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A szabályzat illetékessége és hatásköre

Illetékesség:
A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által
üzemeltetett sportágakban résztvevő versenyzők, bírák, edzők,
tisztségviselők és egyéb a MAPOSZ-al szervezeti, vagy megbízási
viszonyba kerülő személyek által elkövetett dopping vétségek
esetében.
Hatáskör:
A MAPOSZ hatásköre kizárólag a MAPOSZ által üzemeltetett
versenyrendszerben, a MAPOSZ által kiírt kupákban, a MAPOSZ
által engedélyezett, vagy közzétett sportesemények során, vagy azokra
való felkészülés ideje alatt elkövetett dopping vétségekre terjed ki.
Alanyai:
Az illetékessége és hatásköre alá eső sportesemény körében
 az edzők,
 a sportszakemberek,
 a versenyzők,
 a tagok,
 a felügyelet ellátó személyek,
 vagy a felügyeletet ellátó szervezetek képviselői.

A szabályzat alkalmazásában dopping:
A mindenkori doppinglista szerinti hatóanyagot tartalmazó,
teljesítményfokozó,- vagy annak elfedését, illetve gyorsabb kiürítését
elősegítő - szer, készítmény, vagy élettani vegyület, továbbá a
doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III.31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: a kormányrendelet) 1. számú
melléklete szerinti módszer, valamint a nemzetközi lövész
szövetségek szabályzatának alapján rögzített szer, készítmény,
módszer, vagy eljárás.
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Doppingvétség:
A sportoló által, a versenyen, vagy az arra való felkészülés során
alkalmazott tiltott szer, módszer, vagy eljárás, kivéve ha igazolja
gyógyászati célú mentességét.
A sportolótól vett mintából kimutatható a tiltott szer, annak
származéka, markerja.
Az edző, vagy sportszervezet
doppingvétség eltitkolása.

vezetője

tudomására

jutott

Közreműködés, segítségnyújtás a doppingvétség elkövetésében.
Új, eddig nem tiltott teljesítményfokozó szerek, módszerek, eljárások
kifejlesztése, amelyek a sportolót mentesítik teljesítményének
hagyományos módszerekkel való növelésének terhei alól.

Dopping vizsgálat:
A hivatásos sportoló versenyen, vagy azon kívül köteles alávetni
magát vizeletminta vételével együttjáró doppingvizsgálatnak, ha
doppingvétség gyanúja merül fel és a MAPOSZ elnöksége ezt
elrendeli.
Az amatőr versenyző hazai, vagy nemzetközi verseny során, illetve azt
közvetlenül követő időpontban köteles alávetni magát vizeletminta
vételével együttjáró doppingvizsgálatnak, ha doppingvétség gyanúja
merül fel és a MAPOSZ elnöksége ezt elrendeli.
Nemzetközi verseny során az minősül dopping vétségnek, amit a
verseny szervezője, vagy a versenyre engedélyt adó sportszövetség
előztesen annak nyilvánít.

Eljárások a doppingvizsgálat során:
A vizsgálat során, amennyiben az „A” minta pozitív, a sportolónak
joga van a „B” minta analízésére maga választotta szakértőt állítani,
joga van jelen lenni a vizsgálat során.
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Amennyiben az „A” minta pozitív, a sportoló eredményét törölni kell
az eredménylistáról mindaddig, amig a sportoló vétlenségét nem
bizonyítja.
Amennyiben a „B” minta is pozitív, a sportoló eredményeit 6 hónapra
visszamenően törölni kell, továbbá vele szemben a fegyelmi eljárás
szabályaiban rögzített szankciók is alkalmazhatók.
Amennyiben a sportoló a mintavételt megtagadja, azt úgy kell
tekinteni mintha mind az „A” minta, mind a „B” pozitív eredményre
vezetett volna.
A sportszakemberre doppingvétségben való részessége esetén a
sportolóra vonatkozó szankciókat kell megfelelően alkalmazni.
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