי פאנל שימוע הוגן ונטול פניות .החלטה מנומקת במועד,
שתכלול ספציפית הסבר של הסיבה(סיבות) לכל תקופת אי כשירות ,תפורסם
בפומבי כמפורט בסעיף .14.3

 8.4הודעה באשר להחלטות
החלטת השימוע המנומקת ,או במקרה של ויתור על שימוע החלטה מנומקת
המסבירה את הפעולה שננקטה ,תימסר על ידי הארגון נגד סימום בספורט
האחראי לניהול התוצאות לספורטאי או לארגונים אחרים נגד סימום בספורט
ולהם זכות ערעור בהתאם לסעיף  13.2.3כמפורט בסעיף .14.2.1
 8.5שימוע יחיד בפני בית הדין לבוררות בספורט
הפרות כלל נגד סימום בספורט שנקבעו נגד ספורטאים ברמה בינלאומית או
לאומית ניתנות ,בהסכמת הספורטאי ,הארגון נגד סימום בספורט האחראי
לניהול התוצאות WADA ,וכל ארגון אחר נגד סימום בספורט שהיה זכאי לערער
על החלטת ערכאה ראשונה בפני בית הדין לבוררות ,לשימוע במישרין בבית
הדין לבוררות בספורט ,בלא חובת שימוע קודם.
סעיף  9פסילה אוטומטית של תוצאות אינדיבידואליות
הפרת כלל נגד סימום בספורט בענפים אינדיבידואליים בנוגע לבדיקה בתחרות
מובילה באופן אוטומטי לפסילת התוצאה שהושגה באותה תחרות בנוסף לכל
ההשלכות ,לרבות חילוט מדליות ,נקודות ופרסים.
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סעיף  10סנקציות נגד אינדיבידואלים
 10.1פסילת תוצאות באירוע אשר במהלכו מתרחשת הפרת כלל נגד סימום בספורט
הפרת כלל נגד סימום בספורט המתרחשת במהלך או בנוגע לאירוע עשויה,
בהחלטת הגוף הפוסק באירוע ,להוביל לפסילת כל התוצאות האינדיבידואליות
שהשיג הספורטאי באותו אירוע בנוסף לכל ההשלכות ,לרבות חילוט כל
המדליות ,הנקודות והפרסים ,למעט כקבוע בסעיף .10.1.1
בהחלטה האם לפסול תוצאות אחרות באירוע ייכללו ,לדוגמה ,גורמים כגון
חומרת הפרת הספורטאי את הכלל נגד סימום בספורט והאם תוצאות הבדיקות
של הספורטאי ביתר התחרויות היו שליליות.
 10.1.1במידה ויוכיח הספורטאי היעדר אשמה או רשלנות מצדו בהפרה,
תוצאותיו האינדיבידואליות ביתר התחרויות לא ייפסלו ,אלא
אם סביר שתוצאות הספורטאי בתחרויות למעט התחרות בה
התרחשה הפרת הכלל נגד סימום בספורט הושפעו מהפרתו את
הכלל נגד סימום בספורט.

 10.2אי כשירות בשל נוכחות ,שימוש ,ניסיון שימוש או החזקה של חומר
אסור או של שיטה אסורה
תקופת אי הכשירות בשל הפרת סעיף  2.2 ,2.1או  2.6תהיה כדלקמן ,בכפוף
לקיצור אפשרי או להשעיה בכפוף לסעיף  10.5 ,10.4או :10.6
 10.2.1תקופת אי הכשירות תהיה ארבע שנים כאשר:
 10.2.1.1הפרת הכלל נגד סימום בספורט לא כרוכה בחומר
מסויים ,אלא אם ביכולתו של הספורטאי או של האדם
האחר להוכיח שההפרה לא הייתה מכוונת.
 10.2.1.2הפרת הכלל נגד סימום בספורט כרוכה בחומר מסויים
וביכולתו של הארגון נגד סימום בספורט להוכיח
שההפרה הייתה מכוונת.
 10.2.2במידה וסעיף  10.2.1לא חל ,תקופת אי הכשירות תהיה שנתיים.
 10.2.3כמפורט בסעיפים  10.2ו– ,10.3המונח "מכוונת" נועד לזהות
ספורטאים שמרמים .לפיכך ,המונח מחייב את עיסוק הספורטאי
או האדם האחר בהתנהלות שידע שמהווה הפרת כלל נגד סימום
בספורט או שידע שקיים סיכון מהותי שתהווה או תוביל להפרת
כלל נגד סימום בספורט והתעלם מסיכון זה במופגן .ההנחה בת
ההזמה תהיה שהפרת כלל נגד סימום בספורט הנובעת מממצא
| 38
אנליטי שלילי לחומר שאסור רק בתחרות אינה "מכוונת" במידה

 10.3אי כשירות בשל הפרות אחרות של כלל נגד סימום בספורט
תקופת אי הכשירות בשל הפרות כלל נגד סימום בספורט ,למעט כמפורט בסעיף
 ,10.2תהיה כדלקמן ,אלא אם חלים סעיפים  10.5או :10.6
 10.3.1להפרות סעיף  2.3או  ,2.5תקופת אי הכשירות תהיה ארבע שנים
אלא אם ,במקרה של אי התייצבות לאיסוף דגימה ,ביכולתו של
הספורטאי להוכיח שהפרת הכלל נגד סימום בספורט לא הייתה
מכוונת (כמוגדר בסעיף  ,)10.2.3אזי תקופת אי הכשירות תהיה
שנתיים.
 10.3.2להפרות סעיף  ,2.4תקופת אי הכשירות תהיה שנתיים ,בכפוף
לקיצור למינימום בן שנה ,בהתאם למידת אשמתו של הספורטאי.
הגמישות בין שתי שנות אי כשירות לבין שנה אחת בסעיף זה
אינה זמינה לספורטאים כאשר דפוס שינויי מיקום ברגע האחרון
או התנהלות אחרת מעלה חשד חמור לכך שהספורטאי ניסה
להימנע מזמינות לבדיקה.
 10.3.3להפרות סעיף  2.7או  ,2.8תקופת אי הכשירות תהיה מינימום
בת ארבע שנים עד אי כשירות צמיתה ,בהתאם לחומרת ההפרה.
הפרת סעיף  2.7או  2.8הנוגעת לקטין תיחשב להפרה חמורה
במיוחד ובמידה ותבוצע על ידי סגל תמיכה בספורטאי ,להפרות
למעט חומרים מסויימים ,תוביל לאי כשירות צמיתה לסגל
התמיכה בספורטאי .בנוסף ,הפרות מהותיות של סעיף  2.7או 2.8
שעלולות להפר גם חוקים ותקנות שאינן נוגעות לספורט ידווחו
לרשויות המנהליות ,המקצועיות או השיפוטיות המוסמכות.
 10.3.4להפרות סעיף  ,2.9תקופת אי הכשירות שתושת תהיה מינימום
בת שנתיים ,עד ארבע שנים ,בהתאם לחומרת ההפרה.
 10.3.5להפרות סעיף  ,2.10תקופת אי הכשירות תהיה שנתיים ,בכפוף
לקיצור למינימום שנה ,בהתאם למידת האשמה של הספורטאי או
של האדם האחר ולנסיבות אחרות באותו מקרה.
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והחומר הינו חומר מסויים וביכולתו של הספורטאי להוכיח
שהשימוש בחומר האסור נעשה שלא בתחרות .הפרת כלל נגד
סימום בספורט הנובעת ממצא אנליטי שלילי לחומר האסור רק
בתחרות לא תיחשב "מכוונת" במידה והחומר אינו חומר מסויים
וביכולתו של הספורטאי להוכיח שהשימוש בחומר האסור נעשה
שלא בתחרות בהקשר שאינו נוגע לביצועים ספורטיביים.
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 10.4פסילת תקופת אי הכשירות בהיעדר אשמה או רשלנות
במידה וספורטאי או אדם אחר מוכיח במקרה אינדיבידואלי שאינו אשם או
רשלן ,תקופת אי הכשירות התקפה באופן אחר תיפסל.
 10.5קיצור תקופת אי הכשירות לאור היעדר אשמה או רשלנות מהותית
 10.5.1קיצור סנקציות לחומרים מפורטים או למוצרים מזומנים להפרות
סעיף  2.2 ,2.1או 2.6
 10.5.1.1חומרים מסויימים
כאשר הפרת הכלל נגד סימום בספורט כוללת חומר
מסויים וביכולתו של הספורטאי או האדם האחר
להוכיח היעדר אשמה או רשלנות מהותית ,תקופת אי
הכשירות תהיה ,לכל הפחות ,נזיפה והיעדר תקופת אי
כשירות ,ולכל היותר שתי שנות אי כשירות ,בהתאם
למידת האשמה של הספורטאי או של האדם האחר.
 10.5.1.2מוצרים מזוהמים
במקרים בהם ביכולתו של הספורטאי או של האדם
האחר להוכיח היעדר אשמה או רשלנות מהותית
ושהחומר האסור הגיע ממוצר מזוהם ,תקופת אי
הכשירות תהיה ,לכל הפחות ,נזיפה והיעדר תקופת אי
כשירות ,ולכל היותר שתי שנות אי כשירות ,בהתאם
למידת האשמה של הספורטאי או של האדם האחר.
 10.5.2החלת היעדר אשמה או רשלנות מהותית מעבר להחלת סעיף
10.5.1
במידה וספורטאי או אדם אחר מוכיח במקרה מסוים לגביו לא
חל סעיף  10.5.1את היעדר האשמה או הרשלנות המהותית מצדו,
אזי ,בכפוף לקיצור או לביטול כמפורט בסעיף  ,10.6ניתן לקצר
את תקופת אי הכשירות שהייתה תקפה באופן אחר בהתאם
למידת האשמה של הספורטאי או של האדם האחר ,אך תקופת
אי הכשירות המקוצרת תהיה לא פחות ממחצית מתקופת אי
הכשירות התקפה באופן אחר .במידה ותקופת אי הכשירות
התקפה באופן אחר הינה צמיתה ,התקופה המקוצרת בהתאם
לסעיף זה תהיה שמונה שנים לכל הפחות.

 10.6פסילה ,קיצור או השעיית תקופת אי כשירות או השלכות אחרות
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 10.6.1סיוע מהותי בגילוי או בקביעת הפרות כלל נגד סימום
בספורט.
 10.6.1.1ארגון נגד סימום בספורט האחראי לניהול תוצאות
להפרת כלל נגד סימום בספורט רשאי ,בטרם החלטת
ערעור סופית בהתאם לסעיף  13או לפקיעת מועד
הערעור ,להשעות חלק מתקופת אי הכשירות שהושתה
במקרה מסוים כאשר הספורטאי או האדם האחר סיפק
לארגון ,לרשות פלילית או לגוף משמעתי מקצועי סיוע
מהותי שהוביל )1( :לגילוי הארגון נגד סימום בספורט
או לחשיפתו הפרת כלל נגד סימום בספורט על ידי אדם
אחר ,או ( )2לגילוי גוף פלילי או משמעתי או לחשיפתו
עבירה פלילית או הפרת כללים מקצועיים על ידי אדם
אחר ובמידה והמידע שסיפק האדם המספק סיוע מהותי
מונגש לארגון האחראי לניהול התוצאות .לאחר החלטת
ערעור סופית בהתאם לסעיף  13או פקיעת מועד
הערעור ,ארגון נגד סימום בספורט רשאי להשעות רק
חלק מתקופת אי הכשירות התקפה באופן אחר באישור
 WADAוההתאחדות הבינלאומית הרלוונטית .ההיקף
בו ניתן להשעות את תקופת אי הכשירות התקפה
באופן אחר ייקבע בהתאם לחומרת הפרת הכלל נגד
סימום בספורט שביצע הספורטאי או האדם האחר
ולחשיבות הסיוע המהותי שסיפק הספורטאי או האדם
האחר למאבק בסימום בספורט .לא ניתן להשעות יותר
משלושה רבעים מתקופת אי הכשירות התקפה באופן
אחר .במידה ותקופת אי הכשירות התקפה באופן אחר
הינה צמיתה ,התקופה שאינה מושעית בהתאם לסעיף
זה תהיה שמונה שנים לכל הפחות .במידה והספורטאי או
האדם האחר לא ממשיך לשתף פעולה לספק את הסיוע
המהותי המלא והאמין עליו התבססה השעיית תקופת
אי הכשירות ,הארגון נגד סימום בספורט שהשעה
את תקופת אי הכשירות ישית מחדש את תקופת אי
הכשירות המקורית .במידה וארגון נגד סימום בספורט
מחליט להשית מחשש תקופת אי כשירות מושעית או
לא להשיתה מחדש ,כל אדם ולו זכות ערעור בהתאם
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 10.6.1.2על מנת לתרום לעידוד ספורטאים ואנשים אחרים לספק
סיוע מהותי לארגונים נגד סימום בספורט ,לבקשת
הארגון נגד סימום בספורט העורך את ניהול התוצאות
או לבקשת הספורטאי או האדם האחר אשר ביצע ,או
נטען שביצע ,הפרת כלל נגד סימום בספורטWADA ,
רשאית להסכים בכל שלב בתהליך ניהול התוצאות,
לרבות לאחר החלטת ערעור סופית בהתאם לסעיף ,13
למה שתחשיב להשעיה הולמת של תקופת אי הכשירות
ושל השלכות אחרות התקפות באופן אחר .בנסיבות
חריגות WADA ,רשאית להסכים להשעיות תקופת
אי הכשירות והשלכות אחרות לאור סיוע מהותי גדול
מהמתואר בסעיף זה ,ואפילו להיעדר תקופת אי כשירות
ו/או אי החזרת כספי פרס או תשלום קנסות או עלויות.
אישור  WADAיהיה כפוף להשתת סנקציה מחדש ,או
כמפורט אחרת בסעיף זה .מבלי לגרוע מסעיף  ,13אף
ארגון אחר נגד סימום בספורט אינו רשאי לערער על
החלטת  WADAבהקשר סעיף זה.
 10.6.1.3במידה וארגון נגד סימום בספורט משעה חלק מסנקציה
שהייתה תקפה באופן אחר לאור סיוע מהותי ,הודעה
המצדיקה את ההחלטה תימסר ליתר הארגונים נגד
סימום בספורט ולהם זכות ערעור בהתאם לסעיף 13.2.3
כמפורט בסעיף  .14.2בנסיבות ייחודיות בהן WADA
קובעת שזוהי טובת המאבק בסימום WADA ,רשאית
להתיר לארגון נגד סימום בספורט לכרות הסכמי סודיות
הולמים המגבילים או מעכבים את חשיפת הסכם הסיוע
המהותי או את טבע הסיוע המהותי בפועל.
 10.6.2הודאה בהפרת כלל נגד סימום בספורט בהיעדר ראיה אחרת
כאשר ספורטאי או אדם אחר מודה מרצון בהפרת כלל נגד סימום
בספורט בטרם קיבל הודעה לגבי איסוף דגימה שעלולה להוכיח
הפרה (או ,במקרה של הפרת כלל נגד סימום בספורט למעט סעיף
 ,2.1בטרם קבלת הודעה ראשונה לגבי ההפרה נשוא ההודאה
בכפוף לסעיף  )7ובמועד ההודעה ,הודאה זו הינה הראיה האמינה
היחידה להפרה ,ניתן לקצר את תקופת אי הכשירות ,אך לא מעבר
למחצית מתקופת אי הכשירות שהייתה תקפה באופן אחר.
 .10.6.3הודאה מהירה בהפרת כלל נגד סימום בספורט לאחר הצגת הפרה
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הניתנת לענישה בהתאם לסעיף  10.2.1או לסעיף 10.3.1
ספורטאי או אדם אחר העלול להיענש בסנקציה בת ארבע שנים
בהתאם לסעיף  10.2.1או ( 10.3.1בשל התחמקות או סירוב
לאיסוף דגימה או בשל חבלה באיסוף דגימה) ,בהודאה מהירה
בהפרה הנטענת לאחר הצגתה על ידי ארגון נגד סימום בספורט
ובאישורם ולשיקול דעתם של  WADAושל הארגון נגד סימום
בספורט האחראי לניהול תוצאות ,עשוי לקבל קיצור של תקופת
אי הכשירות למינימום בן שנתיים ,בהתאם לחומרת ההפרה
ולמידת אשמתו.
 10.6.4החלת נימוקים מרובים לקיצור סנקציה
כאשר ספורטאי או אדם אחר מוכיח זכאות לקיצור סנקציה
בהתאם ליותר מתנייה אחת בסעיף  10.5 ,10.4או  ,10.6בטרם
החלת כל קיצור או השעיה בהתאם לסעיף  ,10.6תקופת אי
הכשירות התקפה באופן אחר תיקבע בהתאם לסעיפים ,10.3 ,10.2
 10.4ו– .10.5במידה והספורטאי או האדם האחר מוכיח זכאות
לקיצור או להשעיה של תקופת אי הכשירות בהתאם לסעיף ,10.6
ניתן לקצר את תקופת אי הכשירות או להשעותה ,אך לא מתחת
לרבע מתקופת אי הכשירות התקפה באופן אחר.

