REGULAMIN KONTROLI ANTYDOPINGOWEJ PSÓW BIORĄCYCH
UDZIAŁ W WYŚCIGACH PSICH ZAPRZĘGÓW.

PREAMBUŁA
Niniejszy regulamin określa przepisy związane z kontrolą antydopingową psów.
Program zwalczania dopingu ma zapewnić wszystkim startującym współzawodnictwo oparte
na uczciwości, poszanowaniu praw innych zawodników oraz przestrzeganiu rządzących nim
przepisów. Drugim równorzędnym celem zapobiegania dopingowi w sporcie psich zaprzęgów
jest ochrona zdrowia, zapewnienie dobrostanu oraz humanitarnego traktowania psów.
Niniejszy regulamin jest zgodny z IFFS Anti-Doping Rules Dogs Code 2009.
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Definicje
Środkiem zakazanym jest każda substancja oraz metoda która podana lub zastosowana u psa wpływa na fizyczne i psychiczne właściwości, zmienia jego wydolność
podczas zawodów i ma wpływ na osiągnięty wynik. Zmiana ta jest niezgodna z naturalnymi właściwościami i wydolnością psa osiąganymi na drodze treningu.
Podczas zawodów i innych imprez sportowych organizowanych pod patronatem
PZSPZ, oraz podczas przygotowań do nich, zakazane jest stosowanie, podawanie,
rozpowszechnianie, sprzedaż oraz nakłanianie do stosowania substancji oraz metod
wymienionych w punkcie 1.1
Zakazane jest unikanie oraz utrudnianie w jakikolwiek sposób kontroli dopingowej.
Naruszenie przepisów kontroli dopingowej pociąga za sobą odpowiedzialność określoną w przepisach zamieszczonych w rozdz. 9 niniejszego regulaminu.
Zawodników biorących udział w zawodach odbywających się pod patronatem organizacji międzynarodowych obowiązują przepisy ustalone przez te organizacje.
Substancje oraz metody uznane za dopingowe.
Doping psów.
Za substancje dopingowe, na użytek tego regulaminu uznaje się substancje wymienione w punkcie 4, oraz inne substancje o podobnej strukturze chemicznej i podobnym działaniu farmakologicznym.
Doping krwią.
Inne substancje i metody, których zastosowanie u ludzi lub psów wywoła efekt określony w punkcie 1.1
Nie uznaje się za doping schładzania przegrzanego psa przy użyciu wody lub śniegu
oraz golenia i strzyżenia psa.
Zespoły do spraw organizacji i przeprowadzania kontroli antydopingowej na
zawodach, zwane dalej zespołami kontrolującymi.
Badania dopingowe na zawodach przeprowadzane są przez zespoły kontrolujące.
W skład zespołu kontrolującego powołanego do kontroli antydopingowej u psów
wchodzą:
Przewodniczący zespołu wyznaczony przez Zarząd PZSPZ
Przedstawiciel organizatora
Członek Komisji Weterynaryjnej i Dobrostanu Zwierząt PZSPZ
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3.2.4	Lekarze weterynarii do pobierania próbek, zatwierdzeni przez Komisja Weterynaryjna
i Dobrostanu Zwierząt
3.2.5
W razie potrzeby dodatkowi funkcyjni, delegowani przez organizatora zawodów lub
PZSPZ
4.
4.1

Lista środków farmakologicznych i metod zakazanych do stosowania u psów.
Zakazane jest używanie i podawanie psom (miejscowo, doustnie i w postaci zastrzyków) środków mających maskować objawy choroby lub uszkodzenia ciała. Nie można stosować żadnych leków lub innych środków powodujących że psy starają się
podjąć lub podejmują wysiłek przekraczający ich fizjologiczne możliwości.
4.2
Następujące środki uznaje się za zakazane:
4.2.1
Steroidy anaboliczne
4.2.2
Przeciwbólowe
4.2.3
Znieczulające
4.2.4
Przeciwhistaminowe
4.2.4
Przeciwzapalne, włączając w to, ale nie ograniczając się do nich:
4.2.4.1		
Kortykosteroidy
4.2.4.2		
Przeciwprostaglandynowe
4.2.4.3		
Niesterydowe leki przeciw zapalne
4.2.4.4		
Pochodne kwasu salicylowego
4.2.4.5		
DSMO
4.2.5
Rozszerzające oskrzela
4.2.6
Stymulujące ośrodkowy układ nerwowy
4.2.7
Przeciwkaszlowe
4.2.8
Moczopędne
4.2.9
Antycholinergiczne
4.2.10 Zwiotczające mięśnie
4.2.11 Uspokajające
4.3
4.4

