DOPİNG TESTİ İÇİN ÖRNEK ALIMI KURAL VE STANDARTLARI (II)
Sporculara Bildirim Yapılması
Amaç, Sporcunun yerini belirlemek için makul sayıda girişimde
bulunulmasının,
seçilmiş olan Sporcunun bilgilendirilmesinin, Sporcunun haklarının
korunmasının, alınmış olan Örnek üzerinde herhangi bir kurcalama fırsatının
engellenmesinin ve bilgilendirilme işleminin belgeli olarak yapılmasının
sağlanmasıdır.
Sporcuların bilgilendirme işlemi, Dopingle Mücadele Komisyonunun seçilmiş
olan Sporcuyu bilgilendirmesi ile başlar ve Sporcunun Doping Kontrol Odasına
ulaşması ya da Sporcunun çağrıya uymayacağı konusunun Dopingle Mücadele
Komisyonunun dikkatine sunulması ile biter.
Başlıca faaliyetler şunlardır:
-Doping Kontrol Görevlilerinin, Eşlikçilerin ve diğer Örnek Alma Görevlilerinin
görevlendirilmeleri;
-Sporcunun yerinin belirlenmesi ve kimliğinin onaylanması;
-Sporcunun, Örnek alım işlemi için seçildiği konusunda, hak ve sorumlulukları ile
ilgili bilgilendirilmesi;
-Önceden Bildirimsiz Örnek alım işlemi için, Sporcunun bildirimin yapıldığı
andan itibaren belirlenmiş olan Doping Kontrol Odasına ulaştığı ana kadar
devamlı olarak gözetlenmesi; ve
-Bildirim işleminin ya da bildirim girişiminin belgelendirilmesi.
Sporculara Bildirim Yapılmasından Önceki Gereklilikler
- İstisnai durumlar hariç, Örnek alım işlemi için bildirim yöntemi Önceden
Bildirilmeksizin olacaktır.-Örnek Alınması İşlemlerini yürütmek ya da yardımcı olmak için, Dopingle
Mücadele Komisyonu kendilerine verilmiş olan yetkiler için eğitim almış olan,
Örnek alım işleminin sonucu ile ilgili bir çıkar çatışması olmayan ve reşit
Kişilerden oluşan Örnek Alım Görevlisi görevlendirecek ve yetkilendirecektir.
-Örnek Alım Görevlisi, Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından sağlanan ve
kontrol edilen resmi yetki belgesine sahip olacaklardır. Doping Kontrol Görevlisi
olması durumunda, söz konusu belge, kimliklerini isimleri ile tanıtacaktır.
Doping Kontrol Görevlileri aynı zamanda, kendi isim ve fotoğraflarını taşıyan ve
son Kullanım tarihi olan tanıtıcı bir kimlik (yani, Dopingle Mücadele Komisyonu
kimlik kartı, sürücü ehliyeti, sağlık kartı, pasaport ya da benzer geçerli bir kimlik
belgesi) taşıyacaklardır.
- Eşlikçiler, kendilerini isimleri ya da fotoğrafları ile tanıtan bir kimlik belgesi
taşımak zorunda değillerdir.Sadece, Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından

kendilerine verilmiş olan Akreditasyon kartı, Görev Emri ya da Yetki Mektubu
gibi bir yetki belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.]
- Dopingle Mücadele Komisyonu, Örnek alım işlemi için seçilmiş olan bir
Sporcunun kimliğini doğrulamak için kriterler oluşturacaktır. Bu işlem,
bilgilendirilen Sporcunun seçilmiş Sporcu olmasını sağlar. Sporcunun kimliğini
belirleme yöntemi, doping kontrol belgesinde belgelenecektir.
- Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrol Görevlisi ya da Eşlikçi, geçerli
olduğu hallerde, spor dalının/Müsabakanın/antrenmanın/vb. şartlarını ve söz
konusu olan durumu değerlendirerek, seçilmiş olan Sporcunun yerini
belirleyecek ve bilgilendirme işleminin zamanını ve yaklaşımını planlayacaktır.
-Dopingle Mücadele Komisyonu, Sporcunun bilgilendirilme girişimini
(girişimlerini) ve sonucunu (sonuçlarını) ayrıntılı şekilde kaydetmek için bir
sistem kuracaktır.
- Sporcu, bilgilendirme öncesinde üçüncü bir şahısla iletişim kurulması gereken
haller dışında, Örnek alım işlemi için seçildiğine dair bilgilendirilen ilk Kişi
olacaktır.
