PRZEPISY ANTYDOPINGOWE MKOl
NA IGRZYSKA XXXII OLIMPIADY-TOKIO 2020 W 2021 ROKU
A. Przepisy antydopingowe MKOl
W dniu 11 lipca 2019 r. MKOl przedstawił przepisy antydopingowe mające zastosowanie do
Igrzysk XXXII Olimpiady-Tokio 2020 ("Igrzyska").
W związku z organizacją Igrzysk w 2021 roku, Przepisy Antydopingowe mające zastosowanie do
tych Igrzysk zostały zmienione w celu zapewnienia zgodności ze zaktualizowanym Światowym
Kodeksem Antydopingowym ("Kodeks") i Międzynarodowymi Standardami, które weszły
w życie 1 stycznia 2021 roku.
Przepisy Antydopingowe MKOl obowiązujące podczas Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020
("Przepisy Antydopingowe MKOl") oparte są na "Przepisach wzorcowych 2021 dla organizacji
dużych imprez sportowych" WADA, oparte na Kodeksie 2021. Kopie niniejszych Przepisów
Antydopingowych MKOl oraz aktualnie obowiązującego Kodeksu są dostępne, w języku
angielskim i francuskim, na stronie internetowej MKOl https://www.olympic.org/medical oraz
na stronie internetowej WADA http://www.wada-ama.org.
Należy pamiętać, że wszystkie terminy pisane kursywą w niniejszym liście mają takie samo
znaczenie jak w Przepisach Antydopingowych MKOl.
Do Państwa zakresu odpowiedzialności należy zapoznanie się z treścią Przepisów
Antydopingowych MKOl, niemniej jednak chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące
kwestie:
I. Role i zakresy odpowiedzialności
1. MKOl oddelegował niektóre ze swoich obowiązków w zakresie wdrażania kontroli
antydopingowej w związku z Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020 do Międzynarodowej Agencji
Badań ("ITA") zgodnie z Kodeksem i Przepisami Antydopingowymi MKOl. Delegacja ta obejmuje
m.in. analizę ryzyka, planowanie rozkładu kontroli dopingowych, wyłączeń dla celów
terapeutycznych ("TUE") oraz zarządzanie wynikami.
Niezależnie od powyższego, MKOl, jako sygnatariusz Kodeksu, pozostaje odpowiedzialny za
zgodność z Kodeksem wszystkich aspektów kontroli dopingowej prowadzonej przez ITA lub inne
osoby trzecie w imieniu MKOl podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.
2. Pomimo, że MKOl zachowuje kompetencje do przeprowadzania badań wszystkich
zawodników zgłoszonych do udziału w igrzyskach olimpijskich Tokio 2020 i jest instytucją
zarządzającą wynikami - w praktyce ITA będzie przeprowadzać kontrole antydopingowe
i prowadzić proces zarządzania wynikami w imieniu MKOl.

W zakresie, w jakim zarzuca się naruszenie przepisów antydopingowych, ITA złoży wniosek do
Wydziału Antydopingowego Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu ("Wydział
Antydopingowy CAS") w imieniu MKOl. Informujemy, że Wydział Antydopingowy CAS będzie
obecny podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.
II. Kontrola antydopingowa podczas igrzysk olimpijskich Tokio 2020
3. W okresie Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, wszystkie kontrole antydopingowe
przeprowadzane przez ITA będą prowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
WADA, w uzupełnieniu do Przepisów Antydopingowych MKOl.
Okres igrzysk olimpijskich Tokio 2020 określa się jako "okres rozpoczynający się w dniu otwarcia
wioski olimpijskiej na igrzyska olimpijskie Tokio 2020, tj. 13 lipca 2021 r., i kończący się w dniu
ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich Tokio 2020, tj. 8 sierpnia 2021 r.".
Okres Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 obejmuje okresy "w trakcie zawodów" (tj. "okres
rozpoczynający się o godz. 23:59 w dniu poprzedzającym zawody, w których zaplanowano udział
sportowca, a kończący się wraz z zakończeniem takich zawodów i procesu pobierania próbek w
związku z takimi zawodami") oraz "poza zawodami" (tj. każdy okres, który nie jest "w trakcie
zawodów"). Należy jednak zauważyć, że zgodnie z Kodeksem, WADA może zatwierdzić
alternatywną definicję danej dyscypliny sportowej, jeśli Federacja Międzynarodowa przedstawi
ważne uzasadnienie, że taka odmienna definicja jest niezbędna dla jej dyscypliny sportowej.
