Na podlagi ratifikacije evropske Konvencije o boju proti dopingu in Medicinskega
pravilnika Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ZVEZA DRUŠTEV
PETANKE SLOVENIJE, na podlagi 4. in 23. člena Statuta, ZDPS kot pridružena
članica Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) sprejema

PRAVILNIK O DOPING KONTROLI
UVODNE DOLOČBE
1.člen
Pravilnik natančneje določa namen, organizacijo in postopek doping kontrole na vseh
tekmovanjih pod okriljem ZDPS v Republiki Sloveniji.
2.člen
Pravilnik velja za vse kategorije članov ZDPS, ki se pripravljajo za tekmovanje ali
nastopajo na njih. Pravilnik se lahko uporablja tudi za rekreativce, ki sodelujejo v
organiziranih tekmovanjih.
Pravilnik velja tudi za uradne osebe (trenerje, svetovalce, vodje moštev in
reprezentanc, ter druge športne funkcionarje) ter zdravnike in drugo medicinsko
osebje, ki zdravi tekmovalce ali dela z njimi.
SPLOŠNE DOLOČBE
3. člen
Doping kontrola se opravi iz etičnih in medicinskih razlogov.
Doping kontrola omogoča enakopravnost tekmovalcev pri doseganju tekmovalnih
izidov glede na njihove zmožnosti in motiviranost, onemogoča pa doseganje
tekmovalnih izidov pod vplivom nedovoljenih sredstev ali z uporabo nedovoljenih
metod.
Z doping kontrolo se zagotavlja varovanje življenja in zdravja tekmovalcev,
preprečuje pa se nastanek bolezni, poškodb in invalidnosti.
4. člen
Prepovedano je dajanje in jemanje prepovedanih substanc ter uporaba prepovedanih
metod.
Prepovedane substance so človeškemu organizmu tuje substance, ki stimulirajo
organizem in povečujejo njegove sposobnosti, ter substance v večjih količinah, kot jih
človeški organizem normalno potrebuje.
Prepovedane metode so doping krvi ter uporaba substanc in metod, ki spremenijo
vzorec urina, ki je potreben za analizo.
Nacionalna antidoping komisija (v nadaljevanju NAK) vsako leto objavi sezname
prepovedanih skupin substanc in metod ter dovoljenih substanc, ki ju sprejme
Nadzorni odbor Evropske konvencije proti dopingu in ki sta identična listam, ki ju izda
Medicinska komisija Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).

Seznam prepovedanih skupin substanc in metod je naveden in ažuriran na spletni
strani OKS.
NAK vsako leto objavi seznam skupine drog in zdravil (ki so v prodaji na recept ali
brez njega), za katere veljajo določene omejitve.
Seznam skupine drog in zdravil, za katere veljajo določene omejitve je naveden na
spletni strani OKS.
Prepovedano je tudi svetovanje uporabe, dovoljenje za uporabo ali opravičevanje
uporabe prepovedanih substanc in metod.
PREPREČEVANJE DOPINGA
5. člen
NAK spodbuja uporabo znanstveno utemeljenih fizioloških in psiholoških programov.
NAK sprejema in izvaja izobraževalne in informativne programe, s katerimi
tekmovalce in javnost seznanja s škodljivimi učinki dopinga ter potekom doping
kontrole in kontrole spola.
6. člen
Vsak tekmovalec in društvo se je dolžan seznaniti s seznamom prepovedanih skupin
substanc in metod, ter dovoljenih substanc.
7. člen
Tekmovalci so dolžni seznaniti zdravnika in drugo medicinsko osebje, ki jih zdravi ali
dela z njimi, o uporabi dovoljenih substanc in metod.
Medicinsko osebje, ki zdravi tekmovalce ali dela z njimi, ter uradne osebe so dolžne
preprečiti morebitno zlorabo dovoljenih substanc in metod.
ORGANIZACIJA DOPING KONTROLE
8. člen
Doping kontrolo organizira NAK. Predsednik NAK je odgovoren za delo komisije v
Republiki Sloveniji ter za povezavo z Nadzornim odborom Evropske konvencije proti
dopingu in Medicinsko komisijo MOK.
9. člen
NAK imenuje svoje člane kot delegate za doping kontrolo.
NAK imenuje delegate za doping kontrolo tudi na zahtevo organizatorja
posameznega tekmovanja. Delegati se izkažejo z izkaznico ali pisnim pooblastilom,
ki ju izda NAK.
10. člen
Delegat NAK (domači delegat) skrbi za izvedbo doping kontrole.
Če je na tekmovanju navzoč mednarodni delegat, domači delegat ob njegovi
navzočnosti skrbi za izvedbo doping kontrole.