-Dopingle Mücadele Komisyonu/Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi, uygulanabilir
olduğu sürece, Sporcunun reşit olmaması durumunda ya da bir Sporcunun
engelli olması durumunda ya da bilgilendirme işlemi için bir çevirmenın
gerektiği ve mevcut olduğu durumlarda Sporcunun bilgilendirilmesi öncesinde
üçüncü bir şahısın bilgilendirilmesi gerekliliğini göz önünde bulunduracaklardır.
( Müsabaka-İçi Doping Kontrolünde, Doping Kontrolü yapılacak Sporcunun
(Sporcuların) tespit edilmesi ve bu Sporcunun (Sporcuların) Örnek alım işlemi
için bilgilendirilmesinde Örnek Alım Görevlisi’ne gerekli hallerde yardım etmek
amacıyla, Doping Kontrolünün yapılacağı bilgisinin üçüncü şahıslara
bildirilmesine izin verilebilir. Bununla birlikte, böyle bir yardımın gerekli olmadığı
durumlarda Doping Kontrol işlemi hakkında herhangi bir üçüncü şahsı örn: bir
takım doktorunu, bilgilendirme gerekliliği yoktur.)
Sporcuların Bilgilendirilmesi İçin Gereklilikler
Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrol Görevlisi ya da Eşlikçi,
uygulanabilir olduğu sürece, ilk temas kurulduğu zaman, Sporcunun ve/veya
üçüncü bir şahsın
aşağıdaki konularda bilgilendirilmesini sağlayacaktır:
a) Sporcunun, Örnek alım işlemine girmesi gerektiği;
b) Örnek alım işleminin hangi makamın yetkisi altında yürütüleceği;
c) Örnek alım işleminin tipi ve işlem öncesinde sağlanması gereken bütün
şartlar;
d) Sporcunun:
- Bir temsilci ve mümkünse bir çevirmen bulundurma;

- Örnek alım süreci hakkında ilave bilgi talebinde bulunma;
- Geçerli nedenler için Doping Kontrol Odası’na gidişinde bir gecikme talebinde
bulunma hakları; ve
e) Sporcunun:
-Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi tarafından bilgilendirildiği andan itibaren,
Örnek alım işleminin tamamlanmasına kadar tüm süre boyunca bu görevlilerin
doğrudan
gözlemi altında kalması;
- kimlik belgesi ibraz etmesi;
-Örnek alım işlemlerine uyması (ve Sporcunun, Uygunsuzluk durumunda olası
sonuçlar hakkında bilgilendirilmesi gereklidir); ve
-saptanmış olan gecikme için geçerli bir nedeni olmadığı sürece Doping
Kontrolü için derhal hazır bulunması gereklilikleri dâhil olmak üzere bütün
sorumlulukları;
f) Doping Kontrol Odası’nın yeri hakkında;
g) Sporcunun Örnek alım işlemi öncesi yiyecek ya da sıvı almayı tercih etmesi
durumunda, bunun riski tamamen kendisine ait olmak üzere yapması ve Analiz
için Uygun Özgül Ağırlığa sahip Örnek sağlaması gerekliliğini unutmadan, her
durumda aşırı sıvı alımından kaçınması gerektiği;
h) Sporcu tarafından Örnek Alım Görevlisi ne sağlanmış olan Örneğin, ilk
bilgilendirilmesi sonrasındaki Sporcu tarafından sağlanacak olan ilk idrar olması
gerektiği; yani Sporcunun duşta ya da Örnek Alım Görevlisi için Örnek
sağlamadan önce herhangi başka bir şekilde idrar salınımında bulunmaması
gerektiği;
Bir temas kurulduğu zaman, Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi :
a) İlk temastan itibaren Sporcunun Örnek Alınması İşlemi sonunda Doping
Kontrol Odası’nı terk etmesine kadar geçen süre boyunca, devamlı olarak
Sporcuyu gözetim altında tutacaklardır;
b) Yukarıda sözü edilen belgeler vasıtasıyla Sporcuya kendilerini tanıtacaklardır;
c) Daha önceden açıklanmış olan kriterlere göre Sporcunun kimliğini
onaylayacaklardır. Sporcunun kimliğinin diğer bir yöntemle belirlenmesi ya da
Sporcunun kimliğinin belirlenememesi durumu belgelenecek ve Dopingle
Mücadele Komisyonuna bildirilecektir.
d) Belirlenen kriterlere göre Sporcunun kimliğinin onaylanamadığı durumlarda,
Dopingle Mücadele Komisyonu, ‘Olası Bir Uygunsuzluğun Soruşturulması’
bölümüne uygun olarak herhangi bir incelemenin uygun olup olmadığına karar
verecektir.