Jeśli WADA zatwierdzi tę alternatywną definicję, będzie ona stosowana przez MKOl w danej
dyscyplinie sportu. W oparciu o informacje otrzymane od WADA zatwierdzono alternatywną
definicję dla następujących dyscyplin sportowych na igrzyskach olimpijskich Tokio 2020:
jeździectwo i tenis.
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4. Podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 wszyscy zawodnicy będą musieli poddać się kontroli
antydopingowej zainicjowanej przez ITA w dowolnym czasie i miejscu, bez konieczności
wcześniejszego powiadomienia zawodników.
5. Organizacje antydopingowe, które chcą przeprowadzić kontrolę antydopingową
u zawodników podlegających ich jurysdykcji w okresie Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, proszone
są o kontakt z ITA i koordynację procesu przeprowadzania testów. Dotyczy to również okresu
przed zatwierdzeniem olimpijskiej karty identyfikacyjnej/tożsamości i akredytacyjnej tych
zawodników na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 oraz po zakończeniu ostatnich zawodów tych
zawodników na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.
III. Wyłączenia do celów terapeutycznych ("TUE")
6. Przypominamy, że zawodnik musi ubiegać się o TUE przed zażyciem jakiejkolwiek substancji
z Listy Substancji i Metod Zabronionych. Procedura ta jest wyjaśniona bardziej szczegółowo
w Przepisach Antydopingowych MKOl.

Wnioski o TUE w odniesieniu do okresu igrzysk olimpijskich Tokio 2020 powinny być składane
przede wszystkim za pośrednictwem antydopingowego systemu zarządzania i administracji
("ADAMS"). Pracownicy ITA odpowiedzialni za TUE będą dostępni w Poliklinice wioski
olimpijskiej oraz telefonicznie, aby pomóc zawodnikom i narodowym komitetom olimpijskim
("KKO") w procesie ubiegania się o TUE.
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7. Zachęca się wszystkie Federacje Międzynarodowe do przekazania swoich kompetencji do
decydowania, w pierwszej instancji, o sankcjach wynikających z naruszeń Przepisów
Antydopingowych MKOl, które miały miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020,
Wydziałowi Antydopingowemu CAS.
Na podstawie tej delegacji i w zakresie, w jakim zawodnik jest oskarżony o popełnienie
naruszenia przepisów antydopingowych, Federacja Międzynarodowa może przyłączyć się do
postępowania jako współwnioskodawca wraz z MKOl w celu zapewnienia, że sankcje nałożone
przez Wydział Antydopingowy CAS będą zgodne z obowiązującymi przepisami danej Federacji
Międzynarodowej. Ponadto poprzez udział w postępowaniu Federacja Międzynarodowa może
dążyć do tego, aby tymczasowe zawieszenia nałożone na sportowca w okresie igrzysk
olimpijskich Tokio 2020 miały nadal zastosowanie po okresie igrzysk olimpijskich Tokio 2020.
W zakresie, w jakim Federacja Międzynarodowa nie przekaże swojej jurysdykcji do decydowania
o sankcjach w pierwszej instancji Wydziałowi Antydopingowemu CAS, to Federacja
Międzynarodowa jest odpowiedzialna za wszczęcie postępowania przeciwko Sportowcowi,
któremu zarzuca się naruszenie przepisów antydopingowych na Igrzyskach Olimpijskich Tokio
2020 po okresie Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.
Każda Federacja Międzynarodowa zainteresowana dokonaniem takiej delegacji powinna jak
najszybciej skontaktować się z Wydziałem Antydopingowym CAS za pośrednictwem poczty
elektronicznej (antidoping@tas-cas.org).
B. Informacje o miejscu pobytu
W odniesieniu do informacji o miejscu pobytu, zawodnicy i ich odpowiednie KKO są zobowiązani
do upewnienia się, że należycie rozumieją swoje obowiązki wynikające z Przepisów
antydopingowych MKOl, w szczególności te wyszczególnione w Artykule 5.6 Przepisów
antydopingowych MKOl.