 10.7הפרות מרובות
 10.7.1להפרת שנייה של ספורטאי או של אדם אחר ,תקופת אי הכשירות
תהיה התקופה הארוכה יותר מבין:
(א) שישה חודשים;
(ב) מחצית מתקופת אי הכשירות שהושתה על הפרת הכלל
הראשונה בלא התחשבות בקיצור בהתאם לסעיף  ;10.6או
(ג) פי שניים מתקופת אי הכשירות התקפה באופן אחר להפרת
הכלל השנייה המטופלת כהפרה ראשונה ,בלא התחשבות
בקיצור בהתאם לסעיף .10.6
לאחר מכן ניתן לקצר עוד יותר את תקופת אי הכשירות דלעיל בהחלת
סעיף .10.6
 10.7.2הפרת כלל שלישית תוביל תמיד לתקופת אי כשירות צמיתה,
למעט במידה וההפרה השלישית עומדת בתנאי לביטול או לקיצור
תקופת אי הכשירות בהתאם לסעיף  10.4או  ,10.5או כרוכה
בהפרת סעיף  .2.4במקרים מסוימים אלה ,תקופת אי הכשירות
| 43
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 10.7.3הפרת כלל נגד סימום בספורט בה הוכיח ספורטאי או אדם אחר
היעדר אשמה או רשלנות לא תיחשב להפרה קודמת למטרות
סעיף זה.
 10.7.4כללים נוספים להפרות מרובות אפשריות מסוימות
 10.7.4.1למטרות השתת סנקציות בהתאם לסעיף  ,10.7הפרת
כלל נגד סימום בספורט תיחשב להפרה שנייה רק
במידה וביכולתו של הארגון נגד סימום בספורט להוכיח
שהספורטאי או האדם האחר ביצע את ההפרה השנייה
לאחר שקיבל הודעה בכפוף לסעיף  ,7או לאחר שהארגון
השקיע מאמצים סבירים במסירת הודעה באשר להפרה
הראשונה .במידה ואין ביכולתו של הארגון נגד סימום
בספורט להוכיח זאת ,ההפרות יישקלו יחד כהפרה
ראשונה אחת והסנקציה תושת בהתאם להפרה הגוררת
אחריה סנקציה חמורה יותר.
 10.7.4.2במידה ,ולאחר השתת סנקציה בשל הפרת כלל ראשונה,
וארגון נגד סימום בספורט מגלה עובדות הנוגעות
להפרה על ידי הספורטאי או האדם האחר שאירעו
בטרם היידוע בנוגע להפרה הראשונה ,הארגון נגד
סימום בספורט ישית סנקציה נוספת בהתאם לסנקציה
שניתן היה להשית לו נידונו שתי ההפרות בו זמנית.
תוצאות בכל התחרויות מאז ההפרה המוקדמת יותר
ייפסלו כמפורט בסעיף .10.8
 10.7.5הפרות כלל מרובות במהלך תקופה בת עשר שנים
למטרות סעיף  ,10.7על כל אחת מהפרות כלל נגד סימום בספורט
להתבצע במסגרת אותה תקופה בת עשר שנים על מנת שייחשבו
להפרות מרובות.

 10.8פסילת תוצאות בתחרויות לאחר איסוף דגימה או ביצוע הפרת כלל נגד
סימום בספורט
בנוסף לפסילה האוטומטית של התוצאות בתחרות שהניבה את הדגימה
החיובית בהתאם לסעיף  ,9כל יתר התוצאות התחרויות של הספורטאי שהושגו
ממועד איסוף דגימה חיובית (בין בתחרות ובין שלא בתחרות) ,או ממועד הפרה,
עד תחילת כל השעיה זמנית או תקופת אי כשירות ,ייפסלו ,אלא אם ההגינות
מחייבת אחרת ,על כל ההשלכות הנובעות מכך ,לרבות חילוט מדליות ,נקודות
 | 44ופרסים.

 10.10השלכות כספיות
ארגונים נגד סימום בספורט רשאים ,בכלליהם שלהם ,לקבוע החזר הוצאות
מידתי או סנקציות כספיות מידתיות בשל הפרות כלל נגד סימום בספורט .עם
זאת ,ארגונים נגד סימום בספורט רשאים להשית סנקציות כספיות רק במקרים
בהם תקופת אי הכשירות המרבית שהייתה תקפה באופן אחר כבר הושתה.
ניתן להשית סנקציות כספיות רק תוך עמידה בעיקרון המידתיות .החזר עלויות
או סנקציה כספית לא ייחשבו בסיס לקיצור אי הכשירות או סנקציה אחרת
שעשויה לחול באופן אחר בהתאם לקוד.
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 10.9הקצאת פסיקות הוצאות על ידי בית הדין לבוררות בספורט וכספי זכייה
חלוטים
סדר העדיפות לפירעון פסיקות הוצאות של בית הדין לבוררות בספורט וכספי
זכייה חלוטים יהיה :ראשית ,תשלום הוצאות שפסק בית הדין לבוררות בספורט;
שנית ,הקצאה מחדש של כספי פרס חלוטים לספורטאים אחרים במידה ופורטה
בכללי ההתאחדות הבינלאומית הרלוונטית; ושלישית ,החזר הוצאות הארגון
נגד סימום בספורט שניהל את התוצאות במקרה זה.

 10.11תחילת תקופת אי כשירות
למעט כמפורט להלן ,תקופת אי הכשירות תחל במועד החלטת השימוע הסופית
הקובעת אי כשירות או ,במקרה של ויתור על שימוע או של היעדר שימוע ,במועד
ההסכמה או ההשתה של אי הכשירות באופן אחר.
 10.11.1עיכובים שאינם ניתנים לייחוס לספורטאי או לאדם האחר
כאשר חלו עיכובים מהותיים בתהליך השימוע או באספקטים
אחרים של בקרת הסימום שאינם ניתנים לייחוס לספורטאי
או לאדם האחר ,הגוף המשית את הסנקציה רשאי להתחיל את
תקופת אי הכשירות במועד מוקדם יותר שיחל במועד איסוף
הדגימה או במועד בו אירעה באחרונה הפרה אחרת של כלל נגד
סימום בספורט .כל התוצאות התחרותיות שהושגו במהלך תקופת
אי הכשירות ,לרבות אי כשירות רטרואקטיבית ,ייפסלו.
 10.11.2הודעה מהירה
כאשר הספורטאי או האדם האחר מודה בהקדם (בכל מקרה ,עבור
ספורטאי פירוש הדבר הוא בטרם ישוב להתחרות) בהפרת הכלל
נגד סימום לאחר שהוצגה לו על ידי הארגון נגד סימום בספורט,
תקופת אי הכשירות עשויה להתחיל כבר במועד איסוף הדגימה
או במועד בו אירעה באחרונה הפרה אחרת של כלל נגד סימום | 45
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בספורט .עם זאת ,בכל אחד מהמקרים ,כאשר סעיף זה מוחל,
הספורטאי או האדם האחר ירצה לפחות מחצית מתקופת אי
הכשירות החל במועד בו הסכים להשתת סנקציה ,במועד החלטת
שימוע המשיתה סנקציה ,או במועד השתת הסנקציה באופן אחר.
סעיף זה לא יחול כאשר תקופת אי הכשירות כבר קוצרה בהתאם
לסעיף .10.6.3
 10.11.3קיזוז השעיה מותנית או תקופת אי כשירות שרוצתה
 10.11.3.1במידה והשעיה זמנית מושתת ומכובדת על ידי
הספורטאי או האדם האחר ,תקופת השעיה זמנית זו
תקוזז מכל תקופת אי כשירות שייתכן ותושת בסופו
של דבר .במקרה של ריצוי תקופת אי כשירות בכפוף
להחלטה המוכפפת מאוחר יותר לערעור ,תקופת אי
כשירות זו שרוצתה תקוזז מכל תקופת אי כשירות
שייתכן ותושת בסופו של דבר בערעור.
 10.11.3.2במידה וספורטאי או אדם אחר מסכים מרצון להשעיה
זמנית בכתב מארגון נגד סימום בספורט ולו סמכות
ניהול תוצאות ולאחר מכן מכבד את ההשעיה הזמנית,
תקופת השעיה זמנית מרצון זו תקוזז מכל תקופת אי
כשירות שייתכן ותושת בסופו של דבר .עותק מהסכמתו
מרצון של הספורטאי או של האדם האחר להשעיה
הזמנית יימסר בהקדם לכל אחד מהצדדים הזכאי לקבל
הודעה באשר לקביעת הפרת כלל נגד סימום בספורט
בהתאם לסעיף .14.1
 10.11.3.3אף פרק זמן בטרם מועד התוקף של ההשעיה הזמנית
או של ההשעיה הזמנית מרצון לא יקוזז מתקופת אי
כשירות גם במידה והספורטאי בחר שלא להתחרות או
הושעה על ידי קבוצתו.
 10.11.3.4בענפים קבוצתיים ,כאשר תקופת אי כשירות מושתת
על קבוצה ,אלא אם ההגינות מחייבת אחרת ,תקופת
אי הכשירות תחל במועד החלטת השימוע הסופית
הקובעת אי כשירות או ,במקרה של ויתור על שימוע,
במועד ההסכמה לאי הכשירות או להשתתה באופן אחר.
כל תקופת השעיה מותנית קבוצתית (בין בהשתה ובין
בהסכמה מרצון) תקוזז מתקופת אי הכשירות הכוללת.
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 10.12מעמד במהלך אי כשירות
 10.12.1איסור השתתפות במהלך אי כשירות
ספורטאי או אדם אחר שהוכרז לא כשיר אינו רשאי ,במהלך
תקופת אי הכשירות ,להשתתף בכל תפקיד שהוא בתחרות או
בפעילות (למעט תוכניות הסברה או שיקום מורשות נגד סימום
בספורט) בהרשאת או בארגון חותם ,ארגון החבר בחותם ,או
מועדון או ארגון חברים אחר של ארגון החבר בחותם ,בתחרויות
בהרשאת או בארגון כל ליגה מקצועית או כל ארגון אירוע ברמה
בינלאומית או לאומית או בכל פעילות ספורטיבית עלית או ברמה
ארצית במימון רשות ממשלתית.
ספורטאי או אדם אחר הכפוף לתקופת אי כשירות ארוכה יותר
מארבע שנים רשאי ,לאחר השלמת ארבע שנים מתקופת אי
הכשירות ,להשתתף כספורטאי באירועי ספורט מקומיים שאינם
אסורים או נתונים באופן אחר לסמכות שיפוט חותם קוד או
חבר בחותם קוד ,אך רק כל עוד רמת אירוע הספורט המקומי לא
תסמיך באופן אחר ספורטאי או אדם אחר זה במישרין או בעקיפין
להתחרות (או לצבור נקודות לקראת תחרות) באליפות ארצית או
באירוע בינלאומי וכל עוד אינו כרוך בעבודת הספורטאי או האדם
האחר בכל תפקיד הנוגע לקטינים.
ספורטאי או אדם אחר הכפוף לתקופת אי כשירות יישאר כפוף
לבדיקות.
 10.12.2חזרה לאימונים
כחריג לסעיף  ,10.12.1ספורטאי רשאי לחזור להתאמן עם קבוצה
או להשתמש במתקני מועדון או ארגון חבר אחר בארגון חבר
של חותם במהלך פרק הזמן הקצר יותר מבין )1( :החודשיים
האחרונים בתקופת אי הכשירות של הספורטאי ,או ( )2הרבע
האחרון של תקופת אי הכשירות שהושתה.
 10.12.3הפרת איסור ההשתתפות במהלך אי כשירות
כאשר ספורטאי או אדם אחר שהוכרז לא כשיר מפר את האיסור
על השתתפות במהלך אי הכשירות המתואר בסעיף ,10.12.1
תוצאות השתתפות זו ייפסלו ותקופת אי כשירות חדשה השווה
באורכה לתקופת אי הכשירות המקורית תוסף לסוף תקופת
אי הכשירות המקורית .ניתן להתאים את תקופת אי הכשירות
החדשה בהתאם למידת האשמה של הספורטאי או של האדם
האחר ולנסיבות אחרות באותו מקרה .הקביעה האם ספורטאי | 47
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או אדם אחר הפר את איסור ההשתתפות והאם ההתאמה
הולמת תבוצע על ידי הארגון נגד סימום בספורט אשר ניהולו את
התוצאות הוביל להשתת תקופת אי הכשירות הראשונית .ניתן
לערער על החלטה זו בהתאם לסעיף .13
כאשר תומך בספורטאי או אדם אחר מסייע לאדם בהפרת איסור
ההשתתפות במהלך אי כשירות ,ארגון נגד סימום בספורט ולו
סמכות שיפוט לגבי אותו תומך בספורטאי או אדם אחר ישית
סנקציות בשל הפרת סעיף  2.9לאור סיוע זה.
 10.12.4עיכב תמיכה כספית במהלך אי כשירות
בנוסף ,בשל כל הפרת כלל נגד סימום בספורט שאינה כרוכה
בסנקציה מופחתת כמתואר בסעיף  10.4או  ,10.5התמיכה
הכספית או הטבות תלויות–ספורט אחרות שמקבל אדם זה,
כולן או מקצתן ,יעוכבו על ידי חותמים ,על ידי ארגונים חברים
בחותמים ועל ידי ממשלות.
 10.13פרסום סנקציה אוטומטי
פרסום אוטומטי כמפורט בסעיף 14.3יהווה אלמנט חובה בכל אחת
מהסנקציות.
סעיף  11השלכות על קבוצות
 11.1בדיקת ענפי ספורט קבוצתיים
כאשר יותר מחבר אחד בקבוצה בענף קבוצתי יודע באשר להפרת כלל נגד
סימום בספורט בהתאם לסעיף  7בנוגע לאירוע ,הגוף הפוסק באירוע יערוך
בדיקות מטרה של הקבוצה במהלך תקופת האירוע.
 11.2השלכות על ענפי ספורט קבוצתיים
במידה ונמצא שיותר משני חברי קבוצה בענף קבוצתי הפרו כלל נגד סימום
בספורט במהלך תקופת אירוע ,הגוף הפוסק באירוע ישית על הקבוצה סנקציה
הולמת (למשל ,הפסד נקודות ,פסילה מתחרות או מאירוע ,או סנקציה אחרת)
בנוסף להשלכות שיושתו על הספורטאים שהפרו את הכלל.

 11.3גוף פוסק באירוע רשאי לקבוע השלכות קשות יותר על ענפי ספורט
קבוצתיים
הגוף הפוסק באירוע רשאי לבחור לקבוע כללים לאירוע המשיתים על ענפי ספורט
 | 48קבוצתיים סנקציות נוקשות יותר מהמתואר בסעיף  11.2למטרות האירוע.

סעיף  13ערעורים
 13.1החלטות הכפופות לערעור
ניתן לערער על החלטות המתקבלות בהתאם לקוד או לכללים שאומצו בכפוף
לקוד כמפורט להלן בסעיפים  13.4-13.2או כמפורט אחרת בקוד או באמות
המידה הבינלאומיות .החלטות אלה יישארו תקפות במהלך הערעור ,אלא אם
יורה גוף הערעור אחרת .בטרם תחילת ערעור ,יש למצות כל בחינה לאחר
החלטה המפורטת בכללי הארגון נגד סימום בספורט ,בתנאי שבחינה זו תציית
לעקרונות המפורטים בסעיף  13.2.2להלן (למעט כמפורט בסעיף .)13.1.3
 13.1.1היקף בחינה אינו מוגבל
היקף הבחינה בערעור כולל את כל הסוגיות הרלוונטיות למקרה
ובפירוש אינו מוגבל לסוגיות או להיקף הבחינה בפני מקבל
ההחלטה קמא.
 13.1.2בית הדין לבוררות בספורט  CASלא יעדיף את הממצאים הכפופים
לערעור
בקבלו את החלטתו ,אל לבית הדין לבוררות בספורט להעניק
עדיפות לשיקול הדעת שהפעיל הגוף אשר החלטתו נתונה
לערעור.
 WADA 13.1.3אינה מחויבת במיצוי סעדים פנימיים
כאשר ל– WADAזכות ערעור בהתאם לסעיף  13ואף צד אחר
לא ערער על החלטה סופית במסגרת תהליך הארגון נגד סימום
בספורט WADA ,רשאית לערער על החלטה זו במישרין לבית
הדין לבוררות בספורט  ,CASמבלי שתחויב במיצוי סעדים אחרים
בתהליך הארגון נגד סימום בספורט.
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סעיף  12סנקציות נגד גופי ספורט
דבר בקוד אינו מונע מכל חותם או ממשלה המסכימים לקוד מלאכוף כללים
משלהם להשתת סנקציות על גוף ספורט אחר הכפוף לחותם ,לחבר בחותם או
לממשלה.

