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INLEDNING

FÖRORD
Detta antidopingreglemente är antaget och implementerat i enlighet med Sveriges
Riksidrottsförbunds (RF) och Antidoping Sverige AB:s (ADSE) ansvar enligt Koden
och som en del i att främja RF:s och ADSE:s arbete med att motverka doping inom
svensk idrott.
Detta reglemente innehåller regler om under vilka förhållanden idrott ska utövas.
Reglementet syftar till att upprätthålla globala och harmoniserade
antidopingprinciper. Reglerna ska särskiljas från straff- och civilrättsliga lagar och
avsikten är inte att reglerna i reglementet ska villkoras eller begränsas av nationella
straff- och civilprocessuella principer, fastän de är avsedda att tillämpas på så sätt
att principerna om proportionalitet och mänskliga rättigheter respekteras. I händelse
av en prövning vid t.ex. domstol eller skiljenämnd bör beaktas att Koden speglar en
samstämmighet hos ett brett spektrum av intressenter runtom i världen om vad som
är nödvändigt för att skydda och säkerställa en rättvis idrott.
Kursiverade begrepp återfinns i definitionslistan i Bilaga 1.
Om inget annat anges, ska alla referenser till artiklar utgöra referenser till artiklar i
detta reglemente.

GRUNDLÄGGANDE SYFTE BAKOM KODEN OCH
ANTIDOPINGREGLEMENTET
Antidopingarbetet syftar till att bevara idrottens inneboende värden. Dessa
kärnvärden beskrivs ofta som ”the Spirit of sport”; strävan efter mänskliga framsteg
genom hängiven fulländning av varje utövares naturliga talang.
Antidopingarbetet strävar efter att skydda Idrottsutövares hälsa och erbjuda
Idrottsutövare möjligheten att uppnå mänskliga framsteg utan användning av
Förbjudna substanser eller Förbjudna metoder.
Antidopingarbetet söker efter att upprätthålla idrottens integritet i form av respekt för
reglerna, medtävlande, rättvisa tävlingar, idrott på lika villkor och värdet av en ren
idrott i världen.
”The spirit of sport” utgör en hyllning till den mänskliga själen, kroppen och sinnet.
Det är kärnan i den olympiska andan och speglas i de grundläggande värden som
återfinns inom och genom idrotten, inklusive:
•
•
•

Hälsa
Etik, fair play och ärlighet
Idrottsutövares rättigheter som anges i Koden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Framstående prestation
Karaktär och Utbildning
Skoj och lek
Lagarbete
Hängivenhet och engagemang
Respekt för lagar och regler
Självrespekt och respekt för andra Deltagare
Mod
Gemenskap och solidaritet

”The Spirit of sport” är uttryckt i hur vi tävlar på lika villkor.
Doping strider mot “the spirit of sport”.

NATIONELLA ANTIDOPINGPROGRAMMET
RF, Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges Paralympiska Kommitté
(SPK) har undertecknat Koden som Signatärer. ADSE har undertecknat Koden som
Nationell antidopingorganisation (NADO).
ADSE är i enlighet med artikel 20.5.1 i Koden, operationellt oberoende från
idrottsorganisationer och regeringen i fråga om sina beslut och aktiviteter. Detta
innebär, men är inte begränsat till, ett förbud mot all inblandning i operationella
beslut och aktiviteter från Person som samtidigt är verksam i ledningen för eller
verksamhet inom Internationellt Specialidrottsförbund (ISF), Specialidrottsförbund
(SF), Storevenemangsorganisatör, Nationell Olympisk Kommitté, Nationell
Paralympisk Kommitté eller departement ansvarigt för idrottsfrågor eller antidoping.
Enligt RF:s stadgar är ansvaret fördelat mellan de oberoende organen ADSE, RF,
Dopingnämnden (DoN) och Riksidrottsnämnden (RIN).
ADSE ansvarar bl.a. för att:
•

Planera, samordna, genomföra, övervaka och utveckla
Dopingkontrollprocessen;

•

Samarbeta med andra nationella organisationer, myndigheter och andra
Antidopingorganisationer;

•

Främja ömsesidiga Dopingkontroller mellan Nationella
antidopingorganisationer;

•

Planera, bedriva och främja information, Utbildning och förebyggande arbete
om antidoping enligt ISE;

•

Främja antidopingforskning;

•

Utreda och anmäla förseelser enligt detta reglemente; samt

•

Samarbeta med WADA i utredningar som bedrivs av WADA enligt 20.7.14 i
Koden.
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Som anges i Koden ska ADSE vara ansvarigt organ för genomförandet av alla
Dopingkontrollprocesser. Delar av Dopingkontrollprocessen eller
antidopingutbildning kan delegeras till tredje part. ADSE ska dock kräva av den
Delegerade tredje parten att genomföra uppgifterna i enlighet med Koden,
Internationella standarder och detta reglemente. ADSE förblir alltid fullt ansvarigt för
att en delegerad uppgift utförs i enlighet med Koden. ADSE kan delegera sitt ansvar
för prövning av ärende och Resultathantering till CAS antidopingavdelning.
RF ansvarar enligt RF:s stadgar bl.a. för att utse oberoende bestraffningsorgan
samt verkställa bestraffningar.
ADSE och RF får upprätta kompletterande regler i enighet med Koden och
Internationella standarder inom sina respektive ansvarsområden.
Om DoN:s och RIN:s åligganden föreskrivs i artikel 8.

ARTIKEL 1

REGLEMENTETS TILLÄMPLIGHET

Detta reglemente gäller för:
1.1 RF
RF, inklusive Riksidrottsstyrelsens (RS) ledamöter, RF:s ledning, RF:s tjänstemän
och Delegerade tredje parter och deras anställda, som är involverade i någon del av
Dopingkontrollprocessen.

1.2 ADSE
ADSE:s ledning och bolagsstyrelses ledamöter, tjänstemän och Delegerade tredje
parter och deras anställda, som är involverade i någon del av
Dopingkontrollprocessen.

1.3 SF
SF, inklusive SF:s styrelseledamöter, ledning, tjänstemän och Delegerade tredje
parter och deras anställda, som är involverade i någon del av antidopingarbetet.
Varje SF, inklusive föreningar (och IdrottsAB) och dess medlemmar, är genom sitt
medlemskap i RF bundet av reglerna i detta reglemente. För att SF ska ha rätt till
statligt ekonomiskt stöd samt stöd från RF, SOK och SPK måste SF följa detta
reglemente.

1.4 Tillämplighet på Person
1.4.1 Detta reglemente omfattar följande Personer (inklusive Skyddsvärda
Personer), oavsett om Personen är medborgare eller bosatt i Sverige:
(i) Idrottsutövare och Idrottsutövarbiträden som är medlem i, direkt eller indirekt
är ansluten till eller registrerade eller har licens hos SF eller SF-ansluten
förening (och IdrottsAB) eller organisation;
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(ii) Idrottsutövare och Idrottsutövarbiträden som i den egenskapen deltar i
Evenemang, Tävlingar och andra aktiviteter som organiserats eller godkänts av
SF eller förening som är medlem i SF oavsett var aktiviteten äger rum;
(iii) Annan Idrottsutövare eller Idrottsutövarbiträde eller annan Person enligt
ackreditering, licens eller annat avtalsmässigt förhållande med SF;
(iv) Idrottsutövare eller Idrottsutövarbiträde som, oavsett i vilken egenskap detta
sker, deltar i Nationellt evenemang som organiserats och genomförts utan
tillstånd av vederbörande ISF eller nationellt idrottsförbund; och
(v) Idrottsutövare som inte omfattas av bestämmelserna i 1.4.1 i-iv ovan, men
som vill delta i Internationellt evenemang eller Nationellt evenemang (vilka
utövare måste vara tillgängliga för Dopingkontroll enligt detta reglemente senast
sex (6) månader före sådant Evenemang).
1.4.2 Detta reglemente omfattar även andra Personer som enligt Koden omfattas av
RF:s behörighet, inklusive Idrottsutövare som är svenska medborgare eller bosatta i
Sverige samt Idrottsutövare som befinner sig i Sverige för att tävla, träna eller av
annat skäl.
1.4.3 Person som omfattas av artiklarna 1.4.1 och 1.4.2 anses ha godkänt och
samtyckt till att omfattas av detta reglemente, inklusive RF:s behörighet, genom sitt
medlemskap, ackreditering eller deltagande inom berörd idrott.
1.5 Tillämplighet på djur
I fråga om doping avseende djur gäller berört SF:s och ISF:s regelverk.

ARTIKEL 2

DEFINITION AV DOPING –
DOPINGFÖRSEELSER

Doping definieras som de dopingförseelser som anges i artiklarna 2.1–2.11 i detta
reglemente.
Syftet med artikel 2 är att ange de omständigheter och beteenden som utgör
dopingförseelser. Bestraffningsärende ska utgå från ett påstående om att en eller
flera sådana förseelser har begåtts.
Idrottsutövare och andra Personer är ansvariga för att känna till vad som utgör
dopingförseelser och vilka substanser och metoder som anges i Dopinglistan.
Följande utgör dopingförseelser:
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2.1 Förekomst av Förbjuden substans eller dess Metaboliter eller
Markörer i Idrottsutövares Prov
2.1.1 Idrottsutövare är personligen ansvarig för att säkerställa att Förbjuden
substans inte kommer in i utövarens kropp. Idrottsutövare ansvarar för Förbjuden
substans eller dess Metaboliter eller Markörer som förekommit i utövarens Prov. Det
krävs således inte att det är visat att en Idrottsutövare begått en dopingförseelse
enligt artikel 2.1 med uppsåt eller genom Fel, försummelse eller medvetet Bruk. 1
2.1.2 Tillräckligt bevis för en dopingförseelse enligt artikel. 2.1 föreligger enligt något
av följande:
•
•
•

förekomst av Förbjuden substans eller dess Metaboliter eller Markörer i
Idrottsutövares A-Prov när utövaren avstår analys av B-Prov och BProvet inte analyseras;
när Idrottsutövarens B-Prov analyseras och denna analys bekräftar den
förekomst av Förbjuden substans eller dess Metaboliter eller Markörer
som påvisats i Idrottsutövarens A-Prov; eller
när Idrottsutövares A-eller B-Prov delats upp i två (2) delar och
analysen av den bekräftande delen av det uppdelade Provet bekräftar
förekomst av Förbjuden substans eller dess Metaboliter eller Markörer i
den första delen av det uppdelade Provet eller när Idrottsutövaren
avstår analys av den bekräftande delen av det uppdelade Provet. 2

2.1.3 Med undantag för substanser med särskilda Gränsvärden enligt Dopinglistan
eller Tekniska dokument ska förekomst av varje rapporterad mängd av Förbjuden
substans eller dess Metaboliter eller Markörer i Idrottsutövares Prov utgöra en
dopingförseelse.
2.1.4 Som undantag från artikel 2.1 får i Dopinglistan, Internationell standard eller
Tekniska dokument anges särskilda kriterier för rapportering eller bedömning av
vissa Förbjudna substanser.

2.2 Idrottsutövares Bruk eller Försök till Bruk av Förbjuden substans
eller Förbjuden metod 3

1 [Kommentar till artikel 2.1.1: Det föreligger en dopingförseelse enligt denna artikel utan
hänsyn till Idrottsutövares fel. I flera CAS-avgöranden har denna regel beskrivits som ”strikt
ansvar”. Idrottsutövares fel beaktas vid bestämmande av konsekvenser av dopingförseelser
enligt artikel 10. Denna princip har konsekvent upprätthållits av CAS.]

[Kommentar till artikel 2.1.2: ADSE har rätt att analysera B-Provet även om Idrottsutövaren
inte begärt detta.]
2

3 [Kommentar till artikel 2.2: Det har alltid varit så att Bruk eller Försök till Bruk av Förbjuden
substans eller Förbjuden metod kunnat bevisas på alla tillförlitliga sätt. Som anges i
kommentaren till artikel 3.2 kan, till skillnad från hur en dopingförseelse enligt artikel 2.1 kan
bevisas, Bruk eller Försök till Bruk bevisas på andra tillförlitliga sätt såsom Idrottsutövares
erkännande, vittnesmål, skriftlig bevisning, slutsatser från longitudinell profilering, inklusive
uppgifter som insamlats för Idrottsutövares biologiska pass, eller annan analysinformation
som inte uppfyller kraven för att påvisa ”förekomst” av Förbjuden substans enligt artikel 2.1.
Bruk kan exempelvis bevisas genom tillförlitlig analysinformation från analys av A-prov (utan
bekräftelse av analys från B-prov) eller enbart av analys av B-Prov när ADSE kan lämna en
tillfredsställande förklaring till avsaknaden av bekräftelse i det andra Provet.]
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2.2.1 Idrottsutövare är personligen ansvarig för att säkerställa att inte någon Förbjuden substans kommer in i utövarens kropp och att ingen Förbjuden metod
Brukas. Det krävs således inte att det är visat att en Idrottsutövare begått en
dopingförseelse avseende Bruk av Förbjuden substans eller Förbjuden metod med
uppsåt eller genom Fel eller försummelse.
2.2.2 Det saknar betydelse om Bruk eller Försök till Bruk av Förbjuden substans
eller Förbjuden metod lyckats. För att dopingförseelse ska föreligga är det tillräckligt
att Förbjuden substans eller Förbjuden metod Brukades eller Försökte Brukas.4

2.3 Idrottsutövares undandragande, vägran eller underlåtenhet att
lämna Prov
Att undandra sig Provtagning eller att, utan godtagbar ursäkt, vägra eller underlåta
att lämna Prov efter att ha kallats av en av ADSE auktoriserad Person. 5

2.4 Idrottsutövares underlåtenhet att iaktta regler om
vistelserapportering m.m.
Idrottsutövare som ingår i Registrerad kontrollpool, vilken missat Provtagning (s.k.
bomkontroll) eller brustit i vistelserapportering vid totalt tre (3) tillfällen under en tolv(12) månadersperiod på sätt som anges i ISRM.

2.5 Idrottsutövares eller annan Persons Manipulation eller Försök till
Manipulation av Dopingkontrollprocessen6
2.6 Idrottsutövares eller Idrottsutövarbiträdes Innehav av Förbjuden
substans eller Förbjuden metod
2.6.1 Idrottsutövares Innehav
•

Inom tävling av Förbjuden substans eller Förbjuden metod, eller

4 [Kommentar till artikel 2.2.2: För att visa ”Försök till Bruk” av Förbjuden substans eller
Förbjuden metod krävs bevis avseende Idrottsutövarens uppsåt. Att uppsåt kan krävas för
att bevisa denna dopingförseelse undergräver inte principen om strikt ansvar avseende
förseelser enligt artikel 2.1 och, såvitt avser bruk av Förbjuden substans eller Förbjuden
metod, artikel 2.2.

Idrottsutövares bruk av förbjuden substans utgör dopingförseelse såvida inte sådan
substans inte är förbjuden Utom tävling och Idrottsutövarens Bruk sker Utom tävling.
(Förekomsten av Förbjuden substans eller dess Metaboliter eller Markörer i ett Prov som
tagits Inom tävling utgör dock en förseelse enligt artikel 2.1 oavsett när substansen intagits.)]
5 [Kommentar till artikel 2.3: Det skulle t.ex. utgöra dopingförseelse ”att undandra sig
Provtagning” om det kan påvisas att Idrottsutövare medvetet undvikit en dopingkontrollfunktionär i syfte att undkomma kallelse eller Dopingkontroll. Förseelsen ”underlåtenhet att
lämna Prov” kan begås avsiktligt eller av oaktsamhet, medan ”undandragande” eller ”vägran”
förutsätter att Idrottsutövaren agerar avsiktligt.]

[Kommentar till artikel 2.5: Förseelse som utgör otillbörligt uppträdande mot en
dopingkontrollfunktionär eller annan berörd Person under Dopingkontrollprocessen, som inte
utgör Manipulation, får prövas enligt 14 kap. RF:s stadgar.]

6
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•

Utom tävling av Förbjuden substans eller Förbjuden metod som är förbjudna
Utom tävling

såvida inte Idrottsutövaren visar att Innehavet är förenligt med Medicinsk dispens
som beviljats enligt artikel 4.4 eller att det finns andra godtagbara skäl.
2.6.2 Idrottsutövarbiträdes Innehav i relation till Idrottsutövare eller i samband med
Tävling eller träning
•
•

Inom tävling av Förbjuden substans eller Förbjuden metod, eller
Utom tävling av Förbjuden substans eller Förbjuden metod som är förbjudna
Utom tävling

såvida inte Idrottsutövarbiträdet visar att Innehavet är förenligt med en Medicinsk
dispens som beviljats Idrottsutövare enligt artikel 4.4 eller att det finns andra
godtagbara skäl. 7

2.7 Idrottsutövares eller annan Persons Olovliga befattning eller Försök
till Olovlig befattning med Förbjuden substans eller Förbjuden metod
2.8 Idrottsutövares eller annan Persons Tillhandahållande eller Försök
till Tillhandahållande av Förbjuden substans eller Förbjuden metod till
Idrottsutövare Inom tävling, eller Tillhandahållande eller Försök till
Tillhandahållande av Förbjuden substans eller Förbjuden metod som är
förbjudna Utom tävling till Idrottsutövare Utom tävling
2.9 Idrottsutövares eller annan Persons medhjälp eller Försök till
medhjälp
Bistå, uppmuntra, medverka, anstifta, konspirera, dölja eller annan avsiktlig
medhjälp eller Försök till medhjälp till dopingförseelse, Försök till dopingförseelse
eller överträdelse av artikel 10.14.1 av annan Person. 8

2.10 Idrottsutövare eller annan Persons Förbjudna samarbete
2.10.1 Idrottsutövare eller annan Person, vilka omfattas av Antidopingorganisations
behörighet, som yrkesmässigt eller i annan idrottsrelaterad egenskap samarbetar
med Idrottsutövarbiträde som:
[Kommentar till artikel 2.6.1 och 2.6.2: Att köpa eller Inneha en Förbjuden substans i syfte
att ge den till en vän eller släkting utgör inte godtagbara skäl, såvida inte Personen har ett
medicinskt motiverat recept från läkare att exempelvis köpa insulin till ett diabetessjukt barn.]
7

[Kommentar till artikel 2.6.1 och 2.6.2: Godtagbara skäl kan exempelvis föreligga om: a) en
Idrottsutövare eller en lagläkare Innehar Förbjudna substanser för att hantera en nöd- eller
akutsituationer (t.ex. en autoinjektion av adrenalin) b) en Idrottsutövare som Innehar en
Förbjuden substans eller Förbjuden metod för behandlingsändamål strax före ansökan om
och svar på beslut om Medicinsk dispens.]
8 [Kommentar till artikel 2.9: Medhjälp eller Försök till medhjälp kan utgöras av fysiskt eller
psykologiskt bistånd.]
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2.10.1.1 Såvida Idrottsutövarbiträdet omfattas av Antidopingorganisations
behörighet, är under Avstängning; eller
2.10.1.2 Såvida Idrottsutövarbiträdet inte omfattas av Antidopingorganisations
behörighet och Avstängning inte kommit i fråga under Resultathantering enligt
Koden, har dömts för brott eller annars i en straffrättslig, disciplinär eller
yrkesmässig process befunnits skyldig till att ha handlat på ett sådant sätt att
detta hade utgjort en dopingförseelse om regler motsvarande Koden hade
omfattat sådan Person. Samarbetsförbudet avseende sådan Person gäller sex
(6) år från beslutet i den straffrättsliga, disciplinära eller yrkesmässiga
processen eller under verkställigheten av sådan påföljd om den gäller under
längre tid; eller
2.10.1.3 Annan utgör mellanhand för sådan Person som anges i artikel 2.10.1.1
och 2.10.1.2 eller agerar för dennes räkning.
2.10.2 För att fastställa en förseelse enligt artikel 2.10 måste
Antidopingorganisationen visa att Idrottsutövare eller annan Person visste om
samarbetsförbudet avseende Idrottsutövarbiträdet.
Idrottsutövaren eller annan Person har bevisbördan för att visa att sådant samarbete
med Idrottsutövarbiträde som anges i artikel 2.10.1.1 eller 2.10.1.2 inte är yrkeseller idrottsrelaterat och/eller att sådant samarbete rimligen inte kunde ha undvikits.
Antidopingorganisation som känner till Idrottsutövarbiträden som omfattas av artikel
2.10.1.1, 2.10.1.2 eller 2.10.1.3 ska lämna denna information till WADA. 9

2.11 Idrottsutövares eller annan Persons handlande för att avskräcka
från, eller använda repressalier vid, rapportering till myndighet
Där sådant agerande inte annars utgör en förseelse enligt artikel 2.5:
2.11.1 Att hota eller försöka skrämma en annan Person i avsikt att motverka att
Personen i god tro rapporterar information som rör en påstådd förseelse mot
[Kommentar till artikel 2.10: Idrottsutövare och andra Personer får inte arbeta med coacher,
tränare, läkare eller andra idrottsutövarbiträden som är avstängda till följd av en
dopingförseelse eller som har dömts för brott eller erhållit yrkesmässig disciplinpåföljd med
anknytning till doping. Förbudet gäller också samarbete med andra Idrottsutövare som
agerar som tränare eller Idrottsutövarbiträde under tiden de är avstängda. Som exempel på
olika typer av förbjudet samarbete kan nämnas: träning, taktik, teknik, kost- och medicinska
råd; motta behandling eller receptförskrivning; tillhandahålla kroppsprodukter för analys; eller
tillåta Idrottsutövarbiträdet att agera som agent eller ombud. Förbjudet samarbete måste inte
inkludera kompensation.
9

Medan artikel 2.10 inte kräver att Antidopingorganisation underrättar Idrottsutövare eller
annan Person om samarbetsförbud med Idrottsutövarbiträde skulle sådan underrättelse, om
den meddelas, kunna utgöra viktigt bevis för att visa att Idrottsutövare eller annan Person
kände till samarbetsförbudet med Idrottsutövarbiträde]
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dopingreglerna eller påstått bristande efterlevnad av Koden till WADA, en
Antidopingorganisation, rättsvårdande myndighet, tillsynsorgan eller professionella
disciplinära organ, bestraffningsorgan eller Person som genomför utredning för
WADA eller annan Antidopingorganisation.
2.11.2 Repressalier mot en Person som, i god tro, har lämnat bevis eller information
som rör en påstådd dopingförseelse eller en påstått bristande efterlevnad av Koden
till WADA, en Antidopingorganisation, rättsvårdande myndighet, tillsynsorgan eller
professionella disciplinära organ, bestraffningsorgan eller Person som genomför
utredning för WADA eller annan Antidopingorganisation. 10
Vid tillämpning av artikel 2.11, inkluderar repressalier, hot och skrämsel handlande
mot Person där handlandet inte sker i god tro eller utgör en oproportionerlig
reaktion. 11

ARTIKEL 3

BEVISNING

3.1 Bevisbörda och beviskrav
ADSE har bevisbördan för att en dopingförseelse har förekommit. Dopingförseelsen
ska vara styrkt på ett för bestraffningsorganet tillfredsställande sätt, med beaktande
av allvaret i anklagelsen. Detta beviskrav är högre än en sannolikhetsövervikt men
lägre än ställt utom rimligt tvivel. 12 När enligt detta reglemente Idrottsutövare eller
annan Person, som anmälts för dopingförseelse, har bevisbördan för att motbevisa
en presumtion eller att visa särskilda omständigheter ska beviskravet, med
undantag för det som anges i artiklarna 3.2.2 och 3.2.3, vara sannolikhetsövervikt.

3.2 Bevismedel
Faktiska omständigheter med anknytning till en dopingförseelse får bevisas med alla
tillförlitliga medel, inklusive erkännande. 13 Följande bevisregler ska gälla i
dopingärenden:

[Kommentar till artikel 2.11.2: Denna artikel är avsedd att skydda Personer som lämnat
uppgifter i god tro, och inte att skydda Personer som medvetet lämnar falska uppgifter.]
10

[Kommentar till artikel 2.11.2: Repressalier kan inkludera exempelvis agerande som hotar
det fysiska eller psykiska välbefinnandet eller ekonomiska intressen för de rapporterande
Personerna, deras familjer eller deras anhöriga. Repressalier omfattar inte påståenden som
görs i god tro av Antidopingorganisation om att den rapporterande Personen begått en
förseelse mot dopingreglerna. Vid tillämpning av artikel 2.11, anses en uppgift inte ha
lämnats i god tro om Personen som lämnat uppgiften vet att den är osann.]
11

12 [Kommentar till artikel 3.1: Det beviskrav som här åläggs ADSE är jämförbart med det krav
som tillämpas i de flesta länder i ärenden avseende tjänstefel.]

