Tájékoztató
A Magyar Műugró Szövetség éves versenynaptárában szereplő bármely versenyen induló versenyzőt –
akár szabadidős sportolót is – a doppingvizsgálaton ellenőrizhetik. Ezért fontos, hogy ha versenyző
olyan gyógyszert, táplálék-kiegészítőt szed, aminek bármely hatóanyaga szerepel a doppinglistán, az
csak akkor nem számít doppingvétségnek, ha rendelkezik orvosi igazolással arról, hogy miért, mennyi
ideig és milyen dózisban kapja. Amennyiben ezt elmulasztja és pozitív doppingmintát ad, akár két
évre (edzéstől és versenyzéstől) eltiltható.
Annak érdekében, hogy biztosan tudni lehessen, melyik szer dopping-listás, célszerű ellenőrizni
minden olyan gyógyszert, amit a sportoló be kíván venni. A HUNADO vezeti a dopping-listát és
folyamatosan
frissíti
mind
gyógyszernév
szerint
(http://www.antidopping.hu/Hatoanyagok?HATOANYAGE=0),
mind
hatóanyagok
(http://www.antidopping.hu/Hatoanyagok?HATOANYAGE=1) szerint.
A versenyző felelős a szervezetéből származó mintából kimutatott bármilyen tiltott szer, származék
vagy marker jelenlétéért, tiltott szer használatáért, valamint megkísérelt használatáért, vagy tiltott
módszer alkalmazásáért, vagy megkísérelt alkalmazásáért, függetlenül attól, hogy a jelenlét, használat,
alkalmazás tekintetében legalább gondatlanság, vagy a megkísérelt használat, alkalmazás tekintetében
szándékosság terheli-e.
A doppingellenes tevékenységet meghatározó jogszabályok, nemzetközi követelmények:
2013-ban hatályos magyar jogszabályok
2004. évi I. törvény a sportról
43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól
39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a sportfegyelmi felelősségről
99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
42/2011. (III. 23.) Korm. rendelet az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping
elleni nemzetközi egyezmény módosításának kihirdetéséről
MMSz Doppingszabályzata
2013-ban hatályos nemzetközi szabályok
WADA kódex 2009 magyar nyelven
World Anti-Doping Code
GYÓGYÁSZATI CÉLÚ MENTESSÉGEKRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI KÖVETELMÉNY
(2011. január)
NEMZETKÖZI VIZSGÁLATI SZABVÁNY 3.0 változat
Laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi követelmények
A dopping-ellenes szabályokról, friss információkról a HUNADO weboldalán, a www.antidopping.hu oldalról
lehet tájékozódni. Itt megtalálhatóak a fent jelzett jogszabályok is.
LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK
- TUE információs vonal:
+36-30/6080-726 (Dr. Geiger Katalin)
- Tiltólista információs vonal:
+36-30/5198-687 (Soós Erika)
- Antidopping információs vonal:
+36-20/9827-495 (Dr. Tiszeker Ágnes)
A nemzeti nyilvántartott csoport tagjai (a szövetség ajánlása alapján a HUNADO által kiválasztott, úgynevezett
RTP listás), valamint az esetlegesen a nemzetközi nyilvántartásba került (ADAMS) külön ismertetőt is kapnak,
mivel nekik a „Holléti nyilvántartás” vezetése is kötelező. A Nemzeti Nyilvántartási Csoport jelenlegi tagjai
műugrás sportágban:
Bóta Botond, Gondos Flóra, Kormos Villő, Reisinger Zsófia

Budapest, 2013. október 19.
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