 13.2ערעורים על החלטות בנוגע להפרות כלל נגד סימום בספורט ,להשלכות,
להשעיות מותנות ,להכרה בהחלטות ולסמכות שיפוט
ניתן לערער אך ורק כקבוע בסעיף  13.2זה על החלטה לפיה בוצעה הפרת כלל
נגד סימום בספורט ,על החלטה המשיתה או לא משיתה השלכות בשל הפרת
כלל נגד סימום בספורט ,או על החלטה לפיה לא בוצעה הפרת כלל נגד סימום
בספורט; על החלטה לפיה הליך הפרת כלל נגד סימום בספורט לא יכול להתקדם | 49
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מסיבות פרוצדוראליות (לרבות ,לדוגמה ,מרשם); על החלטת  WADAשלא
להעניק פטור מדרישת ההודעה בת ששת החודשים לספורטאי בדימוס בחזרו
לתחרות בהתאם לסעיף  ;5.7.1על החלטת  WADAהממחה את ניהול התוצאות
בהתאם לסעיף  ;7.1על החלטת ארגון נגד סימום בספורט שלא להגיש ממצא
אנליטי שלילי או ממצא חריג כהפרת כלל נגד סימום בספורט ,או על החלטה
שלא להתקדם עם הפרת כלל נגד סימום בספורט לאחר חקירה בהתאם לסעיף
 ;7.7על החלטה להשית השעיה זמנית כתוצאה משימוע מזורז; על אי ציות ארגון
נגד סימום בספורט לסעיף  ;7.9על החלטה לפיה ארגון נגד סימום בספורט אינו
מוסמך לפסוק בהפרה לכאורה או בהשלכותיה; על החלטה להשעות ,או לא
להשעות ,תקופת אי כשירות או לכונן מחדש ,או לא לכונן מחדש ,תקופת אי
כשירות מושעית בהתאם לסעיף  ;10.6.1על החלטה בהתאם לסעיף ;10.12.3
ועל החלטת ארגון נגד סימום בספורט שלא להכיר בהחלטת ארגון אחר נגד
סימום בספורט בהתאם לסעיף .15
 13.2.1ערעורים הנוגעים לספורטאים ברמה בינלאומית או לאירועים
בינלאומיים
במקרים הנובעים מהשתתפות באירוע בינלאומי או במקרים
הנוגעים לספורטאים ברמה בינלאומית ,ניתן לערער על ההחלטה
רק בפני בית הדין לבוררות בספורט .CAS
 13.2.2ערעורים הנוגעים לספורטאים אחרים או לאנשים אחרים
במקרים עליהם לא חל סעיף  ,13.2.1ניתן לערער על ההחלטה בפני
גוף עצמאי ונטול פניות בהתאם לכללים שקבע הארגון הארצי נגד
סימום בספורט .הכללים לערעור זה יצייתו לעקרונות להלן:
שימוע במועד;
·
פאנל שימוע הוגן ונטול פניות;
·
הזכות לייצוג משפטי על חשבון המיוצג; וכן
·
החלטה מנומקת ,בכתב ,במועד.
·
 13.2.3אנשים הזכאים לערער
במקרים בהתאם לסעיף  ,13.2.1הצדדים הבאים יהיו זכאים
לערער בפני בית הדין לבוררות בספורט( :א) הספורטאי או האדם
האחר נשוא ההחלטה הנתונה לערעור; (ב) הצד השני בתיק בו
ניתנה ההחלטה; (ג) ההתאחדות הבינלאומית הרלוונטית;
(ד) הארגון הארצי נגד סימום בספורט של מדינת מגורי האדם
או מדינות בהן האדם הינו אזרח או בעל רישיון; (ה) הוועדה
האולימפית הבינלאומית או הוועדה הפראלימפית הבינלאומית,
| 50
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למשחקים האולימפיים או למשחקים הפראלימפיים ,לרבות
החלטות הנוגעות לכשירות למשחקים האולימפיים או למשחקים
הפראלימפיים; ו(ו) .WADA
במקרים בהתאם לסעיף  ,13.2.2הצדדים הזכאים לערער בפני גוף
הערעור הארצי יהיו כמפורט בכללי הארגון הארצי נגד סימום
בספורט אולם ,לכל הפחות ,יכללו את הצדדים הבאים( :א)
הספורטאי או האדם האחר נשוא ההחלטה הנתונה לערעור; (ב)
הצד השני בתיק בו ניתנה ההחלטה; (ג) ההתאחדות הבינלאומית
הרלוונטית; (ד) הארגון הארצי נגד סימום בספורט של מדינת
מגורי האדם; (ה) הוועדה האולימפית הבינלאומית או הוועדה
הפראלימפית הבינלאומית ,בהתאם להקשר ,כאשר עשויה להיות
להחלטה השפעה בנוגע למשחקים האולימפיים או למשחקים
הפראלימפיים ,לרבות החלטות הנוגעות לכשירות למשחקים
האולימפיים או למשחקים הפראלימפיים; ו(ו)  .WADAבמקרים
בהתאם לסעיף  ,WADA ,13.2.2הוועדה האולימפית הבינלאומית,
הוועדה הפראלימפית הבינלאומית וההתאחדות הבינלאומית
הרלוונטית אף יהיו זכאיות לערער בפני בית הדין לבוררות
בספורט  CASעל החלטת גוף הערעור הארצי .כל צד שיגיש ערעור
יהיה זכאי לסיוע מבית הדין לבוררות בספורט בהשגת כל המידע
הרלוונטי מהארגון נגד סימום בספורט אשר החלטתו נתונה
לערעור והמידע יסופק לדרישת בית הדין.
המועד האחרון להגשת ערעור על ידי  WADAיהיה המאוחר
מבין:
(א) עשרים ואחד יום מהיום האחרון בו יכול היה כל צד אחר
בתיק לערער ,או
(ב) עשרים ואחד יום מקבלת  WADAאת התיק המלא הנוגע
להחלטה.
מבלי לגרוע מכל תנייה אחרת בקוד זה ,האדם היחיד הרשאי
לערער על השעיה זמנית הוא הספורטאי או האדם האחר עליו
הושתה ההשעיה הזמנית.
 13.2.4היתר ערעורים נגדיים וערעורי המשך אחרים
ערעורים נגדיים וערעורי המשך אחרים מצד כל משיב שנזכר
בתיקים שהובאו בפני בית הדין לבוררות בספורט בהתאם לקוד
מותרים במפורש .על כל צד הזכאי לערעור בהתאם לסעיף  13זה
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 13.3כשל ארגון נגד סימום בספורט במתן החלטה במועד
כאשר ,במקרה מסוים ,ארגון נגד סימום בספורט לא נותן החלטה בשאלה האם
בוצעה הפרת כלל נגד סימום בספורט בתוך מועד זמן סביר בקביעת ,WADA
 WADAרשאית לבחור לערער במישרין בפני בית הדין לבוררות בספורט CAS
כאילו נתן הארגון החלטה לפיה לא בוצעה הפרת כלל .במידה ופאנל השימוע
של בית הדין לבוררות בספורט קובע שבוצעה הפרת כלל נגד סימום בספורט
וש– WADAפעלה באופן סביר בבחירתה לערער במישרין לבית הדין ,עלויות
ושכ"ט עוה"ד של  WADAביחס בערעור יוחזרו לה על ידי הארגון נגד סימום
בספורט.
 13.4ערעורים הנוגעים לפטור לשימוש טיפולי
ניתן לערער על החלטות פטור לשימוש טיפולי אך ורק כמפורט בסעיף .4.4
 13.5יידוע באשר להחלטות ערעור
כל ארגון נגד סימום בספורט שהינו צד לערעור יספק בהקדם את החלטת
הערעור לספורטאי או לאדם האחר וליתר הארגונים נגד סימום בספורט שהיו
זכאים לערער בהתאם לסעיף  13.2.3כמפורט בסעיף .14.2
 13.6ערעורים על החלטה בהתאם לחלק  3ולחלק  4של הקוד
ביחס לדוח  WADAבאשר לאי–ציות בהתאם לסעיף  ,23.5.4או להשלכות כלשהן
שהושתו בהתאם לחלק ( 3תפקידים ותחומי אחריות) של הקוד ,הישות לה נוגע
דוח  WADAאו עליה מושתות ההשלכות בהתאם לחלק  3של הקוד תהיה זכאית
לערער אך ורק בפני בית הדין לבוררות בספורט בהתאם לתניות התקפות בפני
ערכאה שכזו.
 13.7ערעורים על החלטות השעיה או ביטול הסמכת מעבדה
רק מעבדה אשר  WADAהחליטה להשעות או לבטל את הסמכתה רשאית
לערער על ההחלטה ואך ורק בפני בית הדין לבוררות בספורט.
סעיף  14סודיות ודיווח
עקרונות תיאום תוצאות נגד סימום בספורט ,שקיפות ואחריות ציבורית וכיבוד
פרטיות כל הספורטאים והאנשים האחרים הינם:

 14.1מידע בנוגע לממצאים אנליטיים שליליים ,לממצאים חריגים ולקביעת
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קוד לאומי נגד סימום בספורט | חלק  1בקרת סימום בספורט

14.1.1

הודעה באשר להפרות כלל נגד סימום בספורט לספורטאים
ולאנשים אחרים
נוסח ואופן ההודעה באשר לקביעת הפרת כלל נגד סימום בספורט
יהיו כמפורט בכללי הארגון נגד סימום בספורט האחראי לניהול
תוצאות.
הודעה באשר להפרות כלל נגד סימום בספורט לארגונים ארציים
נגד סימום בספורט ,להתאחדויות בינלאומיות ול–WADA
הארגון נגד סימום בספורט האחראי לניהול תוצאות אף יידע את
ארגונו הארצי נגד סימום בספורט של הספורטאי ,את ההתאחדות
הבינלאומית ואת  WADAבאשר לקביעת הפרת כלל נגד סימום
בספורט במקביל להודעה לספורטאי או לאדם האחר.
תוכן הודעת הפרת כלל נגד סימום בספורט
היידוע יכלול :את שם הספורטאי ,את ארצו ,את ענף הספורט
שלו ואת הדיסציפלינה בתוך הענף ,את רמת התחרותיות של
הספורטאי ,האם הבדיקה בוצעה בתחרות או שלא בתחרות,
את מועד איסוף הדגימה ,את התוצאה האנליטית עליה דיווחה
המעבדה ומידע אחר כנדרש באמת המידה הבינלאומית לבדיקות
ולחקירות ,או ,להפרות כלל נגד סימום בספורט למעט סעיף ,2.1
הכלל שהופר והבסיס לקביעת ההפרה.
דוחות מצב
למעט ביחס לחקירות שלא הובילו להודעה באשר להפרת כלל
נגד סימום בספורט בכפוף לסעיף  ,14.1.1הארגונים נגד סימום
בספורט הנזכרים בסעיף  14.1.2יעודכנו בקביעות באשר למצב
ולממצאים של כל בחינה או הליך שייערכו בכפוף לסעיף  8 ,7או
 13ויקבלו בהקדם הסבר או החלטה מנומקים בכתב שיסבירו את
יישוב הסוגיה.
סודיות
הארגונים המקבלים לא יחשפו מידע זה מעבר לאנשים שצריכים
לדעת אותו (שיכללו את הסגל ההולם בוועדה האולימפית הארצית,
בהתאחדות הארצית ובקבוצה בענף קבוצתי) עד שהארגון נגד
סימום בספורט האחראי לניהול תוצאות ייצא בגילוי פומבי או
ייכשל ביציאה בגילוי פומבי כנדרש בסעיף .14.3

 14.2הודעה באשר להחלטות הפרת כלל נגד סימום בספורט ובקשת קבצים
 14.2.1החלטות באשר להפרת כלל נגד סימום בספורט שיינתנו בכפוף | 53
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לסעיפים  10.12.3 ,10.6 ,10.5 ,10.4 ,8.4 ,7.10או  13.5יכללו את
מלוא הסיבות להחלטה ,לרבות ,במידה ותקף ,הצדקה לאי השתת
הסנקציה האפשרית המרבית .כאשר שפת ההחלטה אינה אנגלית
או צרפתית ,הארגון נגד סימום בספורט יספק סיכום קצר של
ההחלטה ושל הסיבות התומכות באנגלית או בצרפתית.
 14.2.2ארגון נגד סימום בספורט הזכאי לערער על החלטה שהתקבלה
בכפוף לסעיף  14.2.1רשאי ,בתוך  15יום מהקבלה ,לבקש עותק
מקובץ התיק המלא הנוגע להחלטה.

 14.3גילוי פומבי
 14.3.1זהות כל ספורטאי או אדם אחר שארגון נגד סימום בספורט קבע
שהפר כלל נגד סימום בספורט ניתנת לגילוי פומבי על ידי הארגון
האחראי לניהול תוצאות רק לאחר מסירת הודעה לספורטאי או
לאדם האחר בהתאם לסעיף  7.6 ,7.5 ,7.4 ,7.3או  7.7ולארגונים
הרלוונטיים נגד סימום בספורט בהתאם לסעיף .14.1.2
 14.3.2לא יאוחר מעשרים יום מהקביעה בהחלטת ערעור סופית בהתאם
לסעיף  13.2.1או  ,13.2.2מהוויתור על ערעור ,מוויתור על שימוע
בהתאם לסעיף  8או מהקביעה שלא הוגש ערעור במועד על הפרת
כלל נגד סימום בספורט ,הארגון נגד סימום בספורט האחראי
לניהול תוצאות מחויב בדיווח פומבי על טבע הסוגיה ,לרבות ענף
הספורט ,הכלל שהופר ,שם הספורטאי או האדם האחר שביצע
את ההפרה ,החומר האסור או השיטה האסורה המעורבים
וההשלכות שהושתו .אותו ארגון אף מחויב בדיווח פומבי בתוך
עשרים יום על תוצאות החלטות ערעור סופיות בנוגע להפרות
כלל נגד סימום בספורט ,לרבות המידע דלעיל.
 14.3.3בכל מקרה בו נקבע ,לאחר שימוע או ערעור ,שהספורטאי
או האדם האחר לא הפר כלל נגד סימום בספורט ,ניתן לדווח
בפומבי על ההחלטה רק בהסכמת הספורטאי או האדם האחר
נשוא ההחלטה .הארגון נגד סימום בספורט האחראי לניהול
תוצאות ישקיע מאמצים סבירים בהשגת הסכמה זו ובמידה
ותושג ידווח בפומבי על ההחלטה בכללותה או בנוסח המקוצר
שיאשר הספורטאי או האדם האחר.
 14.3.4פרסום יושג לכל הפחות בהכללת המידע הנדרש באתר האינטרנט
של הארגון נגד סימום בספורט ובהותרת המידע באתר למשך
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 14.4דיווח סטטיסטי
ארגונים נגד סימום בספורט ,פעם בשנה לפחות ,יפרסמו בפומבי דוח סטטיסטי
כללי באשר לפעילויות בקרת הסימום שלהם וימסרו עותק ל– .WADAארגונים
נגד סימום בספורט אף רשאים לפרסם דוחות המציגים את שמו של כל אחד
מהספורטאים שנבדקו ואת מועד כל אחת מהבדיקות .מדי שנה לפחות תפרסם
 WADAדוחות סטטיסטיים לסיכום המידע שתקבל מארגונים נגד סימום
בספורט וממעבדות.
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מביניהם.
 14.3.5אף ארגון נגד סימום בספורט או מעבדה בהסמכת  ,WADAאו
גורם מטעם מי מהם ,לא ידון בפומבי בעובדות הספציפיות של כל
תיק תלוי ועומד (להבדיל מתיאור כללי של התהליך ושל המדע),
למעט בתגובה לאמירות פומביות המיוחסות לספורטאי ,לאדם
האחר או לנציגיהם.
 14.3.6הדיווח הפומבי המחויב בסעיף  14.3.2לא יידרש כאשר הספורטאי
או האדם האחר שנמצא שהפר כלל נגד סימום הינו קטין .כל
דיווח פומבי אפשרי בתיק הנוגע לקטין יהלום את העובדות ואת
נסיבות המקרה.