[Kommentar till artikel 3.2: Exempelvis kan ADSE styrka en dopingförseelse enligt artikel
2.2 med Idrottsutövares erkännande, trovärdigt vittnesmål från tredje person, tillförlitlig
skriftlig bevisning, tillförlitlig analysinformation från antingen A- eller B-prov på sätt som
anges i kommentaren till artikel 2.2 eller slutsatser som kan dras från en profil av en serie av
Idrottsutövarens blod- eller urinprov, såsom information från Idrottsutövares biologiska pass.]
13
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3.2.1 Analysmetoder och Gränsvärden som har godkänts av WADA efter samråd
med forskare inom relevant vetenskapligt område eller som har varit föremål för
referentgranskning (peer review) ska anses vara vetenskapligt giltiga. Idrottsutövare
eller annan Person som vill ifrågasätta om förutsättningarna för en sådan
presumtion är uppfyllda eller motbevisa denna presumtion om vetenskaplig validitet
ska, som ett grundläggande villkor för sådant bestridande, först underrätta WADA
om bestridandet och grunden för detta. Bestraffningsorgan eller CAS kan också på
eget initiativ underrätta WADA om sådant bestridande. Inom tio (10) dagar från det
att WADA erhållit sådan underrättelse samt handlingarna i ärendet, ska WADA
också ha rätt att intervenera som part, delta som sakkunnig eller på annat sätt
åberopa bevis i sådant ärende.
På WADA:s begäran ska CAS skiljenämnd förordna en lämplig vetenskaplig expert
att biträda skiljenämnden vid bedömningen av bestridandet. 14
3.2.2 Av WADA ackrediterade eller godkända laboratorier ska anses ha utfört
Provanalys och hantering i enlighet med ISL. Idrottsutövare eller annan Person får
motbevisa denna presumtion genom att visa att det förekommit en sådan avvikelse
från ISL som rimligen kan ha orsakat det Positiva analysresultatet. Om
Idrottsutövaren eller annan Person motbevisar presumtionen genom att visa att det
förekommit en sådan avvikelse från ISL som rimligen kan ha orsakat det Positiva
analysresultatet, har ADSE bevisbördan för att visa att avvikelsen inte orsakat det
Positiva analysresultatet. 15
3.2.3 Avvikelser från annan Internationell standard eller andra antidopingregler eller
föreskrifter som anges i Koden eller detta reglemente, ska inte innebära att
analysresultat eller annan bevisning om en dopingförseelse är ogiltiga, och utgör
inte ett försvar för en dopingförseelse 16, om inte Idrottsutövare eller annan Person
[Kommentar till artikel 3.2.1: För vissa Förbjudna substanser, kan WADA instruera WADAackrediterade laboratorier att inte rapportera Prov som Positivt analysresultat om den
beräknade koncentrationen av den Förbjudna substansen eller dess Metaboliter eller
Markörer är under Minsta rapporteringsgräns. WADA:s beslut att fastställa den Minsta
rapporteringsgränsen eller fastställa vilka Förbjudna substanser som ska omfattas av Minsta
rapporteringsgränsen kan inte bestridas. Vidare kan laboratoriets angivna koncentration av
sådan Förbjuden substans i ett Prov vara en uppskattning. Möjligheten att den exakta
koncentrationen av den Förbjudna substansen i Provet kan ligga under den Minsta
rapporteringsgränsen ska inte i något fall utgöra ett försvar för en dopingförseelse baserat på
förekomst av Förbjuden substans i Provet.]
14

[Kommentar till artikel. 3.2.2: Det åligger Idrottsutövaren eller annan Person att, med
tillämpning av beviskravet om sannolikhetsövervikt, visa att det förekommit en sådan
avvikelse från ISL som rimligen kan ha orsakat det Positiva analysresultatet. Om
Idrottsutövaren eller annan Person gör övervägande sannolikt att det förekommit en
avvikelse så är hens krav för att styrka ett orsakssamband det något lägre beviskravet
”rimligen kan ha orsakat”. Om Idrottsutövaren eller annan Person uppfyller dessa krav, går
bevisbördan över till ADSE som på ett för bestraffningsorganet tillfredsställande sätt ska visa
att avvikelsen inte orsakat det Positiva analysresultatet.]

15

[Kommentar till artikel 3.2.3: En avvikelse från Internationell standard eller annan regel
utan samband med Provtagning eller hantering, Avvikande passresultat,
eller underrättelse till Idrottsutövare om förseelse mot vistelserapporteringsreglerna eller
öppnande av B-Prov, t. ex. ISL, ISPPPI eller ISTI, kan resultera i att WADA följer upp
efterlevnaden av Kodens krav men utgör inte ett försvar för en dopingförseelse och är inte
16

16
visar att det förekommit en avvikelse från någon av de bestämmelser i
Internationella standarder som anges nedan som rimligen föranlett ett Positivt
analysresultat eller förseelse mot vistelserapporteringsreglerna, varvid ADSE har
bevisbördan för att visa att sådan avvikelse inte orsakat det Positiva analysresultatet
eller förseelse mot vistelserapporteringsreglerna:
(i) en avvikelse från ISTI relaterad till Provtagning eller Provhantering som
rimligen föranlett en dopingförseelse avseende ett Positivt analysresultat, i
sådant fall har ADSE bevisbördan för att visa att avvikelsen inte orsakat det
Positiva analysresultatet;
(ii) en avvikelse från ISRM eller ISTI relaterad till Avvikande passresultat som
rimligen föranlett en dopingförseelse, i sådant fall har ADSE bevisbördan för att
visa att avvikelsen inte föranlett dopingförseelsen;
(iii) en avvikelse från ISRM relaterad till kravet att underrätta Idrottsutövaren om
öppnandet av B-Provet som rimligen föranlett en dopingförseelse avseende ett
Positivt analysresultat, i sådant fall har ADSE bevisbördan för att visa att
avvikelsen inte föranlett det Positiva analysresultatet; 17
(iv) en avvikelse från ISRM relaterad till underrättelse till en Idrottsutövare som
rimligen föranlett en dopingförseelse avseende överträdelse av
vistelserapporteringsreglerna, i sådant fall har ADSE bevisbördan för att visa att
avvikelsen inte föranlett förseelsen mot vistelserapporteringsreglerna.
3.2.4 Omständigheter som fastställts i lagakraftvunnet avgörande av en domstol, en
behörig ansvarsnämnd för prövning av anställdas yrkesmässiga ansvar eller en
annan myndighet utgör obestridligt bevis mot Idrottsutövare eller annan Person,
som avses med avgörandet, såvida inte Idrottsutövaren eller annan Person visar att
avgörandet strider mot grundläggande rättsprinciper.
3.2.5 Om Idrottsutövare eller annan Person som anmälts för dopingförseelse
underlåter att besvara frågor från bestraffningsorgan eller ADSE eller inte inställer
sig till förhandling (personligen eller på sätt som bestämts av bestraffningsorganet),
till vilken den anmälde kallats i skälig tid, får bestraffningsorganet beakta sådan
underlåtenhet till den anmäldes nackdel.

ARTIKEL 4

DOPINGLISTAN

4.1 Giltighet

relevant vid avgörande om Idrottsutövaren begått en dopingförseelse. På liknande sätt utgör
inte ADSE :s överträdelse av dokument som refereras till i artikel 20.7.7 i Koden något
försvar för att en dopingförseelse inte begåtts.]
[Kommentar till artikel 3.2.3 (iii): ADSE uppfyller sin bevisbörda genom att visa att sådan
avvikelse inte orsakade det Positiva analysresultatet, till exempel, att öppning och analys av
B-Provet övervakades av ett oberoende vittne och inga avvikelser observerades.]
17

17
Dopinglistan, som offentliggörs och revideras av WADA enligt artikel 4.1 i Koden,
utgör en integrerad del av detta reglemente.
Såvida inte annat anges i Dopinglistan eller vid ändring träder Dopinglistan och
ändringar i kraft tre (3) månader efter WADA:s offentliggörande. För sådant
ikraftträdande krävs inte någon ytterligare åtgärd av ADSE. Idrottsutövare och
annan Person omfattas av Dopinglistan, och revideringar i denna, från den dag då
de träder i kraft. Idrottsutövare och annan Person är ansvariga för att känna till den
vid var tid gällande Dopinglistan. 18

4.2 Förbjudna substanser och Förbjudna metoder i Dopinglistan
4.2.1 Förbjudna substanser och Förbjudna metoder
Dopinglistan ska identifiera de Förbjudna substanser och Förbjudna metoder som
alltid är förbjudna, såväl Inom tävling som Utom tävling, som potentiellt kan förbättra
prestationen i kommande Tävlingar eller deras möjliga maskerande egenskaper,
och de substanser och metoder som är förbjudna endast Inom tävling. WADA kan
utöka Dopinglistan för en särskild idrott.
Förbjudna substanser och Förbjudna metoder kan inkluderas i Dopinglistan som en
generell kategori (t.ex. substanser med anabol effekt) eller med en specifik referens
till en särskild substans eller metod. 19
4.2.2 Specificerade substanser eller Specificerade metoder
Vid tillämpning av artikel 10 är alla Förbjudna substanser Specificerade substanser,
med undantag för de som identifierats i Dopinglistan. Ingen Förbjuden metod utgör
en Specificerad metod såvida den inte är särskilt identifierad som en Specificerad
metod i Dopinglistan. 20
4.2.3 Missbrukssubstanser
Vid tillämpning av artikel 10 ska Missbrukssubstanser inkludera de Förbjudna
substanser som är särskilt identifierade som Missbrukssubstanser i Dopinglistan
med hänvisning till att de ofta missbrukas i samhället utanför idrottssammanhang.

4.3 WADA:s fastställande av Dopinglistan
WADA:s fastställande av vilka Förbjudna substanser och Förbjudna metoder som
ska ingå i Dopinglistan, klassificering av substanser i Dopinglistan samt
fastställande av vilka substanser som alltid är förbjudna respektive förbjudna endast
[Kommentar till artikel 4.1: Den vid varje tid gällande Dopinglistan finns tillgänglig på
WADA:s hemsida www.wada-ama.org och ADSE:s hemsida www.antidoping.se]
18

19 [Kommentar till artikel 4.2.1: Bruk av substans Utom tävling som endast är förbjuden Inom
tävling utgör inte en dopingförseelse såvida inte ett Positivt analysresultat för substansen
eller dess Metaboliter eller Markörer är rapporterat för ett Prov insamlat Inom tävling.]

[Kommentar till artikel 4.2.2: De specificerade substanser som anges i artikel 4.2.2 ska
inte anses vara mindre viktiga eller mindre farliga än andra dopingsubstanser. Snarare rör
det sig om substanser som mer sannolikt konsumeras av Idrottsutövare i andra syften än för
att förbättra en idrottsprestation.]
20

18
Inom tävling, klassificeringen av en substans eller en metod som Specificerad
substans, Specificerad metod eller Missbrukssubstans är slutligt och får inte
bestridas av Idrottsutövare eller annan Person med hänvisning till – inkluderat, men
inte begränsat till – att substansen eller metoden inte är maskerande eller har
potential att förbättra prestationen, utgör en hälsofara eller strider mot the ”spirit of
sport”.

4.4 Medicinsk dispens
4.4.1 Förekomst av Förbjuden substans eller dess Metaboliter eller Markörer, eller
Bruk eller Försök till Bruk, Innehav eller Tillhandahållande eller Försök till
Tillhandahållande av Förbjuden substans eller Förbjuden metod ska inte anses
utgöra en dopingförseelse om det är förenligt med Medicinsk dispens som beviljats
enligt ISTUE.
4.4.2 Dispensansökningsförfarande 21
4.4.2.1 Idrottsutövare som inte är Internationell idrottsutövare ska ansöka om
Medicinsk dispens hos ADSE så snart som möjligt, undantaget då artiklarna 4.1
eller 4.3 i ISTUE gäller. Ansökan om Medicinsk dispens ska göras i enlighet
med artikel 6 i ISTUE som publiceras på ADSE:s hemsida.
4.4.2.2 ADSE ska utse en Dispenskommitté (DispK) som prövar ansökan om
Medicinsk dispens.
4.4.2.3 DispK:s prövning ska ske skyndsamt och beslutas i enlighet med ISTUE
och vanligtvis (såvida inte exceptionella omständigheter råder) inom tjugoen
(21) dagar efter mottagandet av en komplett ansökan. I de fall en ansökan är
gjord i rimlig tid före ett Evenemang ska DispK göra sitt bästa för att delge sitt
beslut före Evenemanget.
4.4.2.4 DispK:s beslut utgör ADSE:s slutliga beslut och kan överklagas i
enlighet med artikel 4.4.6. DispK:s beslut ska skriftligen delges Idrottsutövaren,
och till WADA, och andra berörda Antidopingorganisationer i enlighet med
ISTUE. Beslutet ska skyndsamt rapporteras in i ADAMS.
4.4.3 Ansökan om retroaktiv Medicinsk dispens

[Kommentar till artikel 4.4.2: I enlighet med artikel 5.1 i ISTUE, får DispK avvisa
ansökningar om Medicinsk dispens som görs på förhand av Nationella idrottsutövare i
idrotter som inte är prioriterade enligt ADSE:s dopingprovplan. I sådana fall får dock
utövaren, om Provtagning genomförs, ansöka om retroaktiv Medicinsk dispens.
21

Att ge in en falsk, missvisande eller inkomplett ansökan om Medicinsk dispens (inklusive
men inte begränsat till att underlåta att informera om att annan Antidopingorganisation
tidigare avslagit sådan ansökan om Medicinsk dispens) kan föranleda anmälan för
Manipulation eller Försök till manipulation enligt artikel 2.5.
Idrottsutövare får inte utgå ifrån att ansökan om Medicinsk dispens kommer att godkännas.
Innan medicinsk dispens meddelats sker Bruk, Innehav eller annan hantering av Förbjuden
substans eller Förbjuden metod helt och hållet på Idrottsutövarens egen risk.]

19

Om ADSE väljer att genomföra Provtagning av en Idrottsutövare som inte är
Internationell eller Nationell idrottsutövare, måste ADSE tillåta Idrottsutövaren att
ansöka om en retroaktiv Medicinsk dispens för sådan Förbjuden substans eller
Förbjuden metod som hen Brukar i medicinskt syfte.
4.4.4 Erkännande av Medicinsk dispens
Medicinsk dispens som beviljats av DispK gäller på nationell nivå i alla länder och
kräver inte ett formellt erkännande från annan NADO.
Beviljad nationell Medicinsk dispens är dock inte automatiskt giltig om
Idrottsutövaren blir Internationell Idrottsutövare eller tävlar i Internationellt
evenemang, såvida inte dispensen är erkänd av relevant ISF eller
Storevenemangsorganisation i enlighet med ISTUE enligt följande:
4.4.4.1 Idrottsutövare som beviljats Medicinsk dispens av DispK för substans
eller metod, och såvida inte den beviljade dispensen automatiskt kommer att
erkännas av ISF eller Storevenemangsorganisation, ska ansöka hos berört ISF
eller Storevenemangsorganisation om erkännande av denna dispens. Om
sådan nationell Medicinsk dispens, som beviljats av DispK, är förenlig med
kraven i ISTUE, måste ISF eller Storevenemangsorganisation erkänna
dispensen.
Om ISF eller Storevenemangsorganisation finner att den nationella dispensen
inte är förenlig med dessa krav och därmed vägrar erkänna denna, ska ISF
skyndsamt underrätta Idrottsutövaren och ADSE om sitt ställningstagande och
skälen härför. Idrottsutövaren och/eller ADSE får hänskjuta ärendet till WADA
för prövning inom tjugoen (21) dagar från sådan underrättelse i enlighet med
artikel 4.4.6.
Om ärendet hänskjutits till WADA enligt artikel 4.4.6, är av DispK beviljad
dispens gällande för nationella Tävlingar och vid Dopingkontroll Utom tävling
(men inte vid internationella Tävlingar) i avvaktan på WADA:s beslut.
Om ärendet inte hänskjuts till WADA för granskning innan tjugoen (21)dagarsperioden löpt ut, måste ADSE besluta ifall den ursprungliga dispensen
som DispK beviljat ändå ska vara giltig vid Tävling på nationell nivå och vid
Dopingkontroll Utom tävling (under förutsättning att Idrottsutövaren upphör att
vara en Internationell Idrottsutövare och inte deltar i Tävling på internationell
nivå). I avvaktan på ADSE:s beslut förblir den beviljade dispensen giltig för
Tävling på nationell nivå (dock inte för Tävling på internationell nivå). 22

[Kommentar till artikel 4.4.4.1: Enligt artiklarna 5.6 och 7.1 i ISTUE, måste ISF på sin
hemsida offentliggöra 1) vilka Idrottsutövare som omfattas av kravet att ansöka till ISF om
Medicinsk dispens, 2) vilka beslut om Medicinsk dispens från andra
Antidopningsorganisationer som ISF automatiskt kommer att erkänna istället för en sådan
ansökan, och 3) vilka beslut om Medicinsk dispens från andra Antidopingorganisationer som
måste inges till ISF för erkännande. Om Idrottsutövares dispens omfattas av sådan kategori
av automatiskt erkända dispenser, behöver utövaren inte ansöka hos sitt ISF om
erkännande av denna dispens.
22
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4.4.4.2 Om Idrottsutövaren inte tidigare beviljats Medicinsk dispens av DispK,
måste utövaren ansöka om dispens direkt hos berört ISF i enlighet med ISTUE
så snart behovet uppstår.
Om ISF inte beviljar Idrottsutövaren Medicinsk dispens, ska ISF omgående
underrätta Idrottsutövaren sitt motiverade beslut.
Om ISF beviljar ansökan, ska ISF underrätta Idrottsutövaren och ADSE. Om
ADSE finner att beviljad dispens inte uppfyller kraven enligt ISTUE får ADSE,
inom tjugoen (21) dagar från sådan underrättelse, hänskjuta ärendet till WADA
för prövning.
Om så sker gäller den av ISF beviljade Medicinska dispensen för internationella
Tävlingar och vid Dopingkontroll Utom tävling (men är inte giltig för nationella
Tävlingar) i avvaktan på WADA:s beslut. Om ADSE inte hänskjuter ärendet till
WADA för prövning, gäller den av ISF beviljade dispensen även vid nationella
Tävlingar när tjugoen (21)-dagarsfristen löpt ut. 23
4.4.5 Upphörande, återkallelse eller ändring av en Medicinsk dispens
4.4.5.1 Medicinsk dispens som beviljats enligt detta reglemente:
(a) upphör, utan ytterligare underrättelse eller annan åtgärd, när giltighetsperioden för dispensen löpt ut;
(b) kommer att återkallas om Idrottsutövaren inte genast uppfyller de villkor som
DispK bestämt när dispensen beviljades;
(c) får återkallas av DispK om det i efterhand visar sig att kraven för dispensen
inte är uppfyllda; eller
(d) får ändras efter överklagande eller om ärende hänskjutits till WADA.
4.4.5.2 Idrottsutövare ska inte åläggas Konsekvens till följd av Bruk, Innehav eller
Tillhandahållande av sådan Förbjuden substans eller Förbjuden metod som
omfattas av Medicinsk dispens och som skett innan upphörande, återkallelse eller
ändring beslutats gälla. Vid prövning enligt artikel 5.1.1.1 i ISRM av ett Positivt
analysresultat, som rapporterats kort tid efter att dispensen upphört, återkallats eller
ändrats, ska det övervägas om det Positiva analysresultatet överensstämmer med

I enlighet med kraven i ISTUE, ska ADSE upplysa Idrottsutövare om det är nödvändigt att
ansöka om erkännande hos ISF eller Storevenemangsorganisation samt bistå
Idrottsutövaren med råd och stöd vid erkännandeprocessen.
Om ISF vägrar erkänna beviljad Medicinsk dispens av DispK endast på grund av att det
saknas medicinska journaler eller annan information som krävs för att visa att kraven i
ISTUE uppfyllts, ska ärendet inte hänskjutas till WADA. Istället ska ansökan kompletteras
och åter inges till ISF.]
23 [Kommentar till artikel 4.4.4.2: ISF och ADSE kan komma överens om att ADSE ska pröva
ansökningar om Medicinsk dispens på ISF:s vägnar.]
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Bruk av den Förbjudna substansen eller Förbjudna metoden när dispensen alltjämt
gällde, i sådant fall föreligger ingen dopingförseelse.
4.4.6 Överklagande och WADA:s överprövning
4.4.6.1 Beslut av DispK att avslå ansökan om Medicinsk dispens får av
Idrottsutövare överklagas till DoN, vars beslut inte får överklagas av Idrottsutövaren.
4.4.6.2 WADA måste, på Idrottsutövarens eller ADSE:s begäran, överpröva ISF:s
beslut att inte erkänna av DispK eller DoN beviljad Medicinsk dispens.
På begäran av ADSE måste WADA överpröva ISF:s beslut att bevilja Medicinsk
dispens. WADA får, utan begränsning i tiden, på eget initiativ eller efter hänskjutande av berörd part överpröva andra beslut om Medicinsk dispens. Om sådant
beslut inte är i enlighet med kraven i ISTUE ska WADA ändra det.
4.4.6.3 ISF:s beslut i fråga om Medicinsk dispens (eller DispK:s beslut när det
överenskommits att DispK ska pröva ansökan på ISF:s vägnar), vilket inte har
överprövats av WADA eller som överprövats men inte ändrats av WADA, får av
Idrottsutövaren eller ADSE överklagas till CAS. 24
4.4.6.4 WADA:s beslut att ändra Medicinsk dispens får av Idrottsutövaren, ADSE
och berört ISF överklagas till CAS.
4.4.6.5 Underlåtenhet att inom skälig tid meddela beslut om Medicinsk dispens eller
begäran om överprövning av beslut i dispensärende ska anses utgöra avslag på
sådan ansökan eller begäran, och utlöser tillämpliga rättigheter till
överprövning/överklagan.

ARTIKEL 5

DOPINGKONTROLL OCH UTREDNING

5.1 Syfte med Dopingkontroll och utredning 25
5.1.1 Dopingkontroll och utredning får genomföras i alla antidopingsyften.
Dopingkontroll och utredning ska genomföras i enlighet med ISTI samt ADSE:s
anvisningar.
5.1.2 Dopingkontroll ska genomföras för att erhålla analytiska bevis om Idrottsutövare begått en dopingförseelse enligt artikel 2.1 (Förekomst av Förbjuden
substans eller dess Metaboliter eller Markörer i en Idrottsutövares Prov) eller enligt
24 [Kommentar till artikel 4.4.6.3: I dessa fall är det ISF:s beslut om Medicinsk dispens som
överklagas och inte WADA:s beslut att inte överpröva eller (om överprövning skett) att inte
ändra beslutet om Medicinsk dispens. Överklagandetiden ska dock räknas från den dag
WADA meddelat sitt beslut. WADA ska, oavsett om beslut överprövats av WADA eller inte,
underrättas om överklagande så att WADA kan delta om de så finner lämpligt.]

[Kommentar till artikel 5.1: Där Dopingkontroll utförs för antidopingsyften, kan
analysresultatet och data användas för andra legitima syften enligt
Antidopingorganisationens regler. Se, exempelvis, kommentaren till artikel 23.2.2 i Koden.]
25
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artikel 2.2 (Bruk eller Försök till Bruk av en Idrottsutövare av en Förbjuden substans
eller Förbjuden metod).

5.2 Behörighet att utföra Dopingkontroll
5.2.1 Med de begränsningar vid Dopingkontroll vid Evenemang som följer av artikel
5.3, har ADSE behörighet att utföra Dopingkontroll såväl Inom tävling som Utom
tävling på de Idrottsutövare som specificeras i introduktionen till reglementet (artikel
1, Reglementets tillämplighet).
5.2.2 Idrottsutövare som ADSE har behörighet att utföra Dopingkontroll på (inklusive
Avstängd utövare), ska på begäran av ADSE lämna Prov var och när som helst. 26
5.2.3 WADA har behörighet att utföra Dopingkontroll Inom tävling och Utom tävling
enligt artikel 20.7.8 i Koden.
5.2.4 Om ISF eller Storevenemangsorganisation, direkt eller genom SF, delegerat
eller uppdragit viss Dopingkontroll till ADSE, får ADSE på egen bekostnad ta
ytterligare Prov eller anvisa laboratoriet att utöka omfattningen av analysen. ISF
eller Storevenemangsorganisation ska underrättas om detta.

5.3 Dopingkontroll vid Evenemang
5.3.1 Med undantag för vad som annars anges nedan, ska endast en organisation
ha behörighet att genomföra Dopingkontroll på en Evenemangsplats under en
Evenemangsperiod. Vid Internationella Evenemang som hålls i Sverige har
ansvarigt organ för Evenemanget behörighet att genomföra Dopingkontroll. Vid
Nationellt evenemang som hålls i Sverige har ADSE behörighet att genomföra
Dopingkontroll. På begäran av ansvarigt organ för Evenemanget ska Dopingkontroll
som utförs under Evenemangsperioden utanför Evenemangsplatsen samordnas
med ansvarigt organ för Evenemanget.
5.3.2 Om Antidopingorganisation, som inte är ansvarig för att initiera och styra
Dopingkontroll vid ett Evenemang men som annars skulle haft rätt att utföra
Dopingkontroll, vill utföra Dopingkontroll av Idrottsutövare på Evenemangsplatserna
under Evenemangsperioden ska organisationen först inhämta medgivande från
ansvarigt organ för Evenemanget för att utföra och samordna sådan Dopingkontroll.
Om Antidopingorganisationen är missnöjd med ansvarigt organs svar kan organisationen, i enlighet med förfaranden som anges i ISTI, ansöka hos WADA om
tillstånd för Dopingkontroll och hur sådan Dopingkontroll ska samordnas. Innan

26 [Kommentar till artikel 5.2.2: Om Idrottsutövaren, som i förekommande fall omfattas av
krav på vistelserapportering, inte har angett en 60-minutersperiod för Dopingkontroll mellan
kl. 23.00 och 06.00 eller annars godtagit Dopingkontroll under denna tid, ska ADSE inte
genomföra Provtagning av utövare under denna tid såvida det inte finns en stark och konkret
misstanke om att utövaren är inblandad i doping. Ifrågasättande av om sådan misstankegrad
har förelegat får inte åberopas som försvar vid prövning av anmäld dopingförseelse som
grundas på sådant Prov eller försök till Provtagning.]
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WADA ger sådant tillstånd ska ansvarigt organ beredas tillfälle att yttra sig. WADA:s
beslut är slutligt och får inte överklagas.
Såvida inte annat anges i tillståndet för Dopingkontrollen, ska sådant Prov anses
ske Utom tävling.
Den Antidopingorganisation som initierat Dopingkontrollen är ansvarig för Resultathanteringen, såvida inte annat följer av ansvarigt organs bestämmelser. 27

5.4 Krav för Dopingkontroll
5.4.1 ADSE ska upprätta en dopingprovplan och genomföra Dopingkontroll i
enlighet med ISTI.
5.4.2 Om möjligt, ska Dopingkontroller samordnas genom ADAMS för att uppnå
effektiva, gemensamma ansträngningar att genomföra Dopingkontroll och för att
undvika onödiga upprepade Dopingkontroller.