Eşlikçi/Doping Kontrol Görevlisi bundan sonra Sporcuya bildirimi aldığına ve
kabul ettiğine dair uygun bir form imzalatacaklardır. Eğer Sporcu, kendisine
bildirimde bulunulduğu yönünde imza vermeyi reddeder ya da bildirimi

almaktan kaçınırsa, Eşlikçi/Doping Kontrol Görevlisi mümkün olduğu takdirde
Sporcuya söz konusu uygunsuzluğun ya da reddin sonuçları hakkında
bilgilendirecek ve (Doping Kontrol Görevlisi’nin olmadığı hallerde) Eşlikçi, zaman
geçirmeden bütün ilişkili unsurları Doping Kontrol Görevlisi’ne bildirecektir.
Mümkün olduğu durumlarda Doping Kontrol Görevlisi, Örnek alım işlemine
devam edecektir. Doping Kontrol Görevlisi ayrıntılı bir rapor hazırlayarak bütün
durumu belgeleyecek ve Dopingle Mücadele Komisyonuna bildirecektir.
Dopingle Mücadele Komisyonu, ‘ Olası Bir Uygunsuzluğun
Soruşturulması’ bölümünde açıklanmış olan adımları takip edecektir.
Eşlikçi/Doping Kontrol Görevlisi kendi takdirlerinde olmak üzere, bildirimin
alınmasını ve kabul edilmesini takiben, Sporcunun Doping Kontrol Odasına
gelişinde herhangi bir gecikme, ve/veya Doping Kontrol Odasına ulaştıktan
sonra geçici olarak ayrılması konusunda herhangi bir üçüncü şahsın ya da
Sporcunun kendisinin bulunacağı bir izin talebini değerlendirmeye ve eğer
Sporcu gecikme süresi boyunca devamlı olarak gözetim ve doğrudan gözlem
altında bulundurulabilecekse ve söz konusu talep aşağıdaki aktivitelerle ilişkili
ise izin verebilir:
Müsabaka-İçi Doping Kontrolü için:
a) Bir madalya törenine katılmak;
b) Medya ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi;
c) Ayrıca başka Müsabakalarda yer alma;
d) Bir vücut soğuma süreci geçirme;
e) Gerekli olan tıbbi tedavinin alınması;
f) Bir temsilciye ve/veya çevirmene ulaşılması;
g) Fotoğraflı bir kimlik belgesi temin edilmesi; ya da
h) Mazur görülebilecek ve belgelenebilecek diğer her türlü istisnai şartlar.
Müsabaka-Dışı Doping Kontrolü için.
a) Bir temsilci belirlenmesi;
b) Bir antrenmanın tamamlanması;
c) Gerekli olan tıbbi tedavinin alınması;
d) Fotoğraflı bir kimlik belgesi temin edilmesi;
e) Mazur görülebilecek ve belgelenebilecek diğer her türlü istisnai şartlar
Doping Kontrol Görevlisi ya da diğer yetkili Örnek Alım Görevlisi, Sporcunun
Doping Kontrol Odasına ulaşmasında ortaya çıkacak her türlü gecikme ve/veya
Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından ileri bir soruşturma yapılmasını
gerektirebilecek şekilde Doping Kontrol Odasından ayrılması durumları için, tüm
nedenleri belgeleyecektir. Sporcunun, devamlı gözlem altında bulunması
zorunluluğuna herhangi bir şekilde uymaması durumu da kaydedilecektir.
Bir Doping Kontrol Görevlisinin/Eşlikçinin, eğer Sporcuyu devamlı

olarak gözetim altında bulundurması mümkün olmayacaksa, Sporcu tarafından
yapılan gecikme talebini reddedecektir.
Eğer Sporcu Doping Kontrol Odasına, belirtilen nedenler haricinde gecikmeli
olarak, fakat Doping Kontrol Görevlisinin ayrılmasından önce ulaşırsa, Doping
Kontrol Görevlisi olası bir Uygunsuzluk işlemi yapıp yapmamaya karar
verecektir. Mümkün olduğu takdirde, Doping Kontrol Görevlisi, Örnek alım
işlemine başlayacak ve Sporcunun Doping Kontrol Odasına gecikmeli olarak
ulaşması hakkındaki ayrıntıları
belgeleyecektir.