 14.5מסלקת מידע בקרת סימום
 WADAתפעל כמסלקת מידע מרכזית לנתונים ולתוצאות בדיקות בקרת סימום,
לרבות ,במיוחד ,נתוני דרכון ביולוגי של ספורטאי לספורטאים ברמה בינלאומית
וארצית ומידע מיקום לספורטאים ,לרבות ספורטאים במאגרי בדיקה רשומים.
על מנת לאפשר תכנון חלוקת בדיקה מתואם ולהימנע מכפילות מיותרת
בבדיקות על ידי ארגונים שונים נגד סימום בספורט ,כל אחד מהארגונים ידווח
על כל הבדיקות בתחרות ושלא בתחרות של ספורטאים אלה למסלקת ,WADA
בשימוש ב– ADAMSאו במערכת אחרת באישור  ,WADAבהקדם האפשרי לאחר
עריכת הבדיקות .מידע זה יונגש ,כהולם ובהתאם לכללים התקפים ,לספורטאי,
לארגונו הארצי נגד סימום בספורט ,להתאחדות הבינלאומית שלו ולכל ארגון
אחר נגד סימום בספורט ולו סמכות בדיקה לגבי הספורטאי.
על מנת לאפשר לה לתפקד כמסלקת נתוני בדיקות בקרת סמים והחלטות ניהול
תוצאות פיתחה  WADAכלי לניהול מסד נתונים ,ADAMS ,המשקף עקרונות
פרטיות נתונים WADA .פיתחה את  ADAMSבמיוחד להתאמה לחקיקות
ולנורמות פרטיות נתונים החלות עליה ועל ארגונים אחרים המשתמשים ב–
 .ADAMSמידע פרטי בנוגע לספורטאי ,לסגל תמיכה בספורטאים או לאחרים | 55
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המעורבים בפעילויות נוגדות סימום יישמר על ידי  ,WADAהנתונה לפיקוח
רשויות פרטיות קנדיות ,בסודיות מלאה ובהתאם לאמת המידה הבינלאומית
להגנה על פרטיות ועל מידע אישי.
 14.6פרטיות נתונים
ארגונים נגד סימום בספורט רשאים לאסוף ,לאחסן ,לעבד או לגלות מידע
אישי הנוגע לספורטאים ולאנשים האחרים כנדרש וכהולם לניהול פעילויותיהם
בהתאם לקוד ולאמות המידה הבינלאומיות (לרבות במיוחד אמת המידה
הבינלאומית להגנה על פרטיות ועל מידע אישי) ותוך ציות לחוק התקף.
סעיף  15בקשה והכרה בהחלטות
 15.1בכפוף לזכות הערעור המפורטת בסעיף  ,13בדיקות ,תוצאות שימוע או
פסיקות סופיות אחרות של כל חותם התואמים את הקוד ואת סמכות
אותו חותם יהיו תקפים ברחבי העולם ויוכרו ויכובדו על ידי כל יתר
החותמים.
 15.2חותמים יכירו באמצעים בהם נקטו גופים אחרים שלא הסכימו לקוד,
במידה וכללי אותם גופים תואמים את הקוד באופן אחר.
סעיף  16בקרת סימום לבעלי חיים המתחרים בספורט
 16.1בכל ענף ספורט הכולל בעלי חיים בתחרות ,ההתאחדות הבינלאומית
לאותו ענף תקבע ותיישם כללים נגד סימום בספורט לבעלי החיים
הכלולים באותו ענף .הכללים נגד סימום יכללו רשימת חומרים אסורים,
הליכי בדיקה הולמים ורשימת מעבדות מאושרות לניתוח דגימות.
 16.2ביחס לקביעת הפרות כלל נגד סימום בספורט ,לניהול תוצאות,
לשימועים הוגנים ,להשלכות ולערעורים ביחס לבעלי חיים המעורבים
בספורט ,ההתאחדות הבינלאומית לאותו ענף תקבע ותיישם כללים
התואמים באופן כללי את סעיפים  13 ,11 ,10 ,9 ,3 ,2 ,1ו– 17לקוד.
סעיף  17התיישנות
לא ניתן לנקוט בכל הליך הפרת כלל נגד סימום בספורט נגד ספורטאי או אדם
אחר אלא אם יודע באשר להפרה כמפורט בסעיף  ,7או שנעשה ניסיון יידוע
סביר ,בתוך עשר שנים מהמועד בו נקבע שהתרחשה ההפרה.
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סעיף  18הסברה
 18.1עיקרון בסיסי ומטרה עיקרית
העיקרון הבסיסי לתוכניות מידע והסברה לספורט נטול סימום הוא שמירה על
הרוח הספורטיבית ,כפי שתוארה במבוא לקוד ,מפני ערעורה על ידי סימום.
מטרתן העיקרית של תוכניות אלה היא מניעה .המטרה תהיה למנוע שימוש מכוון
או שאינו מכוון בחומרים אסורים או בשיטות אסורות על ידי ספורטאים.
על תוכניות מידע להתמקד במתן מידע בסיסי לספורטאים כמתואר בסעיף
 .18.2על תוכניות הסברה להתמקד במניעה .יש לבסס תוכניות הסברה על ערכים
וליעדן לספורטאים ולסגל תמיכה בספורטאים ,עם דגש מיוחד על צעירים דרך
יישום במערכת השעות בבית הספר.
במסגרת אמצעיהם והיקף אחריותם ותוך שיתוף פעולה זה עם זה ,כל החותמים
יתכננו ,יישמו ,יאמדו או ינטרו תוכניות מידע ,הסברה ומניעה לספורט נטול
סימום.
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חלק  2הסברה ומחקר

 18.2תוכניות ופעילויות
תוכניות אלה יספקו לספורטאים ולאנשים אחרים מידע מעודכן ומדויק
בנושאים הבאים לכל הפחות:
 חומרים ושיטות הכלולים ברשימה האסורה
 הפרות כלל נגד סימום בספורט
 השלכות סימום ,לרבות סנקציות ,בריאות והשלכות חברתיות
 הליכי בקרת סימום
 זכויות ותחומי אחריות ספורטאים וסגל תמיכה בספורטאים
 פטור לשימוש טיפולי
 ניהול הסיכונים שבתוספי תזונה
 פגיעת הסימום ברוח הספורטיבית
 דרישות מיקום תקפות
התוכניות יקדמו את הרוח הספורטיבית על מנת לכונן אווירה שתתמוך בחוזקה
בספורט נטול סימום ותהווה השפעה ארוכת טווח על בחירותיהם של ספורטאים
ושל אנשים אחרים.
תוכניות מניעה ייועדו בעיקר לצעירים ,בהתאם לשלבי התפתחותם ,בבית הספר
ובמועדוני ספורט ,להורים ,לספורטאים בוגרים ,לנציגי ספורט ,למאמנים ,לסגל
| 57
רפואי ולתקשורת.

קוד לאומי נגד סימום בספורט | חלק  2הסברה ומחקר

סגל תמיכה בספורטאים יסביר וייעץ לספורטאים באשר למדיניות ולכללים נגד
סימום בספורט שאומצו בכפוף לקוד.
כל החותמים יקדמו ויתמכו בהשתתפותם הפעילה של ספורטאים ושל סגל
תמיכה בספורטאים בתוכניות הסברה לספורט נטול סימום.
 18.3קודי התנהלות מקצועיים
כל החותמים ישתפו פעולה זה עם זה ועם ממשלות על מנת לעודד התאחדויות
ומוסדות מקצועיים כשירים רלוונטיים לפתח וליישם קודי התנהלות הולמים,
נוהגים טובים ואתיקה בנוגע להשתתפות בספורט באשר למניעת סימום
בספורט ,כמו גם סנקציות התואמות את הקוד.
 18.4תיאום ושיתוף פעולה
 WADAתפעל כמסלקה המרכזית למשאבי ו/או לתוכניות מידע והסברה
בפיתוחם של  WADAאו של ארגונים נגד סימום בספורט.
כל החותמים ,הספורטאים והאנשים האחרים ישתפו פעולה זה עם זה ועם
ממשלות לתיאום מאמציהם במידע ובהסברה נגד סימום על מנת לחלוק ניסיון
ולהבטיח את יעילות התוכניות במניעת סימום בספורט.
סעיף  19מחקר
 19.1ייעוד ומטרות מחקר נגד סימום בספורט
מחקר נגד סימום בספורט תורם לפיתוח וליישום תוכניות יעילות במסגרת
בקרת סימום ולמידע ולהסברה בנוגע לספורט נטול סימום.
כל החותמים ,בשיתוף פעולה זה עם זה ועם ממשלות ,יעודדו ויקדמו מחקר
שכזה וינקטו בכל הצעדים הסבירים על מנת לוודא שתוצאותיו ישמשו לקידום
מטרות הקוד ויהלמו את עקרונותיו.

 19.2סוגי מחקר
מחקר רלוונטי נגד סימום בספורט עשוי לכלול ,לדוגמה ,מחקרים סוציולוגיים,
התנהגותיים ,משפטיים ואתיים בנוסף לחקירה רפואית ,אנליטית ופיזיולוגית.
יש לערוך מחקרים באשר לתכנון ולאומדן יעילות תוכניות הכשרה פיזיולוגית
ופסיכולוגית על בסיס מדעי התואמות את עקרונות הקוד ומכבדות את יושרת
הנבדקים ,כמו גם מחקרים באשר לשימוש בשיטות או בחומרים חדשים הנובעים
מפיתוחים מדעיים.
 19.3תיאום מחקר ושיתוף תוצאות
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 19.4מחקר בשימוש בחומרים אסורים ובשיטות אסורות
על מאמצי המחקר להימנע ממתן חומרים אסורים או שיטות אסורות
לספורטאים.
 19.5ניצול תוצאות לרעה
יש לנקוט באמצעי זהירות הולמים על מנת שתוצאות המחקר נגד סימום לא
ינוצלו לרעה וייושמו למטרות סימום.
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רוחני ,עותקים ממחקר נגד סימום בספורט יסופקו ל– WADAובמידה והולם
יועברו לחותמים ולספורטאים רלוונטיים ולבעלי עניין אחרים.

כל החותמים יפעלו ברוח שותפות ושיתוף פעולה על מנת להבטיח את הצלחת
המאבק בסימום בספורט ואת כיבוד הקוד.
סעיף  20תפקידים ותחומי אחריות נוספים של חותמים
 20.1תפקידי ותחומי אחריות הוועדה האולימפית הבינלאומית
 20.1.1אימוץ ויישום מדיניות וכללים נגד סימום בספורט למשחקים
האולימפיים בהתאם לקוד.
 20.1.2דרישה כתנאי להכרת הוועדה האולימפית הבינלאומית
שהתאחדויות בינלאומיות בתוך התנועה האולימפית יצייתו
לקוד.
 20.1.3עיכוב מימון אולימפי ,או כל חלק הימנו ,של ארגוני ספורט שאינם
מצייתים לקוד.
 20.1.4נקיטה בפעולה הולמת להרתעה מפני אי–ציות לקוד כמפורט
בסעיף .23.5
 20.1.5הרשאה ואפשור של תוכנית המשקיף העצמאי.
 20.1.6דרישה מכל הספורטאים ומכל אחד מהתומכים בספורטאים
המשתתפים כמאמנים ,כמדריכים ,כמנהלים ,כסגל קבוצה,
כגורמים רשמיים ,כסגל רפואי או פרה–רפואי במשחקים
האולימפיים להסכים להיכבל לכללים נגד סימום בספורט
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20.1.7

20.1.8

20.1.9
20.1.10

טיפול נחוש בכל הפרה אפשרית של כלל נגד סימום בספורט
במסגרת סמכותה ,לרבות חקירה האם סגל תמיכה בספורטאי או
אנשים אחרים היו מעורבים בכל אחד ממקרי הסימום.
קבלת הצעות למשחקים האולימפיים רק ממדינות בהן הממשלה
אשררה ,הסכימה ,אישרה או נעתרה לאמנת אונסק"ו והוועדה
אולימפית הארצית ,הוועדה הפראלימפית הארצית והארגון
הארצי נגד סימום בספורט מצייתים לקוד.
קידום הסברה נגד סימום בספורט.
שיתוף פעולה עם סוכנויות ועם ארגונים ארציים רלוונטיים ועם
ארגונים אחרים נגד סימום בספורט.

 20.2תפקידי ותחומי אחריות הוועדה הפראלימפית הבינלאומית
 20.2.1אימוץ ויישום מדיניות וכללים נגד סימום בספורט למשחקים
הפראלימפיים בהתאם לקוד.
 20.2.2דרישה כתנאי להכרת הוועדה הפראלימפית הבינלאומית שוועדות
פראלימפיות ארציות בתוך התנועה הפראלימפית יצייתו לקוד.
 20.2.3עיכוב מימון פראלימפי ,או כל חלק הימנו ,של ארגוני ספורט
שאינם מצייתים לקוד.
 20.2.4נקיטה בפעולה הולמת להרתעה מפני אי–ציות לקוד כמפורט
בסעיף .23.5
 20.2.5הרשאה ואפשור של תוכנית המשקיף העצמאי.
 20.2.6דרישה מכל הספורטאים ומכל אחד מהתומכים בספורטאים
המשתתפים כמאמנים ,כמדריכים ,כמנהלים ,כסגל קבוצה,
כגורמים רשמיים ,כסגל רפואי או פרה–רפואי במשחקים
הפראלימפיים להסכים להיכבל לכללים נגד סימום בספורט
בהלימות לקוד כתנאי להשתתפות זו.
 20.2.7טיפול נחוש בכל הפרה אפשרית של כלל נגד סימום בספורט
במסגרת סמכותה ,לרבות חקירה האם סגל תמיכה בספורטאי או
אנשים אחרים היו מעורבים בכל אחד ממקרי הסימום.
 20.2.8קידום הסברה נגד סימום בספורט.
 20.2.9שיתוף פעולה עם סוכנויות ועם ארגונים ארציים רלוונטיים ועם
ארגונים אחרים נגד סימום בספורט.

 20.3תפקידי ותחומי אחריות התאחדויות בינלאומיות
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20.3.2

דרישה כתנאי לחברות שהמדיניות ,הכללים והתוכניות של
ההתאחדויות הארציות שלהן ושל חברים אחרים יצייתו לקוד.
דרישה מכל הספורטאים ומכל אחד מהתומכים בספורטאים
המשתתפים כמאמנים ,כמדריכים ,כמנהלים ,כסגל קבוצה,
כגורמים רשמיים ,כסגל רפואי או פרה–רפואי בתחרות או בפעילות
בהרשאת ההתאחדות הבינלאומית או בארגונה או בהרשאת אחד
הארגונים החברים בה או בארגונו להסכים להיכבל לכללים נגד
סימום בספורט בהלימות לקוד כתנאי להשתתפות זו.
דרישה מספורטאים שאינם חברים קבועים בהתאחדות
הבינלאומית או באחת ההתאחדויות הארציות החברות בה להיות
זמינים לאיסוף דגימות ולספק מידע מיקום מדויק ועדכני כחלק
ממאגר הבדיקות הרשום של ההתאחדות הבינלאומית בהתאם
לתנאי הכשירות בקביעת ההתאחדות הבינלאומית או ,בהתאם
להקשר ,ארגון האירוע הראשי.
דרישה מכל אחת מההתאחדויות הארציות שלה לקבוע כללים
הדורשים מכל הספורטאים ומכל אחד מהתומכים בספורטאים
המשתתפים כמאמנים ,כמדריכים ,כמנהלים ,כסגל קבוצה,
כגורמים רשמיים ,כסגל רפואי או פרה–רפואי בתחרות או בפעילות
בהרשאת התאחדות ארצית או בארגונה להסכים להיכבל לכללים
נגד סימום בספורט ולסמכות ניהול תוצאות של ארגון נגד סימום
בספורט בהלימות לקוד כתנאי להשתתפות זו.
דרישה מהתאחדויות ארציות לדווח על כל מידע המרמז או נוגע
להפרת כלל נגד סימום בספורט לארגוניהן הארציים נגד סימום
בספורט ולהתאחדות הבינלאומית ולשתף פעולה עם חקירות
ארגון נגד סימום בספורט ולו סמכות חקירה.
נקיטה בפעולה הולמת להתרעת אי הציות לקוד כמפורט בסעיף .23.5
הרשאה ואפשור של תוכנית המשקיף העצמאי באירועים
בינלאומיים.
עיכוב מימון ,או כל חלק הימנו ,להתאחדויות הארציות החברות
בה שאינן מצייתות לקוד.
טיפול נחוש בכל הפרה אפשרית של כלל נגד סימום בספורט
במסגרת סמכותה ,לרבות חקירה האם סגל תמיכה בספורטאי
או אנשים אחרים היו מעורבים בכל אחד ממקרי הסימום,
על מנת להבטיח אכיפה הולמת של ההשלכות ,ועריכת חקירה
אוטומטית של סגל תמיכה בספורטאי במקרה של הפרת כלל נגד | 61
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20.3.11

20.3.12

20.3.13
20.3.14
20.3.15

סימום בספורט בנוגע לקטין או לתומך בספורטאי שתמך ביותר
מספורטאי אחד ונמצא שהפר כלל נגד סימום בספורט.
נקיטה בכל צעד אפשרי על מנת להעניק אליפויות עולם רק
למדינות בהן הממשלה אשררה ,הסכימה ,אישרה או נעתרה לאמנת
אונסק"ו והוועדה אולימפית הארצית ,הוועדה הפראלימפית
הארצית והארגון הארצי נגד סימום בספורט מצייתים לקוד.
קידום הסברה נגד סימום בספורט ,לרבות חיוב התאחדויות
ארציות לערוך הסברה נגד סימום בספורט בתיאום עם הארגון
הארצי הרלוונטי נגד סימום בספורט.
שיתוף פעולה עם סוכנויות ועם ארגונים ארציים רלוונטיים ועם
ארגונים אחרים נגד סימום בספורט.
שיתוף פעולה מלא עם  WADAבנוגע לחקירות שתערוך WADA
בכפוף לסעיף .20.7.10
קביעת כללים משמעתיים ודרישה מהתאחדויות ארציות לקבוע
כללים משמעתיים על מנת למנוע מסגל תמיכה בספורטאי
המשתמש בחומרים אסורים או בשיטות אסורות בלא הצדקה
תקפה מלתמוך בספורטאים הנתונים לסמכות ההתאחדות
הבינלאומית או ההתאחדות הארצית.