5.5 Idrottsutövares och annan Persons vistelserapportering
5.5.1 ADSE har fastställt en Registrerad kontrollpool med de Idrottsutövare som är
ålagda att vistelserapportera enligt kraven i ISTI och som kan bli ålagda
Konsekvenser för förseelse enligt artikel 2.4 på sätt som framgår av artikel 10.3.2.
ADSE ska med ISF samordna och koordinera för att identifiera sådana
Internationella idrottsutövare.
Idrottsutövare eller förening (och IdrottsAB) kan av ADSE åläggas att ingå i en
Kontrollpool som omfattas av krav på vistelserapportering enligt vad som framgår av
RF:s och ADSE:s fastställda Föreskrifter för nationell antidopingverksamhet.
Förening (och IdrottsAB) ingående i Kontrollpool kan bli ålagda konsekvenser på
sätt som framgår av artikel 12. Idrottsutövare ingående i Kontrollpool kan bli ålagda
konsekvenser på sätt som framgår av RF:s och ADSE:s fastställda Föreskrifter för
nationell antidopingverksamhet.
5.5.2 ADSE ska genom ADAMS göra en namnlista tillgänglig över de Idrottsutövare
som ingår i dess Registrerade kontrollpool. ADSE ska regelbundet granska och vid
behov uppdatera kriterierna för vilka Idrottsutövare som ska ingå i den Registrerade
kontrollpoolen, och ska regelbundet (men inte mer sällan än kvartalsvis) granska
listan med Idrottsutövare i den Registrerade kontrollpoolen för att säkerställa att
varje Idrottsutövare ingående i den Registrerade kontrollpoolen uppfyller de
relevanta kraven. Idrottsutövare ska underrättas innan de inkluderas i, eller tas bort
från, Registrerad kontrollpool. Underrättelsen ska innehålla den information som
framgår av ISTI.

27 [Kommentar till artikel 5.3.2: Innan Antidopingorganisation ger godkännande till att initiera
och genomföra Dopingkontroll på ett Internationellt evenemang, ska WADA konsultera det
ISF som är den ansvarige organisationen för evenemanget. Innan ISF ges godkännande till
att initiera och genomföra Dopingkontroll på ett Nationellt evenemang, ska WADA konsultera
Antidopingorganisationen. Antidopingorganisationen som ”initierar och styr Dopingkontroll”
kan, om den så väljer, ingå ett avtal med en Delegerad tredje part som ges ansvar för
Provtagning eller andra aspekter av Dopingkontrollprocessen.]
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5.5.3 Då en Idrottsutövare ingår i en internationell Registrerad kontrollpool utsedd av
sitt ISF och i en nationell Registrerad kontrollpool utsedd av ADSE, ska ADSE och
ISF komma överens om vilken av organisationerna som ska motta Idrottsutövarens
vistelserapportering; en Idrottsutövare ska aldrig åläggas att lämna
vistelserapportering till mer än en av organisationerna.
5.5.4 I enlighet med ISTI, ska Idrottsutövare som ingår i en Registrerad kontrollpool
åläggas följande: a) kvartalsvis lämna sin vistelserapportering till ADSE; b) vid
behov uppdatera informationen så att den hela tiden förblir korrekt och komplett; c)
göra sig själv tillgänglig för Dopingkontroll enligt den inlämnade
vistelserapporteringen.
5.5.5 För tillämpning av artikel 2.4, ska en Idrottsutövares underlåtenhet att iaktta
kraven i ISTI anses utgöra en rapporteringsbrist eller en bomkontroll enligt
definitionen i bilaga B i ISRM, då villkoren i bilaga B är uppfyllda.
5.5.6 Idrottsutövare i ADSE:s Registrerade kontrollpool ska fortsätta att omfattas av
vistelserapporteringskraven i ISTI såvida inte och till dess (a) Idrottsutövaren
skriftligen meddelar att hen har dragit sig tillbaka, eller (b) ADSE har underrättat att
hen inte längre uppfyller kriterierna för att ingå i ADSE:s Registrerade kontrollpool.
5.5.7 Vistelserapportering som lämnats av en Idrottsutövare inkluderad i den
Registrerade kontrollpoolen kommer genom ADAMS att vara tillgänglig för WADA
och andra Antidopingorganisationer som har behörighet att genomföra Provtagning
av Idrottsutövaren i enlighet med artikel 5.2. Vistelserapportering ska alltid hanteras
under strikt förtroende; den ska endast användas för planering, koordinering eller för
genomförande av Dopingkontroll, tillhandahålla information som är relevant för
Idrottsutövarens biologiska pass eller andra analysresultat, att bistå vid en utredning
avseende möjlig förseelse mot dopingreglerna, eller stödja förfarandet vid en
påstådd förseelse mot dopingreglerna; och ska gallras ut enligt ISPPPI då
informationen inte längre är relevant för dessa syften.

5.6 Idrottsutövare som återupptar Tävlande
5.6.1 Om en Internationell idrottsutövare eller Nationell idrottsutövare, som ingår i
ADSE:s Registrerad kontrollpool dragit sig tillbaka och därefter önskar att
återkomma till aktivt deltagande i idrott, ska utövaren inte tävla vid Internationella
evenemang eller Nationella evenemang innan utövaren skriftligen underrättat berört
ISF och ADSE om sin avsikt att återuppta tävlandet och gjort sig tillgänglig för
Dopingkontroll minst sex (6) månader före Tävling.
Efter samråd med ADSE och berört ISF får WADA medge undantag från (6) sexmånadersregeln ovan när en strikt tillämpning skulle vara orättvis mot
Idrottsutövaren. Beslut i fråga om undantag får överklagas enligt artikel 13.
Tävlingsresultat som uppnåtts i strid mot denna artikel 5.6.1 ska Diskvalificeras
såvida inte Idrottsutövaren kan visa att hen rimligen inte kunde veta att det var ett
Internationellt evenemang eller ett Nationellt evenemang.
5.6.2 Om Idrottsutövare drar sig tillbaka från idrott under Avstängningsperioden,
måste utövaren skriftligen meddela den Antidopingorganisation som beslutat om
Avstängningen om sin avsikt att dra sig tillbaka. Om utövaren sedan önskar

25
återvända till aktivt tävlande inom idrott, får utövaren inte återuppta sitt tävlande i
Internationella evenemang eller Nationella evenemang om inte hen minst sex (6)
månader, eller sådan längre tid som återstod av Avstängningen när utövaren drog
sig tillbaka, dessförinnan skriftligen underrättat berört ISF och ADSE om sin avsikt
att återuppta tävlandet och gjort sig tillgänglig för Dopingkontroll.

5.7 Oberoende observatörsfunktion
SF och arrangör för Nationella evenemang i Sverige ska auktorisera, och bistå, den
Oberoende observatörsfunktionen vid sådana Evenemang.

ARTIKEL 6

PROVANALYS

Prov ska analyseras enligt följande principer:

6.1 Ackrediterade, godkända och andra laboratorier
6.1.1 För syftet att direkt kunna fastställa ett Positivt analysresultat enligt artikel 2.1
ska Prov analyseras endast i laboratorier som ackrediterats eller annars godkänts
av WADA. ADSE bestämmer vilka laboratorier som ska användas. 28
6.1.2 Som anges i artikel 3.2, får faktiska omständigheter med anknytning till en
dopingförseelse fastställas med alla tillförlitliga medel. Bevisen får exempelvis
utgöras av tillförlitliga laboratoriers, eller annan rättsmedicinsk analys som inte
genomförs av ett WADA-ackrediterat eller godkänt laboratorium.

6.2 Syfte med Provanalyser och data
Prov och relaterade analysdata eller information från Dopingkontroll ska analyseras
för att upptäcka Förbjudna substanser och Förbjudna metoder som framgår av
Dopinglistan och andra substanser enligt det bevakningsprogram som beslutats av
WADA enligt artikel 4.5 i Koden; att stödja ADSE:s profilering av relevanta parametrar i Idrottsutövares urin, blod eller annat kroppsmaterial, inklusive DNA- eller
genomisk profilering eller för annat legitimt antidopingsyfte. 29

6.3 Forskning på Prover och data
Prov, relaterade analysdata och information från Dopingkontroll får användas i
antidopingforskningssyfte; Prov får dock användas för forskning endast med
Idrottsutövarens skriftliga samtycke. Prov, relaterade analysdata och information
från Dopingkontroll som används i forskningssyfte ska först hanteras på sådant sätt
att Prov, relaterade analysdata och information från Dopingkontroll inte kan spåras
tillbaka till en särskild Idrottsutövare. All forskning rörande Prov, relaterade
[Kommentar till artikel 6.1.1: Förseelse enligt artikel 2.1 får endast fastställas efter att
Provanalys utförts av ett laboratorium som ackrediterats eller annars godkänts av WADA.
Övriga förseelser får fastställas med användande även av analysresultat från andra
laboratorier förutsatt att dessa resultat är tillförlitliga.]
28

29 [Kommentar till artikel 6.2: Relevant profileringsinformation får exempelvis användas för att
styra Riktad dopingkontroll eller som stödbevis vid prövning av förseelse enligt artikel 2.2.]
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analysdata och information från Dopingkontroll ska överensstämma med principerna
i Kodens artikel 19. 30

6.4 Standarder för Provanalyser och rapportering
I enlighet med artikel 6.4 i Koden ska ADSE uppdra åt laboratorier att analysera
Prov i enlighet med ISL och artikel 4.7 i ISTI.
Laboratorier får på eget initiativ och på egen bekostnad analysera Prov för att
upptäcka Förbjudna substanser och Förbjudna metoder som inte ingår i standarden
för analysmeny, eller på begäran av ADSE. Resultat från sådan analys ska
rapporteras till ADSE och ha samma giltighet och Konsekvenser, som annat
analysresultat. 31

6.5 Ytterligare analys av Prov före eller under
Resultathanteringsprocessen
Det ska inte finnas någon begränsning i ett laboratoriums rätt att genomföra
upprepade eller kompletterande analyser på ett Prov innan ADSE underrättar
Idrottsutövaren att Provet utgör underlag för en misstänkt dopingförseelse enligt
artikel 2.1. Om ADSE önskar ytterligare analyser på Provet efter att Idrottsutövaren
underrättats, får ADSE göra så efter samtycke från Idrottsutövaren eller efter
godkännande av bestraffningsorgan.

6.6 Ytterligare analys av Prov efter det har rapporterats som negativt
eller i övrigt inte har resulterat i en anmälan om dopingförseelse
Efter att laboratoriet har rapporterat Provet som negativt, eller att Provet i övrigt inte
har resulterat i en anmälan om dopingförseelse, får Provet lagras och analyseras vid
senare tillfälle i enlighet med artikel 6.2 på begäran av den Antidopingorganisation
som initierat Provtagning eller av WADA. En annan Antidopingorganisation med
behörighet att genomföra Provtagning av en Idrottsutövare som önskar ytterligare
analys av ett lagrat Prov får göra så efter medgivande av den
Antidopingorganisation som initierat Provtagning eller av WADA, och ska vara
ansvarig för uppföljande Resultathantering. Prov som lagras eller genomgår
ytterligare analys på begäran av WADA eller annan Antidopingorganisation ska
bekostas av WADA eller den andra Antidopingorganisationen. Ytterligare analys av
Prov ska ske i enlighet med kraven i ISL.

[Kommentar till artikel 6.3: Som i de flesta andra medicinska eller vetenskapliga
sammanhang, anses inte användning av Prover och upplysningar relaterade till dem i
samband med kvalitetssäkring, kvalitetsförbättring, metodförbättring och utveckling för att
skapa referenspopulation, som forskning. Prover och relaterad information som används för
sådant tillåtet icke-forskningsändamål måste först behandlas för att förhindra att de kan
spåras tillbaka till en specifik Idrottsutövare, med hänsyn till principerna i artikel 19 i Koden,
likväl som kraven enligt ISL och ISPPPI]
30

[Kommentar till artikel 6.4: Syftet med denna artikel är att principen om ”intelligent
Dopingkontroll” ska omfatta analysmeny för att så effektivt som möjligt upptäcka doping.
Resurserna för att bekämpa doping är begränsade och om analysmeny utökas kan detta,
inom vissa idrotter och i vissa länder, innebära att antalet analyserade Prov reduceras.]
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6.7 Delning av A- eller B-Prov
Om WADA, en Antidopingorganisation med ansvar för Resultathantering, och /eller
ett WADA-ackrediterat laboratorium (efter medgivande från WADA eller den
Antidopingorganisation som har Resultathanteringsansvar) önskar att dela ett Aeller B-Prov i syfte att använda den första delen av det delade Provet för en AProvsanalys och den andra delen av det delade Provet för konfirmering, ska
hanteringen ske i enlighet med ISL.

6.8 WADA:s rätt att ta besittning över Prov och data
WADA får, på eget initiativ när som helst, med eller utan förvarning, ta i fysisk
besittning Prov och tillhörande analytiska data eller information som finns i besittning
hos ett laboratorium eller en Antidopingorganisation. På WADA:s begäran, ska
laboratoriet eller Antidopingorganisation som har besittning över Prov eller data
omedelbart bereda WADA tillträde och möjliggöra för WADA att ta fysisk besittning
över Prov eller data. Om WADA i förväg inte meddelat laboratoriet eller
Antidopingorganisation innan WADA tagit besittning över Prov eller data, ska WADA
inom rimlig tid underrätta laboratoriet och varje Antidopingorganisation vars Prov
tagits i besittning av WADA. Efter analys och annan utredning av ett beslagtaget
Prov eller data, får WADA ålägga annan Antidopingorganisation med behörighet att
genomföra Provtagning av en Idrottsutövare att överta ansvaret för
Resultathantering för Prov eller data om en misstänkt dopingförseelse upptäckts. 32

ARTIKEL 7

RESULTATHANTERING: ANSVAR, INITIAL
UTREDNING, UNDERRÄTTELSE OCH
INTERIMISTISKA AVSTÄNGNINGAR

7.1 Ansvar för genomförande av Resultathantering
7.1.1 Om inte annat anges i artiklarna 6.6, 6.8 och artikel 7.1 i Koden, ska ansvaret
för Resultathantering ligga hos den Antidopingorganisation som initierat och styrt
Provtagning och ska regleras av de procedurregler som gäller för den
Antidopingorganisationen (eller, om ingen Provtagning föreligger, den
Antidopingorganisation som först underrättar en Idrottsutövare eller annan Person

[Kommentar till artikel 6.8: Motstånd eller vägran till att WADA tar i fysisk besittning Prov
eller data kan utgöra en förseelse mot reglerna gällande Försvårande eller Medhjälp eller en
handling i strid med kraven på efterlevnad av Koden som framgår av ISCCS och kan också
utgöra en förseelse enligt ISL. Om så är nödvändigt, ska laboratoriet eller
Antidopingorganisationen assistera WADA genom att säkerställa att Prov eller data som
tagits i besittning av WADA inte blir fördröjt vid lämnandet av det aktuella landet.
32

WADA skulle förstås inte ensidigt ta Prov eller analysdata i besittning utan goda skäl i form
av en möjlig dopingförseelse eller icke efterlevnad av kodens krav av Signatär eller
dopingaktiviteter av annan Person. Det är dock WADA som ensamt beslutar om det finns
goda skäl och detta beslut kan inte överprövas. Huruvida det funnits goda skäl eller inte ska
alltså inte utgöra ett försvar vid prövning av en dopingförseelse eller dess Konsekvenser.]
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om en misstänkt dopingförseelse och sedan avser att följa upp den
dopingförseelsen).
7.1.2 Om en NADO:s regler inte ger den NADO:n behörighet avseende viss
Idrottsutövare eller annan Person som inte är medborgare, bosatt, innehar licens
eller är medlem i en idrottsorganisation inom landet, eller att den NADO:n avstår
sådan behörighet, ska Resultathantering utföras av behörigt ISF eller av en tredje
part med behörighet avseende Idrottsutövaren eller annan Person som framgår av
reglerna från behörigt ISF.
7.1.3 Resultathantering avseende misstänkta vistelseförseelser (en
rapporteringsbrist eller bomkontroll) ska administreras av det ISF eller av ADSE, till
vilken Idrottsutövaren ifråga lämnar vistelserapportering, i enlighet med ISRM. Om
ADSE fastställer en rapporteringsbrist eller bomkontroll, ska den informationen
rapporteras till WADA genom ADAMS, där informationen blir tillgänglig för andra
relevanta Antidopingorganisationer.
7.1.4 Övriga omständigheter där ADSE ska ansvara för utförande av
Resultathantering såvitt avser dopingförseelser som involverar Idrottsutövare eller
annan Person som omfattas av ADSE:s behörighet, ska avgöras med hänvisning till
och i enlighet med artikel 7 i Koden.
7.1.5. WADA får uppdra till ADSE att utföra Resultathantering i särskilda fall. Om
ADSE vägrar att utföra Resultathantering inom sådan rimlig tidsfrist som förelagts av
WADA, ska sådan vägran betraktas som en handling i strid med Kodens krav och
WADA får uppdra till annan Antidopingorganisation med behörighet avseende
Idrottsutövare eller annan Person, som kan ta ansvar för Resultathantering i stället
för ADSE, eller, om det inte finns en sådan Antidopingorganisation, någon annan
Antidopingorganisation som är beredd att utföra det. I sådana fall, ska ADSE ersätta
kostnader och ombudsarvode för utförande av Resultathantering till den av WADA
utsedda Antidopingorganisationen. Att inte ersätta kostnader och ombudsarvode
ska anses utgöra en handling i strid med Kodens krav.

7.2 Utredning enligt ISRM
ADSE ska utföra utredning och underrättelse i fråga om en misstänkt
dopingförseelse i enlighet med ISRM.

7.3 Identifiering av tidigare dopingförseelser
Innan ADSE underrättar Idrottsutövare eller annan Person om misstänkt dopingförseelse enligt vad som angetts ovan ska ADSE genom ADAMS samt genom
kontakt med WADA och andra Antidopingorganisationer utreda om det föreligger
någon tidigare dopingförseelse.
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7.4 Interimistiska Avstängningar 33
7.4.1 Obligatorisk Interimistisk Avstängning efter ett Positivt analysresultat eller
Avvikande passresultat
Om ADSE erhåller ett Positivt analysresultat eller ett Avvikande passresultat (efter
avslutad utredningsprocess för det Avvikande passresultatet) avseende Förbjuden
substans eller Förbjuden metod, som inte är Specificerad substans eller
Specificerad metod, ska Idrottsutövare som påstås ha begått dopingförseelse
åläggas Interimistisk Avstängning samtidigt med eller snarast efter utredningen och
underrättelsen som krävs i enlighet med artikel 7.2.
En obligatorisk Interimistisk avstängning får upphävas om: (i) Idrottsutövaren hos
bestraffningsorgan visar att förseelsen sannolikt orsakats av Kontaminerad produkt,
eller (ii) förseelsen orsakats av Missbrukssubstans och Idrottsutövaren kan visa att
det finns grund för nedsättning av Avstängning enligt artikel 10.2.4.1.
Bestraffningsorgans beslut att inte upphäva obligatorisk Interimistisk avstängning,
efter bedömning av Idrottsutövares invändning om Kontaminerad produkt, får inte
överklagas.
7.4.2 Möjlig Interimistisk avstängning vid Positivt analysresultat för Specificerade
substanser, Specificerad metod, Kontaminerade produkter, eller andra
dopingförseelser
ADSE får ålägga Interimistisk avstängning för dopingförseelse som inte omfattas av
artikel 7.4.1 fram till analysen av Idrottsutövarens B-Prov eller till slutförhandling
enligt artikel 8.
En möjlig Interimistisk avstängning får när som helst, fram till bestraffningsorgans
beslut enligt artikel 8, upphävas av ADSE på eget initiativ, såvida annat inte anges i
ISRM.
7.4.3 Möjlighet till förhandling eller överklagan
Oavsett vad som anges i artiklarna 7.4.1 och 7.4.2, får en Interimistisk avstängning
inte åläggas om inte Idrottsutövaren eller annan Person ges: (a) möjlighet till en
Interimistisk förhandling, innan eller snarast efter att Interimistisk avstängning ålagts;
eller (b) möjlighet till skyndsam slutförhandling enligt artikel 8 snarast efter
Interimistisk avstängning ålagts.
Åläggandet om en Interimistisk avstängning, eller beslutet att inte ålägga en
Interimistisk avstängning, får överklagas genom en skyndsam process enligt artikel
13.2.

[Kommentar till artikel 7.4: Innan ADSE får besluta om Interimistisk avstängning ska den
interna utredningen som specificeras i dessa antidopingregler och i ISRM först vara
genomförd.]
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7.4.4 Frivilligt accepterande av Interimistisk avstängning
Idrottsutövare får på eget initiativ acceptera en Interimistisk avstängning om det sker
före den senaste tidpunkten av: (i) utgången av tio (10) dagar från B-Provets
analysrapport (eller avståendet från B-Provet) eller tio (10) dagar från underrättelse
om annan dopingförseelse, eller (ii) från dagen då Idrottsutövaren första gången
tävlat efter sådan rapport eller sådan underrättelse.
Annan Person får på eget initiativ acceptera en Interimistisk avstängning om så görs
inom tio (10) dagar från underrättelse om dopingförseelse.
Vid sådant frivilligt accepterande, ska den Interimistiska avstängningen gälla på sätt
som anges i artikel 7.4.1 eller 7.4.2. Idrottsutövare eller annan Person som
accepterat en Interimistisk avstängning får dock när som helst ta tillbaka ett sådant
accepterande, varvid hen inte får avräkna den tid som tidigare avtjänats under den
Interimistiska avstängningen.
7.4.5 Om Interimistisk avstängning ålagts på grund av Positivt analysresultat av ett
A-Prov och B-Provet (om efterfrågat av Idrottsutövare eller ADSE) inte bekräftar
analysresultatet av A-Provet, ska Idrottsutövaren inte längre vara Interimistiskt
avstängd på grund av förseelse enligt artikel 2.1. Om Idrottsutövaren (eller
Idrottsutövarens lag) har uteslutits ur Evenemang på grund av dopingförseelse
enligt artikel 2.1 och analysen av B-Provet inte bekräftar resultatet av A-Provet, ska
Idrottsutövaren eller laget återinsättas i Evenemanget om det är möjligt utan att i
övrigt påverka Evenemanget.

7.5 Resultathanteringsbeslut
Resultathanteringsbeslut av bestraffningsorgan eller avgöranden av ADSE får inte
vara begränsat till ett visst geografiskt område eller en viss idrott och ska inkludera,
men behöver inte begränsas till, följande frågor: (i) om en dopingförseelse begåtts
eller om en Interimistisk avstängning ska åläggas, grunden för sådant beslut, och de
specifika bestämmelser som har överträtts, och (ii) alla Konsekvenser som
dopingförseelsen medför, inkluderat tillämplig Diskvalificering enligt artikel 9 och
10.10, förlust av medalj eller priser, eventuell Avstängningstid (och datumet den
börjar gälla) och eventuell Ekonomisk konsekvens. 34
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[Kommentar till artikel 7.5: Resultathanteringsbeslut inklusive Interimistiska avstängningar.

Av varje beslut från ADSE eller bestraffningsorgan ska det framgå om en dopningsförseelse
begåtts och alla Konsekvenser som förseelsen medför, inkluderat Diskvalificering annat än
Diskvalificering enligt artikel 10.1 (vilket ska avgöras av ansvarigt organ för Evenemanget). I
enlighet med artikel 15, ska sådant beslut och dess införande av Konsekvenser ha
automatisk giltighet inom alla idrotter i alla länder. Till exempel, för att besluta att en
Idrottsutövare har begått dopingförseelse genom Positivt analyssvar för ett Prov som togs
Inom tävling, ska Idrottsutövarens resultat i den tävlingen Diskvalificeras enligt artikel 9 och
alla övriga tävlingsresultat som uppnåtts av Idrottsutövaren från Provtagningsdatumet
genom Avstängningsperioden ska också Diskvalificeras enligt artikel 10.10. Om det Positiva
analysresultatet härleds från ett Evenemang, är det Storevenemangsorganisationens ansvar
att besluta om Idrottsutövarens andra individuella resultat från Evenemanget före
Provtagningen också ska Diskvalificeras enligt artikel 10.1.]
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7.6 Underrättelse om Resultathanteringsbeslut
ADSE ska underrätta Idrottsutövare, andra Personer, Signatärer och WADA om
Resultathanteringsbeslut på så sätt som anges i artikel 14.2 och i ISRM.

7.7 Avslutat idrottande
Om Idrottsutövare eller annan Person drar sig tillbaka från idrotten under ADSE:s
pågående Resultathanteringsprocess, har ADSE behörighet att slutföra denna
hantering. Om Idrottsutövaren eller annan Person drar sig tillbaka innan Resultathanteringen inletts, och ADSE skulle haft Resultathanteringsbehörighet i fråga om
Idrottsutövaren eller annan Person när dopingförseelsen begicks, har ADSE rätt att
genomföra Resultathanteringen. 35

ARTIKEL 8

PRÖVNING I DoN OCH RIN, M.M.

8.1 Anmälan till DoN, m.m.
8.1.1 Endast ADSE får anmäla dopingförseelse. Anmälan ska i första instans
handläggas av DoN.
8.1.2 Om DoN inte är behörig att pröva ärendet ska ADSE eller DoN, allt efter
omständigheterna, överlämna ärendet till vederbörande organ.
8.1.3 DoN:s beslut får av part överklagas hos RIN.