W celu ochrony uczciwości zawodników i zwiększenia skuteczności działań antydopingowych
podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 wszyscy zawodnicy, którzy są już zarejestrowani
w systemie miejsca pobytu, będą musieli dostarczyć wystarczające informacje (takie jak numery
budynków i pokoi w Wiosce Olimpijskiej, informacje o miejscu treningu i zakwaterowania dla
sportowców, którzy nie mieszkają w Wiosce Olimpijskiej), aby umożliwić ich łatwą lokalizację od
dnia otwarcia Wioski Olimpijskiej do dnia Ceremonii Zamknięcia Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020
włącznie. Zachęca się federacje międzynarodowe i poszczególne KKO do przypomnienia
zawodnikom z zarejestrowanych grup docelowych podlegających testom, jak ważne jest

zachowanie dokładnych i szczegółowych informacji o miejscu pobytu podczas Igrzysk
Olimpijskich Tokio 2020.
ADAMS będzie wykorzystywany w celu uzyskania dostępu do informacji o miejscu pobytu.
Ponadto KKO będą zobowiązane do przekazywania swoim zawodnikom informacji o miejscu
pobytu powiązanych z zawodami, takich jak aktualne listy miejsc noclegowych, za
pośrednictwem aplikacji mobilnej opracowanej przez ITA, oraz do zapewnienia, że zawodnicy
rozumieją znaczenie przestrzegania wymogów dotyczących informacji o miejscu pobytu.
W niecodziennym kontekście wyzwań logistycznych i ograniczeń nałożonych w odpowiedzi na
pandemię COVID-19 - wzywa się wszystkie zainteresowane strony do pełnej i terminowej
współpracy z ITA w zakresie wszelkich wniosków o udzielenie informacji o miejscu pobytu przed
igrzyskami olimpijskimi Tokio 2020 lub w ich trakcie. Dalsze instrukcje dotyczące procesu
przekazywania informacji o miejscu pobytu oraz obsługi aplikacji mobilnej zostaną przekazane
bezpośrednio przez ITA do KKO w nadchodzących tygodniach. W niektórych przypadkach
Federacje Międzynarodowe lub Narodowe Organizacje Antydopingowe zostaną poproszone o
zarejestrowanie sportowców w ich systemie miejsc pobytu.
W międzyczasie prosimy o kontakt z ITA za pośrednictwem poczty elektronicznej
(Tokyo2020_antidoping@ita.sport), aby uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące tego
tematu.
C. Lista substancji i metod zabronionych
Lista substancji i metod zabronionych, mająca zastosowanie do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020,
będzie listą substancji i metod zabronionych na rok 2021. Będzie ona dostępna na stronie
internetowej WADA i na stronie MKOl.
Wszystkie próbki pobrane przez ITA w związku z Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020 będą
analizowane pod kątem wszystkich substancji i metod zabronionych określonych na Liście
substancji i metod zabronionych na rok 2021.
D. Rozstrzyganie spraw pozostających w zawieszeniu, dotyczących możliwych naruszeń
przepisów antydopingowych
Doceniony zostanie każdy wysiłek narodowych organizacji antydopingowych, federacji
międzynarodowych i KKO mający na celu dołożenie wszelkich starań, aby rozwiązać zaległe
sprawy dotyczące możliwych naruszeń przepisów antydopingowych popełnionych przez
zawodników lub personel pomocniczy zawodników, których uczestnictwo w Igrzyskach
Olimpijskich Tokio 2020 jest prawdopodobne - zanim zawodnicy ci wystartują w swoich
pierwszych zawodach podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 i zanim taki personel wspierający
otrzyma potwierdzenie tożsamości olimpijskiej i karty akredytacyjne na Igrzyska Olimpijskie
Tokio 2020.
(…)

G. Przekazywanie informacji i platforma zgłoszeniowa
Wszystkie zainteresowane strony zdecydowanie zachęca się do przekazywania ITA wszelkich
istotnych informacji związanych z dopingiem dotyczących sportowców lub innych osób
uczestniczących w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020, przed lub w trakcie ich trwania, za
pośrednictwem specjalnego adresu e-mail (tokyo2020_intelligence@ita.sport) lub innych
odpowiednich kanałów komunikacji.
Ponadto informujemy, że ITA uruchomiła bezpieczną platformę zastrzeżoną dla zgłoszeń REVEAL (www.reveal.sport), która będzie dotyczyć zgłoszeń informacji o dopingu w związku
z Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020. Wszyscy sportowcy, trenerzy, personel medyczny i inne
osoby zaangażowane w Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 mogą korzystać z REVEAL jako
zaszyfrowanego kanału komunikacyjnego do przekazywania wszelkich zgłoszeń, informacji lub
podejrzeń związanych z dopingiem. Każde zgłoszenie może być przekazane z zachowaniem
absolutnej anonimowości.