 20.4תפקידי ותחומי אחריות ועדות אולימפיות ארציות וועדות פראלימפיות
ארציות
 20.4.1וידוא שמדיניותן וכלליהן נגד סימום בספורט מצייתים לקוד.
 20.4.2דרישה כתנאי לחברות או להכרה שהמדיניות ,הכללים והתוכניות
נגד סימום בספורט של ההתאחדויות הארציות יצייתו לקוד.
 20.4.3כיבוד האוטונומיה של הארגון הארצי נגד סימום בספורט בארצו
והימנעות מהתערבות בהחלטותיו התפעוליות ובפעילויותיו.
 20.4.4דרישה מהתאחדויות ארציות לדווח על כל מידע המרמז או נוגע
להפרת כלל נגד סימום בספורט לארגוניהן הארציים נגד סימום
בספורט ולהתאחדות הבינלאומית ולשתף פעולה עם חקירות
ארגון נגד סימום בספורט ולו סמכות חקירה.
 20.4.5דרישה כתנאי להשתתפות במשחקים האולימפיים ובמשחקים
הפראלימפיים כי ,לכל הפחות ,ספורטאים שאינם חברים קבועים
בהתאחדות ארצית יהיו זמינים לאיסוף דגימות ויספקו מידע
מיקום כנדרש באמת המידה הבינלאומית לבדיקות ולחקירות עם
| 62
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20.4.7

20.4.8
20.4.9
20.4.10

20.4.11

20.4.12
20.4.13

 20.5תפקידי ותחומי אחריות ארגונים ארציים נגד סימום בספורט
 20.5.1עצמאות בהחלטותיהם התפעוליות ובפעילויותיהם.
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20.4.6

בנוגע למשחקים האולימפיים או למשחקים הפראלימפיים.
שיתוף פעולה עם ארגונן הארצי נגד סימום בספורט ועבודה עם
ממשלתן להקמת ארגון ארצי נגד סימום בספורט במידה ואינו
קיים ,בתנאי שבינתיים יישאו הוועדה האולימפית הארצית או
שלוחיה באחריות של ארגון ארצי נגד סימום בספורט.
 20.4.6.1במדינות החברות בארגון אזורי נגד סימום בספורט
תמלא הוועדה האולימפית הארצית ,תוך שיתוף פעולה
עם הממשלה ,תפקיד פעיל ותומך מול הארגון הארצי.
דרישה מכל אחת מההתאחדויות הארציות שלה לקבוע כללים
הדורשים מכל אחד מהתומכים בספורטאים המשתתפים
כמאמנים ,כמדריכים ,כמנהלים ,כסגל קבוצה ,כגורמים רשמיים,
כסגל רפואי או פרה–רפואי בתחרות או בפעילות בהרשאת
התאחדות ארצית או בארגונה או בהרשאת אחד הארגונים
החברים בה או בארגונו להסכים להיכבל לכללים נגד סימום
בספורט ולסמכות ניהול תוצאות של ארגון נגד סימום בספורט
בהלימות לקוד כתנאי להשתתפות זו.
עיכוב מימון ,או כל חלק הימנו ,במהלך כל תקופת אי כשירות ,לכל
ספורטאי או תומך בספורטאי שהפר כללים נגד סימום בספורט.
עיכוב מימון ,או כל חלק הימנו ,להתאחדויות הארציות החברות
בה או המוכרות על ידה שאינן מצייתות לקוד.
טיפול נחוש בכל הפרה אפשרית של כלל נגד סימום בספורט
במסגרת סמכותה ,לרבות חקירה האם סגל תמיכה בספורטאי או
אנשים אחרים היו מעורבים בכל אחד ממקרי הסימום.
קידום הסברה נגד סימום בספורט ,לרבות חיוב התאחדויות
ארציות לערוך הסברה נגד סימום בספורט בתיאום עם הארגון
הארצי הרלוונטי נגד סימום בספורט.
שיתוף פעולה עם סוכנויות ועם ארגונים ארציים רלוונטיים ועם
ארגונים אחרים נגד סימום בספורט.
קביעת כללים משמעתיים על מנת למנוע מסגל תמיכה בספורטאי
המשתמש בחומרים אסורים או בשיטות אסורות בלא הצדקה
תקפה מלתמוך בספורטאים הנתונים לסמכות הוועדה האולימפית
הארצית או הוועדה הפראלימפית הארצית.
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20.5.2
20.5.3
20.5.4
20.5.5
20.5.6

20.5.7

20.5.8
20.5.9

20.5.10

אימוץ ויישום מדיניות וכללים נגד סימום בספורט המצייתים
לקוד.
שיתוף פעולה עם סוכנויות ועם ארגונים ארציים רלוונטיים
אחרים ועם ארגונים אחרים נגד סימום בספורט.
עידוד בדיקות הדדיות בין ארגונים ארציים נגד סימום בספורט.
קידום מחקר נגד סימום בספורט.
כאשר מסופק מימון ,עיכוב מימון ,או כל חלק הימנו ,במהלך כל
תקופת אי כשירות ,לכל ספורטאי או תומך בספורטאי שהפר
כללים נגד סימום בספורט.
טיפול נחוש בכל הפרה אפשרית של כלל נגד סימום בספורט
במסגרת סמכותו ,לרבות חקירה האם סגל תמיכה בספורטאי
או אנשים אחרים היו מעורבים בכל אחד ממקרי הסימום ווידוא
אכיפתן ההולמת של ההשלכות.
קידום הסברה נגד סימום בספורט.
עריכת חקירה אוטומטית של סגל תמיכה בספורטאי הנתון
לסמכותו במקרה של הפרת כלל נגד סימום בספורט על ידי לקטין
ועריכת חקירה אוטומטית של כל תומך בספורטאי שתמך ביותר
מספורטאי אחד ונמצא שהפר כלל נגד סימום בספורט.
שיתוף פעולה מלא עם  WADAבנוגע לחקירות שתערוך WADA
בכפוף לסעיף .20.7.10

 20.6תפקידי ותחומי אחריות ארגוני אירוע ראשי
 20.6.1אימוץ ויישום מדיניות וכללים נגד סימום בספורט לאירועיהם
בהתאם לקוד.
 20.6.2נקיטה בפעולה הולמת להרתעה מפני אי–ציות לקוד כמפורט
בסעיף .23.5
 20.6.3הרשאה ואפשור של תוכנית המשקיף העצמאי.
 20.6.4דרישה מכל הספורטאים ומכל אחד מהתומכים בספורטאים
המשתתפים כמאמנים ,כמדריכים ,כמנהלים ,כסגל קבוצה,
כגורמים רשמיים ,כסגל רפואי או פרה–רפואי באירוע להסכים
להיכבל לכללים נגד סימום בספורט בהלימות לקוד כתנאי
להשתתפות זו.
 20.6.5טיפול נחוש בכל הפרה אפשרית של כלל נגד סימום בספורט
במסגרת סמכותו ,לרבות חקירה האם סגל תמיכה בספורטאי או
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 20.7תפקידי ותחומי אחריות WADA

20.7.1
20.7.2
20.7.3
20.7.4
20.7.5
20.7.6
20.7.7
20.7.8

20.7.9

20.7.10

אימוץ ויישום מדיניות וכללים נגד סימום בספורט לאירועיהם
בהתאם לקוד.
ניטור ציות החותמים לקוד.
אישור אמות המידה הבינלאומיות החלות על יישום הקוד.
הסמכת מעבדות והסמכתן מחדש לביצוע ניתוח דגימות או אישור
מעבדות אחרות לביצוע ניתוח דגימות.
פיתוח ופרסום הנחיות ודגמים לנוהגים טובים.
קידום ,עריכה ,הזמנה ,מימון ותיאום מחקר נגד סימום בספורט
וקידום הסברה נגד סימום בספורט.
עיצוב וניהול תוכנית משקיף עצמאי יעילה וסוגים אחרים של
תוכניות משקיפי אירוע.
בנסיבות חריגות ובהוראות מנהלה הכללי של  ,WADAעריכת
בקרות סימום מיוזמתה או לבקשת ארגונים אחרים נגד סימום
בספורט ושיתוף פעולה עם סוכנויות ועם ארגונים ארציים
ובינלאומיים רלוונטיים ,לרבות ,בין היתר ,אפשור תשאולים
וחקירות.
אישור תוכניות מוגדרות לבדיקות ולניתוח דגימות ,תוך היוועצות
בהתאחדויות בינלאומיות ,בארגונים ארציים נגד סימום בספורט
ובארגוני אירוע ראשי.
ייזום חקירות משלה באשר להפרות כלל נגד סימום בספורט
ופעילויות אחרות שעשויות לאפשר סימום.
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 20.6.6נקיטה בכל צעד אפשרי על מנת להעניק אירועים רק למדינות בהן
הממשלה אשררה ,הסכימה ,אישרה או נעתרה לאמנת אונסק"ו
והוועדה אולימפית הארצית ,הוועדה הפראלימפית הארצית
והארגון הארצי נגד סימום בספורט מצייתים לקוד.
 20.6.7קידום הסברה נגד סימום בספורט.
 20.6.8שיתוף פעולה עם סוכנויות ועם ארגונים ארציים רלוונטיים ועם
ארגונים אחרים נגד סימום בספורט.

סעיף  21תפקידים ותחומי אחריות נוספים של ספורטאים
ושל אנשים אחרים
 21.1תפקידי ותחומי אחריות ספורטאים
 21.1.1רכישת ידע באשר לכל המדיניות והכללים נגד סימום בספורט | 65

קוד לאומי נגד סימום בספורט | חלק  3תפקידים ותחומי אחריות

21.1.2
21.1.3
21.1.4

21.1.5

21.1.6

שאומצו בהתאם לקוד וציות להם.
זמינות לאיסוף דגימות בכל עת.
לקיחת אחריות ,בהקשר נוגד סימום בספורט ,על מה שהם צורכים
ומשתמשים.
יידוע סגל רפואי באשר לחובתו שלא להשתמש חומרים אסורים
ובשיטות אסורות ולקיחת אחריות לווידוא שכל טיפול רפואי
שיקבלו לא מפר מדיניות וכללים נגד סימום בספורט שאומצו
בהתאם לקוד.
גילוי לארגונם הארצי נגד בסימום בספורט ולהתאחדות
הבינלאומית שלהם של כל החלטה על ידי מי שאינו חותם הקובעת
שהספורטאי ביצע הפרת כלל נגד סימום בספורט בעשר השנים
הקודמות.
שיתוף פעולה עם ארגונים נגד סימום בספורט החוקרים הפרות
כלל.

 21.2תפקידי ותחומי אחריות סגל תמיכה בספורטאי
 21.2.1רכישת ידע באשר לכל המדיניות והכללים נגד סימום בספורט
שאומצו בהתאם לקוד והחלים עליהם או על הספורטאים בהם
הם תומכים וציות להם.
 21.2.2שיתוף פעולה עם תוכנית בדיקת הספורטאי.
 21.2.3שימוש בהשפעתם על ערכי ספורטאי ועל התנהגותו לטיפוח
גישות נוגדות סימום.
 21.2.4גילוי לארגונם הארצי נגד בסימום בספורט ולהתאחדות
הבינלאומית שלהם של כל החלטה על ידי מי שאינו חותם הקובעת
שהספורטאי ביצע הפרת כלל נגד סימום בספורט בעשר השנים
הקודמות.
 21.2.5שיתוף פעולה עם ארגונים נגד סימום בספורט החוקרים הפרות
כלל.
 21.2.6הימנעות מהחזקה או משימוש בכל חומר אסור או שיטה אסורה
בלא הצדקה תקפה.
 21.3תפקידי ותחומי אחריות ארגונים אזוריים נגד סימום בספורט
 21.3.1וידוא שמדינות חברות יאמצו ויישמו כללים ,מדיניות ותוכניות
המצייתים לקוד.
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סעיף  22מעורבות ממשלות
עדות למחויבותה של כל אחת מהממשלות לקוד תהיה חתימתה על הצהרת
קופנהגן נגד סימום בספורט מיום  3במרץ  2003ואשרורה ,הסכמתה ,אישורה או
היעתרותה לאמנת אונסק"ו .הסעיפים להלן מפרטים את הציפיות מהחותמים.
 22.1כל אחת מהממשלות תנקוט בכל הפעולות והאמצעים הנחוצים לציות
לאמנת אונסק"ו.
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בארגון אזורי רשמי נגד סימום בספורט המתאר בבירור את
האצלת התחומי אחריות נגד סימום בספורט לארגון האזורי.
 21.3.3שיתוף פעולה עם סוכנויות ועם ארגונים ארציים ואזוריים
רלוונטיים אחרים ועם ארגונים אחרים נגד סימום בספורט.
 21.3.4עידוד בדיקות הדדיות בין ארגונים ארציים ואזוריים נגד סימום
בספורט.
 21.3.5קידום מחקר נגד סימום בספורט.
 21.3.6קידום הסברה נגד סימום בספורט.

 22.2כל אחת מהממשלות תכונן חקירה ,רגולציה ,מדיניות או נוהגים מנהליים
לשיתוף פעולה ומידע עם ארגונים נגד סימום בספורט ולשיתוף נתונים
בקרב ארגונים נגד סימום בספורט כמפורט בקוד.
 22.3כל אחת מהממשלות תעודד שיתוף פעולה בין כל הסוכנויות או
השירותים הציבוריים שלה לבין ארגונים נגד סימום בספורט על מנת
לשתף במועד ארגונים נגד סימום בספורט במידע שעשוי להועיל במאבק
בסימום וכאשר הדבר מותר בחוק.
 22.4כל אחת מהממשלות תכבד בוררות כאמצעי ליישוב מחלוקות הנוגעות
לסימום ,בכפוף לזכויות אדם ,לחירויות יסוד ולחוק הארצי התקף.
 22.5כל אחת מהממשלות הנטולות ארגון ארצי נגד סימום בספורט תעבוד
עם הוועדה האולימפית שלה להקמת ארגון שכזה.
 22.6כל אחת מהממשלות תכבד את האוטונומיה של ארגון ארצי נגד סימום
בספורט בארצו ולא תתערב בהחלטותיו התפעוליות ובפעילויותיו.
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 22.7על ממשלה לעמוד בציפיות סעיף  22.2לא יאוחר מיום  1בינואר .2016
יש לעמוד ביתר הסעיפים הקטנים בסעיף זה בטרם מועד זה.
 22.8כשל מצד ממשלה באשרור ,בהסכמה ,באישור או בהיעתרות לאמנת
אונסק"ו ,או בציות לאמנת אונסק"ו לאחר מכן ,עלול להוביל לאי כשירות
להגשת הצעות לאירועים כמפורט בסעיפים  20.3.11 ,20.1.8ו–20.6.6
ועלול להוביל להשלכות נוספות ,למשל ,חילוט משרדים ותפקידים
בתוך  ;WADAאי כשירות או אי קבלה של כל מועמדות לאירוח כל
אירוע בינלאומי במדינה ,ביטול אירועים בינלאומיים; השלכות סמליות
והשלכות אחרות בכפוף לכתב המינוי האולימפי.

חלק  4הסכמה ,ציות ,שינוי ופרשנות
סעיף  23הסכמה ,ציות ושינוי
 23.1הסכמה לקוד
 23.1.1הישויות להלן יהיו חותמים המסכימים לקוד ,WADA :הוועדה
האולימפית הבינלאומית ,התאחדויות בינלאומיות ,הוועדה
הפראלימפית הבינלאומית ,ועדות אולימפיות ארציות ,ועדות
פראלימפיות ארציות ,ארגוני אירוע ראשי וארגונים ארציים נגד
סימום בספורט .ישויות אלה יסכימו לקוד בחתימה על הצהרת
הסכמה לאחר אישור הגופים הממונים על כל אחד מהם.
 23.1.2ארגוני ספורט אחרים שייתכן ואינם נתונים לשליטת חותם
רשאים ,בהזמנת  ,WADAלהפוך אף הם לחותמים בהסכמתם
לקוד.
 23.1.3רשימת כל ההסכמות תפורסם על ידי .WADA

 23.2החלת הקוד
 23.2.1החותמים יישמו תניות קוד תקפות דרך מדיניות ,חקיקות,
כללים או תקנות בהתאם לסמכותם ובמסגרת מעגלי אחריותם
הרלוונטיים.
 23.2.2הסעיפים הבאים החלים על היקף פעילות נוגדת סימום שמבצעים
ארגונים נגד סימום בספורט מחויבים בהחלתם על ידי החותמים
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מנת להתייחס לשם הארגון ,לענף הספורט ,למספרי סעיפים
וכולי):
 סעיף ( 1הגדרת סימום בספורט)
 סעיף ( 2הפרות כלל נגד סימום בספורט)
 סעיף ( 3הוכחת סימום)
 סעיף ( 4.2.2חומרים מפורטים)
 סעיף ( 4.3.3קביעת הרשימה האסורה על ידי )WADA
 סעיף ( 7.11פרישה מספורט)
 סעיף ( 9פסילה אוטומטית של תוצאות אינדיבידואליות)
 סעיף ( 10סנקציות נגד אינדיבידואלים)
 סעיף ( 11השלכות על קבוצות)
 סעיף ( 13ערעורים) למעט  13.6 ,13.2.2ו–13.7
 סעיף ( 15.1הכרה בהחלטות)
 סעיף ( 17התיישנות)
 סעיף ( 24פרשנות הקוד)
 נספח  — 1הגדרות
לא ניתן להוסיף לכללי חותם כל תנייה נוספת המשנה את תוקף
הסעיפים המנויים בסעיף זה .על כללי חותם להכיר במפורש
בפרשנות הקוד ולהעניק לה מעמד זהה כאילו הייתה בקוד.
 23.2.3בהחלת הקוד ,החותמים מעודדים להשתמש בדגמי נוהג טוב
בהמלצת .WADA
 23.3יישום תוכניות נגד סימום
החותמים יקדישו משאבים מספקים על מנת ליישם בכל התחומים תוכניות נגד
סימום המצייתות לקוד ולאמות המידה הבינלאומיות.
 23.4ציות לקוד
חותמים לא ייחשבו מצייתים לקוד עד שיסכימו לקוד ויישמו אותו בהתאם
לסעיפים  23.2 ,23.1ו– .23.3הם לא ייחשבו עוד מצייתים לאחר נסיגה
מהסכמתם.