8.2 Handläggning
8.2.1 Bestraffningsorganet ska ge den anmälde tillfälle att yttra sig över anmälan.
Anmälan får prövas även om den anmälde inte yttrar sig. Bestraffningsorgan ska
dock beakta vad den anmälde angett under handläggningen hos ADSE.
8.2.2 Parterna ska tillställas samtliga handlingar och annat åberopat material i
ärendet.
8.2.3 Part får anlita ombud. Ombud ska på begäran styrka sin behörighet genom
fullmakt.
8.2.4 Bestraffningsorganet får på eget initiativ besluta att utredning ska inhämtas.
SF, RF-SISU Distrikt (Distrikt), specialidrottsdistriktsförbund (SDF), förening (och
IdrottsAB) och enskild person inom RF och ADSE är skyldiga att på begäran av
bestraffningsorganet avge yttrande och upplysningar.
8.2.5 Bestraffningsorganet får besluta om muntligt sammanträde. Till sådant
sammanträde ska parterna kallas. Sammanträde ska hållas om någon av parterna
begär det.
På anmäld parts begäran, samt om ADSE begär det och den anmälda parten
samtycker, ska sammanträdet vara offentligt, såvida det inte är olämpligt med
hänsyn till allmän ordning, underårigs eller parternas privatliv, att offentligheten kan
skada rättvisans gång eller om förhandlingen enbart avser rättsliga frågor.
[Kommentar till artikel 7.7: Handlingar som Idrottsutövare eller annan Person utfört innan
hen kom att omfattas av Antidopingorganisations behörighet utgör inte dopingförseelse men
kan utgöra ett giltigt skäl för att neka medlemskap i idrottsorganisation.]
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8.2.6 Part svarar själv för sina egna kostnader i ärendet. Kostnader för bevisning
eller annan utredning som bestraffningsorganet beslutat om på eget initiativ svarar
bestraffningsorganet för.
8.2.7 Om part, vittne eller annan, som ska höras i dopingärende, inte behärskar
svenska språket, eller är hörsel- eller talskadad, får tolk anlitas att biträda
bestraffningsorganet. Bestraffningsorganet utser och bekostar lämplig person att
biträda som tolk. Den som är jävig i förhållande till sak eller part får inte anlitas som
tolk.
8.2.8 Vid handläggningen ska föras protokoll över vad som förekommit i ärendet.
8.2.9 Bestraffningsärende ska handläggas med största skyndsamhet.
8.2.10 WADA och berörda ISF och SF har rätt att som observatörer närvara vid
sammanträde. ADSE ska hålla dessa organisationer underrättade om pågående
ärenden och bestraffningsorgans beslut.
8.2.11 I fråga om jäv hos RIN och DoN gäller det som föreskrivs i 13 kap. 8 § och 14
kap. 11 § RF:s stadgar. Så snart ett ärende inletts hos DoN ska parterna informeras
om DoN:s sammansättning, att DoN:s ledamöter avgett försäkran om oberoende
och eventuella intressekonflikter samt om hur part får framställa invändning om jäv.
Vill part invända att ledamot i DoN är jävig ska parten framställa invändning om
detta senast inom sju (7) dagar från det att parten fått kännedom om det påstådda
jävsförhållandet. Om framställningen inte görs inom denna tid, är partens rätt att
framställa invändningen förfallen. Invändning om jäv mot DoN-ledamot prövas vid
behov av RIN, där minst tre ledamöter ska delta vid prövningen.

8.3 Beslut
8.3.1 Beslut ska avfattas skriftligt oavsett om beslutet är friande eller fällande. Av
beslutet ska framgå vilka ledamöter som deltagit i beslutet.
8.3.2 Är beslutet fällande ska det innehålla uppgift om förseelsens art, tillämpad
bestämmelse, ålagd Konsekvens och varför, i förekommande fall, maximal
Avstängning inte beslutats.
8.3.3 Vid Avstängning ska särskilt anges vad Avstängningen omfattar samt
avstängningstidens begynnelse- och slutdag.
8.3.4 Av beslutet ska framgå om det får överklagas och hos vilket
bestraffningsorgan överklagande i så fall får ske och vilket datum ett överklagande
senast ska ha inkommit, samt vad part i övrigt har att iaktta för att söka ändring i
beslutet.
8.3.5 Beslutet ska tillställas den anmälde, ADSE, den anmäldes förening (och
IdrottsAB), berört SF samt de Antidopingorganisationer som har rätt att överklaga
beslutet enligt artikel 13.2.3. Beslutet ska även av ADSE tillställas ISF och WADA.

8.4 Överklagande
I artikel 13 anges om beslut får överklagas och hur överklagande görs.

8.5 Publicering av beslut
I artikel 14.3 anges om, och i så fall hur, bestraffningsorgans beslut ska publiceras.

8.6 Direktprövning hos CAS
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I fråga om Internationella idrottsutövare, Nationella idrottsutövare och annan Person
får CAS som första instans pröva påstående om dopingförseelse, såvida utövaren
eller Personen, ADSE (där ADSE har Resultathanteringsansvar i enlighet med
artikel 7) och WADA godkänt detta. 36

8.7 Förenklat bestraffningsförfarande hos ADSE
8.7.1 En Idrottsutövare eller annan Person som påstås ha begått en dopingförseelse
kan uttryckligen avstå prövning hos bestraffningsorgan och godkänna
Konsekvenserna föreslagna av ADSE. Beslut efter att ett sådant avstående har
skett får inte överklagas av bestraffad part.
8.7.2 Om en Idrottsutövare eller annan Person, som den påstådda dopingförseelsen
gäller, inte inom av ADSE förelagd frist bestrider av ADSE i föreläggandet angiven
förseelse, ska hen anses ha avstått från prövning hos bestraffningsorgan, erkänt
förseelsen och accepterat de föreslagna Konsekvenserna.
8.7.3 Om artikel 8.7.1 eller 8.7.2 är tillämplig, krävs inte prövning hos DoN. Istället
ska ADSE omgående utfärda ett skriftligt beslut som överensstämmer med artikel 9 i
ISRM. För beslut gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som anges i artikel 8.3 och 8.5.

ARTIKEL 9

AUTOMATISK DISKVALIFIKATION AV INDIVIDUELLA TÄVLINGSRESULTAT

Dopingförseelse som konstateras i Individuell idrott vid Prov Inom tävling medför
Diskvalifikation av de resultat som uppnåtts i denna Tävling liksom de övriga
Konsekvenser som följer, inklusive förlust av medalj, poäng och priser. 37

ARTIKEL 10

PÅFÖLJDER FÖR INDIVIDER

10.1 Diskvalifikation av individuella resultat vid dopingförseelse under
Evenemang
10.1.1 En dopingförseelse under eller i samband med ett Evenemang får, efter
beslut av behörigt organ vid Evenemanget, medföra Diskvalifikation av
Idrottsutövarens samtliga individuella resultat som uppnåtts under Evenemanget
samt förlust av medaljer, poäng och priser, såvida inte annat anges i artikel 10.1.2.

36 [Kommentar till artikel 8.6:när alla de parter som nämns i denna artikel är tillfreds med att
deras intressen kommer att bli tillräckligt skyddade vid en eninstansprövning saknas skäl att
ådra extra kostnader för en tvåinstansprövning. Antidopingorganisation som vill delta vid
CAS-förhandling som part eller observatör får villkora sitt godkännande med en rätt till
sådant deltagande.]

[Kommentar till artikel 9: I lagidrott ska individuella priser ogiltigförklaras. Diskvalifikation
av lag sker dock i enlighet med artikel 11. I idrott som inte är lagidrott, men där pris ges till
lag, ska diskvalifikation eller andra disciplinära påföljder åläggas lag i enlighet med berört
ISF:s eller SF:s regler när en eller flera utövare i laget begått dopingförseelse.]
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Vid prövningen ska bl.a. beaktas förseelsens art och om utövarens Prov analyserats
negativt vid övriga Tävlingar vid Evenemanget. 38
10.1.2 Om Idrottsutövaren visar att förseelsen begåtts med Avsaknad av fel eller
försummelse, ska resultaten i övriga Tävlingar inte Diskvalificeras såvida inte dessa
resultat sannolikt påverkats av Idrottsutövarens dopingförseelse.

10.2 Avstängning till följd av förekomst, Bruk eller Försök till Bruk, eller
Innehav av Förbjuden substans eller Förbjuden metod
Med undantag för vad som anges i artikel 10.5, 10.6 eller 10.7 ska tiden för
Avstängning för dopingförseelser enligt artikel 2.1, 2.2 eller 2.6 vara följande:
10.2.1 Med undantag för vad som anges i artikel 10.2.4 ska Avstängningstiden vara
fyra (4) år när:
10.2.1.1 Dopingförseelsen inte inkluderar en Specificerad substans eller en
Specificerad metod och Idrottsutövaren eller annan Person inte kan visa att
dopingförseelsen inte begåtts avsiktligen. 39
10.2.1.2 Dopingförseelsen inkluderar en Specificerad substans och ADSE kan visa
att dopingförseelsen begåtts avsiktligen.
10.2.2 Om artikel 10.2.1 inte är tillämplig ska Avstängningstiden, med undantag för
vad som anges i artikel 10.2.4.1, vara två (2) år.
10.2.3 Begreppet ”avsiktligen” i artikel 10.2, ska bidra till att identifiera de
Idrottsutövare eller andra Personer som varit involverade i ett beteende, som de
visste innebar en dopingförseelse, eller att den berörde visste att det fanns en
avsevärd risk för att beteendet innebar en dopingförseelse, och uppenbart bortsåg
från denna risk. 40 Om dopingförseelsen baseras på ett Positivt analysresultat
avseende en substans som endast är förbjuden Inom tävling, ska dopingförseelsen
presumeras vara icke avsiktlig, såvida det rört sig om en Specificerad substans och
Idrottsutövaren kan visa att den Förbjudna substansen Brukats Utom tävling. Om
dopingförseelsen baseras på ett Positivt analysresultat avseende en substans som
endast är förbjuden Inom tävling, ska förseelsen inte anses vara avsiktlig, under
förutsättning att det rört sig om en icke-Specificerad substans och Idrottsutövaren
kan visa att den Förbjudna substansen Brukats Utom tävling i ett icke idrottsrelaterat
sammanhang.
[Kommentar till artikel 10.1.1: Artikel 9 innebär att resultatet i en enstaka tävling där
Idrottsutövarens Prov analyserats positivt Diskvalificeras (t.ex. 100 m ryggsim) medan
förevarande artikel kan leda till Diskvalificering av alla grenresultat under Evenemanget (t.ex.
sim-VM).]
38

39[Kommentar till artikel 10.2.1.1: Även om det är teoretiskt möjligt för en Idrottsutövare eller
annan Person att visa att en dopingförseelse inte var avsiktlig utan att samtidigt visa hur den
Förbjudna substansen kom in i dennes kropp, är det högst osannolikt att hen i ett
dopingärende enligt artikel 2.1 förmår visa ett oavsiktligt agerande utan att samtidigt visa
varifrån den Förbjudna substansen kommit.]
40 [Kommentar till artikel 10.2.3: Artikel 10.2.3 anger en särskild definition på begreppet
”avsiktligen” vilket endast ska tillämpas för de syften som följer av artikel 10.2.]
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10.2.4 Oavsett vad som anges i artikel 10.2, gäller följande när en dopingförseelse
avser en Missbrukssubstans:
10.2.4.1 Om Idrottsutövaren kan visa att ett intag eller Bruk förekommit Utom tävling
i ett icke idrottsrelaterat sammanhang, ska Avstängningstiden vara tre (3) månader.
Avstängningstiden enligt denna artikel 10.2.4.1 får sättas ned till en (1) månad om
en Idrottsutövare eller annan Person på ett tillfredställande sätt fullgör ett av ADSE
godkänt behandlingsprogram för Missbrukssubstans. Vid tillämpning av denna
artikel 10.2.4.1 gäller inte nedsättningsreglerna i artikel 10.6. 41
10.2.4.2 Om intag, Bruk eller Innehav förekommit Inom tävling och Idrottsutövaren
eller annan Person kan visa att intaget, Bruket eller Innehavet inte var relaterat till
idrottsprestation, ska intaget, Bruket eller Innehavet inte anses vara vare sig
avsiktligt enligt artikel 10.2.1 eller utgöra Försvårande omständighet enligt artikel
10.4.

10.3 Avstängning för övriga dopingförseelser
Med undantag för vad som anges i artikel 10.6 eller 10.7 ska tiden för Avstängning
för de dopingförseelser som inte omfattas av artikel 10.2 vara följande:
10.3.1 För förseelser enligt artikel 2.3 eller 2.5 ska Avstängningstiden vara fyra (4)
år med undantag för: (i) om förseelsen bestått i att Prov inte lämnats och Idrottsutövaren kan visa att förseelsen inte begåtts avsiktligen, då Avstängningstiden ska
vara två (2) år; (ii) i alla övriga fall, där en Idrottsutövare eller annan Person kan visa
exceptionella omständigheter som rättfärdigar en nedsättning av Avstängningstiden,
till lägst två (2) år och högst fyra (4) år med beaktande av i vilken utsträckning en
Idrottsutövare eller annan Person begått Fel; eller (iii) förseelse som involverar en
Skyddsvärd person eller en Motionsidrottsutövare, då påföljden ska bestämmas till
lägst en tillrättavisning och högst Avstängning två (2) år, beroende på i vilken
utsträckning den Skyddsvärda personen eller Motionsidrottsutövaren begått Fel.
10.3.2 För förseelser enligt artikel 2.4 ska Avstängningstiden vara två (2) år, med
möjlighet att sätta ned tiden till lägst ett (1) år, med beaktade av i vilken utsträckning
Idrottsutövaren begått Fel. Möjligheten till nedsättning av Avstängningstiden mellan
två (2) år till ett (1) år, kan inte tillämpas för en Idrottsutövare där det kan påvisas ett
mönster av sena ändringar i vistelserapporteringen eller om beteendet på annat sätt
ger upphov till allvarlig misstanke att Idrottsutövaren försökt undandra sig
Dopingkontroll.

[Kommentar till artikel 10.2.4.1: Beslut om godkänt behandlingsprogram och om en
Idrottsutövare eller annan Person på ett tillfredställande sätt har fullgjort programmet fattas
ensamt av ADSE. Denna artikel avser att ge ADSE möjlighet att utifrån eget omdöme
identifiera och godkänna legitima och väl ansedda behandlingsprogram, till skillnad mot
”skenprogram”. Det kan antas att den generella karaktären för legitima behandlingsprogram
kan variera mycket och ändras över tid och att det därför inte vore praktiskt för WADA att
utveckla obligatoriska kriterier för accepterade behandlingsprogram.]
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10.3.3 För dopingförseelser enligt artikel 2.7 eller 2.8 ska Avstängningstiden vara
lägst fyra (4) år upp till livstid. Vid bestämmande av Avstängningstiden ska förseelsens art beaktas. Förseelse enligt artikel 2.7 eller 2.8 som involverar en
Skyddsvärd person ska anses vara särskilt allvarlig och ska, om den begåtts av
Idrottsutövarbiträde och avsett annat än Specificerad substans, föranleda livstids
Avstängning. Vidare ska allvarliga förseelser enligt artikel 2.7 eller 2.8, som kan
utgöra brott eller överträdelse mot icke idrottsrelaterad lag, förordning och föreskrift,
anmälas till en behörig administrativ, professionell eller rättsvårdande myndighet. 42
10.3.4 För förseelser enligt artikel 2.9 ska Avstängningstiden vara lägst två (2) år
upp till livstids Avstängning. Vid bestämmande av Avstängningstiden ska förseelsens art beaktas.
10.3.5 För förseelser enligt artikel 2.10 ska Avstängningstiden vara två (2) år, med
möjlighet att sätta ned tiden till lägst ett (1) år, med beaktande av i vilken
utsträckning Idrottsutövaren eller annan Person begått Fel samt övriga omständigheter i ärendet. 43
10.3.6 För förseelser enligt artikel 2.11 ska Avstängningstiden vara lägst två (2) år,
upp till livstids Avstängning med beaktande av förseelsens art. 44

10.4 Försvårande omständigheter som kan medföra förlängd
Avstängningstid
Om ADSE i ett ärende, som inte gäller dopingförseelse enligt artikel 2.7, 2.8, 2.9
eller 2.11, kan visa att det föreligger Försvårande omständigheter som ger skäl för
att ålägga en längre Avstängningstid, ska den annars tillämpliga Avstängningstiden
förlängas med upp till två (2) år beroende på allvaret i förseelsen och förseelsens
art. Om en Idrottsutövare eller annan Person kan visa att hen inte medvetet begått
dopingförseelsen ska Avstängningstiden inte förlängas. 45

10.5 Upphävande av Avstängningstid vid Avsaknad av fel eller
försummelse

42 [Kommentar till artikel 10.3.3: De som är involverade i att dopa Idrottsutövare eller täcker
upp efter doping bör åläggas strängare påföljder än de utövare vars Prov analyserats
positivt. Eftersom idrottsorganisationernas behörighet generellt är begränsad till att neka
ackreditering, medlemskap och andra idrottsliga förmåner är anmälan av
Idrottsutövarbiträden till behöriga myndigheter viktigt i avskräckande syfte.]

[Kommentar till artikel 10.3.5: Om ”annan Person” enligt artikel 2.10 utgörs av en
organisation och inte en individ, får disciplinära åtgärder åläggas den organisationen enligt
artikel 12.]
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44 [Kommentar till artikel 10.3.6: Vid överträdelse av både artikel 2.5 (manipulation) och
artikel 2.11 (handlande för att avskräcka från, eller använda repressalier vid, rapportering till
myndighet) ska påföljden bestämmas utifrån den förseelse som föranleder den strängaste
påföljden]

[Kommentar till artikel 10.4: Förseelser enligt artikel 2.7, 2.8, 2.9 och 2.11 är undantagna
vid tillämpningen av artikel 10.4 eftersom det vid bestämmande av påföljd för dessa
förseelser redan är möjligt att beakta sådana försvårande omständigheter, med upp till
livstids Avstängning som följd.]
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Om en Idrottsutövare eller annan Person kan visa Avsaknad av fel eller
försummelse ska den annars tillämpliga Avstängningstiden upphävas. 46

10.6 Nedsättning av Avstängningstid på grund av Avsaknad av
betydande fel eller försummelse
10.6.1 Nedsättning av påföljd i särskilda fall för förseelser enligt artikel 2.1, 2.2 eller
2.6.
Varje nedsättning enligt artikel 10.6.1 får tillämpas var för sig och får inte läggas
samman.
10.6.1.1 Specificerade substanser eller Specificerade metoder
Om dopingförseelsen avser en Specificerad substans (som inte är
Missbrukssubstans) eller Specificerad metod, och Idrottsutövaren eller annan
Person kan visa Avsaknad av betydande fel eller försummelse, ska påföljden
bestämmas till tillrättavisning eller Avstängning högst två (2) år. Vid denna prövning
ska beaktas i vilken utsträckning Idrottsutövaren eller annan Person begått Fel.
10.6.1.2 Kontaminerade produkter
Om Idrottsutövaren eller annan Person kan visa både Avsaknad av betydande fel
eller försummelse och att den påvisade Förbjudna substansen kom från en
Kontaminerad produkt, ska påföljden bestämmas till tillrättavisning eller Avstängning
högst två (2) år. Vid denna prövning ska beaktas i vilken utsträckning
Idrottsutövaren eller annan Person begått Fel. 47

[Kommentar till artikel 10.5: Denna artikel och artikel 10.6.2 avser endast åläggande av
påföljd; de är inte tillämpliga vid prövningen av om det begåtts en dopingförseelse.
Bestämmelserna ska tillämpas endast under exceptionella omständigheter, t.ex. när en
Idrottsutövare kan visa att hen, trots all vederbörlig aktsamhet, blivit utsatt för sabotage från
en medtävlare. Avsaknad av fel eller försummelse föreligger inte i följande fall:
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a) det positiva Provet beror på ett felmärkt eller kontaminerat vitamin- eller kosttillskott (enligt
artikel 2.1 åligger det Idrottsutövaren att tillse att hen inte får i sig en Förbjuden substans och
utövarna har blivit varnade för kontaminerade tillskott),
b) Idrottsutövaren har fått den Förbjudna substansen av tränare eller läkare utan att
informeras om detta (utövaren är ansvarig för vilken medicinsk personal som anlitas och för
att upplysa dem om att hen inte får tillhandahållas någon Förbjuden substans), och
c) om en make, tränare eller annan Person kring utövaren saboterat utövarens mat eller
dryck (utövaren är ansvarig för vad hen äter och dricker samt för dem i sin omgivning som
hen anförtror tillgång till sin mat och dryck). Beroende på omständigheterna i det enskilda
fallet kan dock de ovan angivna omständigheterna föranleda nedsatt påföljd enligt artikel
10.6 på grund av Avsaknad av betydande fel eller försummelse.]
[Kommentar till artikel 10.6.1.2: För tillämpning av denna artikel måste Idrottsutövaren eller
annan Person inte bara visa att den funna Förbjudna substansen härrört från en
Kontaminerad produkt, utan även kunna visa Avsaknad av betydande fel eller försummelse.
Vidare ska det noteras att Idrottsutövare intar kosttillskott på egen risk. Denna
nedsättningsgrund har sällan tillämpats i ärenden avseende Kontaminerade produkter om
inte Idrottsutövaren har visat stor försiktighet vid intaget av den Kontaminerade produkten.
Vid bedömningen av om utövaren visat varifrån den Förbjudna substansen kommit, kan det
47
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10.6.1.3 Skyddsvärd Person eller Motionsidrottsutövare
Om dopingförseelse, som inte gäller Missbrukssubstans, begås av en Skyddsvärd
Person eller Motionsidrottsutövare, och hen kan visa Avsaknad av betydande fel
eller försummelse, ska Avstängningstiden bestämmas till minst en tillrättavisning
och högst två (2) års Avstängning. Vid bestämmande av påföljd ska beaktas i vilken
utsträckning Idrottsutövaren eller annan Person begått Fel.
10.6.2 Tillämpning av Avsaknad av betydande fel eller försummelse i andra fall än
enligt artikel 10.6.1
Om en Idrottsutövare eller annan Person, i ett ärende där artikel 10.6.1 inte är
tillämplig, kan visa Avsaknad av betydande fel eller försummelse får, med den
ytterligare nedsättning som kan komma i fråga enligt artikel 10.7, den annars
tillämpliga Avstängningstiden sättas ned med beaktande av i vilken utsträckning
Idrottsutövaren eller annan Person begått Fel.
Avstängningstiden får efter nedsättning inte vara lägre än halva den tid som annars
skulle ha kommit i fråga. Om den annars tillämpliga Avstängningstiden är livstid får
tiden inte sättas lägre än åtta (8) år. 48

10.7 Upphävande, nedsättning eller villkorlig nedsättning av
Avstängningstid eller annan Konsekvens av annan anledning än Fel
10.7.1 Väsentlig medverkan till upptäckt eller fastställande av förseelse enligt
Koden 49
10.7.1.1 Innan ett bestraffningsbeslut vunnit laga kraft enligt artikel 13, får
Konsekvenser (annat än Diskvalificering och obligatorisk Offentlig publicering)
sättas ned villkorligt om Idrottsutövaren eller annan Person deltagit i utredning
genom Väsentlig medverkan till Antidopingorganisation eller myndighet, vilket
resulterat i:

vid fastställande av om utövaren faktiskt Brukat den Kontaminerade produkten beaktas
exempelvis om hen redovisat den Kontaminerade produkten i Dopingkontrollprotokollet.
Denna nedsättningsgrund ska inte tillämpas på andra produkter än de som har genomgått
en tillverkningsprocess. Ett Positivt analysresultat som kan härledas till Kontaminering av en
”icke-produkt” såsom kran- eller sjövatten, där ingen Person rimligen kan förvänta sig risk för
dopingförseelse, innebär typiskt sett att artikel 10.5 om Avsaknad av fel eller försummelse
kan tillämpas.]
48 [Kommentar till artikel 10.6.2: Artikel 10.6.2 får tillämpas vid alla dopingförseelser förutom
där avsikt är ett nödvändig rekvisit (t.ex. artikel 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 eller 2.11) eller beaktas vid
viss påföljd (t.ex. artikel 10.2.1) eller om det i en artikel redan finns en straffskala som
baseras på i vilken utsträckning Idrottsutövaren eller annan Person begått Fel.]

