ВНИМАНИЕ!! Антидопингов контрол (Втора част......)
WADA (World Anti-Doping Agency) - Световната антидопингова агенция
е основана през 1999 година като международна агенция, съставена и
финансирана по равно от спортното движение и правителствата по света.
Нейните основни дейности включват научни изследвания, обучение, развитие
на капацитета за борба с допинга и следене за спазване на кодекса
(документът, който хармонизира политиките за борба с допинга във всички
спортове и във всички страни).
Световната aнтидопингова агенция е швейцарска фондация за частно
право. Нейното седалище е в Лозана, Швейцария, а централата й е в Монреал,
Канада. Тя работи в името на една визия за света, която цени и стимулира
допинг – свободната култура в спорта.
Кодекс - Едно от най-значимите постижения в борбата срещу
употребата на допинг досега е съставянето, приемането и прилагането на
уеднаквен набор от анти-допинг правила – кодексът на Световната
антидопингова агенция. Той е основният документ, който осигурява рамката за
хармонизиране на антидопинговата политика, правила и норми, касаещи спортните организации и публичните
органи. Кодексът работи заедно с пет международни стандарта,
насочени към хармонизиране на антидопинговите организации в
различни сфери: тестване, лаборатории, изключения за
терапавтична употреба, списък на забранените вещества и методи,
както и за защита на личния живот и личната информация.
По този начин агенцията се справя с проблемите, които
преди това са възниквали от несвързани и некоординирани усилия
в борбата с допинга. Такива проблеми са били недостигът на
ресурси, необходими за провеждане на научни изследвания и
тестове, липсата на знания относно използвани конкретни
вещества и процедури, неравномерен подход към санкциите на
спортисти, които са били обвинени в употреба на допинг и други.
Откакто кодексът бе приет на 1 януари 2004 година, той
доказа, че е много ефективен инструмент за регулиране и контрол
над употребата на допинг в световен мащаб. Принципите, заложени в него получиха огромна подкрепа от страна
на правителства и спортове, както и от Арбитражния съд за спорта (CAS). Неговото приемане доведе до голям
напредък по отношене формализирането на определени правила и изясняването на отговорностите на
заинтерасуваните страни. Така се постигна обновлението на система, чиито минали правила в някои случаи не
се спазваха. В допълнение, Кодексът въведе понятието ”не-аналитични” нарушения на правилата, каето
означава, че санкция може да бъде приложена в случаи когато има доказателство, че има нарушение на
антидопингово правило, но и няма позитивна проба за употребени забранени субстанции (допинг).
Въз основа на натрупания опит при прилагането на Кодекса и с цел да се подобрят антидопинговите
програми по света, през 2006 година WADA инициира процес на обсъждане. Той имаше за цел практически
преглед и прецизиране на разпоредбите на кодекса. Световната антидопингова агенция насърчи коментари и
предложения, както от заинтерасуваните страни така и от всички, които искат спортът да бъде чист и честен.
На 17 ноември 2007 година в Мадрид, Испания, след открит и прозрачен процес на консултации, (който
включваше три етапа и публикуването на няколко предварителни проекти) измененият кодекс бе единодушно
приет от Съвета на Световната антидопингова агенция и от 1500 присъстващи делегати. Промените в Кодекса
влязоха в сила от 1 януари 2009 година.
Процесът по преглеждане на кодекса доведе до още по-здрав
инструмент, чрез който да се гарантира, че всички спортисти се възползват
от едни и същи анти-допинг процедури и защити, без значение от спорта,
националността или страната, в която са били направени тестовете, така че
в крайна сметка, спортистите могат да участват в състезание, което е
безопасно и честно.
Антидопингови Лаборатории – В момента по света има 35 лаборатории
акредитирани за провеждане на тестове за анализиране на проби на хора
използвали забранени субстанции (допинг). Лабораториите, които желаят
да извършват анализ на анти-допинг проби в рамките на Световният антидопингов кодекс трябва да получат и поддържат акредетация от WADA.
Международният стандарт за лаборатории и свързаните с нея
технически документи определя критериите, които трябва да бъдат
изпълнени за акрдетация на WADA и годишно нейно редактиране, както и
стандарти, които трябва да бъдат изпълнени за производство на валидни
резултати от тестове и доказателствени данни.
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