4.5

4.6

5.
5.1

Zastrzyki odżywcze są zabronione z wyjątkiem sytuacji, kiedy są aplikowane przez
lekarza weterynarii zawodów.
Za złamanie regulaminu kontroli antydopingowej uważa się nie tylko zastosowanie
ale również samo posiadanie środków wymienionych w punkcie 4.2 lub zamiar ich
użycia.
Lekarz weterynarii zawodów po wycofaniu psa z zawodów może podać mu środki
i zastosować metody uznane za zakazane. Użycie znieczulenia ogólnego w jakiejkolwiek formie jest zabronione, chyba że po wycofaniu psa z zawodów. Warunkowo jest
dopuszczalne zastosowanie znieczulenia miejscowego.
Recepty i zalecenia lekarskie wydane uczestnikom dla nich osobiście oraz dla ich
psów i zalecenia realizowane przez nich w trakcie zawodów muszą być zaaprobowane przez lekarza weterynarii zawodów (włączając w to podawanie środków zapobiegających wystąpieniu rui u suk).
Wybór psów do kontroli antydopingowej.
Przed zawodami zespół kontrolujący określa kryteria wyboru psów do kontroli. Wybór
może odbywać się na drodze losowania albo na podstawie określenia miejsca zdobytego w zawodach. Do badania nie mogą być przed zawodami wyznaczani konkretne
psy.
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5.2

Lekarz weterynarii zawodów oraz przewodniczący zespołu kontrolującego mogą wyznaczyć dodatkowych zawodników i psy do kontroli antydopingowej.