[Kommentar till artikel 10.7.1: För att uppnå en ren idrott är det nödvändigt med samarbete
med Idrottsutövare, Idrottsutövarbiträden och andra Personer som insett sina misstag och är
villiga att avslöja andra dopingförseelser.]
49
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(i)

att Antidopingorganisationen upptäckt eller kunnat påvisa dopingförseelse som
begåtts av annan Person; eller
(ii) att myndighet eller en behörig ansvarsnämnd för prövning av anställdas
yrkesmässiga ansvar upptäckt eller anmält ett brott eller överträdelse av lag,
yrkesregler, förordning eller annan offentlig föreskrift som begåtts av en annan
Person och den information som lämnats blir tillgänglig för ADSE eller annan
Antidopingorganisation med Resultathanteringsansvar; eller
(iii) att WADA initierat en åtgärd mot en Signatär, WADA-ackrediterat laboratorium,
eller Idrottsutövares passhanteringsenhet (såsom definierat i ISTI) för handling i
strid med Kodens krav, Internationell standard eller Tekniska dokument; eller
(iv) med WADA:s godkännande, som medför att en behörig ansvarsnämnd eller
myndighet anmält eller fastställt brott mot yrkes- eller idrottsregler som inneburit
en kränkning av idrottens integritet på annat sätt än genom doping.
Efter att bestraffningsbeslut vunnit laga kraft enligt artikel 13 får villkorlig nedsättning
av en del av de annars tillämpliga Konsekvenserna endast ske efter godkännande
från WADA och berört ISF.
Vid bestämmande av villkorlig nedsättning ska beaktas förseelsens art samt i vilken
utsträckning den medverkan som skett bidragit till att beivra doping, överträdelser av
Kodens krav och/eller kränkningar av idrottens integritet.
Avstängningstiden får sättas ned med som mest tre fjärdedelar av den tid som
annars skulle ha kommit i fråga. Om den annars tillämpliga Avstängningstiden är
livstid ska den nedsatta tiden bestämmas till lägst åtta (8) år. För de syften som
följer av denna artikel, ska den annars tillämpliga Avstängningstiden inte inkludera
annan Avstängningstid som kan läggas till enligt artikel 10.9.3.2
Om så begärs av en Idrottsutövare eller annan Person som önskar att åberopa
Väsentlig medverkan, ska ADSE tillåta Idrottsutövaren eller annan Person att lämna
information enligt ett Icke förbindande avtal.
Om Idrottsutövaren eller annan Person avbryter sitt samarbete eller inte lämnar
sådan komplett och tillförlitlig Väsentlig medverkan som utgjort grund för nedsättning
av Konsekvensen ska ADSE återställa den ursprungliga Konsekvensen. Sådant
beslut att återställa den ursprungliga Konsekvensen, eller ett beslut att inte återställa
villkorligt nedsatt Konsekvens, får överklagas av de som har rätt att överklaga enligt
artikel 13.
10.7.1.2 För att uppmuntra Idrottsutövare och andra Personer att delta i utredning
genom Väsentlig medverkan till Antidopingorganisationer får WADA, på begäran av
ADSE eller Idrottsutövare eller annan Person som begått eller påstås ha begått en
dopingförseelse, eller andra förseelser enligt Koden, under alla skeden av
Resultathanteringsprocessen, även när bestraffningsbeslut vunnit laga kraft enligt
artikel 13, medge en skälig villkorlig nedsättning av den annars tillämpliga Avstängningen och andra Konsekvenser.
När det föreligger synnerliga skäl får WADA medge sådan villkorlig nedsättning av
Avstängning eller övriga Konsekvenser som är mer långtgående än vad som anges
ovan i denna artikel eller medge upphävande av Avstängning, ingen obligatorisk
Offentlig publicering eller beslut om återbetalning av prispengar eller betalning av
böter eller kostnader.
WADA:s medgivande av nedsättning av Konsekvenser enligt ovan ska återställas
under de förutsättningar som anges i artikel 10.7.1.2.
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WADA:s beslut enligt denna artikel får inte överklagas.
10.7.1.3 Motiverat beslut om att villkorligt sätta ned annars tillämplig påföljd på
grund av Väsentlig medverkan, ska på sätt som anges i artikel 14 tillställas de andra
Antidopingorganisationer som har rätt att överklaga beslutet enligt artikel 13.2.3. När
det föreligger synnerliga skäl, och när WADA bedömer att det främjar
antidopingarbetet, får WADA medge ADSE att ingå överenskommelse om sekretess
för att begränsa eller fördröja offentliggörande av avtal om Väsentlig medverkan
eller vari sådan medverkan bestått.
10.7.2 Erkännande av dopingförseelse när annan bevisning saknas
När en Idrottsutövare eller annan Person självmant erkänner dopingförseelse innan
hen kallats till Dopingkontroll som, om den genomförts, kunnat påvisa en
dopingförseelse (eller, vid andra dopingförseelser än enligt artikel 2.1, innan
erhållandet om en första underrättelse om misstanke om den erkända förseelsen
enligt artikel 7) och erkännandet utgör det enda tillförlitliga beviset för förseelsen vid
tidpunkten för erkännandet, får Avstängningen sättas ned; dock inte med mer än
halva den tid som annars hade kommit i fråga. 50
10.7.3 Tillämpning av flera nedsättningsgrunder
Om Idrottsutövare eller annan Person har rätt till nedsättning enligt mer än en
bestämmelse under artikel 10.5, 10.6 eller 10.7, ska den annars tillämpliga
Avstängningen enligt artikel 10.2, 10.3, 10.5 och 10.6 först bestämmas innan nedsättning eller villkorlig nedsättning bestäms enligt artikel 10.7.
Om Idrottsutövaren eller annan Person kan visa att hen har rätt till nedsättning eller
villkorlig nedsättning av Avstängningen enligt artikel 10.7 får Avstängningen
bestämmas till lägst en fjärdedel av den tid som annars hade kommit i fråga.

10.8 Resultathanteringsavtal
10.8.1 Ett (1) års nedsättning för vissa dopingförseelser baserat på Tidigt
erkännande och accepterande av påföljd
Vid påstådd dopingförseelse som ska medföra Avstängning med minst fyra (4) år
(inkl. Avstängning som bestäms enligt artikel 10.4) får den annars tillämpliga
Avstängningstiden sättas ned med ett (1) år om Idrottsutövaren eller annan Person,
inom tjugo (20) dagar efter att ha blivit förelagd den misstänkta förseelsen, erkänt

50 [Kommentar till artikel 10.7.2: Denna artikel är avsedd att tillämpas när en Idrottsutövare
eller annan Person träder fram och erkänner en dopingförseelse under förhållanden där det
inte finns någon Antidopingorganisation som känner till att det kan ha begåtts en förseelse.
Den är inte avsedd att tillämpas i situationer där erkännandet sker när Idrottsutövaren eller
annan Person tror att hen är på väg att avslöjas. Avstängningen bör sättas ned med
beaktande av sannolikheten för att Idrottsutövaren eller annan Person hade åkt fast om hen
inte hade trätt fram frivilligt.]
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förseelsen och accepterat Avstängningen. I sådant fall får inte någon ytterligare
nedsättningsgrund tillämpas. 51
10.8.2 Påföljdsuppgörelse
Om Idrottsutövare eller annan Person, efter att av ADSE ha underrättats om
påstådd dopingförseelse, erkänner dopingförseelsen och godtar de Konsekvenser
som ADSE och WADA accepterat, får:
(a)

Avstängningstiden sättas ned grundat på ADSE och WADA:s bedömning
och med beaktande av vad som anges i artikel 10.1–10.7, den påstådda
dopingförseelsen, förseelsens art, i vilken utsträckning Idrottsutövaren
eller annan Person begått Fel och hur snabbt hen erkände förseelsen;
och

(b)

Avstängningen räknas från dagen för Provtagningen eller den tidpunkt då
annars dopingförseelsen senast begicks.

Vid tillämpning av denna artikel ska dock Idrottsutövaren eller annan Person alltid
verkställa minst hälften av den avtalade Avstängningen från den tidpunkt som inföll
tidigast av antingen då Idrottsutövaren eller annan Person accepterade påföljden
eller då en Interimistisk avstängning börjat gälla och som följts av Idrottsutövaren
eller annan Person. WADA och ADSE:s beslut om att träffa, eller inte träffa, en
påföljdsuppgörelse, nedsättningstid och starttidpunkt för Avstängningen ska inte
prövas av behöriga bestraffningsorgan och får inte heller inte överklagas enligt
artikel 13.
På begäran av Idrottsutövare eller annan Person som vill ingå en
påföljdsuppgörelse, ska ADSE tillåta hen att diskutera uppgörelsen enligt ett Icke
förbindande avtal. 52

10.9 Upprepade förseelser
10.9.1 Andra eller tredje dopingförseelsen
10.9.1.1 För en Idrottsutövares eller annan Persons andra dopingförseelse, ska
Avstängning bestämmas till den strängare av följande:
(a)

sex (6) månaders Avstängning; eller

(b)

Avstängning inom straffskalan:

[Kommentar till artikel 10.8.1: Om ADSE påstår att en Idrottsutövare till exempel brukat
anabola steroider enligt artikel 2.1 och bedömer att den tillämpliga Avstängningstiden är fyra
(4) år, får Avstängningen sättas ned till tre (3) år om utövaren erkänner förseelsen och
accepterar en Avstängning om tre (3) år inom den i denna artikel specificerade fristen. Ingen
ytterligare nedsättning är tillåten. I sådant fall sker ingen prövning hos behöriga
bestraffningsorgan.]
51

[Kommentar till artikel 10.8.2: Alla förmildrande och försvårande omständigheter ska
beaktas vid bestämmande av Konsekvenserna i en påföljdsuppgörelse och ska därefter inte
beaktas.]
52
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i. sammanlagda Avstängningstiden för första dopingförseelsen
plus den tillämpliga Avstängningstiden för andra
dopingförseelsen om den hade prövats som en första
förseelse, och
ii. den dubbla Avstängningstiden som annars hade varit tillämplig
för den andra dopingförseelsen, om den hade prövats som en
första förseelse.
Avstängningstiden inom straffskalan ska bestämmas utifrån
samtliga omständigheter och med beaktande av i vilken
utsträckning en Idrottsutövare eller annan Person begått Fel
avseende den andra förseelsen.
10.9.1.2 Vid en tredje dopingförseelse ska påföljden bestämmas till livstids
Avstängning, såvida inte den tredje förseelsen uppfyller förutsättningarna för
upphävande eller nedsättning av Avstängningen enligt artikel 10.5 eller 10.6, eller
rör en förseelse enligt artikel 2.4. I dessa särskilda fall ska Avstängningen vara lägst
åtta (8) år upp till livstid.
10.9.1.3 Avstängning som fastställs enligt artikel 10.9.1.1 och 10.9.1.2 får nedsättas
ytterligare genom tillämning av artikel 10.7.
10.9.2 Om Idrottsutövaren eller annan Person i fråga om dopingförseelse visat
Avsaknad av fel eller försummelse ska sådan förseelse inte beaktas som tidigare
förseelse vid tillämpningen av artikel 10.9. En påföljd för dopingförseelse enligt
artikel 10.2.4.1 ska inte anses som en förseelse i enlighet med artikel 10.9.
10.9.3 Ytterligare bestämmelser för vissa upprepade förseelser
10.9.3.1 En dopingförseelse ska endast anses vara en andra förseelse enligt 10.9,
med undantag för det som anges i artiklarna 10.9.3.2 och 10.9.3.3, om ADSE kan
visa att Idrottsutövaren eller annan Person begått den ytterligare dopingförseelsen
efter att hen erhållit, eller ADSE vidtagit rimliga åtgärder för att hen skulle erhålla,
underrättelse enligt artikel 7 om den första dopingförseelsen. Om ADSE inte kan
visa detta, ska förseelserna gemensamt anses vara en första förseelse och påföljd
bestämmas i enlighet med vad som gäller för den förseelse som föranleder den
strängaste påföljden, inkluderat tillämpning av Försvårande omständigheter. Alla
resultat i Tävlingar som uppnåtts efter den första dopingförseelsen ska
Diskvalificeras i enlighet med artikel 10.10. 53
10.9.3.2 Om ADSE kan visa att en Idrottsutövare eller annan Person begått
ytterligare en förseelse innan underrättelsen, och att den ytterligare förseelsen
inträffade tolv (12) månader eller mer innan eller efter att den första förseelsen
[Kommentar artikel 10.9.3.1: Detsamma gäller när ADSE, efter åläggande av påföljd,
upptäcker omständigheter som avser dopingförseelse som skedde innan underrättelsen av
den första dopingförseelsen. Till exempel ska ADSE ålägga en påföljd baserat på påföljden
som skulle ha kunnat åläggas om de två (2) förseelserna prövats samtidigt, inklusive
tillämpning av Försvårande omständigheter.]
53
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underrättats, ska Avstängningen för den ytterligare förseelsen räknas som att den
var en enskild första förseelse. Den Avstängningstiden ska avtjänas efter, och inte
samtidigt som, Avstängningen för den tidigare underrättade förseelsen. Där denna
artikel är tillämplig ska förseelserna sammantaget anses utgöra en enskild förseelse
vid tillämpning av artikel 10.9.1.
10.9.3.3 Om ADSE kan visa att en Idrottsutövare eller annan Person begått en
förseelse enligt artikel 2.5 i samband med Dopingkontrollprocessen för en annan
misstänkt dopingförseelse, ska förseelsen enligt artikel 2.5 anses vara en första
enskild förseelse. Avstängningstiderna för sådana förseelser ska verkställas i följd
efter varandra, och inte samtidigt. Där denna artikel är tillämplig ska förseelserna
sammantaget anses utgöra en enskild förseelse vid tillämpning av artikel 10.9.1.
10.9.3.4 Om ADSE kan visa att en Idrottsutövare eller annan Person begått en
andra eller tredje förseelse under Avstängningen, ska Avstängningen för den
upprepade förseelsen verkställas direkt efter, och inte samtidigt som, den första
Avstängningen.
10.9.4 Upprepade dopingförseelser under tioårsperiod
Vid tillämpning av artikel 10.9 måste dopingförseelserna ha skett under samma
tioårsperiod för att anses vara upprepade förseelser.

10.10 Diskvalificering av resultat i Tävlingar efter Provtagning eller
dopingförseelse
Utöver automatisk Diskvalifikation enligt artikel 9 av resultat i Tävling där positivt
Prov lämnats ska Idrottsutövares samtliga tävlingsresultat som uppnåtts efter att
positivt Prov lämnats (oavsett om detta skett Inom eller Utom Tävling), eller annan
dopingförseelse begåtts, fram till Interimistisk avstängning eller Avstängning börjat
löpa, Diskvalificeras – med de Konsekvenser som följer inklusive förlust av medalj,
poäng och priser – såvida inte detta framstår som orättvist. 54

10.11 Förverkade prispengar
Om ADSE får tillbaka prispengar som är förverkade på grund av dopingförseelse,
ska rimliga åtgärder utföras för att fördela och distribuera dessa prispengar till den
Idrottsutövare som skulle haft rätt till dem. 55

[Vakant]

54 [Kommentar till artikel 10.10: Detta reglemente hindrar inte rena Idrottsutövare eller andra
Personer, vilka skadats av annans dopingförseelse, att framställa rättsligt grundande
skadeståndsanspråk.]

[Kommentar 10.11: Avsikten med denna artikel är inte att införa en skyldighet för ADSE att
agera för att kräva in förverkade prispengar. Om ADSE väljer att inte agera för att kräva in
förverkade prispengar, kan denna rätt upplåtas till Idrottsutövaren(arna) som annars skulle
ha mottagit pengarna. ”Rimliga ansträngningar att hitta och distribuera prispengarna” kan
avse att använda förverkade prispengar på sätt som följer av överenskommelse mellan ISF
och dess Idrottsutövare.]
55
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10.13 Starttidpunkt för Avstängning
Om Idrottsutövare redan avtjänar Avstängning för dopingförseelse, ska varje ny
Avstängningstid börja att avtjänas från och med den första dagen efter det att den
nuvarande Avstängningen avtjänats. Annars ska, såvida inte annat anges nedan,
Avstängning, efter muntlig förhandling, räknas från dagen för slutligt beslut om
Avstängning eller, om den enskilde avstått muntlig förhandling eller muntlig
förhandling annars inte hållits, den dag Avstängning godtagits eller annars beslutats.
10.13.1 Dröjsmål som inte beror på Idrottsutövaren eller annan Person
Om Dopingkontrollprocessen eller handläggningen hos bestraffningsorgan försenats
väsentligt, och Idrottsutövaren eller annan Person kan visa att förseningen inte beror
på Idrottsutövaren eller annan Person, får ADSE eller bestraffningsorgan beräkna
tiden för Avstängning från ett tidigare datum, dock tidigast från dagen för
Provtagning eller när annan förseelse senast begicks. Alla Tävlingsresultat som
uppnåtts under avstängningstiden, inklusive retroaktiv Avstängning, ska
Diskvalificeras. 56
10.13.2 Avräkning av Interimistisk avstängning eller avtjänad Avstängning
10.13.2.1 Om Interimistisk avstängning åtlytts av Idrottsutövaren eller annan Person
ska sådan tid avräknas från slutligt beslutad Avstängning. Om Interimistisk
avstängning inte åtlytts av Idrottsutövaren eller annan Person, ska sådan tid inte
innebära avräkning från slutligt beslutad Avstängning.
Om Avstängning avtjänats i avvaktan på slutlig prövning efter överklagande ska
sådan tid avräknas från slutligt beslutad Avstängning.
10.13.2.2 Om bestraffad Idrottsutövare eller annan Person frivilligt till ADSE
skriftligen accepterat och därefter åtlytt Interimistisk avstängning ska den
bestraffade få avräkna sådan tid från slutligt beslutad Avstängning. Kopia av den
bestraffades skriftliga accept av Interimistisk avstängning ska snarast tillställas var
part som har rätt att underrättas om påstådd dopingförseelse enligt artikel 14.1. 57
10.13.2.3 Avräkning från Avstängning får inte ske för tid som föregått Interimistisk
avstängning eller frivillig Interimistisk avstängning, även om den bestraffade
dessförinnan valt att inte tävla eller avstängts av förening (eller IdrottsAB) eller lag.
10.13.2.4 När Avstängning åläggs lag i Lagidrott ska Avstängningstiden räknas från
dagen för bestraffningsbeslutet, såvida det inte framstår som orättvist. Tid då lag
56 [Kommentar till artikel 10.13.1: Vid andra dopingförseelser än enligt artikel 2.1, kan den tid
som behövs för att upptäcka och fastställa en dopingförseelse vara omfattande, särskilt när
Idrottsutövaren eller annan Person vidtar åtgärder för att undkomma upptäckt. I sådana fall
ska den möjlighet att tidigarelägga påföljd som föreskrivs i denna artikel inte tillämpas.]

[Kommentar till artikel 10.13.2.2: Idrottsutövares frivilliga acceptande av Interimistisk
avstängning innebär inte ett erkännande från utövaren och ska inte beaktas till nackdel för
utövaren.]
57
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varit Interimistiskt avstängt (oavsett om det skett frivilligt eller inte) ska avräknas från
slutligt bestämd Avstängning.

10.14 Status under Avstängning eller Interimistisk avstängning
10.14.1 Förbud mot deltagande under Avstängning eller Interimistisk avstängning
Idrottsutövare och annan Person som ålagts Avstängning eller är föremål för
Interimistisk avstängning får under Avstängningen eller Interimistiska
avstängningen, inte delta i någon egenskap i Tävling eller annan aktivitet (annat än
av ADSE godkänt antidoping-Utbildning eller rehabiliteringsprogram) som godkänts
eller organiserats av Signatärs medlemsorganisation, eller förening eller annan
medlemsorganisation inom Signatärs medlemsorganisation.
Den avstängde får inte heller delta i Tävling godkänd eller organiserad av
professionell liga eller annan internationell eller nationell Evenemangsorganisation
eller idrottsaktivitet, på elit- eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.
Idrottsutövare eller annan Person som ålagts Avstängning längre än fyra (4) år får,
efter att ha avtjänat fyra (4) års Avstängning, delta som Idrottsutövare i lokala
idrottsevenemang. Evenemanget får dock inte vara på en sådan nivå att
deltagandet kan kvalificera Idrottsutövaren eller annan Person för att direkt eller
indirekt (eller samla poäng för att) tävla i nationella mästerskap eller Internationella
evenemang, och inte heller innebära att den bestraffade i någon egenskap arbetar
med Skyddsvärda personer.
Under Avstängning ska Idrottsutövare eller annan Person vara tillgänglig för
Dopingkontroll och uppfylla krav från ADSE om att lämna vistelserapportering. 58
10.14.2 Återupptagande av träning
Som undantag från artikel 10.14.1 får Idrottsutövare återuppta träning med förening
(eller IdrottsAB) eller lag eller använda anläggning tillhörig förening (eller IdrottsAB)
eller annan direkt eller indirekt RF-ansluten organisation eller annan Signatärs

58

[Kommentar till artikel 10.14.1: Med undantag för vad som anges i artikel 10.14.2
nedan får Idrottsutövare exempelvis inte delta vid träningsläger, uppvisning eller
träning organiserad av berört SF eller SF-ansluten förening (eller IdrottsAB) som
erhåller statsbidrag. Vidare får avstängd utövare inte tävla i professionell liga som
inte omfattas av Signatärs behörighet (t.ex. NHL, NBA etc.), Evenemang organiserat
av Evenemangsorganisation som inte tillhör Signatär eller vid Nationellt evenemang
som organiseras av Evenemangsorganisation som inte tillhör Signatär. Begreppet
”aktivitet” omfattar även exempelvis administrativa aktiviteter, såsom att tjänstgöra
som funktionär, direktör, tjänsteman, anställd eller frivillig i organisation som
beskrivs i denna artikel. Avstängning som utdömts i en idrott ska även erkännas av
övriga idrotter (se artikel 15.1, Ömsesidigt erkännande). En Idrottsutövare eller
annan Person som avtjänar Avstängning får inte utföra tränaruppdrag eller agera
som Idrottsutövarbiträde under hela tiden för Avstängningen. Att göra det kan
innebära förseelse enligt artikel 2.10 av en annan Idrottsutövare. Ingen prestation
som uppnåtts under Avstängningen ska erkännas av ADSE eller SF.]
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medlemsorganisation, under den kortare tiden av: (1) de sista två månaderna av
Avstängningen, eller (2) den sista fjärdedelen av Avstängningen. 59
I fråga om Motionsidrottsutövare får bestraffningsorgan, på yrkande av ADSE eller
den anmälde, vid bestämmande av påföljd förordna att träning enligt första stycket
helt eller delvis ska undantas från Avstängningen.
10.14.3 Överträdelse av Avstängning eller Interimistisk avstängning
Om Idrottsutövare eller annan Person, som är Avstängd, överträder Avstängningen
enligt artikel 10.14.1, ska resultat som uppnåtts vid sådant deltagande
Diskvalificeras och en ny Avstängning, lika lång som den ursprungliga
Avstängningen, gälla fr.o.m. att den första Avstängningen löpt ut. Den nya perioden,
inkluderat en tillrättavisning och ingen Avstängning, får justeras med beaktande av i
vilken utsträckning Idrottsutövaren eller annan Person begått Fel samt övriga
omständigheter i ärendet. Prövning enligt denna artikel görs av den
Antidopingorganisation vars Resultathantering föranlett den först beslutade
Avstängningstiden. Detta beslut får överklagas enligt artikel 13.
En Idrottsutövare eller annan Person som överträder förbudet om deltagande under
en Interimistisk avstängning som beskrivs i artikel 10.14.1, ska inte få avräkna
perioden av Intermistisk avstängning och resultatet från sådant deltagande ska
Diskvalificeras.
Om Idrottsutövarbiträde eller annan Person medverkat vid överträdelse av
Avstängning eller Interimistisk avstängning ska det prövas som en dopingförseelse
enligt artikel 2.9.
10.14.4 Förlust av ekonomiskt stöd under Avstängning
Utöver påföljd för dopingförseelse enligt artikel 10 gäller följande, såvida inte
nedsättning skett enligt artikel 10.5 eller 10.6. Under Avstängningen ska ansvarigt
idrottsorgan, regeringen, SOK, SPK och SF, helt eller delvis neka Idrottsutövare
eller annan Person idrottsrelaterat finansiellt stöd eller andra idrottsrelaterade
förmåner.

10.15 Offentliggörande av påföljd
Som en obligatorisk del av varje påföljd inkluderas automatiskt offentliggörande
enligt artikel 14.3.

59

[Kommentar till artikel 10.14.2: I många lagidrotter och vissa individuella idrotter
(t.ex. backhoppning och gymnastik), kan Idrottsutövare inte träna effektivt på egen
hand i syfte att vara redo att tävla när Avstängningstiden löpt ut. Under den
träningsperiod som anges i denna artikel får den avstängda utövaren inte tävla eller
delta i aktivitet som beskrivs i artikel 10.14.1 annat än träning.]
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ARTIKEL 11

KONSEKVENSER FÖR LAG OCH FÖRENING

11.1 Dopingkontroll i Lagidrott
När fler än en (1) lagmedlem i Lagidrott har underrättats om dopingförseelse enligt
artikel 7 i samband med ett Evenemang, ska ansvarigt organ vid Evenemanget
genomföra Riktad dopingkontroll mot laget under Evenemangsperioden.

11.2 Konsekvenser i Lagidrott
Om fler än två (2) lagmedlemmar i Lagidrott begått dopingförseelse under
Evenemangsperiod, ska ansvarigt organ för Evenemanget ålägga laget påföljd (t.ex.
poängavdrag, Diskvalificering från Tävling eller Evenemang eller annan påföljd)
utöver sådan Konsekvens som ålagts enskild Idrottsutövare som begått
dopingförseelse.

11.3 Strängare Konsekvenser vid Evenemang
Ansvarigt organ vid Evenemang får för Evenemanget föreskriva regler som i
Lagidrott medför strängare Konsekvenser under Evenemanget än de som anges i
artikel 11.2. 60

ARTIKEL 12

PÅFÖLJD FÖR FÖRENING

Böter – högst 500 000 kr – får åläggas förening (och IdrottsAB) som inte uppfyller
vistelserapporteringskraven enligt RF:s och ADSE:s fastställda Föreskrifter för
nationell antidopingverksamhet. Ådömda böter ska betalas till det SF inom det
verksamhetsområde förseelsen har begåtts och senast inom fyra veckor från dagen
för beslutets meddelande. Böter ska användas för främjande av antidopingverksamheten inom detta SF.

ARTIKEL 13

RESULTATHANTERING: ÖVERKLAGANDE 61

13.1 Beslut som får överklagas
Beslut får överklagas enligt detta reglemente enligt vad som anges i artikel 13.2–
13.6 nedan eller i enlighet med vad som annars anges i detta reglemente, Koden

60

[Kommentar till artikel 11.3: Exempelvis får Internationella Olympiska Kommittén
besluta att lag kan diskvalificeras från de Olympiska spelen även vid ett färre antal
dopingförseelser under spelen.]