 23.5בקרת ציות לקוד ולאמנת אונסק"ו
 23.5.1ציות לקוד ינוטר על ידי  WADAאו כפי שיוסכם אחרת על ידי
 .WADAציות לתוכניות נגד סימום בספורט כנדרש בסעיף 69 | 23.3
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23.5.2

23.5.3

23.5.4

23.5.5

23.5.6

ינוטר בהתבסס על קריטריונים שתפרט הוועדה הבכירה של
 .WADAציות למחויבויות המשתקפות באמנת אונסק"ו ינוטר
כקבוע על ידי כנס הצדדים לאמנת אונסק"ו ,לאחר היוועצות
בצדדי המדינה וב– WADA. WADAתייעץ לממשלות באשר
להחלת הקוד על ידי החותמים ותייעץ לחותמים באשר לאשרור,
להסכמה ,לאישור או להיעתרות ממשלות לאמנת אונסק"ו.
על מנת לאפשר ניטור ,כל אחד מהחותמים ידווח ל– WADAעל
ציותו לקוד כנדרש על ידי ועדת הארגון של  WADAויסביר סיבות
לאי–ציות.
אי מסירת מידע ציות לדרישת  WADAלמטרות סעיף  23.5.2על
ידי חותם ,או אי מסירתו מידע ל– WADAכנדרש בסעיפים אחרים
לקוד ,עלול להיחשב לאי–ציות לקוד.
כל דוחות הציות של  WADAיאושרו על ידי ועדת ארגון .WADA
 WADAתנהל דושיח עם חותמים בטרם הדיווח על אי ציותם.
דוח  WADAשיסיק שחותם אינו מציית מחויב באישור ועדת
ארגון  WADAבאסיפה שתיערך לאחר שהתאפשר לחותם להגיש
לוועדת הארגון את טיעוניו בכתב .ניתן לערער על מסקנת ועדת
הארגון של  ,WADAלפיה חותם אינו מציית ,בכפוף לסעיף .13.6
 WADAתפיק דוחות ציות לוועדה האולימפית הבינלאומית,
לוועדה הפראלימפית הבינלאומית ,להתאחדויות בינלאומיות
ולארגוני אירוע ראשי .דוחות אלה אף יונגשו לציבור.
 WADAתשקול הסברים לאי ציות ובמקרים חריגים רשאית
להמליץ לוועדה האולימפית הבינלאומית ,לוועדה הפראלימפית
הבינלאומית ,להתאחדויות בינלאומיות ולארגוני אירוע ראשי
להתיר אי ציות מותנה.

 23.6השלכות נוספות של אי ציות חותם לקוד
אי ציות על ידי מי מהחותמים עלול להוביל להשלכות בנוסף לאי כשירות להגשת
הצעות לאירועים כמפורט בסעיפים ( 20.1.8ועדה אולימפית בינלאומית),
( 20.3.11התאחדויות בינלאומיות) ו–( 20.6.6ארגוני אירוע ראשי) ,לדוגמה:
חילוט משרדים ותפקידים בתוך  ;WADAאי כשירות או אי קבלה של כל
מועמדות לאירוח כל אירוע בינלאומי במדינה; ביטול אירועים בינלאומיים;
השלכות סמליות והשלכות אחרות בכפוף לכתב המינוי האולימפי.
החותם הרלוונטי רשאי לערער על השתת השלכות אלה בפני בית הדין לבוררות
 | 70בספורט בכפוף לסעיף .13.6
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 23.7שינוי הקוד
 WADA 23.7.1תישא באחריות לפיקוח על התפתחות הקוד ועל שיפורו.
ספורטאים ,בעלי עניין אחרים וממשלות יוזמנו להשתתף בתהליך
זה.
 WADA 23.7.2תיזום תיקונים מוצעים לקוד ותוודא תהליך התייעצות הן
לקבלה והן לתגובה להמלצות ולאפשור בחינה ומשוב מספורטאים,
מבעלי עניין אחרים ומממשלות באשר לתיקונים מומלצים.
 23.7.3תיקונים לקוד ,לאחר היוועצות הולמת ,יאושרו ברוב בן שני
שלישים מוועדת הארגון של  ,WADAלרבות רוב חברי המגזר
הציבורי ורוב חברי התנועה האולימפית המצביעים .תיקונים,
אלא אם נקבע אחרת ,ייכנסו לתוקפם שלושה חודשים לאחר
אישורם.
 23.7.4החותמים יתקנו את כלליהם על מנת לשלב את קוד  2015עד ל–1
בינואר  ,2015בתוקף החל ב– 1בינואר  .2015החותמים יישמו כל
תיקון רלוונטי עתידי לקוד בתוך שנה מאישור ועדת הארגון של
.WADA
 23.8נסיגה מהסכמה לקוד
חותמים רשאים לסגת מהסכמה לקוד לאחר מסירת הודעה בכתב בת שישה
חודשים ל– WADAבאשר לכוונתם לסגת.
סעיף  24פרשנות הקוד
 24.1הטקסט הרשמי של הקוד יוחזק על ידי  WADAויפורסם באנגלית
ובצרפתית .במקרה של סתירה כלשהי בין הנוסח האנגלי לבין הנוסח
הצרפתי ,הנוסח האנגלי יגבר.
 24.2ההערות לתניות שונות בקוד ישמשו לפרשנותו.
 24.3הקוד יפורש כטקסט עצמאי ואוטונומי ולא תוך התייחסות לחוק או
לחקיקה קיימים של חותמים או של ממשלות.
 24.4הכותרות המשמשות בחלקים ובסעיפים שונים בקוד נועדו לנוחות
בלבד ולא ייחשבו לחלק ממהות הקוד או למשפיעות בכל אופן על נוסח
התניות אליהן הן מתייחסות.

 24.5הקוד לא יחול בדיעבד על סוגיות התלויות ועומדות בטרם מועד אימוץ | 71
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הקוד על ידי חותם ויישומו בכלליו .עם זאת ,הפרות כלל נגד סימום
בספורט בטרם הקוד ימשיכו להיחשב "הפרות ראשונות" או "הפרות
שניות" למטרות קביעת סנקציות בהתאם לסעיף  10בשל הפרות נוספות
לאחר הקוד.
 24.6המטרה ,ההיקף והארגון של התוכנית והקוד העולמיים נגד סימום
בספורט ונספח  — 1הגדרות ,נספח  — 2דוגמאות להחלת סעיף ,10
ייחשבו לחלק בלתי נפרד מהקוד.
סעיף  25תניות מעבר
 25.1החלה כללית של קוד 2015
קוד  2015יחול במלואו החל ב– 1בינואר "( 2015תאריך התוקף").
 25.2לא–רטרואקטיבי למעט סעיפים  10.7.5ו– 17או אלא אם חלק עיקרון
חיקוק או תיקון חוק לאחר עבירה
התקופות הרטרוספקטיביות בהן ניתן לשקול הפרות קודמות למטרות הפרות
מרובות בהתאם לסעיף  10.7.5ולהתיישנות המפורטת בסעיף  17הינן כללים
פרוצדוראליים ויש להחילן רטרואקטיבית; אולם בתנאי שסעיף  17יוחל
רטרואקטיבית רק במידה ותקופת ההתיישנות לא פקעה בטרם תאריך התוקף.
אחרת ,ביחס לכל מקרה הפרת כלל נגד סימום בספורט התלוי ועומד נכון לתאריך
התוקף ולכל מקרה הפרת כלל שייפתח לאחר תאריך התוקף בהתבסס על הפרה
שאירעה בטרם מועד התוקף ,המקרה יוכפף לכללים נוגדי הסימום המהותיים
התקפים במועד בו התרחשה ההפרה לכאורה ,אלא אם פאנל השימוע יקבע
שעיקרון החיקוק או תיקון החוק לאחר עבירה חל כהלכה בנסיבות המקרה.
 25.3בקשת החלטות שניתנו בטרם הקוד
במקרים בהם החלטה סופית שקבעה הפרת כלל נגד סימום בספורט ניתנה
בטרם תאריך התוקף ,אך הספורטאי או האדם האחר עדיין מרצה את תקופת
אי הכשירות נכון לתאריך התוקף ,הספורטאי או האדם האחר רשאי לבקש
מהארגון נגד סימום בספורט האחראי להפרת הכלל לשקול את קיצור תקופת
אי הכשירות לאור קוד  .2015יש להגיש בקשה שכזו בטרם פקיעת תקופת אי
הכשירות .ניתן לערער על החלטת הארגון נגד סימום בספורט בכפוף לסעיף
 .13.2קוד  2015לא יחול על כל מקרה הפרת כלל נגד סימום בספורט בו ניתנה
החלטה סופית שקבעה הפרת כלל ובו פקעה תקופת אי הכשירות.
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 25.4הפרות מרובות כאשר ההפרה הראשונה התרחשה לפני  1בינואר 2015
למטרות השתת תקופת אי הכשירות להפרה שנייה בהתאם לסעיף ,10.7.1
כאשר הסנקציה בשל העבירה הראשונה נקבעה לפי כללים שקדמו לקוד 2015
תושת תקופת אי הכשירות שהייתה מושתת בשל אותה עבירה ראשונה לו היו
חלים כללי קוד .2015
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 :ADAMSמערכת המנהלה והניהול נגד סימום בספורט הינה כלי מבוסס רשת
לניהול מסד נתונים לרישום ,לאחסון ,לשיתוף ולדיווח נתונים נועד לסייע
לבעלי עניין ול– WADAבתפעוליהם נגד סימום בספורט בהתאם לחקיקה להגנת
נתונים.
מתן :אספקה ,מתן ,פיקוח ,אפשור או השתתפות אחרת של אדם אחר בשימוש
או בניסיון שימוש בחומר אסור או בשיטה אסורה .עם זאת ,הגדרה זו לא
תכלול פעולות בתום לב של סגל רפואי הנוגעות לחומר אסור או לשיטה אסורה
ששימשו למטרות טיפוליות אמיתיות וחוקיות או בהצדקה מקובלת אחרת
ולא תכלול פעולות הנוגעות לחומרים אסורים שאינם אסורים בבדיקות שלא
בתחרות ,אלא אם הנסיבות ככלל מעידות שחומרים אסורים אלה לא נועדו
למטרות טיפוליות אמיתיות וחוקיות או שנועדו לשיפור ביצועים ספורטיביים.
ממצא אנליטי שלילי :דוח ממעבדה בהסמכת  WADAאו ממעבדה אחרת
באישור  WADAאשר ,בהתאם לאמת המידה הבינלאומית למעבדות ולמסמכים
טכניים נלווים ,מזהה בדגימה נוכחות חומר אסור או המטבוליטים או הסמנים
שלו (לרבות רמות גבוהות של חומרים אנדוגניים) או ראיה לשימוש בשיטה
אסורה.
ממצא דרכון שלילי :דוח המזוהה כממצא דרכון שלילי כמתואר באמות המידה
הבינלאומיות הרלוונטיות.
ארגון נגד סימום בספורט :חותם הנושא באחריות לאימוץ כללים לנקיטה,
ליישום או לאכיפה של כל חלק שהוא בתהליך בקרת הסימום .בכך נכללים,
לדוגמה ,הוועדה האולימפית הבינלאומית ,הוועדה הפראלימפית הבינלאומית,
ארגוני אירוע ראשי אחרים העורכים בדיקות באירועיהם ,WADA ,התאחדויות
בינלאומיות וארגונים ארציים נגד סימום בספורט.

ספורטאי :אדם המתחרה בספורט ברמה הבינלאומית (כהגדרתה על ידי כל אחת
מההתאחדויות הבינלאומיות) או ברמה הארצית (כהגדרתה על ידי כל אחד
מהארגונים הארציים נגד סימום בספורט) .לארגון נגד סימום בספורט שיקול
דעת להחלת כללים נגד סימום בספורט על ספורטאי שאינו ברמה בינלאומית
או ארצית ובכך להכללתו בהגדרת "ספורטאי" .ביחס לספורטאים שאינם
ברמה בינלאומית או ארצית ,ארגון נגד סימום בספורט רשאי לבחור :לערוך
 | 76בדיקות מוגבלות או לא לערוך בדיקות כלל; לנתח דגימות שלא למלוא תפריט

דרכון ביולוגי של ספורטאי :התוכנית והשיטות לאיסוף ולהשוואת נתונים
כמתואר באמת המידה הבינלאומית לבדיקות ולחקירות ובאמת המידה
הבינלאומית למעבדות.
סגל תמיכה בספורטאי :כל מאמן ,מדריך ,מנהל ,סוכן ,סגל קבוצה ,סגל רשמי,
רפואי ,פרה–רפואי ,הורה או אדם אחר העובד עם ספורטאי המשתתף בתחרות
ספורט או מתכונן אליה ,מטפל בו או מסייע לו.
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החומרים האסורים; לדרוש מידע מיקום מוגבל או לא לדרוש מידע מיקום
כלל; או לא לדרוש פטור לשימוש טיפולי מראש .אולם במידה והפרת כלל נגד
סימום בספורט בהתאם לסעיף  2.3 ,2.1או  2.5מבוצעת על ידי ספורטאי לגביו
מחזיק ארגון נגד סימום בספורט בסמכות והמתחרה מתחת לרמה הבינלאומית
או הארצית ,יש להחיל את ההשלכות המפורטות בקוד (למעט סעיף .)14.3.2
למטרות סעיף  2.8ו– 2.9ולמטרות מידע והסברה נגד סימום בספורט ,כל אדם
המשתתף בספורט תחת סמכות חותם ,ממשלה או ארגון ספורט אחר המסכים
לקוד הינו ספורטאי.