6.
6.1

Procedura pobierania próbek.
Przed rozpoczęciem zawodów sportowych przewodniczący zespołu kontrolującego
zawiadamia organizatorów oraz sędziego głównego o przeprowadzeniu kontroli antydopingowej na zawodach. Zawiadomienie może nastąpić przez zapisanie w regulaminie zawodów lub podanie do wiadomości w oddzielnym komunikacie.
Kontrolę antydopingową przeprowadza się w punkcie kontroli antydopingowej zwanym dalej „punktem kontrolnym”.
Organizator zawodów jest odpowiedzialny za przygotowanie punktu kontroli, jego wyposażenie oraz właściwe oznakowanie.
Punkt kontroli powinien znajdować się jak najbliżej miejsca zawodów, powinien być
właściwie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.
Próbki moczu od psów z przyczyn praktycznych mogą być pobierane na zewnątrz, na
ogrodzonym stanowisku lub na stake-oucie.
Przed zawodami członkowie zespołu kontrolującego są zobowiązani upewnić się
o dostępności niezbędnego sprzętu. Przy kontroli psów wymagane są także probówki
do pobrania krwi oraz odpowiednia liczba czytników do identyfikacji psów znakowanych chipami.
Wszyscy funkcyjni zaangażowani w kontrolę antydopingową muszą znać procedurę
pobierania próbek.
Wszyscy zawodnicy muszą być zawiadomieni o możliwości poddania kontroli antydopingowej ich psów oraz znać procedurę pobierania próbek. Obowiązek zapoznania
zawodników z w/w procedurą spoczywa na ich macierzystych klubach.
Przebieg kontroli antydopingowej jest dokumentowany na następujących formularzach:
a) zawiadomieniu o kontroli
b) protokole pobrania próbek
c) wykazie zbiorczego próbek kontroli
d) protokole przekazania próbek.
Zawiadomienie o kontroli, o którym mowa w pkt. 6.8 (a), zawiera:
a) datę i godzinę wręczenia zawiadomienia zawodnikowi
b)	dane zawodnika: imię i nazwisko, numer startowy; a w przypadku psa: imię, rasę,
numer czipa (tatuażu).
c) imię i nazwisko oraz podpis osoby powiadamiającej zawodnika
d) podpis zawodnika
e) informację o sankcjach za odmowę poddania się badaniom
Protokół pobrania próbek, o którym mowa w pkt 6.9 (b), zawiera:
a) imię i nazwisko zawodnika
b) przynależność klubową
c) dyscyplinę
d) datę kontroli
e) czas pobrania próbki moczu lub krwi
f) numer kodowy kontroli
g) całkowitą ilość pobranego moczu lub krwi
h) numery plomb na pojemnikach lub probówkach zawierających próbki A i B
i)
informację o podanych psu lekach
j)
uwagi dotyczące procedury kontroli lub adnotację o braku zastrzeżeń
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k) podpis zawodnika
l)	imiona i nazwiska oraz podpisy: przewodniczącego i członków zespołu kontrolującego, osoby towarzyszącej zawodnikowi jeśli była obecna.
Wykaz zbiorczy próbek kontroli o którym mowa w pkt. 6.8 (c), zawiera:
a) datę kontroli
b) numer kodowy kontroli
c) numery kodowe pojemników zawierających próbki „A” i „B”
d) imię i nazwisko oraz podpis osoby przekazującej i odbierającej wykaz oraz próbki
Protokół przekazania próbek, o którym mowa w pkt. 6.9(d), zawiera:
a) numer kodowy kontroli
b) datę kontroli
c) ilość pobranych próbek
d) symbol plomby na pojemniku transportowym
e) imię i nazwisko plombującego pojemniki
f) datę i godzinę nadania transportu oraz imię, nazwisko i podpis nadającego
g) datę i godzinę przyjęcia transportu oraz imię, nazwisko i podpis przyjmującego
Zawodnik, którego pies/psy zostały wytypowane do kontroli antydopingowej zostaje
o tym powiadomiony na piśmie przez członka zespołu kontrolującego, nie później niż
30 minut po przybyciu na metę. Zawiadomienie sporządza się na formularzu, o którym mowa w pkt. 6.8 (a), w dwóch egzemplarzach. Podpisaną przez zawodnika kopię
dołącza się do dokumentacji kontroli.
W przypadku zawodnika niepełnoletniego zgodę podpisuje rodzic lub opiekun.
Zawodnik, którego podczas zawodów zawiadomiono zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6.13 o badaniu antydopingowym jego psa/psów jest zobowiązany
poddać się tym badaniom, odmowa powinna być złożona na piśmie.
Zawodnik, który podczas zawodów odmówił poddania badaniom antydopingowym
swoich psów podlega natychmiastowej dyskwalifikacji. Dalsze postępowanie dyscyplinarne prowadzone jest tak samo jak u zawodnika, u którego psa/psów stwierdzono
stosowanie środków zakazanych.
Zabronione jest przedstawianie do badania innego psa zamiast psa wyznaczonego
do badania. W takim przypadku dalsze postępowanie dyscyplinarne prowadzone jest
tak samo jak u zawodnika, u którego psa/psów stwierdzono stosowanie środków zakazanych.
Psy wyznaczone do kontroli musza zostać napojone, i zamknięte w boksach (klatkach, przyczepach).
Zawodnik jest zobowiązany zgłosić się do punktu kontroli najpóźniej w ciągu 1 godziny od otrzymania zawiadomienia o którym mowa w pkt 6.8 (a). Zgłoszenie się po
czasie jest równoznaczne z odmową poddania się badaniu, chyba że będzie ono
uzasadnione.
W punkcie kontroli z zawodnikiem może przebywać wybrana przez niego osoba.
W punkcie kontroli zawodnikowi niepełnoletniemu musi towarzyszyć rodzic, opiekun
prawny lub osoba dorosła opiekująca się nim podczas zawodów.