61

[Kommentar till artikel 13: Bestämmelserna i reglementet syftar till att
dopingärenden ska prövas genom rättvisa och transparenta interna processer med,
i förekommande fall, en slutlig överinstansprövning. Beslut offentliggörs i enlighet
med artikel 14 och särskilt utpekade Personer och organisationer, inkluderat WADA,
har då möjlighet att överklaga dessa beslut. Notera att rätten att överklaga beslut
enligt artikel 13, inte omfattar andra Idrottsutövare, eller deras SF, som skulle kunna
dra nytta av att en annan konkurrent blir Diskvalificerad.]
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eller Internationell standard. I avvaktan på slutlig prövning ska överklagade beslut
gälla, såvida inte överklagningsorgan bestämmer annat.
13.1.1 Omfattning av prövning
Prövning av överklagande omfattar alla relevanta omständigheter i ärendet och är
inte begränsad till sådant som förekommit hos underinstansen. Överklagande part
får åberopa bevisning, rättsliga argument och yrkanden, som inte åberopats i
underinstansen, förutsatt att grunden för talan är densamma eller i huvudsak
baseras på samma omständigheter som var uppe till prövning i underinstansen. 62
13.1.2 CAS prövning
Vid sin prövning ska CAS inte vara bunden av underinstansens slutsatser. 63
13.1.3 WADA:s rätt att överklaga till CAS
När WADA har rätt att överklaga beslut enligt artikel 13, och ingen annan part har
överklagat slutligt beslut av bestraffningsorgan, får WADA överklaga sådant beslut
direkt till CAS utan att uttömma de överklagandemöjligheter som annars gäller. 64

13.2 Beslut m.m. som får överklagas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut att dopingförseelse har begåtts, undantaget beslut enligt artikel
8.7.1 som inte får överklagas av bestraffad part,
beslut att ålägga Konsekvens eller inte ålägga Konsekvens för
dopingförseelse,
beslut att dopingförseelse inte styrkts,
beslut att dopingärende måste avslutas på grund av processuella hinder
(inklusive t.ex. preskription),
beslut där WADA inte beviljat undantag från sex (6) månaderskravet för
en Idrottsutövare som dragit sig tillbaka och vill återuppta sitt Tävlande
enligt artikel 5.6.1,
beslut där WADA enligt artikel 7.1 Koden beslutat vem som ansvarar för
Resultathantering,
beslut av ADSE att inte som dopingförseelse anmäla ett Positivt
analysresultat eller Atypiskt resultat,
beslut av ADSE att inte anmäla dopingförseelse efter utredning enligt
ISRM,
beslut att ålägga eller upphäva Interimistisk avstängning efter Interimistisk
förhandling,
ADSE:s underlåtenhet att följa artikel 7.4,

62

[Kommentar till artikel 13.1.1: Den ändrade lydelsen innebär inte någon ändring i
sak jämfört med 2015 års reglemente, utan utgör förtydligande. Om exempelvis en
Idrottsutövare i första instans anmälts endast för Manipulering men där samma
anmälda agerande även kan utgöra Medhjälp, så får överklagande part i
överklagandeinstansen yrka på ansvar även för Medhjälp.]

63

[Kommentar till artikel 13.1.2: CAS är inte bundet av den bevisning som
åberopats, eller den bedömning som gjorts, i underinstans.]

64

[Kommentar till artikel 13.1.3: Om t.ex. ADSE fattat slutligt beslut, och ingen part
överklagat detta, får WADA kringgå DoN och RIN och överklaga direkt till CAS.]
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

beslut att ADSE inte har behörighet att pröva påstådd dopingförseelse
eller dess Konsekvenser,
beslut att villkorligt sätta ned eller att inte villkorligt sätta ned
Konsekvenser,
beslut att återställa eller att inte återställa nedsatta Konsekvenser enligt
artikel 10.7.1,
underlåtenhet att följa artikel 7.1.4 och 7.1.5 i Koden,
underlåtenhet att följa artikel 10.8.1,
beslut enligt artikel 10.14.3,
beslut enligt artikel 12
ADSE:s beslut att inte erkänna annan Antidopingorganisations beslut
enligt artikel 15, samt
beslut enligt artikel 27.3 i Koden

får överklagas endast på sätt som anges i denna artikel 13.2.
13.2.1 Överklagande avseende Internationella idrottsutövare eller Internationella
evenemang
I ärende avseende deltagande vid Internationellt evenemang eller som rör
Internationell Idrottsutövare får beslut överklagas direkt till CAS. 65
13.2.2 Överklaganden där artikel 13.2.1 inte är tillämplig, får beslut överklagas enligt
nedan.
13.2.2.1 ADSE:s beslut överklagas till DoN.
13.2.2.2 DoN:s beslut överklagas hos RIN.
13.2.2.3 RIN:s beslut får – i de fall det är särskilt föreskrivet i detta reglemente,
Koden eller annars tillämpliga antidopingregler – överklagas till CAS.
13.2.2.4 Vid handläggningen hos RIN gäller, i tillämpliga delar, vad som föreskrivs i
artikel 8 samt i 14 kap. 11 § (jäv), 12 § (handläggning), 14 § (beslutsförhet) och 15 §
(överläggning) RF:s stadgar.
ISF, SF, SOK, SPK och WADA har rätt att delta i processen som observatörer.
13.2.3 Person som har rätt att överklaga
13.2.3.1 Överklagande avseende Internationella idrottsutövare eller Internationella
evenemang
I ärenden enligt artikel 13.2.1 har följande parter rätt att överklaga till CAS:

65

[Kommentar till artikel 13.2.1: CAS beslut är slutliga och bindande, med undantag
för lagenlig prövning avseende ogiltighet och verkställande av skiljedom.]
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a) Idrottsutövaren eller annan Person som avses med det överklagade
beslutet,
b) motpart i ärende enligt a),
c) berört ISF,
d) ADSE och annan NADO från land där berörd Person är medborgare,
bosatt eller innehar licens,
e) Internationella Olympiska Kommittén eller Internationella Paralympiska
Kommittén, när beslutet kan påverka Olympiska spelen eller
Paralympiska spelen, inklusive beslut som påverkar möjligheten att delta
vid Olympiska spelen eller Paralympiska spelen, samt
f) WADA.
13.2.3.2 Överklagande avseende övriga Idrottsutövare eller annan Person
I ärenden enligt artikel 13.2.2 har följande parter rätt att överklaga:
a) Idrottsutövaren eller annan Person som avses med det överklagade
beslutet,
b) motpart i ärende enligt a),
c) berört ISF,
d) ADSE och annan NADO från land där berörd Person är bosatt eller länder
där Personen är medborgare eller innehar licens,
e) Internationella Olympiska Kommittén eller Internationella Paralympiska
Kommittén, när beslutet kan påverka Olympiska spelen eller
Paralympiska spelen, inklusive beslut som påverkar möjligheten att delta
vid Olympiska spelen eller Paralympiska spelen, samt
f) WADA.
I ärenden enligt artikel 13.2.2 har WADA, Internationella Olympiska Kommittén,
Internationella Paralympiska Kommittén och berört ISF även rätt att till CAS
överklaga RIN:s beslut. Part som överklagar till CAS ska erhålla CAS hjälp att
inhämta all relevant information från den Antidopingorganisation vars beslut
överklagats. Sådan information ska tillhandahållas om CAS så begär.
13.2.3.3 Skyldighet att underrätta
Part som överklagar beslut till CAS ska säkerhetsställa att WADA och alla andra
parter som har rätt att överklaga till CAS i skälig tid underrättas om överklagan.
13.2.3.4 Överklagande avseende Interimistisk avstängning
Oavsett vad som annars föreskrivs i detta reglemente är det endast Idrottsutövaren
eller annan Person, vilken ålagts Interimistisk avstängning, som har rätt att
överklaga sådant beslut.
13.2.4 Anslutningsöverklagande m.m.
Anslutningsöverklagande och annat senare överklagande är tillåtet för motpart som
pekats ut i ärende som förts till CAS. Part som har rätt att överklaga enligt artikel 13
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måste ge in anslutningsöverklagande eller annat senare framställt överklagande
senast när parten ger in svarsskrift till CAS. 66

13.3 Underlåtenhet att meddela beslut i tid
Om ADSE eller behörigt bestraffningsorgan inom sådan rimlig tid som förelagts av
WADA underlåter att meddela beslut i fråga om dopingförseelse har begåtts, får
WADA överklaga direkt till CAS såsom om ADSE eller behörigt bestraffningsorgan
meddelat beslut om att det inte förekommit dopingförseelse. Om CAS fastställer att
dopingförseelse begåtts, och det var rimligt att WADA överklagade direkt till CAS,
ska ADSE ersätta WADA:s kostnader och ombudsarvode i överklagandeprocessen. 67

13.4 Överklagande av beslut angående Medicinsk dispens
Beslut i fråga om Medicinsk dispens får överklagas endast enligt artikel 4.4.

13.5 Underrättelse om beslut
ADSE ska, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 14, skyndsamt underrätta
andra Antidopingorganisationer med överklaganderätt enligt artikel 13.2.3 om beslut
som fattats efter överklagande.

13.6 Överklagandetid 68
13.6.1 Överklagande till CAS
Överklagande till CAS ska ske inom tjugoen (21) dagar från den dag då den
överklagande parten erhållit det överklagade beslutet. I fråga om överklagande från
part som har rätt att överklaga, men som inte var part i underinstansens ärende,
gäller dock följande:
a)

66

Inom femton (15) dagar från underrättelsen om beslutet har sådan part rätt att
begära en kopia av den fullständiga akten tillhörande beslutet från
Antidopingorganisationen med Resultathanteringsansvar;

[Kommentar till artikel 13.2.4: Denna bestämmelse är nödvändig eftersom CAS
sedan 2011 inte längre tillåter att Idrottsutövare anslutningsöverklagar när
Antidopingorganisation överklagat ett beslut efter att utövarens överklagandefrist
löpt ut. Denna bestämmelse ger möjlighet till en fullständig prövning för alla parter.]
67
[Kommentar till artikel 13.3: Med hänsyn till att omständigheterna i varje utredning
om dopingförseelse och Resultathantering skiljer sig åt, är det inte lämpligt att
fastställa en fixerad tidsgräns inom vilken ADSE eller behörigt bestraffningsorgan
måste meddela beslut för att WADA inte ska intervenera och överklaga direkt till
CAS. Innan WADA vidtar sådan åtgärd ska WADA samråda med och ge ADSE eller
behörigt bestraffningsorgan tillfälle att förklara varför beslut ännu inte meddelats.]
68
[Kommentar till artikel 13.6: Oavsett om CAS regler eller detta reglemente ska
tillämpas, börjar en parts frist för överklagande att löpa vid mottagande av beslutet.
Därför anges inget slutdatum för överklagande om en part med rätt att överklaga
inte har erhållit beslutet.]

52
b)

Om sådan begäran görs inom femton (15)-dagarsfristen får den part som gjort
begäran överklaga beslutet till CAS inom tjugoen (21) dagar från den dag
parten erhöll akten;

WADA har alltid rätt att ge in överklagande vid den senare tidpunkten av:
a)

Tjugoen (21) dagar efter den sista dagen som annan part med rätt att överklaga
haft möjlighet att överklaga; eller

b)

Tjugoen (21) dagar efter att WADA erhållit den fullständiga akten i ärendet.

13.6.2 Överklagande enligt artikel 13.2.2
13.6.2.1 Överklagande enligt artikel 13.2.2 ska vara skriftligt och ha kommit in till det
högre bestraffningsorganet senast inom tre veckor från den dag då beslutet
meddelats.
13.6.2.2 Är organ till vilket överklagande enligt artikel 13.2.2 inkommit inte behörigt
att handlägga bestraffningsärendet, ska det genast översända ärendet till rätt
bestraffningsorgan. Har överklagandet inkommit till obehörigt organ men inom rätt
tid, ska överklagandet anses ha skett inom föreskriven tid trots att överklagandet
kommit behörigt bestraffningsorgan till handa först efter utgången av den tid som
anges i artikel 13.6.2.1.
13.6.2.3 Om klaganden styrker att överklagandetiden inte kunnat iakttas ska
överklagandet tas upp till prövning trots att den inkommit till bestraffningsorganet
först efter överklagandetidens utgång.
WADA har alltid rätt att ge in överklagande vid den senare tidpunkten av:
a)

Tjugoen (21) dagar efter den sista dagen som annan part med rätt att överklaga
haft möjlighet att överklaga; eller

b)

Tjugoen (21) dagar efter att WADA erhållit den fullständiga akten i ärendet.

ARTIKEL 14 SEKRETESS OCH RAPPORTERING
14.1 Information om Positiva analysresultat, Atypiska resultat och
andra påstådda dopingförseelser
14.1.1 Underrättelse om dopingförseelse till Idrottsutövare och annan Person
Underrättelse till Idrottsutövare och annan Person om påstådda dopingförseelser
ska ske i enlighet med artiklarna 7 och 14 i detta reglemente. För Idrottsutövare eller
annan Person som direkt eller indirekt är medlem i berört SF får underrättelse
fullgöras genom underrättelse till SF.
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Om ADSE under Resultathanteringen, fram tills anmälan av dopingförseelsen sker,
beslutar att avskriva ärendet, måste Idrottsutövaren och annan Person underrättas
(förutsatt att Idrottsutövaren eller annan Person informerats om den pågående
Resultathanteringen).
14.1.2 Underrättelse om dopingförseelse till NADO, ISF och WADA
Annan NADO, om annan än ADSE, ISF och WADA ska, samtidigt som
underrättelse tillställs Idrottsutövaren eller annan Person, underrättas om påstådd
förseelse enligt artiklarna 7 och 14 i detta reglemente.
Om ADSE under Resultathanteringen, innan anmälan av dopingförseelsen, beslutar
att avskriva ärendet, ska den Antidopingorganisation med rätt att överklaga enligt
artikel 13.2.3 underrättas därom.
14.1.3 Innehåll i underrättelse om dopingförseelse
Underrättelse om dopingförseelse ska innehålla: Idrottsutövarens eller annan
Persons namn, land, idrott och idrottsgren, utövarens tävlingsnivå, om Provtagning
skedde Inom eller Utom Tävling, datum för Provtagning, det analysresultat som
rapporterats av laboratoriet samt annan information som krävs enligt ISRM.
Förutom avseende dopingförseelse enligt artikel 2.1, ska underrättelsen även
innehålla uppgift om överträdd bestämmelse samt grunden för påstådd förseelse.
14.1.4 Statusrapport
Med undantag för utredningar som inte resulterat i en underrättelse om
dopingförseelse enligt artikel 14.1.1, ska Idrottsutövarens eller annan Persons ADO,
om annan än ADSE, berörda ISF och WADA regelbundet informeras om status och
resultat i utredningar och prövningar som genomförs enligt artikel 7, 8 eller 13 samt
skyndsamt förses med beslut eller förklaring i fråga om hur ärende avgjorts.
14.1.5 Sekretess
Organisation som mottagit information enligt artiklarna 14.1.1–14.1.4 får inte röja
sådan information, förutom till de Personer som måste känna till den (inklusive
vederbörlig personal hos berörd Nationell Olympisk Kommitté, Nationell Paralympisk
Kommitté, nationellt idrottsförbund och lag i Lagidrott), förrän Offentlig publicering
genomförts i enlighet med artikel 14.3. Efter Offentlig publicering får inte annan
information än sådan som framgår av Offentlig publicering röjas.
14.1.6 Sekretess inom ADSE och RF m.m.
Sekretess gäller inom ADSE:s och RF:s antidopingverksamhet (inkluderat
bestraffningsorgan, konsulter och Delegerad tredje part) för uppgift som avser
planering och genomförda Dopingkontroller samt dopingärenden om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att verksamheten eller den personuppgiften gäller,
lider men. För andra uppgifter inom antidopingverksamheten gäller sekretess om
det kan antas att verksamheten eller den uppgiften rör lider men om uppgiften röjs.
Vad som nu sagts utgör inte hinder för ADSE att lämna information till berört SF,
förening och ISF samt WADA. För sådan information gäller motsvarande sekretess.

54
ADSE får även besluta att lämna information till polis- och åklagarmyndighet samt
Tullverket.

14.2 Underrättelse om beslut angående dopingförseelse eller
överträdelse av Avstängning eller Interimistisk avstängning och
begäran om akt
14.2.1 Beslut angående dopingförseelse eller beslut relaterade till överträdelse av
Avstängning eller Interimistisk avstängning som meddelas med stöd av artikel 7.6,
8.3, 10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 eller 13.5 ska innehålla skäl för beslutet inklusive i
förekommande fall förklaring till varför strängast möjliga Konsekvens inte ålagts. Om
beslutet inte upprättats på engelska eller franska, ska ADSE tillhandahålla en
sammanfattning på engelska eller franska av beslutet, inklusive skälen för detta.
14.2.2 Antidopingorganisation som har rätt att överklaga ett beslut som erhållits
enligt artikel 14.2.1 får, inom femton (15) dagar från den erhöll beslutet, begära en
kopia av beslutsorganets fullständiga akt.

14.3 Offentlig publicering
14.3.1 Efter att underrättelse skett till Idrottsutövare eller annan Person i enlighet
med ISRM och till berörd Antidopingorganisation i enlighet med artikel 14.1.2, får
ADSE Offentligt publicera den underrättade Idrottsutövarens eller annan Persons
identitet, den Förbjudna substansen eller Förbjudna metoden, förseelsens art och
om Idrottsutövaren eller annan Person är föremål för Interimistisk avstängning.
14.3.2 Senast tjugo (20) dagar efter att slutligt beslut vunnit laga kraft enligt artikel
13.2.1 eller 13.2.2, eller efter att ett sådant överklagande har avståtts, eller att en
prövning enligt artikel 8 avståtts, eller att ingen invändning mot påstående om
förseelsen gjorts i tid, eller att ärendet har avskrivits i enlighet med artikel 10.8, eller
att en ny Avstängningstid, eller tillrättavisning, införts i enlighet med artikel 10.14.3,
ska ADSE Offentligt publicera det väsentliga innehållet i beslutet inklusive berörd
idrott, regel som överträtts, namnet på den som begått dopingförseelsen, (i
förekommande fall) Förbjuden substans eller Förbjuden metod och de
Konsekvenser som ålagts.
ADSE ska också inom tjugo (20) dagar Offentligt publicera överklagansbeslut
angående dopingförseelser, inklusive informationen som beskrivits ovan. 69
14.3.3 När dopingförseelse har fastställts genom beslut i överklagandeinstans enligt
artikel 13.2.1 eller 13.2.2 eller när sådant överklagande avståtts, eller vid en
prövning enligt artikel 8 eller där rätten till en sådan prövning har avståtts, eller att
invändning mot påstådd dopingförseelse inte gjorts i tid eller där ärendet har
avgjorts enligt artikel 10.8, får ADSE eller bestraffningsorgan publicera det slutliga
beslutet och göra ett offentligt uttalande om ärendet. Publiceringen ska ske i den
utsträckning som tillåts av nationell lag.
69

[Kommentar till artikel 14.3.2: Där en Offentlig publicering som krävs enligt artikel
14.3.2 skulle innebära överträdelse av annan tillämplig lag, innebär ADSE:s
underlåtenhet att Offentligt publicera information inte en överträdelse av Kodens
krav som anges i artikel 4.1 i ISPPPI.]
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14.3.4 När det i beslut fastställts att Idrottsutövaren eller annan Person inte begått
dopingförseelse, får beslutet Offentligt publiceras endast med samtycke från
Idrottsutövaren eller annan Person som beslutet gäller. ADSE ska med rimliga
ansträngningar försöka erhålla sådant samtycke. Om samtycke lämnas ska beslutet
Offentligt publiceras i sin helhet eller i sådan redigerad form som berörd person
godkänt.
14.3.5 Beslut ska Offentligt publiceras på RF:s officiella plats för kungörelser, där
informationen ska finnas under minst en (1) månad eller den längre tid som
Avstängning löper.
14.3.6 Med undantag för vad som föreskrivs i artiklarna 14.3.1 och 14.3.3, får
varken RF, ADSE bestraffningsorgan, SF, WADA ackrediterat laboratorium, eller
dess företrädare – utöver en generell beskrivning av processen eller vetenskapen –
offentligt kommentera de närmare omständigheterna i ett pågående ärende, om det
inte rör sig om att besvara offentliga kommentarer från Idrottsutövare eller annan
Person, eller dennes representant, som påstås ha begått dopingförseelse.
14.3.7 Den obligatoriska Offentliga publicering som föreskrivs enligt artikel 14.3.2
gäller inte i fråga dopingförseelse som begåtts av Underårig, Skyddsvärd person
eller Motionsidrottsutövare. En icke obligatorisk Offentlig publicering i ett ärende
avseende Underårig, Skyddsvärd person eller Motionsidrottsutövare ska vara
proportionerlig med beaktande av omständigheterna i ärendet.

14.4 Statistikrapportering
ADSE ska minst en gång per år publicera en allmän rapport med statistik över dess
Dopingkontrollprocessaktiviteter. WADA ska tillställas en kopia av rapporten. ADSE
får också publicera rapporter med namn på de Idrottsutövare som genomfört
Provtagning och datum för varje Dopingkontroll.

14.5 Databas för information om Dopingkontrollprocessen och
efterlevnad av Kodens krav
För att möjliggöra för WADA att utöva sin uppgift att utvärdera efterlevnad av
Kodens krav och för att tillförsäkra en effektiv användning av resurser och utväxling
av relevant information om Dopingkontrollprocessen mellan
Antidopingorganisationer, ska ADSE till WADA skyndsamt i ADAMS rapportera
information relaterad till Dopingkontrollprocessen, som i vart fall ska omfatta:
(a) Idrottsutövares biologiska pass såvitt avser Internationell idrottsutövare och
Nationell idrottsutövare
(b) Vistelserapportering för Idrottsutövare inkluderade i Registrerade
kontrollpooler
(c) Beslut om Medicinsk dispens
(d) Resultathanteringsbeslut
som krävs enligt tillämplig Internationell standard(er).
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14.5.1 För att underlätta koordinerad dopingprovplanering och undvika onödig
upprepad Dopingkontroll av olika Antidopingorganisationer och för att försäkra att
Idrottsutövares biologiska passprofil är uppdaterad, ska ADSE rapportera alla
Dopingkontroller som sker Inom tävling och Utom tävling till WADA genom att föra in
Dopingkontrollformulär i ADAMS i enlighet med kraven och tidsfristerna som
framgår av ISTI.
14.5.2 För att underlätta WADA:s tillsyn och möjligheter att överklaga beslut om
Medicinsk dispens, ska ADSE rapportera alla dispensansökningar, beslut och
stödjande dokumentation genom ADAMS i enlighet med kraven och tidsfristerna
som framgår av ISTUE.
14.5.3 För att underlätta WADA:s tillsyn och möjligheter att överklaga
Resultathanteringsbeslut, ska ADSE rapportera följande information i ADAMS i
enlighet med kraven och tidsfristerna som framgår av ISRM:
(a) underrättelse av dopingförseelse och relaterade beslut för Positivt
analysresultat;
(b) underrättelse av dopingförseelse och relaterade beslut för övriga
dopingförseelser som inte utgörs av Positivt analysresultat;
(c) vistelserapporteringsbrist; och
(d) beslut att införa, upphäva eller återinföra Interimistisk avstängning
14.5.4 Informationen som beskrivs i denna artikel ska tillgängliggöras, när så är
lämpligt och i enlighet med tillämpliga regler, till Idrottsutövaren, Idrottsutövarens
NADO, berört ISF och annan Antidopingorganisation som har rätt att genomföra
Provtagning av utövaren.

14.6 Dataintegritet
14.6.1 ADSE får samla in, förvara, behandla och offentliggöra personuppgifter med
anknytning till Idrottsutövare och andra Personer när det är nödvändigt och lämpligt
för att utföra antidopingaktiviteter enligt Koden, Internationella standarder (inklusive
särskilt ISPPPI) detta reglemente och i enlighet med tillämplig lag.
14.6.2 Utan begränsning av det föregående, ska ADSE:
(a) Endast behandla personlig information i enlighet med en giltig rättslig grund;
(b) Underrätta Deltagare eller Person som omfattas av detta reglemente på
sådant sätt som överensstämmer med tillämpliga lagar och ISPPPI, att deras
personliga information kan komma att behandlas av ADSE och andra
Personer för syftet att implementera detta reglemente.
(c) Säkerhetsställa att tredje part (inkluderat Delegerad tredje part) som ADSE
delar Deltagares eller Persons personliga information med, är föremål för
tekniska och avtalsenliga kontroller för att skydda sådan informations
sekretess och integritet.
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ARTIKEL 15

BESLUTS GILTIGHET

15.1 Automatisk bindande beslut från Antidopingorganisationer som är
Signatär
15.1.1 Beslut om dopningsförseelse som fattats av en Antidopingorganisation som
är Signatär, bestraffnings- och överklagandeorgan (artikel 13.2.2 i Koden) eller CAS
ska, efter att parterna i ärendet underrättats, vara automatiskt bindande, inte bara
för Parterna i processen utan även för ADSE och SF, liksom som alla Signatärer
inom alla idrotter med den verkan som beskrivs nedan.
15.1.1.1 Ett beslut av någon av ovan nämnda organisationer att ålägga Interimistisk
avstängning – efter en Interimistisk förhandling ägt rum eller Idrottsutövaren eller
annan Person antingen accepterat den Intermistiska avstängningen eller avsagt sig
rätten till Interimistisk förhandling, skyndsam förhandling eller skyndsam överklagan
som erbjudits i enlighet med artikel 7.4.3 – innebär att Idrottsutövaren eller annan
Person under den Interimistiska avstängningen automatiskt förbjuds från att delta,
enligt artikel 10.14.1, inom alla idrotter inom Signatärs behörighet.
15.1.1.2 Ett beslut av någon av ovan nämnda organisationer att ålägga
Avstängningstid, efter att en prövning ägt rum eller avståtts, innebär att
Idrottsutövaren eller annan Person under Avstängningstiden automatiskt förbjuds
från deltagande, enligt artikel 10.14.1, inom alla idrotter inom Signatärs behörighet.
15.1.1.3 Ett beslut av någon av ovan nämnda organisationer att fastställa att en
dopingförseelse begåtts, får automatiskt bindande verkan för alla Signatärer.
15.1.1.4 Ett beslut av någon av ovan nämnda organisationer att Diskvalificera
resultat enligt artikel 10.10 för en specificerad period, innebär att alla resultat som
uppnåtts inom den specificerade perioden automatisk blir Diskvalificerade inom alla
Signatärers behörighet.
15.1.2 ADSE och alla SF ska erkänna och verkställa beslut och de verkningar som
krävs enligt artikel 15.1.1, utan ytterligare krav på åtgärder, från den tidigare
tidpunkten av då ADSE erhåller underrättelse om beslut eller då beslutet
registrerades i ADAMS.
15.1.3 Ett beslut av en Antidopingorganisation, bestraffnings- eller
överklagandeorgan eller CAS om nedsättning, eller upphävande, av Konsekvenser
ska vara bindande för ADSE och alla SF, utan ytterligare krav på åtgärd, från den
tidigare tidpunkten av då ADSE erhåller underrättelse om beslutet eller då beslutet
registrerades i ADAMS.
15.1.4 Oavsett vad som anges i artikel 15.1.1, är beslut som meddelats efter en
skyndsam förhandling av en Storevenemangsorganisation under ett Evenemang,
inte bindande för ADSE eller SF, såvida inte reglerna för
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Storevenemangsorganisationen ger Idrottsutövare eller annan Person rätt att, efter
överklagande, få saken prövad i en icke skyndsam process. 70

15.2 Erkännande av andra beslut från Antidopingorganisationer
ADSE och SF får besluta att verkställa andra beslut som fattats av
Antidopingorganisationer än de som anges i artikel 15.1.1, såsom Interimistisk
avstängning innan en Interimistisk förhandling eller accepterande av Idrottsutövare
eller annan Person. 71

15.3 Erkännande av beslut från organ som inte är Signatär
Ett dopingbeslut som fattats av ett organ som inte är Signatär ska erkännas av
ADSE och alla SF, om ADSE finner att beslutet är inom det organets behörighet och
att det organets antidopingregler i övrigt överensstämmer med Koden. 72

ARTIKEL 16

PRESKRIPTION

Åtgärder för att beivra en dopingförseelse får inte vidtas mot en Idrottsutövare eller
annan Person, såvida inte hen erhållit underrättelse om förseelsen på sätt som
anges i artikel 7, eller rimliga försök att genomföra sådan underrättelse har skett,
inom tio (10) år från den dag då dopingförseelsen påstås ha begåtts.