Sporcu gözlem altında tutulurken, Örnek Alım Görevlisi tarafından Doping
Kontrolünün potansiyel olarak riske girmesi ile ilgili herhangi bir husus fark
edildiği takdirde, söz konusu durum Doping Kontrol Görevlisi tarafından rapor
edilecek ve belgelenecektir. Eğer Doping Kontrol Görevlisi tarafından uygun
görülürse, Doping Kontrol Görevlisi, ‘ Olası Bir Uygunsuzluğun Soruşturulması’
bölümünde belirtilmiş olan gereklilikleri yerine getirecek ve/veya Sporcudan
ilave bir Örnek alım işleminin uygun olup olmadığını değerlendirecektir.
Örnek Alınması İşlemleri İçin Hazırlık
Amaç, Örnek Alınması İşlemleri’nin, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi
için
hazırlık yapmaktır.
Örnek Alınması İşlemleri için yapılacak olan hazırlık, söz konusu işlemin etkin
bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli olan bilginin alınması için belirli bir
sistem kurulması ile başlar ve Örnek Alım Malzemesi’nin belirlenmiş olan
kriterleri karşıladığının doğrulanması ile de sona erer. Başlıca faaliyetler
şunlardır:
a) Örnek Alınması İşlemleri ile ilgili ayrıntıları toplamak için bir sistem
kurulması;
b) Örnek Alınması İşlemleri sırasında kimin hazır bulunacağı konusunda
kriterler oluşturulması;
c) Doping Kontrol Odası’nın asgari kriterlere uygunluğunun sağlanması;
d) Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından kullanılan Örnek Alım
Malzemesi’nin asgari kriterlere uygunluğunun sağlanması;
Örnek Alınması İşlemleri İçin Hazırlık Gereklilikleri
Dopingle Mücadele Komisyonu, engelli Sporcuların ve aynı şekilde Reşit
Olmayan Sporcuların ihtiyaçlarının karşılanması için özel gereklilikler de dâhil
olacak şekilde Örnek Alınması İşlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için
gerekli olan bütün bilginin elde edilmesi amacıyla bir sistem oluşturacaktır.

Doping Kontrol Görevlisi, asgari olarak Sporcunun mahremiyetini sağlayacak
ve mümkün olduğunda Örnek Alınması İşlemleri sırasında yalnızca Doping
Kontrol Odası olarak kullanılacak bir Doping Kontrol Odası’nda işlem yapacaktır.
Doping Kontrol Görevlisi, gözle görülür şekilde bu kriterlerden sapmalar
olduğunda bu durumu belgeleyecektir.
Dopingle Mücadele Komisyonu, Örnek Alınması İşlemleri sırasında Örnek Alım
Görevlisi’nden başka, hazır bulunmaya yetkili olabilecek Kişiler için kriterler
oluşturacaktır. Söz konusu kriterler asgari olarak şunları içerecektir:
a) Bir Sporcunun, Örnek Alınması İşlemi sırasında, idrar Örneği vermekte olduğu
süre haricinde bir temsilci ve/veya çevirmen tarafından refakat edilme hakkı;
b) Bir Reşit Olmayan Sporcunun idrar Örneği vermesi sırasında, Reşit Olmayan
Sporcu tarafından aksi talep edilmediği sürece Örneğin verilmesini direkt olarak
gözlemlenmediği durumlarda, Reşit Olmayan Sporcunun ve tanıklık etmekte
olan Doping Kontrol Görevlisi’nin/Eşlikçi‘nin, kendi tanıklıklarının bir temsilci
tarafından gözlemlenmesi hakkı;
c) Engelli bir Sporcunun bir temsilci tarafından refakat edilme hakkı;
d) Bağımsız Gözlemci Programı kapsamında, uygun hallerde Dünya Dopingle
Mücadele Ajansı (WADA) Bağımsız Gözlemcisi. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı
(WADA) Bağımsız Gözlemcisi idrar Örneğinin verilmesini direkt olarak
gözlemlemeyecektir.
Dopingle Mücadele Komisyonu Örnek Alım Malzemesini sadece, asgari olarak
aşağıdaki kriterleri karşıladığı sürece kullanacaktır:
a) Bütün şişelere, kaplara, tüplere ya da Örneğin mühürlenmesi için kullanılan
diğer malzemeye uygulanabilecek özgün bir numaralandırma sistemi olması;
b) Yapılacak bir müdahaleyi belli edecek şekilde bir mühürleme sistemi olması;
c) Malzemenin kendisinde, Sporcunun kimliğinin anlaşılmasının engellenmesi;
d) Sporcu tarafından kullanılmadan önce bütün malzemenin temiz ve
mühürlenmiş olması sağlanacaktır.
