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Doping
Kontrol Süreci
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Doping kontrolü için sizden her
zaman, her yerde idrar ve/veya
kan örneği alınabilir.

Doping Kontrol Görevlisi veya Eşlikçisi tarafından doping kontrolüne seçildiğinize dair bildirim yapılır. Hak ve
sorumluluklarınızı anladığınıza dair, bildirim formunu
imzalamanız istenir.

Doping kontrolü için derhal doping kontrol
istasyonuna gitmeniz gerekir.

Verilen idrar toplama kapları arasından
bir idrar kabı seçin.

• En az 90 ml idrar vermeniz gerekir.
• İdrar çıkışının açıkça gözlenebilmesi amacıyla
ellerden dirseklere, dizlerden göbek deliğine
kadar soyunmanız gerekir.
• Aynı cinsiyetten bir Doping Kontrol Görevlisi
veya Doping Kontrol Eşlikçisi idrar çıkışını doğrudan
gözlemler.

Verilen kitlerden birini seçin. Örneği
A ve B şişelerine tarif edildiği gibi
paylaştırın. İdrarı önce B şişesine, ilk
çizgiye kadar boşaltın. Sonra A şişesini
doldurun ve idrar kabında az bir miktar
idrar bırakın.
A ve B şişelerini sıkıca kapatıp
kilitleyin.

Doping Kontrol Görevlisi, analiz için
idrarın seyreltik olmadığından emin
olmak için örneğin özgül ağırlığını ölçer.
Eğer idrar fazla seyreltik ise, birkaç kez daha örnek
vermeniz istenebilir.

Doping Kontrol formunda;
• Kişisel bilgileriniz
• Son bir hafta içinde kullandığınız maddeler,
reçeteli veya reçetesiz ilaçlar ile besin destek
ürünleri
• Doping kontrol işlemi ile ilgili varsa söylemek
isteyebileceğiniz herhangi bir şey veya endişe
ettiğiniz konular yer alır.
• Form üzerindeki bilgilerin, kaydedilen
rakamların ve örnek kod numarasının
doğruluğunu kontrol ederek formu imzalayın ve
formun bir kopyasını alın.
Örnekler WADA tarafından akredite edilen bir laboratuvara
gönderilir. Sporcunun kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutulur
ve güvenliğin sağlanması için takip altına alınır.
A Örneği analiz edilir ve B Örneği, gerekli görüldüğü
takdirde analiz edilmek üzere güvenli bir ortamda saklanır.
Laboratuvar, sonuçları, ilgili Dopingle Mücadele Kuruluşuna
ve WADA’ya gönderir.

Daha fazlası için www.wada-ama.org

Doping
Kontrolünün

Bildirim anından Doping Kontrol
işleminin sonuna kadar her zaman
gözetim altında bulunmanız gerekir.

Haklarınız:
•

Bir temsilci ve varsa çevirmen
bulundurmak

•

Örnek alım işlemi hakkında daha
detaylı bilgi istemek
Doping Kontrol Görevlisi
tarafından onaylanan geçerli
nedenler doğrultusunda, doping
kontrol istasyonuna geç gitme
talebinde bulunmak

•

Engelli bir sporcuysanız, engel
durumunuza göre, örnek alım
işleminde değişiklik talep etmek

Sorumluluklarınız:
•

Bildirim yapıldığı andan doping
kontrol işlemi bitene kadar, Doping
Kontrol Görevlisinin / Eşlikçisinin her
daim görüş alanında olmak
Geçerli bir kimlik belgesi göstermek
Örnek alım işleminin gerektirdiği
kurallara riayet etmek, aksi bir
durum Dopingle Mücadele Kural
İhlali oluşturabilir
Gecikme için geçerli nedenler
olmadıkça, derhal doping kontrol
istasyonuna gitmek

DOPİNG KONTROL VİDEOSU
Bu broşürde verilen bilgilerin, öğretirken eğlendiren bir tekrarı için, aşağıdaki
adresten WADA’nın doping kontrol videosuna göz atabilirsiniz:

www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/doping-control-process-for-athletes

Buradaki bilgilerle Dünya Dopingle Mücadele Kuralları arasında herhangi bir tutarsızlık olması
durumunda, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları geçerli olacaktır. Bu bilgiler her an değişebilir.
Dopingle mücadele mevzuatının en güncel hali için daima bağlı olduğunuz Uluslararası
Federasyon, Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu ya da Ulusal Federasyonla iletişime geçiniz.
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