70

[Kommentar till artikel 15.1.4: Om Storevenemangsorganisationens regler ger
Idrottsutövare eller annan Person rätt att välja en skyndsam överklagandeprocess i
CAS eller en normal överklagandeprocess i CAS, är
Storevenemangsorganisationens slutliga beslut bindande för andra Signatärer, och
det oavsett om Idrottsutövaren eller annan Person väljer det skyndsamma
överklagandeförfarandet eller inte.]

71

[Kommentar till artikel 15.1 och 15.2: Antidopingorganisations beslut enligt artikel
15.1 erkänns automatiskt av Signatär utan krav på ett beslut eller annan åtgärd av
Signatären. Till exempel, när en NADO beslutar att Interimistiskt avstänga en
Idrottsutövare, har beslutet automatisk bindande verkan på ISF-nivå. Detta innebär
alltså att beslut endast fattas av den NADO:en, och ISF ska inte fatta något separat
beslut. Vidare får överklagande från utövaren om den Interimistiska avstängningen
endast prövas av den NADO:en. Erkännande av Antidopingorganisations beslut
enligt artikel 15.2 ska prövas av varje Signatär. En Signatärs erkännande av beslut
enligt artikel 15.1 eller 15.2 får inte överklagas separat. Erkännande av beslut om
Medicinsk dispens beslutad av andra Antidopingorganisationer ska prövas enligt
artikel 4.4 och ISTUE.]
72
[Kommentar till artikel 15.3: När sådant beslut från ett organ som inte är Signatär
endast delvis är förenlig med Koden ska ADSE eller SF försöka erkänna beslutet i
enlighet med Kodens principer. Om det t.ex. i en Kodförenlig process fastslagits att
Idrottsutövare begått en dopingförseelse genom förekomst av Förbjuden substans
men Avstängningstiden är kortare än vad Koden föreskriver, bör ADSE bekräfta att
dopingförseelse begåtts och genomföra en prövning enligt artikel 8 för att fastställa
om längre Avstängningstid ska åläggas. En Signatärs erkännande av beslut eller
dess beslut att inte erkänna ett beslut enligt artikel 15.3 får överklagas enligt artikel
13.]
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ARTIKEL 17

UTBILDNING

ADSE ska planera, verkställa, utvärdera och främja Utbildning enligt kraven i artikel
18.2 i Koden och enligt ISE.

ARTIKEL 18

SF:s SÄRSKILDA SKYLDIGHETER

18.1 SF och SF:s medlemmar ska följa detta reglemente, Koden och de
Internationella standarderna som följer av SF:s medlemsförpliktelser enligt RF:s
stadgar.
Alla SF och SF:s medlemmar ska inkludera i policys, regler och program
nödvändiga bestämmelser för att erkänna ADSE:s behörighet och skyldigheter för
att verkställa Sveriges nationella antidopingprogram och upprätthålla dessa
antidopingregler (inkluderat att genomföra Dopingkontroller) av Idrottsutövare och
annan Person under dess behörighet som specificerats i introduktionen till detta
reglemente (i avsnittet ” Syfte med detta reglemente”).
18.2 Varje SF ska acceptera och följa bestämmelserna i Sveriges nationella
antidopingprogram och detta reglemente som ett villkor för att erhålla ekonomiskt
eller annat stöd från RF, regeringen, SOK eller SPK. 73
18.3 Reglementet ska implementeras antingen direkt eller genom hänvisning i varje
SF:s regler så att SF, ADSE och behöriga bestraffningsorgan kan tillämpa reglerna i
reglementet direkt i förhållande Idrottsutövare och annan Person som omfattas av
SF:s behörighet.
18.4 Genom att detta reglemente antagits samt implementerats i SF:s regler ska SF
samarbeta och stödja ADSE:s funktion. De ska också verkställa, respektera och
erkänna beslut i enlighet med detta reglemente, inklusive beslut avseende påföljder
för Personer inom SF:s behörighet.
18.5 Alla SF ska vidta lämpliga åtgärder för att följa Koden, Internationella
standarder, och detta reglemente.
SF ska säkerställa att dopingförseelser på nationell nivå som upptäcks av SF
rapporteras till ADSE för Resultathantering i enlighet med ISRM.
18.6 SF ska föreskriva att Idrottsutövare och Idrottsutövarbiträden som deltar i
Tävling eller annan aktivitet som godkänts eller organiseras av SF eller SF- anslutna
[Kommentar till artikel 18.2: RF ska samarbeta med regeringen, SOK och SPK för att
säkerhetsställa erkännandet av ADSE och att tillämpningen av detta reglemente utgör en
förutsättning för ett SF:s mottagande av ekonomisk eller annat stöd från regeringen, SOK
eller SPK.]
73
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föreningar (eller IdrottsAB), och alla Idrottsutövarbiträden som associeras med
Idrottsutövaren, som villkor för att delta i Tävlingen eller aktiviteten, måste samtycka
till att vara bunden av detta reglemente och att acceptera Antidopingorganisations
resultathanteringsbehörighet enligt Koden.
18.7 SF ska till ADSE och berört ISF rapportera misstänkta dopingförseelser och
ska samarbeta med sådan Antidopingorganisation som har behörighet att
genomföra utredning.
18.8 SF ska föreskriva tävlingsregler för att förhindra att Idrottsutövarbiträden, vilka
utan giltig anledning Brukar Förbjudna substanser eller Förbjudna metoder,
assisterar Idrottsutövare som omfattas av ADSE:s eller SF:s behörighet.
18.9 SF måste genomföra antidopingutbildning i samarbete med ADSE.
18.10 ADSE ska övervaka SF-medlemmarnas efterlevnad av dessa
antidopningsregler och kan vid behov vidta lämpliga åtgärder i enlighet med RF:s
stadgar för att säkerställa sådan efterlevnad.
18.11 ADSE ska informeras om ett SF har underlåtit att följa, införa, upprätthålla och
genomdriva dessa antidopningsregler inom sitt kompetensområde.

ARTIKEL 19

IDROTTSUTÖVARES ANSVAR

19.1 Att ha vetskap om och uppfylla kraven i detta reglemente.
19.2 Att vara tillgänglig för Dopingkontroll när som helst. 74
19.3 Att ta ansvar, i antidopinghänseende, för vad som intas och Brukas.
19.4 Att informera medicinsk personal om Förbjudna substanser och Förbjudna
metoder inte får användas och att ta ansvar för att ingen erhållen medicinsk
behandling bryter mot detta reglemente.
19.5 Att upplysa ADSE och berört ISF om beslut avseende att Idrottsutövaren
begått en dopingförseelse under de senaste tio (10) åren, vilket beslut meddelats av
en organisation som inte är Signatär

[Kommentar till artikel 19.2: Med vederbörlig hänsyn till Idrottsutövares mänskliga
rättigheter och rätt till integritet, finns det legitima antidopingskäl som ibland kräver
Provtagning sena kvällar eller tidiga morgnar. Det är till exempel känt att vissa Idrottsutövare
använder små mängder EPO dessa tidpunkter för att det inte ska kunna ge utslag på
morgonen.]
74
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19.6 Att samarbeta med Antidopingorganisationer som utreder dopingförseelser.

ARTIKEL 20

IDROTTSUTÖVARBITRÄDENS ANSVAR

20.1 Att ha vetskap om och uppfylla kraven i detta reglemente.
20.2 Att bidra till goda värderingar hos Idrottsutövare gällande attityden till
antidoping.
20.3 Att upplysa ADSE och berört ISF om beslut avseende att Idrottsutövare begått
en dopingförseelse under de senaste tio (10) åren, vilket beslut meddelats av en
organisation som inte är Signatär.
20.4 Att samarbeta med Antidopingorganisationer som utreder dopingförseelser.
20.5 Idrottsutövarbiträden ska inte Bruka eller Inneha Förbjuden substans eller
Förbjuden metod utan skälig anledning.

ARTIKEL 21

ANSVAR FÖR ANNAN PERSON SOM
OMFATTAS AV REGLEMENTET

21.1 Att ha vetskap om och uppfylla kraven i detta reglemente.
21.2 Att upplysa ADSE och berört ISF om beslut avseende att Idrottsutövare begått
en dopingförseelse under de senaste tio (10) åren, vilket beslut meddelats av en
organisation som inte är Signatär.
21.3 Att samarbeta med Antidopingorganisationer som utreder dopingförseelser.
21.4 Att inte Bruka eller Inneha Förbjuden substans eller Förbjuden metod utan
skälig anledning.

ARTIKEL 22

TOLKNING AV KODEN

22.1 Kodens officiella text ska upprätthållas av WADA och ska offentliggöras på
engelska och franska. Vid konflikt mellan den engelska och franska versionen, ska
den engelska versionen gälla.
22.2 De kommentarer som återfinns i anslutning till vissa bestämmelser i Koden ska
användas vid tolkningen av Koden.
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22.3 Koden ska tolkas autonomt och inte med hänvisning till gällande lag eller andra
föreskrifter hos Signatärer eller regeringar.
22.4 Rubriker och underrubriker i Koden är endast till för att underlätta läsningen
och utgör inte del av, eller ska användas för tolkningen av, reglerna i Koden.
22.5 Där begreppet ”dagar” används i Koden eller Internationell standard, menas
kalenderdagar om inget annat angivits.
22.6 Koden ska inte tillämpas retroaktivt i ärenden som pågår när Koden
accepterats av Signatär och implementerats i sådan parts regler. Dopingförseelser
som begåtts före Koden trätt i kraft ska dock anses utgöra en ”första
dopingförseelse” eller ”andra dopingförseelse” vid bestämmande av påföljd enligt
artikel 10 för förseelser som begåtts efter Koden trätt i kraft.
22.7 Syftet, omfattningen och organisation av världsantidopingprogrammet enligt
Koden samt bilagorna 1 (definitioner) och 2 (exempel på tillämpning av artikel 10) till
Koden, ska anses utgöra integrerade delar av Koden.

ARTIKEL 23

SLUTLIGA BESTÄMMELSER

23.1 Detta reglemente har fastställts av extra RF-stämma och ADSE:s
bolagstämma. För ändring av reglementet krävs beslut av både RF:s stämma och
ADSE:s bolagsstämma eller, när stämmorna inte är samlade, respektive styrelse.
23.2 Detta reglemente har antagits enligt tillämpliga regler i Koden och
Internationella standarder och ska tolkas i enlighet med bestämmelserna i Koden
och de Internationella standarderna. Koden och Internationella standarder utgör en
integrerad del av detta reglemente och ska ha företräde vid regelkonflikt.
23.3 Inledningen och Bilaga 1 utgör en integrerad del av reglementet.
23.4 De kommentarer som återgetts i anslutning till bestämmelserna ovan ska
användas vid tolkningen av reglementet.
23.5 Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2021 (Ikraftträdandedagen).
23.6 Reglementet ska inte tillämpas retroaktivt i ärenden som inletts före
Ikraftträdandedagen. I ärenden som inletts före Ikraftträdandedagen, eller som
inletts därefter men som gäller förseelse som begåtts dessförinnan, ska i stället de
materiella regler tillämpas som gällde när förseelsen begicks. Om det är lämpligt
med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet får behörigt organ dock – i
enlighet med principen “lex Mitior” – tillämpa senare gällande, för den enskilde mer
förmånliga, regler. I detta avseende ska de tidsperioder inom vilka tidigare
förseelser kan beaktas vid prövning av upprepade förseelser enligt artikel 10.9.4 och
preskriptionsregeln enligt artikel 16 anses utgöra processuella regler, och därmed
tillämpas retroaktivt vid sidan av övriga processuella regler i detta reglemente.
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(Artikel 16 ska dock tillämpas retroaktivt endast om annars tillämplig preskriptionstid
inte redan hade löpt ut före Ikraftträdandedagen.)
Dopingförseelser som begåtts före Ikraftträdandedagen ska anses utgöra en ”första
dopingförseelse” eller ”andra dopingförseelse” vid bestämmande av påföljd för
förseelser som begåtts efter Ikraftträdandedagen enligt artikel 10.
23.7 Vistelserapporteringsbrist enligt artikel 2.4 (oavsett om det rört sig om
rapporteringsbrist eller bomkontroll, så som begreppen definieras i IRSM) som
inträffat före Ikraftträdandedagen ska föras vidare och kan åberopas före utgången, i
enlighet med ISRM, dock inte längre än tolv (12) månader efter att det inträffat.
23.8 I de fall där slutligt bestraffningsbeslut om dopingförseelse meddelats före
Ikraftträdandedagen, men där Idrottsutövaren eller annan Person alltjämt avtjänar
Avstängning, får berörd Person hos den Antidopingorganisation som hade
Resultathanteringsansvar i fråga om den aktuella förseelsen ansöka om att
avstängningstiden ska sättas ned med hänvisning till detta reglemente. Sådan
ansökan måste ges in innan Avstängningen löpt ut. Beslut i anledning av sådan
ansökan får överklagas enligt artikel 13.2. Detta reglemente ska inte tillämpas när
slutligt beslut om dopingförseelse meddelats och Avstängningstiden har löpt ut.
23.9 När Avstängningstid för en andra förseelse ska bestämmas enligt artikel
10.9.1, och påföljd för den första förseelsen fastställdes enligt regler som gällde före
Ikraftträdandedagen, ska i stället beaktas den Avstängningstid som hade bestämts
om detta reglemente hade tillämpats även på den första förseelsen. 75
23.10 Ändringar i Dopinglistan och Tekniska dokument som avser substanser eller
metoder på Dopinglistan ska inte, såvida annat inte anges, tillämpas retroaktivt.
Idrottsutövare eller annan Person som alltjämt verkställer en Avstängning som avser
tidigare Förbjuden substans eller Förbjuden metod, vilken substans eller metod
tagits bort från Dopinglistan, får hos den Antidopingorganisation som hade
Resultathanteringsansvar i fråga om den aktuella förseelsen ansöka om nedsättning
av Avstängning med hänvisning till att substansen eller metoden tagits bort från
Dopinglistan.

[Kommentar till artikel 23.8: Bortsett från den situation som beskrivs i artikel 23.8, får inte
detta reglemente tillämpas för att ändra bedömningen av tidigare förseelser, där slutligt
beslut om dopingförseelse beslutats före Ikraftträdandedagen och den ålagda
Avstängningsperioden avtjänats,
75
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Bilaga 1:

Definitioner 76

ADAMS: Antidopingadministrations- och hanteringssystemet är ett webbaserat
databashanteringsverktyg för att föra in, lagra, dela och anmäla information utformat för att
bistå intressenter och WADA i deras antidopingoperationer med beaktande av tillämplig
dataskyddslagstiftning.
ADSE: Den operativa antidopingverksamheten bedrivs i Antidopingstiftelsen genom
stiftelsens helägda bolag Antidoping Sverige AB, ADSE, som är svensk idrotts NADO.
ADSE är det organ som har det övergripande ansvaret för reglementet. Av 13 kap RF:s
stadgar framgår ADSE:s ansvar och åligganden.
Antidopingaktivitet: Antidopingutbildning och information, dopingprovplanering,
upprätthållande av en Registrerad kontrollpool, administration av Idrottsutövares biologiska
pass, genomförande av Dopingkontroll, organisering av Prover, insamling av information
och genomförande av utredning, behandling av ansökningar angående Medicinsk dispens,
Resultathantering, övervakning och uppföljning av införda Konsekvenser samt alla andra
aktiviteter relaterade till antidoping som ska utföras av, eller på uppdrag av, en
Antidopingorganisation, i enlighet med Koden och/eller de Internationella standarderna.
Antidopingorganisation: WADA eller en Signatär som är ansvarig för att anta regler för att
initiera, implementera eller verkställa varje del av Dopingkontrollprocessen. Detta inkluderar
till exempel Internationella Olympiska Kommittén, Internationella Paralympiska Kommittén,
andra Storevenemangsorganisationer som utför Dopingkontroller på sina Evenemang, ISF
och NADO:n.
Atypiskt passresultat: Rapport benämnd Atypiskt passresultat enligt tillämplig Internationell
standard.
Atypiskt resultat: Rapport från ett WADA-ackrediterat laboratorium eller annat av WADA
godkänt laboratorium, där rapporten kräver fortsatt utredning enligt ISL eller annat tillämpligt
Tekniskt dokument innan det avgörs om det är ett Positivt analysresultat.
Avsaknad av betydande fel eller försummelse: Idrottsutövare eller annan Person visar att
hens Fel eller försummelse, med beaktande av samtliga omständigheter samt de kriterier
som gäller för att visa Avsaknad av fel eller försummelse, inte var betydande i förhållande till
dopingförseelsen. Med undantag för Skyddsvärd person eller Motionsidrottsutövare måste,
såvitt avser överträdelse av artikel 2.1, Idrottsutövare också visa hur den Förbjudna
substansen kommit in i Idrottsutövarens kropp.
Avsaknad av fel eller försummelse: Idrottsutövare eller annan Person som visar att hen inte
visste eller misstänkte, och rimligen inte ens med yttersta aktsamhet hade kunnat veta eller
misstänka, att hen Brukat eller administrerat Förbjuden substans eller Förbjuden metod eller
på annat sätt överträtt en antidopingregel. Med undantag för Skyddsvärd person eller
Motionsidrottsutövare måste, såvitt avser överträdelse av artikel 2.1, Idrottsutövare också
visa hur den Förbjudna substansen kommit in i Idrottsutövarens kropp.
Avstängning: Se Konsekvenser av dopingförseelser nedan.

76 Kommentar till Definitioner: Definierade termer ska inkludera dess plural- och ägandeform,
samt vid användning i andra ordformer.
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Avvikande passresultat: Rapport om Avvikande passresultat enligt vad som anges i
tillämplig Internationell standard.
Bruk: Varje form av nyttjande, användning, injicering eller konsumtion av Förbjuden
substans eller Förbjuden metod.
CAS: Idrottens skiljedomstol.
Delegerad tredje part: Varje Person som ADSE delegerar hela eller delar av
Dopingkontrollprocessen eller Utbildningsprogram inom antidoping till. Detta inkluderar,
men är inte begränsat till, tredje part eller andra Antidopningsorganisationer som utför
Provtagning eller andra Dopningskontrolltjänster eller Utbildningsprogram inom antidoping,
eller individer som tjänstgör som oberoende leverantörer och som utför
Dopingkontrolltjänster för ADSE (t.ex. dopingkontrollfunktionärer eller biträden som inte är
anställda). Denna definition inkluderar inte CAS.
Deltagare: Idrottsutövare eller Idrottsutövarbiträde.
Diskvalifikation: Se Konsekvenser av dopingförseelser nedan.
DoN: Dopingnämnden. DoN väljs av RF-stämman men är ett av RS oberoende organ.
Enligt 13 kap. 7 § RF:s stadgar ska DoN som första instans pröva bestraffningsärenden
enligt detta reglemente.
Dopingkontroll: De delar av Dopingkontrollprocessen som inkluderar dopingprovplanering,
insamlande och hantering av Prov samt transport av Prov till laboratorium.
Dopingkontrollprocess: Alla steg och processer från dopingprovplanering till slutligt beslut
efter överklagande och verkställighet av Konsekvenser, inklusive alla steg och processer
däremellan, inklusive men inte begränsat till, Dopingkontroll, utredningar,
vistelserapportering, Medicinska dispenser, Provtagning och Provbehandling,
laboratorieanalys, Resultathantering och utredningar eller prövningar relaterade till
förseelser enligt artikel 10.14 (status under Avstängning eller Interimistisk avstängning).
Dopinglistan: Listan med Förbjudna substanser och Förbjudna metoder.
Evenemang: En serie av enstaka Tävlingar genomförda tillsammans under ett ansvarigt
styrande organ (t.ex. Olympiska spelen, världsmästerskap arrangerad av ett ISF eller
Panamerikanska mästerskapen).
Evenemangsperiod: Tiden mellan början och slutet av ett Evenemang i enlighet med vad
som bestämts av styrande organ för Evenemanget.
Evenemangsplats: De platser som av styrande organ utsetts för Evenemang.
Fel: Fel utgörs av underlåtenhet att följa skyldighet eller en brist i den aktsamhet som är
rimlig i en viss given situation. Vid bedömningen av i vilken utsträckning en Idrottsutövare
eller annan Person gjort sig skyldig till Fel ska beaktas t.ex. Idrottsutövarens eller annan
Persons erfarenhet, om Idrottsutövaren eller annan Person är en Skyddsvärd person,
särskilda omständigheter såsom funktionsnedsättning, den risk som Idrottsutövaren borde
ha uppfattat och den aktsamhet och den undersökning Idrottsutövaren visat och
genomfört med hänsyn till den risk som borde ha uppfattats. Vid bedömningen av i vilken
utsträckning en Idrottsutövare eller annan Person gjort sig skyldig till Fel ska endast beaktas
omständigheter som är konkreta och relevanta för att förklara Idrottsutövarens eller annan
Persons avvikelse från förväntad aktsamhet. Följaktligen ska t.ex. vare sig det förhållandet
att en Idrottsutövare skulle förlora möjligheten att tjäna mycket pengar under en
Avstängningsperiod, att Idrottsutövaren endast har en kort återstående karriär eller tävlings-
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säsongsschemat inte beaktas vid bedömningen av om Avstängning ska sättas ned enligt
artikel 10.6.1 eller 10.6.2. 77
Förbjuden metod: Metod som angetts som förbjuden i Dopinglistan.
Förbjuden substans: Substans, eller substansklass, som angetts som förbjuden i
Dopinglistan.
Försvårande omständigheter: Omständigheter med anknytning till, eller handlingar utförda
av, en Idrottsutövare eller annan Person, som kan utgöra skäl för en längre Avstängningstid
än standardpåföljden. Sådana omständigheter och handlingar utgörs bl.a. av, men är inte
begränsade till, följande: Idrottsutövarens eller annan Persons Bruk eller Innehav av flera
Förbjudna substanser eller Förbjudna metoder, Bruk eller Innehav av Förbjuden substans
eller Förbjuden metod vid flertalet tillfällen, eller att flera andra dopingförseelser begåtts; att
en normal individ sannolikt kan dra nytta av de prestationshöjande effekterna av
dopingförseelsen längre än den annars tillämpliga Avstängningstiden; att Idrottsutövaren
eller annan Person agerat vilseledande eller obstruerande för att undvika upptäckt eller
beslut om dopingförseelse; eller att Idrottsutövaren eller annan Person gjort sig skyldig till
Manipulation under Resultathanteringen eller den rättsliga prövningen. För att undvika
missförstånd ska klargöras att de omständigheterna och beteenden som angetts ovan
endast utgör exempel, och att andra liknande omständigheter eller beteenden också kan
motivera en längre Avstängningstid.
Försök: Avsiktlig medverkan i ett agerande som utgör ett väsentligt steg i ett handlande
avsett att utmynna i en dopingförseelse. Ett Försök utgör dock inte ensamt en
dopingförseelse om Personen avbryter Försöket innan det upptäcks av en utomstående
part som inte deltar i Försöket.
Gränsvärde: Tröskelvärdet för ett ämne i ett Prov som, när det överskrids, kräver att ett
Positivt analysresultat rapporteras enligt definitionen i ISL.
Icke förbindande avtal: Vid tillämpningen av artiklarna 10.7.1.1 och 10.8.2, ska ett skriftligt
avtal mellan en Antidopingorganisation och en Idrottsutövare eller annan Person göra det
möjligt för utövaren eller annan Person att tillhandahålla information till
Antidopingorganisationen inom en definierad tidsbegränsad ram, baserat på en förståelse
att den information som tillhandahålls av utövaren eller annan Person inom detta ramverk,
inte får användas mot utövaren eller annan Person av Antidopingorganisationen i en
Resultathanteringsprocess under Koden, om en överenskommelse om Väsentlig
medverkan eller en påföljdsuppgörelse inte fullgörs, och att informationen inom detta
ramverk inte får användas mot Antidopingorganisationen av utövaren eller annan Person i
en Resultathanteringsprocess under Koden. Ett sådant avtal ska inte hindra
Antidopingorganisationen, utövaren eller annan Person från att använda information eller
bevis som erhållits från någon annan källa utanför den tidsbegränsade ram som beskrivits i
avtalet.
Idrottsutövarbiträde: Coach, tränare, manager, agent, lagledare, funktionär, läkare,
paramedicinsk personal, förälder eller annan Person som arbetar med, behandlar eller
biträder en Idrottsutövare som deltar i eller förbereder sig för Tävling.