ניסיון :עיסוק מכוון בהתנהלות המהווה צעד מהותי במהלך התנהלות שנועד
להגיע לשיאו בהפרת כלל נגד סימום בספורט .אולם בתנאי שלא תהיה הפרת
כלל נגד סימום בספורט בהתבסס אך ורק על ניסיון לבצע הפרה במידה והאדם
יחזור בו מהניסיון בטרם גילויו על ידי צד ג' שאינו מעורב בניסיון.
ממצא חריג :דוח ממעבדה בהסמכת  WADAאו ממעבדה אחרת באישור
 WADAהמחייב חקירה נוספת כמפורט באמת המידה הבינלאומית למעבדות
או במסמכים טכניים נלווים בטרם קביעת ממצא אנליטי שלילי.
ממצא דרכון חריג :דוח המתואר כממצא דרכון חריג כמתואר באמות המידה
הבינלאומיות הרלוונטיות.
בית הדין לבוררות בספורט :בית הדין לבוררות בספורט .CAS
קוד :הקוד העולמי נגד סימום בספורט.
תחרות :מקצה ,משחקון ומשחק יחיד או תחרות ספורט אינדיבידואלי .לדוגמה,
משחק כדורסל או גמר מקצה  100מטרים אולימפי באתלטיקה .למקצי שלב
ולתחרויות ספורט אחרות בהם מוענקים פרסים על בסיס יומי או על בסיס
ביניים אחר ,ההבחנה בין תחרות לבין אירוע תהיה כמפורט בכללי ההתאחדות
הבינלאומית הרלוונטית.
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השלכות הפרות כלל נגד סימום בספורט ("השלכות") :הפרת כלל נגד סימום
בספורט על ידי ספורטאי או אדם אחר עלולה להוביל לאחד או יותר מהבאים:
(א) פירוש פסילה הוא שתוצאות הספורטאי בתחרות מסוימת או באירוע
מסוים ייפסלו ,עם כל ההשלכות הנובעות מכך ,לרבות חילוט מדליות ,נקודות
ופרסים; (ב) פירוש אי כשירות הוא שהספורטאי או האדם האחר מנוע בשל
הפרת כלל נגד סימום בספורט לתקופה מסוימת מהשתתפות בכל תחרות או
פעילות אחרת או מימון כמפורט בסעיף ( ;10.12.1ג) פירוש השעיה מותנית
הוא שהספורטאי או האדם האחר מנוע באופן זמני מהשתתפות בכל תחרות
או פעילות בטרם ההחלטה הסופית בשימוע שייערך בהתאם לסעיף ( ;8ד)
פירוש השלכות כספיות הוא סנקציה כספית המושתת בשל הפרת כלל נגד
סימום בספורט או לשיקום העלויות הנלוות להפרה; ו(ה) פירוש גילוי פומבי
או דיווח פומבי הוא הפצת מידע לציבור או לאנשים מעבר לאנשים הזכאים
ליידוע מוקדם בהתאם לסעיף  .14קבוצות בענפים קבוצתיים אף עשויות להיות
כפופות להשלכות כמפורט בסעיף .11
מוצר מזוהם :מוצר המכיל חומר אסור שאינו מפורט בתווית המוצר או במידע
הזמין בחיפוש סביר באינטרנט.
פסילה :ראו השלכות הפרת כלל נגד סימום בספורט דלעיל.
בקרת סימום :כל הצעדים והתהליכים החל בתכנון חלוקת בדיקה וכלה בטיפול
האולטימטיבי בכל ערעור ,לרבות כל הצעדים והתהליכים שביניהם כגון מסירת
מידע מיקום ,איסוף דגימות והטיפול בהן ,ניתוח מעבדה ,פטור לשימוש טיפולי,
ניהול תוצאות ושימועים.
אירוע :סדרת תחרויות אינדיבידואליות הנערכות יחד תחת גוף פוסק אחד
(למשל ,המשחקים האולימפיים ,אליפות העולם בשחייה או המשחקים הפן–
אמריקניים).
אתרי אירוע :האתרים שייעד הגוף הפוסק לאירוע.
תקופת אירוע :הזמן בין תחילת אירוע לבין סופו ,בהתאם לקביעת הגוף הפוסק
באירוע.
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מסוימת .גורמים שיילקחו בחשבון באומדן מידת האשמה של ספורטאי או של
אדם אחר כוללים ,לדוגמה ,את ניסיונו של הספורטאי או של האדם האחר,
האם הספורטאי או האדם האחר הינו קטין ,שיקולים מיוחדים כגון מגבלה,
מידת הסיכון שהיה על הספורטאי להבין ורמת הזהירות והחקירה שהפעיל
ספורטאי בנוגע למה שהיה עליו לתפוס כרמת סיכון .באומדן מידת האשמה של
הספורטאי או של האדם האחר ,הנסיבות הנשקלות חייבות להיות ספציפיות
ורלוונטיות להסברת סטייתו מסטנדרט ההתנהגות המצופה .לפיכך ,לדוגמה,
העובדה שספורטאי יפסיד את האפשרות להרוויח סכומי כסף גדולים במהלך
תקופת אי כשירות ,או העובדה שנותר לספורטאי רק זמן קצר בקריירה ,או
תזמון לוח השנה הספורטיבי ,לא יהיו גורמים רלוונטיים שיישקלו בקיצור
תקופת אי הכשירות בהתאם לסעיף  10.5.1או .10.5.2
השלכות כספיות :ראו השלכות הפרת כלל נגד סימום בספורט דלעיל.
בתחרות :אלא אם פורט אחרת בכללי התאחדות בינלאומית או גוף פוסק
באירוע האמור ,פירוש "בתחרות" הוא התקופה המתחילה שתים עשרה שעות
בטרם תחרות בה אמור הספורטאי להשתתף ומסתיימת בסוף אותה תחרות
ותהליך איסוף הדגימות הנוגע לאותה תחרות.
תוכנית משקיף עצמאי :קבוצת משקיפים ,בפיקוח  ,WADAהמשקיפים
ומספקים הנחיה בתהליך בקרת הסימום באירועים מסוימים ומדווחים באשר
להבחנותיהם.
ספורט אינדיבידואלי :כל ענף ספורט שאינו ענף קבוצתי.
אי כשירות :ראו השלכות הפרת כלל נגד סימום בספורט דלעיל.
אירוע בינלאומי :אירוע או תחרות בהם הוועדה האולימפית הבינלאומית,
הוועדה הפראלימפית הבינלאומית ,התאחדות בינלאומית ,ארגון אירוע ראשי
או ארגון ספורט בינלאומי אחר הם הגוף הפוסק לאירוע או ממנים את הגורמים
הטכניים לאירוע.
ספורטאי ברמה בינלאומית :ספורטאים המתחרים בספורט ברמה הבינלאומית,
כהגדרתה על ידי כל אחת מההתאחדויות הבינלאומיות ,בהתאם לאמת המידה
הבינלאומית לבדיקות ולחקירות.
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אמת מידה בינלאומית :אמת מידה שאימצה  WADAלתמיכה בקוד .ציות לאמת
מידה בינלאומית (להבדיל מציות לאמת מידה חלופית ,לנוהג או להליך אחרים)
יספיק להיסק שההליכים המטופלים באמת המידה הבינלאומית בוצעו כהלכה.
אמות מידה בינלאומיות יכללו כל מסמך טכני שיופק בכפוף אליהן.
ארגוני אירוע ראשי :ההתאחדויות היבשתיות של הוועדות האולימפיות
הארציות וארגונים מרובי ענפים בינלאומיים אחרים המתפקדים כגוף הפוסק
בכל אירוע יבשתי ,אזורי או בינלאומי אחר.
סמן :תרכובת ,קבוצת תרכובות או משתנה(ים) ביולוגי(ים) המעידים על שימוש
בחומר אסור או בשיטה אסורה.
מטבוליט :כל חומר המופק בתהליך ביו–טרנספורמציה.
קטין :אדם טבעי שטרם הגיע לגיל שמונה עשרה.
ארגון ארצי נגד סימום בספורט :הישות (ישויות) שייעדה כל אחת מהמדינות
כמחזיקה בסמכות ובאחריות העיקרית לאימוץ וליישום כללים נגד סימום
בספורט ,לניהול איסוף הדגימות ,לניהול תוצאות הבדיקות ולעריכת שימועים
ברמה הארצית .במידה וייעוד זה לא נעשה על ידי רשות(רשויות) ציבורית
מוסמכת ,הישות תהיה הוועדה האולימפית הארצית של אותה מדינה או שלוחי
הוועדה.
אירוע ארצי :אירוע או תחרות ספורט הכוללים ספורטאים ברמה בינלאומית או
ארצית ושאינם אירוע בינלאומי.
ספורטאי ברמה ארצית :ספורטאים המתחרים בספורט ברמה הארצית ,בהתאם
להגדרה על ידי כל אחד מהארגונים נגד סימום בספורט בהתאם לאמת המידה
הבינלאומית לבדיקות ולחקירות.
ועדה אולימפית ארצית :הארגון המוכר על ידי הוועדה האולימפית הבינלאומית.
המונח "ועדה אולימפית ארצית" יכלול גם את התאחדות הספורט הארצית
במדינות בהן התאחדות הספורט הארצית נוטלת על עצמה תחומי אחריות
טיפוסיות של ועדה אולימפית ארצית בתחום נוגד הסימום.
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או רשלנותו ,בבחינת כלל הנסיבות ובהתחשבות בקריטריונים להיעדר אשמה
או רשלנות ,לא הייתה מהותית ביחס להפרת הכלל נגד סימום בספורט .למעט
במקרה של קטין ,בכל הפרת סעיף  2.1על הספורטאי גם להוכיח איך נכנס
החומר האסור לגופו.
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היעדר אשמה או רשלנות :הוכחת הספורטאי או האדם האחר שלא ידע או חשד,
ולא יכול היה לדעת או לחשוד באופן סביר אפילו בנקיטה בזהירות המרבית,
שהשתמש או קיבל חומר אסור או שיטה אסורה או הפר באופן אחר כלל נגד
סימום בספורט .למעט במקרה של קטין ,בכל הפרת סעיף  2.1על הספורטאי גם
להוכיח איך נכנס החומר האסור לגופו.

שלא בתחרות :כל תקופה שאינה בתחרות.
משתתף :כל ספורטאי או תומך בספורטאי.
אדם :אדם טבעי ,ארגון או ישות אחרת.
החזקה :החזקה פיזית בפועל ,או החזקה להלכה (שתיפסק רק אם לאדם שליטה
בלעדית או בכוונתו להפעיל שליטה בלעדית בחומר האסור ,בשיטה האסורה או
במקום בו קיימים החומר האסור או השיטה האסורה); אולם בתנאי שבמידה
ואין לאדם שליטה בלעדית בחומר האסור ,בשיטה האסורה או במקום בו קיימים
החומר האסור או השיטה האסורה ,החזקה להלכה תיפסק רק במידה והאדם
היה מודע לנוכחות החומר האסור או השיטה האסורה והתכוון להפעיל עליהם
שליטה .אולם בתנאי שלא תהיה הפרת כלל נגד סימום בספורט בהתבסס אך
ורק על החזקה במידה ,בטרם קבלת יידוע מכל סוג שהוא שהאדם הפר כלל נגד
סימום בספורט ,והאדם נקט בפעולה קונקרטית המעידה שמעולם לא התכוון
להחזיק והתנער מהחזקה בהצהרה מפורשת בפני ארגון נגד סימום בספורט.
מבלי לגרוע מדבר האמור להפך בהגדרה זו ,רכישה (לרבות בכל אמצעי אלקטרוני
או אחר) של חומר אסור או של שיטה אסורה מהווה החזקה על ידי הרוכש.
רשימה אסורה :הרשימה המזהה את החומרים האסורים ואת השיטות
האסורות.
שיטה אסורה :כל שיטה שתוארה ככזו ברשימה האסורה.
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חומר אסור :כל חומר ,או דרגת חומרים ,שתואר ככזה ברשימה האסורה.
שימוע מותנה :למטרות סעיף  ,7.9שימוע מקוצר מזורז הקודם לשימוע בהתאם
לסעיף  8המספק לספורטאי הודעה ואפשרות להישמע בכתב או בעל פה.
השעיה זמנית :ראו השלכות הפרת כלל נגד סימום בספורט דלעיל.
גילוי פומבי או דוח פומבי :ראו השלכות הפרת כלל נגד סימום בספורט דלעיל.
ארגון אזורי נגד סימום בספורט :ישות אזורית שיועדה על ידי מדינות חברות
לתיאום ולניהול תחומים מואצלים בתוכניותיהן הארציות נגד סימום בספורט,
שעשויים לכלול אימוץ ויישום כללים נגד סימום בספורט ,תכנון ואיסוף דגימות,
ניהול תוצאות ,בחינת פטורים לשימוש טיפולי ,עריכת שימועים ועריכת תוכניות
חינוכיות ברמה אזורית.
מאגר בדיקות רשום :מאגר הספורטאים בעדיפות הגבוהה ביותר שכונן בנפרד
ברמה הבינלאומית על ידי התאחדויות בינלאומיות וברמה הארצית על ידי
ארגונים ארציים נגד סימום בספורט ,הכפופים לבדיקות ממוקדות בתחרות
ושלא בתחרות כחלק מתוכנית חלוקת הבדיקה של ההתאחדות הבינלאומית
או של הארגון הארצי נגד סימום בספורט ולפיכך נדרשים לספק מידע מיקום
כמפורט בסעיף  5.6ובאמת המידה הבינלאומית לבדיקות ולחקירות.
דגימה או דוגמה :כל חומר ביולוגי הנאסף למטרות בקרת סימום.
חותמים :הישויות החותמות על הקוד ומסכימות לציית לקוד ,כמפורט בסעיף
.23
חומר מפורט :ראו סעיף .4.2.2
חבות נוקשה :הכלל הקובע שבהתאם לסעיף  2.1ולסעיף  2.2אין צורך בהוכחת
אשמה ,רשלנות או שימוש במודע מצד הספורטאי על ידי הארגון נגד סימום
בספורט על מנת לקבוע הפרת כלל נגד סימום בספורט.

סיוע מהותי :למטרות סעיף  ,10.6.1אדם המספק סיוע מהותי מחויב)1( :
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חבלה :שינוי למטרה לא הולמת או בדרך לא הולמת; הכנסת השפעה לא הולמת;
הפרעה לא הולמת; שיבוש ,הטעיה או עיסוק בכל התנהלות רמייה על מנת
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נגד סימום בספורט ו( )2בשיתוף פעולה מלא עם החקירה ועם השפיטה של כל
מקרה הנוגע למידע זה ,לרבות ,לדוגמה ,מסירת עדות בשימוע במידה ויידרש
לכך על ידי ארגון נגד סימום בספורט או על ידי פאנל שימוע .יתרה מכך ,על
המידע להיות אמין ולהוות חלק חשוב בכל תיק שנפתח או ,במידה ולא נפתח
תיק ,לספק בסיס מספק לפיו ניתן היה לפתוח תיק.

בדיקת מטרה :בחירת ספורטאים ספציפיים לבדיקה בהתאם לקריטריונים
המפורטים באמת המידה הבינלאומית לבדיקות ולחקירות.
ספורט קבוצתי :ענף ספורט בו מותרת החלפת שחקנים במהלך תחרות.
בדיקות :החלקים בתהליך בקרת הסימום הכרוכים בתכנון חלוקת בדיקה,
באיסוף דגימה ,בטיפול בדגימה ובהעברת דגימה למעבדה.
סחר :מכירה ,נתינה ,העברה ,שליחה ,מסירה או הפצה (או החזקה לכל מטרה
שכזו) של חומר אסור או של שיטה אסורה (פיזית או באמצעי אלקטרוני או
אחר) לכל צד ג' על ידי ספורטאי ,על ידי תומך בספורטאי או על ידי כל אדם
אחר הכפוף לסמכות השיפוט של ארגון נגד סימום בספורט; אולם בתנאי
שהגדרה זו לא תכלול פעולות סגל רפואי "בתום לב" הנוגעות לחומר אסור
ששימש למטרות טיפוליות אמיתיות וחוקיות או להצדקה אחרת ולא תכלול
פעולות הנוגעות לחומרים אסורים שאינם אסורים בבדיקות שלא בתחרות אלא
אם הנסיבות ככלל מעידות שחומרים אסורים אלה לא נועדו למטרות טיפוליות
אמיתיות וחוקיות או שנועדו לשיפור ביצועים ספורטיביים.
פטור לשימוש טיפולי :פטור לשימוש טיפולי ,כמתואר בסעיף .4.4
אמנת אונסק"ו :האמנה הבינלאומית נגד סימום בספורט שאומצה באסיפה
ה– 33של הוועידה הכללית של אונסק"ו ב– 19באוקטובר  ,2005לרבות כל תיקון
שאימצו המדינות החברות באמנה ופסגת הצדדים לאמנה הבינלאומית נגד
סימום בספורט.
| 83
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שימוש :שימוש ,יישום ,עיכול ,הזרקה או צריכה בכל אמצעי שהוא של כל חומר
אסור או שיטה אסורה.
 :WADAהסוכנות העולמית נגד סימום בספורט.
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דוגמאות להחלת
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דוגמה 1
עובדות:
ממצא אנליטי שלילי נובע מנוכחות סטרואיד אנאבולי בבדיקה בתחרות (סעיף
 ;)2.1הספורטאי מודה בהקדם בהפרת הכלל נגד סימום בספורט; הספורטאי
מוכיח היעדר אשמה או רשלנות מהותית; והספורטאי מספק סיוע מהותי.
החלת השלכות:
 .1נקודת הפתיחה תהיה סעיף  .10.2כיוון שהספורטאי נחשב נטול אשמה
מהותית שתהווה ראיה תומכת מספקת (סעיפים  10.2.1.1ו– )10.2.3לכך
שהפרת הכלל נגד סימום בספורט לא הייתה מכוונת ,תקופת אי הכשירות
תהיה לפיכך שנתיים ולא ארבע שנים (סעיף .)10.2.2
 .2בצעד שני ינתח הפאנל האם חלים הקיצורים הנוגעים לאשמה (סעיפים
 10.4ו– .)10.5בהתבסס על היעדר אשמה או רשלנות מהותית (סעיף )10.5.2
כיוון שהסטרואיד האנאבולי אינו חומר מפורט ,טווח הסנקציות הרלוונטי
יקוצר לטווח שנתיים עד שנה (מינימום מחצית מהסנקציה בת השנתיים).
אזי יקבע הפאנל את תקופת אי הכשירות התקפה במסגרת טווח זה לאור
מידת האשמה של הספורטאי (למטרות ההדגמה בדוגמה זו נניח שהפאנל
היה משית באופן אחר תקופת אי כשירות בת  16חודשים).
 .3בצעד שלישי יאמוד הפאנל את האפשרות להשעיה או לקיצור בהתאם לסעיף
( 10.6קיצורים שאינם נוגעים לאשמה) .במקרה זה חל רק סעיף ( 10.6.1סיוע
מהותי) (סעיף  ,10.6.3הודאה מהירה ,לא חל כיוון שתקופת אי הכשירות
כבר קצרה מהמינימום בן השנתיים המפורט בסעיף  .)10.6.3לאור הסיוע
המהותי ,ניתן להשעות את תקופת אי הכשירות בשלושה רבעים מ–16
חודשים *.תקופת אי הכשירות המינימאלית תהיה לפיכך ארבעה חודשים
(למטרות ההדגמה בדוגמה זו נניח שהפאנל משעה עשרה חודשים ותקופת
אי הכשירות תהיה לפיכך שישה חודשים).
 .4בהתאם לסעיף  ,10.11תקופת אי הכשירות ,בעיקרון ,מתחילה במועד החלטת
השימוע הסופית .אולם כיוון שהספורטאי הודה בהקדם בהפרת הכלל נגד
סימום בספורט ,תקופת אי הכשירות יכולה להתחיל כבר במועד איסוף
הדגימה ,אך בכל מקרה הספורטאי יצטרך לרצות לפחות מחצית מתקופת
אי הכשירות (דהיינו ,שלושה חודשים) לאחר מועד החלטת השימוע (סעיף
.)10.11.2
 .5כיוון שהממצא האנליטי השלילי בוצע בתחרות ,הפאנל יצטרך לפסול
אוטומטית את התוצאה שהושגה באותה תחרות (סעיף .)9
 .6בהתאם לסעיף  ,10.8כל התוצאות שהשיג הספורטאי לאחר מועד איסוף
הדגימה עד לתחילת תקופת אי הכשירות ייפסלו אף הן ,אלא אם ההגינות | 87
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מחייבת אחרת.
 .7המידע הנזכר בסעיף  14.3.2מחויב בגילוי פומבי ,אלא אם הספורטאי קטין,
כיוון שזהו חלק חובה בכל אחת מהסנקציות (סעיף .)10.13
 .8הספורטאי אינו מורשה להשתתף בכל תפקיד שהוא בתחרות או בפעילות
אחרת הנוגעת לספורט תחת סמכות כל חותם או המסונפים לו במהלך
תקופת אי הכשירות (סעיף  .)10.12.1עם זאת ,הספורטאי רשאי לחזור
להתאמן עם קבוצה או להשתמש במתקנים של מועדון או של ארגון חבר
אחר בחותם או במסונפים לו במהלך פרק הזמן הקצר מבין( :א) החודשיים
האחרונים בתקופת אי הכשירות של הספורטאי ,או (ב) הרבע האחרון
בתקופת אי הכשירות שהושתה (סעיף  .)10.12.2לפיכך ,הספורטאי יורשה
לחזור להתאמן חודש וחצי בטרם תום תקופת אי הכשירות.