Dopingle Mücadele Komisyonu, hem Örneklerin hem de Örnek alım
belgelerinin planlanmış olan nihai adreslerine ulaştığını kanıtlayacak şekilde,
Örneklerin ve Örnek alım belgelerinin Taşıma Zincirini kaydetmek için bir sistem
geliştirecektir.
Örnek Alınması İşlemleri’nin Yürütülmesi
Amaç, Örnek Alınması İşlemleri’nin, Örneğin bütünlüğünü, güvenliğini ve kime
ait
olduğu bilgisini garanti altına alacak ve Sporcunun mahremiyetine saygı
gösterecek bir şekilde yürütmektir.
Örnek Alınması İşlemleri, bu işlemlerin yürütülmesi için bütün sorumlulukların
tanımlanması ile başlar ve Örnek alım belgelerinin tamamlanması ile biter.

Başlıca faaliyetler şunlardır:
a) Örneğin alınması için hazırlık yapılması;
b) Örneğin alınması ve güvenliğinin sağlanması; ve
c) Örnek alım işleminin belgelenmesi.
Örnek Alımı Öncesinde Gereklilikler
Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrol Görevlisi’ne verilmiş olan
belirli sorumluluklarla birlikte Örnek Alınması İşlemi’nin başından sonuna
yürütülmesinden sorumlu ve yetkili olacaktır.
Doping Kontrol Görevlisi, Sporcunun hakları ve sorumlulukları hakkında
bilgilendirilmesini sağlayacaktır.
Doping Kontrol Görevlisi, Sporcuya sıvı alması için fırsat tanıyacaktır.
Sporcunun, Analiz için Uygun Özgül Ağırlığa sahip Örnek sağlaması gerekliliğini
unutmadan, aşırı sıvı alımından kaçınması gereklidir.
Sporcu, Doping Kontrol Odası’nı yalnızca Doping Kontrol
Görevlisi’nin/Eşlikçi’nin sürekli gözlemi altında ve Doping Kontrol Görevlisi’nin
onayıyla terk edecektir. Doping Kontrol Görevlisi, Sporcunun Örnek verebileceği
zamana kadar, Doping Kontrol Odası’ndan ayrılmak için Sporcu tarafından
yapılmış olan her türlü makul talebi değerlendirecektir.
Eğer Doping Kontrol Görevlisi, Sporcuya Doping Kontrol Odası’ndan ayrılma
onayı verirse, Sporcunun aşağıdaki ayrılma şartlarını kabul etmesini
sağlayacaktır:
a) Sporcunun Doping Kontrol Odası’ndan ayrılma amacı;
b) Dönüş zamanı;
c) Sporcunun devamlı olarak gözlem altında tutulması;
d) Sporcu, Doping Kontrol Odası’na geri dönene kadar hiç bir şekilde idrar
salınımında bulunmaması;
e) Doping Kontrol Görevlisi’nin, Sporcunun ayrıldığı ve döndüğü gerçek zamanı
belgelemesi.
Örnek Alımı İçin Gereklilikler
Doping Kontrol Görevlisi, belirli tip Örnek alım işlemi için Sporcudan aşağıdaki
protokole göre Örnek alacaktır.
a) İdrar Örnekleri alımı
b) Kan Örnekleri alımı
Örnek alım işlemini riske atacak şekilde Sporcu ve/veya Sporcu ile bağlantılı
olan Kişiler tarafından bulunulan normal ya da normal dışı davranışlar, Doping
Kontrol Görevlisi tarafından kaydedilecektir. Gerekli hallerde, Dopingle
Mücadele Komisyonu, ‘ Olası bir Uygunsuzluğun Soruşturulması’ işlemini
başlatacaktır.

Örneğin kaynağı ya da kimin tarafından sağlandığı konusunda şüpheler varsa,
Sporcudan ek Örnek vermesi istenecektir. Eğer Sporcu ek Örnek vermeyi
reddederse, Doping Kontrol Görevlisi, söz konusu reddetme ile ilgili şartları
belgeleyecek ve Dopingle Mücadele Komisyonu, ‘Olası bir Uygunsuzluğun
Soruşturulması’ işlemini başlatacaktır.