11. člen
V delo NAK se lahko po potrebi vključijo tudi strokovnjaki s posameznih področij.
12. člen
NAK na podlagi seznama priprav in tekmovanj, ki mu ga dostavi ZDPS, pripravi plan
in program rednih doping kontrol in kontrol spola za tekoče leto. Izredne doping
kontrole se lahko izvedejo na zahtevo NAK, ZDPS in trenerjev.
13. člen
Redna doping kontrola je lahko napovedana (na državnih in meddržavnih
tekmovanjih) ali nenapovedana (na pripravah pred različnimi tekmovanji).
Izredna doping kontrola je vedno nenapovedana.
14. člen
Analizo biološkega materiala, ki je odvzet za kontrolo dopinga opravi pooblaščeni oz.
akreditirani laboratorij.
NAK vsako leto objavi seznam pooblaščenih oz. akreditiranih laboratorijev.
Seznam pooblaščenih oz. akreditiranih laboratorijev je naveden na spletni strani
OKS.
POSTOPEK DOPING KONTROLE
15. člen
NAK vsako leto objavi pisna navodila o načinu in postopku doping kontrole.
Navodila so usklajena z navodili Nadzornega odbora Evropske konvencije proti
dopingu in Medicinske komisije MOK.
16. člen
Vsak tekmovalec se je dolžan odzvati pisni zahtevi delegata, ter pristopiti h kontroli
dopinga.
Pri kontroli lahko tekmovalca spremlja katerakoli oseba po njegovi izbiri.
Natančnejši postopek kontrole je opisan v navodilu, objavljenem na strani Nacionalne
antidoping komisije.
KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Vsaka kršitev Medicinskega kodeksa in tega Pravilnika se kaznuje.
Na domačih tekmovanjih kazni izreka Disciplinska komisija ZDPS.
Na meddržavnih in mednarodnih tekmovanjih kazni izreka za to pristojna Zveza, ki
tekmovanje organizira..
Sklepi te Zveze so obvezujoči za ZDPS.

18. člen
Tekmovalec se za vsako kršitev kaznuje.
Poleg tega se tekmovalcu ne priznajo osebni in ekipni rezultati.
19. člen
Za prvo kršitev med tekmovanjem se tekmovalec kaznuje z diskvalifikacijo.
Poleg tega se tekmovalec kaznuje s prepovedjo nastopanja na vseh tekmovanjih za
dobo 2 (dveh) let od datuma pozitivnega rezultata doping kontrole in kontrole spola
oz. od datuma odločitve o pritožbi zoper izrečeno kazen. V primeru pozitivnega izida
testa na efedrin, fenilpropanolamin, psevdoefedrin, kofein strihnin ali sorodne
substance, se tekmovalec kaznuje tudi s prepovedjo nastopanja na vseh tekmovanjih
največ za dobo 3 (treh) mesecev.
Ekipa, katere član je tekmovalec, za katerega se izkaže da je bil pozitiven na doping
testu, se izključi iz tekmovanja. Smiselno enako se tekmovalec kaznuje za prvo
kršitev izven tekmovanja.
20. člen
Za drugo kršitev med tekmovanjem se tekmovalec kaznuje z diskvalifikacijo.
Poleg tega se tekmovalec kaznuje z dosmrtno prepovedjo nastopanja na vseh
tekmovanjih pod okriljem ZDPS in Zveze ki je tekmovanje organizirala..
V primeru iz 3. odstavka 20. člena tega pravilnika se tekmovalec za drugo kršitev
kaznuje tudi s prepovedjo nastopanja na vseh tekmovanjih za dobo 2 (dveh) let, za
naslednjo kršitev pa tudi z dosmrtno prepovedjo nastopanja na vseh tekmovanjih.
Smiselno enako se tekmovalec kaznuje za drugo oz. naslednjo kršitev izven
tekmovanja.
Pri izrekanju kazni se predhodno kršitev tekmovalca izven tekmovanja šteje kakor
njegova kršitev med tekmovanjem.
21. člen
Smiselno enako se kaznuje uradne osebe ter zdravnike in drugo medicinsko osebje,
ki zdravi tekmovalce ali dela z njimi.
Pri izrekanju kazni osebam iz 1. odstavka tega člena se še posebej upoštevajo
okoliščine primera in stopnja njihove odgovornosti.
22. člen
Preden se mu izreče kazen za kršitev ima tekmovalec ali ekipa (društvo) pravico do
zagovora. Pravico do zagovora vključuje pravico do zaslišanja, predložitve dokazov,
zaslišanja prič in strokovnjakov (izvedencev).
Pravico do zagovora imajo tudi uradne osebe ter zdravniki in drugo medicinsko
osebje, ki zdravi tekmovalce ali dela z njimi.
23. člen
Odločitev o kazni se vsem prizadetim sporoči pisno.
Izrečena kazen velja takoj, razen če ni določeno drugače.

24. člen
Zoper odločitev o kazni je možna pritožba.
O pritožbi zoper odločbo ZDPS odloča Medicinska komisija OKS.
Primer lahko obravnava tudi Zveza, katera je tekmovanje izvedla..
O pritožbi zoper odločbo Zveze, katera je tekmovanje izvedla, odloča Medicinska
komisija MOK.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Pravilnik je obvezujoč za vsa društva, ki so člani ZDPS v Republiki Sloveniji.
26. člen
Sestavni del Pravilnika so vsakoletno ažurirani:
- Seznam prepovedanih skupin substanc in metod ter dovoljenih substanc,
- Seznam skupine drog in zdravil (ki so v prodaji na recept ali brez njega), za katere
veljajo določene omejitve,
- Seznam pooblaščenih oz. akreditiranih laboratorijev za doping kontrolo,
- Seznam pooblaščenih zavodov za kontrolo spola ter navodilo o na činu in postopku
doping kontrole in kontrole spola (s standardiziranim postopkom jemanja vzorcev
urina in krvi).
27. člen
Spremembe o načinu in postopku doping kontrole, ki jih sprejemata Nadzorni odbor
Evropske konvencije proti dopingu in Medicinska komisija MOK, so obvezujoče in se
upoštevajo pri spremembi določb tega pravilnika.
28. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na skupščini ZDPS.

Ljubljana, 20.02.2009

Predsednik ZDPS:
Ljubo ŽIVKOVIČ