[Kommentar till Fel: Kriterierna för att bedöma i vilken utsträckning Idrottsutövare gjort sig
skyldig till Fel är desamma enligt alla artiklar där Fel ska övervägas. Enligt artikel 10.6.2 ska
dock påföljd inte reduceras om det inte kan fastställas att det var Avsaknad av betydande fel
eller försummelse i fråga om berörd Idrottsutövare eller annan Person.]
77
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Idrottsutövare: Person som tävlar inom idrott på internationell nivå (enligt varje ISF:s
definition), eller på nationell nivå (enligt varje NADO:s definition). Antidopingorganisation får
tillämpa antidopingregler på en Idrottsutövare som varken är Internationell eller Nationell
idrottsutövare, och således bestämma att sådan utövare är att anse som Idrottsutövare. I
fråga om Idrottsutövare som varken är Internationell eller Nationell idrottsutövare får
Antidopingorganisation välja att: utföra begränsad Dopingkontroll eller ingen Dopingkontroll
alls; analysera Prov utifrån en begränsad del av listan över Förbjudna substanser; kräva
begränsad eller ingen vistelserapportering; eller inte kräva Medicinsk dispens i förväg. Om
en Idrottsutövare, som en Antidopingorganisation har valt att ha Dopingkontrollbehörighet
över, och som tävlar under internationell och nationell nivå, begår en dopingförseelse enligt
artikel 2.1, 2.3 eller 2.5 måste dock Konsekvenserna enligt Koden tillämpas. Såvitt avser
artikel 2.8 och 2.9, och såvitt avser antidopinginformation och Utbildning, är varje Person
som tävlar i idrott under en Signatärs behörighet, regering, eller annan idrottsorganisation
som accepterat Koden att anse som en Idrottsutövare.78
Idrottsutövares biologiska pass: Program och metoder för att samla in och jämföra
information som beskrivs i ISTI och ISL.
Individuell idrott: Idrott som inte är Lagidrott.
Innehav: Faktiskt, fysiskt Innehav, eller konstruerat Innehav (vilket ska anses föreligga
endast om Personen har ensam kontroll eller avser att utöva kontroll över den Förbjudna
substansen eller Förbjudna metoden eller de utrymmen där Förbjuden substans eller
Förbjuden metod finns); såvida Personen inte har ensam kontroll över den Förbjudna
substansen eller Förbjudna metoden eller de utrymmen där Förbjuden substans eller
Förbjuden metod finns ska dock konstruerat Innehav anses föreligga endast om Personen
kände till förekomsten av den Förbjudna substansen eller Förbjudna metoden och avsåg att
utöva kontroll över den. Dopingförseelse enbart grundad på Innehav ska dock inte anses
föreligga om Personen, innan Personen fått information av något slag om att hen begått en
dopingförseelse, vidtagit konkreta åtgärder som visar att Personen aldrig avsett att Inneha
och tillbakaträtt från Innehavet genom att uttryckligen ange detta till en
Antidopingorganisation. Oavsett om annat anges i denna definition, ska köp (inklusive köp
som sker elektroniskt eller på annat sätt) av Förbjuden substans eller Förbjuden metod
anses utgöra Innehav av den Person som gör köpet. 79
Inom tävling: Tidsperiod från klockan 23.59 dagen före Tävling, vilken Idrottsutövare är
anmäld till att delta i, till och med slutet på Tävlingen och Provtagningsproceduren med
78 [Kommentar till Idrottsutövare: Individer som deltar inom idrott kan delas in i följande fem
kategorier: 1) Internationell idrottsutövare, 2) Nationell Idrottsutövare, 3) individer som inte är
Internationell eller Nationell idrottsutövare men som ISF eller n NADO:n har beslutat att ha
behörighet över, 4) Motionsidrottsutövare, och 5) individer där inget ISF eller NADO har, eller
har valt att ha, behörighet över. Alla Internationella och Nationella idrottsutövare omfattas av
Kodens antidopingregler, där de närmare definitionerna av Internationell och nationell
idrottsnivå bestäms enligt antidopingreglerna hos ISF respektive NADO:n.]
79 [Kommentar till Innehav: Enligt denna definition ska anabola steroider som återfunnits i en
Idrottsutövares bil utgöra en förseelse såvida inte Idrottsutövaren styrker att någon annan
använt bilen; om så är fallet måste Antidopingorganisation styrka att, även om
Idrottsutövaren inte hade ensam kontroll över bilen, Idrottsutövaren kände till, och avsåg att
utöva kontroll över, anabola steroiderna. På motsvarande sätt måste, om anabola steroider
återfunnits i t.ex. ett gemensamt medicinskåp hemma hos Idrottsutövaren och dennes
partner, Antidopingorganisation styrka att Idrottsutövaren kände till att anabola steroiderna
fanns i skåpet och att Idrottsutövaren avsåg att utöva kontroll över dem. Att köpa en
Förbjuden substans utgör i sig Innehav även när exempelvis produkten inte anlänt, mottas
av annan eller skickas till en tredje parts adress.]

68
anknytning till Tävlingen. WADA får dock godkänna en alternativ definition för viss idrott
förutsatt att berört ISF lämnat en godtagbar motivering för ett sådant behov. Vid sådant
godkännande ska den alternativa definitionen följas av alla
Storevenemangsorganisationer. 80
Institutionellt oberoende: Bestraffningsorgan som prövar överklaganden ska vara
Institutionellt oberoende från den Antidopningsorganisation som har ansvaret för
Resultathantering. De får därför inte på något sätt administreras av, vara anslutna till eller
styras av den Antidopingorganisation som har ansvar för Resultathantering.
Interimistisk avstängning: Se Konsekvenser av dopingförseelser nedan.
Interimistisk förhandling: Skyndsam och förenklad förhandling som hålls före förhandling
enligt artikel 8 och där Idrottsutövaren, för att uppfylla syftena enligt artikel 7.4.3, kan delges
och ges möjlighet att yttra sig skriftligt eller muntligt. 81
Internationell idrottsutövare: Idrottsutövare som deltar i idrott på internationell nivå, såsom
det definierats av berört ISF i enlighet med ISTI. 82
Internationell standard: Standard antagen av WADA som komplement till Koden. Om en
Internationell standard (till skillnad från annan alternativ standard, praxis eller procedur) följs
ska detta vara tillräckligt för att fastslå att den procedur som den Internationella standarden
är avsedd att reglera har genomförts korrekt. Internationell standard ska inkludera alla
Tekniska dokument som utfärdats i enlighet med den Internationella standarden. ADSE får
utfärda anvisning för tillämpning av Internationell standard. Varje sådan anvisning ska vara i
överensstämmelse med Internationell standard samt Koden. I händelse av konflikt mellan
anvisning utfärdad av ADSE och Internationell standard och Koden, ska den Internationella
standarden och Koden ha företräde.
Internationellt evenemang: Evenemang eller Tävling där Internationella Olympiska
Kommittén, Internationella Paralympiska Kommittén, ISF, Storevenemangsorganisation
eller annan internationell idrottsorganisation antingen är styrande organ för Evenemanget
eller utser de tekniska funktionärerna för Evenemanget.
ISCCS: Internationell standard för efterlevnad av Kodens krav av Signatärer.

[Kommentar till Inom tävling: Att ha en allmänt accepterad definition av Inom tävling
säkerställer en större grad av harmonisering mellan Idrottsutövare inom alla idrotter,
eliminerar eller minskar förvirring bland utövare när det gäller den relevanta tidsperioden för
Provtagning Inom tävling, förhindrar oavsiktliga Positiva analysresultat mellan Tävlingar
under ett Evenemang och hjälper till att förhindra de möjliga prestationsförbättrande
fördelarna med ämnen som är förbjudna Utom tävling, vilket också har en effekt under
Tävlingsperioden.]
80

[Kommentar till Interimistisk förhandling: Interimistisk förhandling utgör bara ett preliminärt
förfarande vilket inte måste innebära en fullständig genomgång av de faktiska
omständigheterna i ärendet. Efter interimistisk förhandling har idrottsutövaren fortfarande rätt
till en fullständig förhandling i sak avseende omständigheterna i ärendet. Detta ska skiljas
från en ”skyndsam förhandling” enligt artikel 7.4.3, vilket är en fullständig förhandling i sak
som ska genomföras inom begränsade tidsramar.]
81

[Kommentar till Internationell idrottsutövare: Enligt ISTI får ISF fastställa de kriterier som
ska klassificera Idrottsutövare som Internationella idrottsutövare, t.ex. genom ranking,
deltagande i vissa Internationella evenemang, licenstyp etc. ISF måste dock offentliggöra
dessa kriterier på ett tydligt och kortfattat sätt så att Idrottsutövare snabbt och enkelt kan
förvissa sig om när de kommer klassificeras som Internationell idrottsutövare. Om kriterierna
exempelvis inkluderar deltagande i vissa Internationella evenemang så måste ISF
offentliggöra en lista med dessa Internationella evenemang.]
82
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ISE: Internationell standard för Utbildning.
ISF: Internationellt specialidrottsförbund.
ISL: Internationell standard för laboratorier.
ISPPPI: Internationell standard för skydd av privatliv och personuppgifter.
ISRM: International standard for Results Management. För svensk översättning gäller
Föreskrift för resultathantering som fastställts av RS och ADSE. Föreskrift för
resultathantering ska vara i överenstämmelse med ISRM. I händelse av konflikt mellan
Föreskrift för resultathantering och ISRM samt Koden, ska ISRM och Koden ha företräde.

ISTI: Internationell standard för Dopingkontroll och utredning.
ISTUE: International standard for Therapeutic Use Exemption. För svensk översättning

gäller Föreskrift för medicinsk dispens som har fastställts av RS och ADSE. Föreskrift för
medicinsk dispens ska vara i överenstämmelse med ISTUE. I händelse av konflikt mellan
Föreskrift för medicinsk dispens och ISTUE samt Koden, ska ISTUE och Koden ha
företräde.
Koden: Världsantidopingkoden.
Konsekvenser av dopingförseelser (“Konsekvenser”): Om Idrottsutövare eller annan Person
bryter mot antidopingreglerna kan detta få en eller flera av följande Konsekvenser:
(a) Diskvalifikation avser att Idrottsutövares resultat i viss Tävling eller Evenemang
ogiltigförklaras med därpå följande Konsekvenser såsom förlust av medalj, poäng och pris;
(b) Avstängning avser att Idrottsutövare eller annan Person på grund av dopingförseelse är
förbjuden under viss tid att delta i Tävling eller annan aktivitet enligt artikel 10.14;
(c) Interimistisk avstängning avser att Idrottsutövare eller annan Person tillfälligt, före slutligt
beslut vid förhandling enligt artikel 8, är förbjuden att delta i Tävling eller aktivitet;
(d) Ekonomiska Konsekvenser avser ekonomisk påföljd ålagd på grund av dopingförseelse
eller för att ersätta kostnader hänförliga till dopingförseelse; och
(e) Offentlig publicering avser sådan publicering eller förmedling av information till
allmänheten eller till andra Personer än de som har rätt att få tidigare underrättelse enligt
artikel 14.
Lag i Lagidrotter kan också bli föremål för Konsekvenser enligt artikel 11.
Kontaminerad produkt: Produkt som innehåller en Förbjuden substans som inte finns
angiven på produktens förpackning och inte heller kan upptäckas vid en rimlig
internetsökning.
Kontrollpool: Av ADSE i Dopingkontrollsyfte fastställd grupp av Idrottsutövare eller annan
Person, och som utgör ett komplement till Registrerad kontrollpool. ADSE och RS
föreskriver gemensamt vad som ska gälla för sådan Kontrollpool.
Lagidrott: Idrott där det är tillåtet att byta ut spelare under Tävling.
Manipulation: Avsiktlig handling som undergräver Dopingkontrollprocessen, men som
annars inte omfattas av definitionen av Förbjuden metod. Manipulation omfattar, men är inte
begränsat till, att erbjuda eller acceptera mutor för att utföra eller underlåta att utföra en
handling, förhindra Provtagning, påverka eller omöjliggöra analysen av ett Prov, förfalska
dokument som överlämnats till en Antidopingorganisation eller DispK eller
bestraffningsorgan, förmå vittnen att avge falska vittnesmål, begå någon annan bedräglig
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handling mot Antidopingorganisationen eller bestraffningsorgan i syfte att påverka
Resultathanteringen eller åläggandet av Konsekvenser, och all annan liknande otillbörlig
påverkan, eller försök till otillbörlig påverkan under någon del av Dopingkontrollprocessen. 83
Markör: En förening, grupp av föreningar eller biologiska variabler som indikerar Bruk av
Förbjuden substans eller Förbjuden metod.
Medicinsk dispens: En Medicinsk dispens tillåter en Idrottsutövare med ett medicinskt
tillstånd att använda en Förbjuden substans eller Förbjuden metod, men endast om
villkoren i artikel 4.4 och ISTUE är uppfyllda.
Metabolit: Substans som skapas av en biotransformeringsprocess.
Minsta rapporteringsgräns: Lägsta uppskattade koncentration av en Förbjuden substans
eller dess Metaboliter eller Markörer i ett Prov, vid vilken WADA-ackrediterade laboratorier
inte ska rapportera relevant Prov som ett Positivt analysresultat.
Missbrukssubstans: Se artikel 4.2.3.
Motionsidrottsutövare: Idrottsutövare som inte vid prövningen eller de fem närmaste åren
före dopingförseelsen vare sig är eller varit Internationell eller Nationell idrottsutövare, eller i
en öppen kategori representerat nation vid ett Internationellt evenemang eller ingått i ISF:s
eller nationell Registrerad kontrollpool eller nationell Kontrollpool. ADSE har rätt att, efter
samråd med berört SF, föreskriva ytterligare begräsningar i fråga om vem som ska anses
vara Motionsidrottsutövare, där det som vägledande kriterier får beaktas bl.a. utövarnas
ålder eller om de:
•

tävlar regelbundet på annat än låg nivå,

•

är professionella eller annars uppbär ekonomisk ersättning för sitt utövande,

•

endast deltar i tävlingar av motionsevenemangskaraktär, eller

•
utövare.

enligt vedertagen uppfattning inom respektive idrottsgren anses vara sådana

Om utövaren är, eller inom berörd tid har varit, verksam på olika nivåer ska alltid de
bestämmelser tillämpas som gäller för den högsta tillämpliga nivån.
NADO: Nationell antidopingorganisation. Den enhet i respektive land som förordnats att
vara primärt behörigt organ och tilldelats ansvaret för att anta och implementera antidopingregler, styra Provtagningen, administrera kontrollresultat och genomföra Resultathantering
på nationell nivå. Om sådant förordnande ännu inte har beslutats av behörig offentlig
myndighet(er) så ska denna enhet vara landets Nationella Olympiska Kommitté eller den
kommittén utsett. I Sverige är NADO ADSE.
Nationell idrottsutövare: Idrottsutövare som deltar i idrott på nationell nivå, enligt kriterier
fastslagna av ADSE, i enlighet med ISTI. De fastställda kriterierna anges i RF:s och ADSE:s
fastställda Föreskrifter för nationell antidopingverksamhet, som utgör ett komplement till
detta antidopingreglemente och Internationella standarderna, och omfattar utövare som
83 [Kommentar till Manipulation: Den här artikeln innebär till exempel att det är förbjudet att
ändra identifieringsnumret på Dopingkontrollformulären under Provtagningen, bryta Bflaskan vid analysen av B-provet, ändra ett Prov genom att tillsätta ett främmande ämne,
eller skrämma eller försöka skrämma ett potentiellt vittne eller ett vittne som har lämnat ett
vittnesmål eller information i Dopingkontrollprocessen. Manipulation inkluderar otillbörligt
uppträdande som uppstår i samband med Resultathanteringsprocessen, se artikel 10.9.3.3.
Åtgärder som utgör del av en persons legitima försvar mot påståenden om dopingförseelse
ska dock inte anses utgöra Manipulation. Stötande beteende gentemot en
dopingkontrollfunktionär eller annan Person som är involverad i Dopingkontroll, som annars
inte utgör Manipulation, ska behandlas enligt idrottsorganisationernas disciplinregler.]
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ingår i nationell Registrerad kontrollpool, Kontrollpool samt utövare på hög tävlingsnivå som
omfattas av en lista som publiceras på ADSE:s hemsida.
Nationell Olympisk Kommitté: Organisation som erkänts av Internationella Olympiska
Kommittén. Benämningen Nationell Olympisk Kommitté ska även inkludera nationell
idrottsorganisation i de länder där den nationella idrottsorganisationen på
antidopingområdet ansvarar för uppgifter som annars typiskt sett åligger Nationell Olympisk
Kommitté. I Sverige är den Nationella Olympiska Kommittén SOK.
Nationellt evenemang:
Evenemang eller Tävling som:
a) inkluderar Internationella eller Nationella idrottsutövare och inte är ett Internationellt
evenemang;
b) utgör svenska mästerskapstävlingar (SM), eller motsvarande; eller
c) kvalificerar till deltagande i svenska mästerskapstävlingar (SM), eller motsvarande.
Oberoende observatörsfunktion: En grupp av WADA utsedda observatörer och/eller
revisorer som utövar tillsyn och ger råd om Dopingkontrollprocessen innan eller under
särskilt Evenemang och som rapporterar sina observationer som en del av WADA:s
utvärdering om efterlevnad av Kodens krav.
Offentlig publicering: Se Konsekvenser av dopingförseelser ovan.
Olovlig befattning: Sälja, ge, transportera, sända, leverera , eller fördela (eller Innehav i
sådant syfte) Förbjuden substans eller Förbjuden metod (antingen fysiskt eller på
elektroniskt eller annat sätt) från Idrottsutövare, Idrottsutövarbiträde eller annan Person som
omfattas av Antidopingorganisations behörighet till tredje person; undantaget dock sådan
befattning av godtroende medicinsk personal som innebär att Förbjuden substans används i
ett genuint lagligt medicinskt syfte eller för annat försvarligt ändamål, och inte heller
befattning med Förbjuden substans som inte är förbjuden Utom tävling såvida inte
omständigheterna sammantaget visar att sådan Förbjuden substans inte är avsedd för ett
genuint lagligt medicinskt syfte eller är avsedd att höja den idrottsliga prestationsförmågan.
Operationellt oberoende: Det betyder att: (1) styrelseledamöter, anställda, förtroendevalda,
konsulter eller motsvarande i Antidopningsorganisationen med ansvar för
Resultathantering, eller anknutna organisationer (t.ex. medlemsföreningar eller förbund),
eller någon Person som är involverad i utredningen och förhandsutredningen av ärendet,
inte får utses som ledamot av och/eller sekreterare (i den utsträckning sekreteraren är
involverad i beslutsprocessen och/eller utformandet av beslutet) av bestraffningsorgan till
Antidopingorganisationen som är ansvarig för Resultathantering, och (2)
bestraffningsorganen ska kunna genomföra prövnings-och beslutsprocessen utan
inblandning av Antidopingorganisationen eller annan tredje part. Syftet är att säkra att
bestraffningsorganens ledamöter eller andra involverade personer i bestraffningsorganens
beslutsprocess, inte också är involverade i utredningen av, eller beslut om att driva ärendet
vidare.
Person: Fysisk Person, förening, organisation eller annan enhet. Med förening avses även, i
förekommande fall, IdrottsAB.
Positivt analysresultat: En rapport från ett WADA-ackrediterat laboratorium eller annat
WADA-godkänt laboratorium som i enlighet med ISL, visar att ett Prov innehåller en
Förbjuden substans eller dess Metaboliter eller Markörer eller bevis för Bruk av en
Förbjuden metod.
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Prov eller provexemplar: Biologiskt material som insamlats under Provtagning. 84
Registrerad kontrollpool: Grupp av högprioriterade Idrottsutövare som på internationell nivå
bestämts av ISF och på nationell nivå av NADO, vilka är föremål för särskild Dopingkontroll
såväl Inom som Utom tävling som en del av ISF:s eller NADO:ns dopingprovplan och måste
därför vistelserapportera enligt artikel 5.5 i Koden och ISTI. ADSE:s Registrerade
kontrollpool definieras så som föreskrivet i artikel 5.5 i detta reglemente.
Resultathantering: Processen som inkluderar perioden mellan underrättelse enligt artikel 5 i
ISRM eller, i särskilda fall (t.ex. Atypiska analysresultat, Idrottsutövares biologiska pass,
vistelserapporteringsbrist), sådana åtgärder före underrättelse som uttryckligen anges i
artikel 5 i ISRM, till anmälan av misstänkt förseelse mot dopingreglerna och fram till att
ärendet slutligt avgjorts, inklusive prövning hos behöriga bestraffningsorgan (omfattande
även överklagandeinstans vid överklagande).
RF: Sveriges Riksidrottsförbund.
Riktad dopingkontroll: Urval av vissa Idrottsutövare för Dopingkontroll baserat på kriterier
som anges i ISTI.
RIN: RIN väljs av RF-stämman men är ett av RS oberoende organ. RIN prövar som högsta
organ inom svensk idrott ärenden enligt kapitel 14 och 15 RF:s stadgar, Idrottens
reglemente om otillåten vadhållning samt Idrottens antidopingreglemente.
RS: Riksidrottsstyrelsen.
Signatär: Organisation som accepterat Koden och är undertecknande part till Koden, på sätt
som anges i artikel 23 i Koden.
SF: Specialidrottsförbund som är medlem i RF.
Skyddsvärd person: Idrottsutövare eller annan fysisk Person som vid tidpunkten för
dopingförseelsen: (i) inte fyllt sexton (16) år; (ii) inte fyllt arton (18) år och inte ingår i en
Registrerad kontrollpool och aldrig tävlat i ett Internationellt evenemang i en öppen kategori;
eller (iii) av andra skäl än ålder har förlorat sin rättsliga handlingsförmåga enligt nationell
lagstiftning. 85
Specificerad metod: Se artikel 4.2.2.
Specificerad substans: Se artikel 4.2.2.
Storevenemangsorganisationer: Kontinentala organisationer bestående av Nationella
Olympiska Kommittéer och andra internationella fleridrottsorganisationer som är styrande
organ för kontinentala, regionala och andra Internationella evenemang.
Strikt ansvar: Regel som, vid tillämpning av artikel 2.1 och 2.2, föreskriver att det inte krävs
att Antidopingorganisation kan visa att Idrottsutövaren handlat med uppsåt, Fel,
försummelse eller medvetet Bruk för att fastställa dopingförseelse.

[Kommentar till Prov eller provexemplar: Det har ibland hävdats att insamling av blodprov
utgör en kränkning av vissa religiösa eller kulturella gruppers rättigheter. Det har fastställts
att det inte finns grund för detta påstående.]
84

[Kommentar till Skyddsvärd person: Koden behandlar Skyddsvärda personer annorlunda
än andra Idrottsutövare eller Personer under vissa omständigheter baserat på förståelsen att
utövaren eller annan Personer som är under en viss ålder eller har nedsatt intellektuell
förmåga kanske inte har den mentala förmåga som är nödvändig för att förstå och erkänna
förbuden i Koden. Det inkluderar, till exempel, en Paralympisk idrottsutövare som har
dokumenterad brist på rättslig förmåga på grund av nedsatt intellektuell förmåga. Termen
"öppen kategori" är avsedd att utesluta Tävlingar som är begränsade till junior- eller
åldersspecifika kategorier.]
85
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Tekniskt dokument: Ett dokument som antagits och publicerats av WADA, som innehåller
obligatoriska tekniska krav för specifika ämnen inom antidoping och som anges i en
Internationell standard.
Tillhandahållande: Att förse, tillföra, kontrollera, underlätta eller på annat sätt delta i annan
Persons Bruk eller Försök till Bruk av en Förbjuden substans eller Förbjuden metod. Denna
definition ska dock inte omfatta sådana handlingar som utförs av samvetsgrann medicinsk
personal och som innefattar en Förbjuden substans eller Förbjuden metod som används för
adekvata och medicinskt motiverade syften eller andra giltiga orsaker och ska inte heller
omfatta handlingar innefattande Förbjudna substanser som inte är förbjudna Utom tävling
såvida inte omständigheterna sammantagna visar att sådan Förbjuden substans inte är
avsedd för adekvata och medicinskt motiverade syften eller är avsedd att förbättra
idrottsprestationen.
Tävling: Enstaka lopp, match eller annan organiserad idrottstävling, t.ex. en basketmatch
eller 100-metersfinalen i friidrott i OS. Respektive ISF:s regler tillämpas för att avgöra om
etapplopp eller andra idrottsarrangemang där pris delas ut varje dag eller utifrån annan
uppdelning utgör Tävling eller Evenemang.
Underårig: Fysisk Person som inte fyllt arton (18) år.
UNESCO-konventionen: Den internationella konventionen mot doping inom idrotten som
antogs vid Unescos Generalkonferens, 33:e sessionen, den 19 oktober 2005, inklusive
varje ändring som antagits av anslutna medlemsstater och av konferensen för de parter
som anslutit sig till den internationella konventionen mot doping inom idrotten.
Utbildning: Den inlärningsprocess som syftar till att påverka värderingar och utveckla
beteenden som främjar och skyddar ”the spirit of sport” och förhindrar avsiktlig och
oavsiktlig doping.
Utom tävling: Varje tidsperiod som inte är Inom tävling.
Väsentlig medverkan: Enligt artikel 10.7.1 måste Person för att åberopa Väsentlig
medverkan: (1) i skriftligt utlåtande eller inspelad intervju lämna alla uppgifter hen känner till
om dopingförseelse eller andra prövningar som beskrivs i artikel 10.7.1.1 och (2) fullt ut
samarbeta vid utredning och prövning av varje ärende eller förhållande med anknytning till
sådana uppgifter, inklusive exempelvis att på begäran av Antidopingorganisation eller
bestraffningsorgan lämna vittnesmål vid förhandling. Vidare måste de uppgifter som lämnas
vara trovärdiga och utgöra en betydande del av ärende eller prövning som initierats eller,
om ärende eller prövning inte initierats, hade utgjort tillräcklig grund för sådant ärende.
WADA: Världsantidopingbyrån.