Örnek Alınması İşlemleri yürütülürken asgari olarak aşağıdaki bilgiler
kaydedilecektir:
a) Bildirimin tarihi, saati ve tipi (Ön Bildirimsiz, Bildirimli, ön bildirimli,
Müsabaka-İçi
ya da Müsabaka-Dışı);
b) Doping Kontrol Odası’na geliş saati;
c) Örnek veriliş tarihi ve saati;
d) Sporcunun adı;
e) Sporcunun doğum tarihi;
f) Sporcunun cinsiyeti;
g) Sporcunun ev adresi ve telefon numarası;
h) Sporcunun faaliyet gösterdiği spor dalı ve disiplin;
i) Sporcunun antrenörünün ve doktorunun adları;
j) Örnek kod numarası;
k) Doping Kontrol Görevlisi’nin/Eşlikçi’nin adları ve imzaları;
l) Kan Alım Görevlisi’nin (varsa) adı ve imzası;
m) Örnek ile ilgili gerekli olan laboratuar bilgisi;
n) Alınmış olan ilaçlar ve besin destek ürünleri ve (varsa) laboratuar tarafından
belirlenmiş olan zaman dilimi içinde ve Sporcu tarafından beyan edilen en son
kan verme işleminin ayrıntıları;
o) İşlem sırasındaki her türlü düzensizlikler;
p) Eğer varsa, Örnek Alınması İşlemleri’nin yürütülmesi ile ilgili Sporcunun
yorumları ya da endişeleri;
r) Sporcunun ADAMS’da Doping Kontrolü verilerinin işlenmesine dair verdiği
izin;
s) Örneğin (Örneklerin) araştırma amaçlı olarak Kullanımları için Sporcunun izin
vermesi ya da vermemesi;
t) (varsa) Sporcunun temsilcisinin adı ve imzası;
u) Sporcunun adı ve imzası;
v) Doping Kontrol Görevlisi’nin adı ve imzası.
Örnek Alınması İşlemleri’nin sonucunda Sporcu ve Doping Kontrol Görevlisi,
Sporcu tarafından kaydedilmiş olan her endişe konusu dâhil olmak üzere, işlem
belgesinin, her iki tarafın Örnek Alınması İşlemi’nin her ayrıntısını doğru bir

şekilde yansıttığına dair ikna olduklarını ifade etmek amacıyla uygun
hazırlanmış belgeleri imzalayacaklardır. Eğer Sporcu reşit değilse Sporcunun temsilcisi (eğer varsa) ve Sporcu, söz
konusu belgeleri birlikte imzalayacaklardır. Sporcunun Örnek Alınması İşlemleri
sırasında resmi görevli olarak hazır bulunan diğer Kişiler, işlemlerin tanığı olarak
söz konusu belgeleri imzalayabilirler.
Doping Kontrol Görevlisi, Örnek Alınması İşlemlerinin, Sporcu tarafından
imzalanmış olan kayıtlarının bir kopyasını Sporcuya verecektir.
Doping Kontrolü Sonrası/Güvenliği Yönetimi
Amaç, Doping Kontrol Odası’nda alınmış olan bütün Örneklerin ve Örnek alma
belgelerinin, Doping Kontrol Odası’ndan gönderilmeden önce, güvenli bir
şekilde saklanmasını sağlamaktır.
Doping Kontrolü sonrası yönetimi, Örnek verdikten sonra Sporcunun Doping
Kontrol Odası’ndan ayrılması ile başlar ve alınmış olan bütün Örneklerin ve
Örnek alım belgelerinin nakledilmek için hazırlanması ile biter.
Doping Kontrolü Güvenliği/Sonrası İçin Gereklilikler
Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrol Odası’ndan gönderilmeden
önce Örneğin bütünlüğünün, kime ait olduğu bilgisinin ve güvenliğinin korunma
altında olduğu bir şekilde saklanmasını sağlayacak kriterler tanımlayacaktır.
Doping Kontrol Görevlisi her Örneğin, bu kriterlere uygun olarak saklanmasını
sağlayacaktır.
Dopingle Mücadele Komisyonu/Doping Kontrol Görevlisi, her Örnek için
belgelerin tamamlanmasını ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini
sağlayacak bir sistem geliştireceklerdir.
Dopingle Mücadele Komisyonu, gerekli hallerde Dünya Dopingle Mücadele
Ajansı (WADA) tarafından akredite edilmiş ya da mümkün olmadığı durumlarda
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından onaylanmış bir
laboratuvara, yürütülecek olan analiz tipi için gerekli olan talimatların
iletilmesini sağlamak amacıyla bir sistem geliştirecektir.
(Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’ndan alınmıştır.)