דוגמה 2
עובדות:
ממצא אנליטי שלילי נובע מנוכחות ממריץ שהינו חומר מפורט בבדיקה
בתחרות (סעיף  ;)2.1הארגון נגד סימום בספורט מוכיח שהספורטאי הפר את
הכלל במכוון; הספורטאי לא מצליח להוכיח שהשימוש בחומר האסור נעשה
שלא בתחרות בהקשר שאינו נוגע לביצועים ספורטיביים; הספורטאי לא מודה
בהקדם בהפרת הכלל נגד סימום בספורט כפי שהוצגה; הספורטאי מספק סיוע
מהותי.
החלת השלכות:
 .1נקודת הפתיחה תהיה סעיף  .10.2כיוון שביכולתו של הארגון נגד סימום
בספורט להוכיח שהפרת הכלל בוצעה במכוון ושאין ביכולתו של הספורטאי
להוכיח שהחומר הותר שלא בתחרות ושהשימוש לא היה קשור לביצועיו
הספורטיביים (סעיף  ,)10.2.3תקופת אי הכשירות תהיה ארבע שנים (סעיף
.)10.2.1.2
 .2כיוון שההפרה הייתה מכוונת ,אין מקום לקיצור בשל היעדר אשמה (אי החלת
סעיפים  10.4ו– .)105לאור הסיוע המהותי ,ניתן להשעות את הסנקציה בעד
כדי שלושה רבעים מארבע השנים *.תקופת אי הכשירות המינימאלית תהיה
לפיכך שנה.
 .3בהתאם לסעיף  ,10.11תקופת אי הכשירות תחל במועד החלטת השימוע
הסופית.
 .4כיוון שהממצא האנליטי השלילי בוצע בתחרות ,הפאנל יפסול אוטומטית
את התוצאה שהושגה בתחרות.
 .5 | 88בהתאם לסעיף  ,10.8כל התוצאות שהשיג הספורטאי לאחר מועד איסוף
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הדגימה עד לתחילת תקופת אי הכשירות ייפסלו אף הן ,אלא אם ההגינות
מחייבת אחרת.
 .6המידע הנזכר בסעיף  14.3.2מחויב בגילוי פומבי ,אלא אם הספורטאי קטין,
כיוון שזהו חלק חובה בכל אחת מהסנקציות (סעיף .)10.13
 .7הספורטאי אינו מורשה להשתתף בכל תפקיד שהוא בתחרות או בפעילות
אחרת הנוגעת לספורט תחת סמכות כל חותם או המסונפים לו במהלך
תקופת אי הכשירות (סעיף  .)10.12.1עם זאת ,הספורטאי רשאי לחזור
להתאמן עם קבוצה או להשתמש במתקנים של מועדון או של ארגון חבר
אחר בחותם או במסונפים לו במהלך פרק הזמן הקצר מבין( :א) החודשיים
האחרונים בתקופת אי הכשירות של הספורטאי ,או (ב) הרבע האחרון
בתקופת אי הכשירות שהושתה (סעיף  .)10.12.2לפיכך ,הספורטאי יורשה
לחזור להתאמן חודשיים בטרם תום תקופת אי הכשירות.

דוגמה 3
עובדות:
ממצא אנליטי שלילי נובע מנוכחות סטרואיד אנאבולי בבדיקה שלא בתחרות
(סעיף  ;)2.1הספורטאי מוכיח היעדר אשמה או רשלנות מהותית; הספורטאי
אף מוכיח שהממצא האנליטי השלילי נגרם בשל מוצר מזוהם.
החלת השלכות:
 .1נקודת הפתיחה תהיה סעיף  .10.2כיוון שביכולתו של הספורטאי להוכיח
בעזרת ראיות תומכות שלא ביצע את הפרת הכלל נגד סימום בספורט
במכוון ,דהיינו היה נטול אשמה מהותית בשימוש במוצר מזוהם (סעיפים
 10.2.1.1ו– ,)10.2.3תקופת אי הכשירות תהיה שנתיים (סעיף .)10.2.2
 .2בצעד שני ,הפאנל ינתח את האפשרויות לקיצורים הנוגעים לאשמה (סעיפים
 10.4ו– .)10.5כיוון שביכולתו של הספורטאי להוכיח שהפרת הכלל נגד
סימום בספורט נגרמה על ידי מוצר מזוהם ושפעל בהיעדר אשמה או רשלנות
מהותית בהתאם לסעיף  ,10.5.1.2הטווח התקף לתקופת אי הכשירות יקוצר
לטווח שנתיים עד נזיפה .הפאנל יקבע את תקופת אי הכשירות במסגרת
טווח זה ,לאור מידת האשמה של הספורטאי (למטרות ההדגמה בדוגמה זו
נניח שהפאנל היה משית תקופת אי כשירות בת ארבעה חודשים).
 .3בהתאם לסעיף  ,10.8כל התוצאות שהשיג הספורטאי לאחר מועד איסוף
הדגימה עד לתחילת תקופת אי הכשירות ייפסלו ,אלא אם ההגינות מחייבת
אחרת.
 .4המידע הנזכר בסעיף  14.3.2מחויב בגילוי פומבי ,אלא אם הספורטאי קטין,
| 89
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 .5הספורטאי אינו מורשה להשתתף בכל תפקיד שהוא בתחרות או בפעילות
אחרת הנוגעת לספורט תחת סמכות כל חותם או המסונפים לו במהלך
תקופת אי הכשירות (סעיף  .)10.12.1עם זאת ,הספורטאי רשאי לחזור
להתאמן עם קבוצה או להשתמש במתקנים של מועדון או של ארגון חבר
אחר בחותם או במסונפים לו במהלך פרק הזמן הקצר מבין( :א) החודשיים
האחרונים בתקופת אי הכשירות של הספורטאי ,או (ב) הרבע האחרון
בתקופת אי הכשירות שהושתה (סעיף  .)10.12.2לפיכך ,הספורטאי יורשה
לחזור להתאמן חודש בטרם תום תקופת אי הכשירות.

דוגמה 4
עובדות:
ספורטאי שמעולם לא היה לו ממצא אנליטי שלילי או שהוצגה לו הפרת כלל
נגד סימום בספורט מודה בספונטאניות שהשתמש בסטרואיד אנאבולי לשיפור
ביצועיו .הספורטאי אף מספק סיוע מהותי.
החלת השלכות:
 .1כיוון שההפרה הייתה מכוונת ,סעיף  10.2.1יחול ותקופת אי הכשירות
הבסיסית שתושת תהיה ארבע שנים.
 .2אין מקום לקיצורי אי כשירות הנוגעים לאשמה (אי החלת סעיפים 10.4
ו–.)10.5
 .3לאור הודאתו הספונטאנית של הספורטאי (סעיף  )10.6.2לבדה ,ניתן לקצר
את תקופת אי הכשירות בעד מחצית מארבע השנים .לאור סיועו המהותי
של הספורטאי (סעיף  )10.6.1לבדו ,ניתן להשעות את תקופת אי הכשירות
בעד כדי שלושה רבעים מארבע השנים *.בהתאם לסעיף  ,10.6.4בשקילת
ההודאה הספונטאנית והסיוע המהותי יחד ,לכל היותר ניתן יהיה לקצר או
להשעות את הסנקציה בעד כדי שלושה רבעים מארבע השנים .תקופת אי
הכשירות המינימאלית תהיה שנה.
 .4תקופת אי הכשירות ,בעיקרון ,מתחילה ביום החלטת השימוע הסופית (סעיף
 .)10.11במידה וההודאה הספונטאנית נלקחת בחשבון בקיצור תקופת אי
הכשירות ,התחלה מוקדמת של תקופת אי הכשירות בהתאם לסעיף 10.11.2
לא תורשה .התנייה מבקשת למנוע מספורטאי מלהרוויח פעמיים מאותן
נסיבות .עם זאת ,במידה ותקופת אי הכשירות הושעתה אך ורק לאור הסיוע
המהותי ,עדיין ניתן להחיל את סעיף  10.11.2ולהתחיל את תקופת אי
הכשירות כבר בשימושו האחרון של הספורטאי בסטרואיד האנאבולי.
 .5בהתאם לסעיף  ,10.8כל התוצאות שהשיג הספורטאי לאחר מועד הפרת
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דוגמה 5
עובדות:
תומך בספורטאי עוזר בעקיפת תקופת אי כשירות שהושתה על ספורטאי
ברישומו לתחרות בשם בדוי .התומך בספורטאי מתוודה באשר להפרה זו של
כלל נגד סימום בספורט (סעיף  )2.9בספונטאניות לפני שארגון נגד סימום
בספורט מיידע אותו באשר להפרה.
החלת השלכות:
 .1בהתאם לסעיף  ,10.3.4תקופת אי הכשירות תהיה בין שנתיים לבין ארבע
שנים ,בהתאם לחומרת ההפרה (למטרות ההדגמה בדוגמה זו נניח שהפאנל
היה משית תקופת כשירות בת שלוש שנים).
 .2אין מקום לקיצורים הנוגעים לאשמה כיוון שכוונה היא אלמנט בהפרת הכלל
נגד סימום בספורט בסעיף ( 2.9ראו הערה לסעיף .)10.5.2
 .3בהתאם לסעיף  ,10.6.2בתנאי שההודאה היא הראיה האמינה היחידה ,ניתן
לקצר את תקופת אי הכשירות למחצית (למטרות ההדגמה בדוגמה זו נניח
שהפאנל ישית תקופת אי כשירות בת  18חודשים).
 .4המידע הנזכר בסעיף  14.3.2מחויב בגילוי פומבי ,אלא אם הספורטאי קטין,
כיוון שזהו חלק חובה בכל אחת מהסנקציות (סעיף .)10.13
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ההגינות מחייבת אחרת.
 .6המידע הנזכר בסעיף  14.3.2מחויב בגילוי פומבי ,אלא אם הספורטאי קטין,
כיוון שזהו חלק חובה בכל אחת מהסנקציות (סעיף .)10.13
 .7הספורטאי אינו מורשה להשתתף בכל תפקיד שהוא בתחרות או בפעילות
אחרת הנוגעת לספורט תחת סמכות כל חותם או המסונפים לו במהלך
תקופת אי הכשירות (סעיף  .)10.12.1עם זאת ,הספורטאי רשאי לחזור
להתאמן עם קבוצה או להשתמש במתקנים של מועדון או של ארגון חבר
אחר בחותם או במסונפים לו במהלך פרק הזמן הקצר מבין( :א) החודשיים
האחרונים בתקופת אי הכשירות של הספורטאי ,או (ב) הרבע האחרון
בתקופת אי הכשירות שהושתה (סעיף  .)10.12.2לפיכך ,הספורטאי יורשה
לחזור להתאמן חודשיים בטרם תום תקופת אי הכשירות.

דוגמה 6
עובדות:
ספורטאי נענש בשל הפרה ראשונה של כלל נגד סימום בספורט בתקופת אי
כשירות בת  14חודשים ,מתוכם ארבעה חודשים הושעו לאור סיוע מהותי .כעת
מבצע הספורטאי הפרה שנייה של כלל נגד סימום בספורט הנובעת מנוכחות | 91
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ממריץ שאינו חומר מפורט בבדיקה בתחרות (סעיף  ;)2.1הספורטאי מוכיח
היעדר אשמה או רשלנות מהותית; והספורטאי סיפק סיוע מהותי .לו הייתה
זו הפרה ראשונה ,הפאנל היה משית על הספורטאי תקופת אי כשירות בת 16
חודשים ומשעה שישה חודשים לאור הסיוע המהותי.
החלת השלכות:
 .1סעיף  10.7חל על ההפרה השנייה של כלל נגד סימום בספורט כיוון שסעיף
 10.7.4.1וסעיף  10.7.5חלים.
 .2בהתאם לסעיף  ,10.7.1תקופת אי הכשירות תהיה פרק הזמן הארוך מבין:
(א) שישה חודשים;
(ב) מחצית מתקופת אי הכשירות שהושתה בשל ההפרה הראשונה של כלל
נגד סימום בספורט בלא התחשבות בכל קיצור בהתאם לסעיף 10.6
(בדוגמה זו מדובר במחצית מ– 14חודשים ,כלומר שבעה חודשים); או
(ג) פי שניים מתקופת אי הכשירות התקפה באופן אחר בהפרת הכלל
השנייה המטופלת כאילו הייתה הפרה ראשונה ,בלא התחשבות בכל
קיצור בהתאם לסעיף ( 10.6בדוגמה זו מדובר בפי שניים מ– 16חודשים,
כלומר  32חודשים).
לפיכך ,תקופת אי הכשירות להפרה השנייה תהיה פרק הזמן הארוך מבין (א),
(ב) ו(ג) ,כלומר תקופת אי כשירות בת  32חודשים.
 .3בצעד הבא יאמוד הפאנל את האפשרות להשעיה או לקיצור בהתאם לסעיף
( 10.6קיצורים שאינם נוגעים לאשמה) .במקרה של ההפרה השנייה חל רק
סעיף ( 10.6.1סיוע מהותי) .לאור סיוע מהותי ,ניתן להשעות את תקופת אי
הכשירות בשלושה רבעים מ– 32חודשים *.תקופת אי הכשירות המינימאלית
תהיה לפיכך שמונה חודשים (למטרות ההדגמה בדוגמה זו נניח שהפאנל
משעה שמונה חודשים מתקופת אי הכשירות לאור סיוע מהותי ובכך מקצר
את תקופת אי הכשירות שהושתה לשנתיים).
 .4כיוון שהממצא האנליטי השלילי בוצע בתחרות ,הפאנל יפסול אוטומטית
את התוצאה שהושגה בתחרות.
 .5בהתאם לסעיף  ,10.8כל התוצאות שהשיג הספורטאי לאחר מועד איסוף
הדגימה עד לתחילת תקופת אי הכשירות ייפסלו אף הן ,אלא אם ההגינות
מחייבת אחרת.
 .8המידע הנזכר בסעיף  14.3.2מחויב בגילוי פומבי ,אלא אם הספורטאי קטין,
כיוון שזהו חלק חובה בכל אחת מהסנקציות (סעיף .)10.13
 .6הספורטאי אינו מורשה להשתתף בכל תפקיד שהוא בתחרות או בפעילות
אחרת הנוגעת לספורט תחת סמכות כל חותם או המסונפים לו במהלך
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להתאמן עם קבוצה או להשתמש במתקנים של מועדון או של ארגון חבר
אחר בחותם או במסונפים לו במהלך פרק הזמן הקצר מבין( :א) החודשיים
האחרונים בתקופת אי הכשירות של הספורטאי ,או (ב) הרבע האחרון
בתקופת אי הכשירות שהושתה (סעיף  .)10.12.2לפיכך ,הספורטאי יורשה
לחזור להתאמן חודשיים בטרם תום תקופת אי הכשירות.
* באישור  WADAבנסיבות חריגות ,ההשעיה המרבית של תקופת אי הכשירות
לאור סיוע מהותי עשויה לעלות על שלושה רבעים וניתן לעכב את הדיווח
ואת הפרסום.
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