W punkcie kontrolnym zawodnik jest zobowiązany do okazania zespołowi kontrolującemu dowodu osobistego lub inne go dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W razie braku dokumentu tożsamość zawodnika potwierdza osoba towarzysząca, ten
fakt odnotowuje się w protokole pobrania próbek.
Próbę moczu od psów pobiera się od psów w czasie do 2 godzin od ich napojenia.
Przed pobraniem próbki pies musi zostać zidentyfikowany na podstawie numeru chipa lup tatuażu.
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Próbkę pobiera członek zespołu kontrolującego, w przypadku psów bojaźliwych próbkę może pobrać właściciel lub opiekun psa pod nadzorem osoby funkcyjnej. Informację o tym umieszcza się w protokole pobrania próbek.
Zawodnik informuje zespół kontrolujący o rodzaju i ilości leków podawanych psu
w okresie poprzedzającym kontrolę. Informacje te lub odmowę ich podania umieszcza się w protokole pobrania próbek.
W punkcie kontrolnym mogą znajdować się następujące osoby:
a) członkowie zespołu kontrolującego,
b) przedstawiciel organizatora
c) lekarz medycyny lub lekarz weterynarii.
d) tłumacz w razie konieczności
e) przedstawiciele organizacji międzynarodowych
W momencie pobierania próbek moczu na stanowisku dla psów lub na stake-oucie
tylko jeden pies.
Zawodnik musi mieć możliwość wybrania dwóch pojemników, probówek z kilku.
Zawodnik nalewa do wybranych pojemników mocz w odpowiednich proporcjach, zamyka i pieczętuje pojemniki.
Na wniosek zawodnika członek zespołu kontrolującego może zamknąć i zapieczętować pojemniki.
Jeżeli pojemniki nie mają oznaczenia kodowego, członek zespołu kontrolującego
znakuje pojemniki w obecności zawodnika, fakt ten umieszcza się w protokole pobrania próbek.
Od psa musi zostać pobrane min. 70 ml moczu.
Ilość tę dzieli się w następujący sposób:
próbka A – min. 40 ml moczu
próbka B – min. 30 ml moczu
W przypadku pobrania niewystarczającej ilości moczu stosuje się procedury pobierania próbek zbiorczych:
1)	pobraną od psa ilość moczu przelewa się do pojemnika, który znakuje się numerem kodowym i pieczętuje w sposób określony w punkcie 6.29, numer kodowy
pojemnika wpisuje się do protokołu pobrania próbek
2)	następną pobraną od psa ilość moczu przelewa się do wybranego dodatkowego
pojemnika, którego zawartość przelewa się do pojemnika wymienione w punkcie 1, po sprawdzeniu numeru kodowego tego pojemnika i otwarciu pojemnika
w obecności zawodnika
3)	postępowanie określone w punkcie 2 powtarza się aż do uzyskania ilości moczu
określonej w punkcie 6.32
4)	pomiędzy pobraniami próbek moczu psy muszą znajdować się w boksach, przed
każdą próbą pobrania moczu psy muszą być zidentyfikowane na podstawie numeru chipu lub tatuażu.
W przypadku kontroli psów, gdy nie uda się pobrać wystarczającej ilości moczu w wymaganym czasie pobiera się próbkę krwi.
Właściciel lub opiekun psa jest zobowiązany udzielić wszelkiej pomocy lekarzowi weterynarii pobierającemu krew.
Dozwolone jest wygolenie i dezynfekcja miejsca pobrania krwi.
Lekarz weterynarii może podjąć trzy próby pobrania krwi.
Od psa musi zostać pobrane 18 ml krwi.
Ilość tę dzieli się w następujący sposób:
próbka A – min. 9 ml
próbka B – min. 9 ml.
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Probówki są zamykane i pieczętowane przez zawodnika, lub na jego wniosek przez
członka zespołu kontrolującego
Zawodnik przed podpisaniem protokołu pobrania próbek jest zobowiązany do sprawdzenia danych w nim zawartych.
Protokół pobrania próbek jest sporządzany w 4 egzemplarzach.
Protokół podpisują: zawodnik, członkowie zespołu kontrolującego oraz inne osoby
obecne w trakcie przeprowadzanie kontroli.
Zawodnik otrzymuje kopię protokołu bezpośrednio po zakończeniu kontroli.
Postępowanie z próbkami po pobraniu.
Pobrane próbki moczu i krwi dostarcza się jak najszybciej do laboratorium. Do czasu
ich dostarczenia próbki są przechowywane w chłodnym miejscu, zabezpieczonym
przed dostępem osób postronnych, w zapieczętowanym pojemniku.
Oryginały protokołów pobrania próbek w zapieczętowanej kopercie, oryginały zawiadomień o kontroli, wykaz zbiorczego próbek oraz protokuł przekazania próbek przewodniczący zespołu kontrolującego przekazuje Komisji Weterynaryjnej i dobrostanu
Zwierząt.
Próbki moczu dostarcza się do laboratorium wraz z kopiami protokołów pobrania próbek, wykazem zbiorczym próbek oraz protokołem przekazania próbek. Protokoły pobrania próbek nie mogą zawierać danych pozwalających zidentyfikować zawodnika
lub psa.
Placówką odpowiedzialną za przeprowadzenie analiz antydopingowych jest Instytut
Sportu w Warszawie. W przypadku braku możliwości wykonania analiz antydopingowych w Instytucie Sportu, analizy te wykonuje się w placówce posiadającej laboratorium spełniające warunki o których mowa w punkcie 7.5
Wykonywanie analiz antydopingowych, sposób ich zabezpieczenia oraz przechowywania przez placówki, o których mowa w punkcie 7.4, odbywa się zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi standardami naukowymi i metodycznymi dla laboratoriów
wykonujących analizy antydopingowe.
Przekazywanie wyników kontroli antydopingowej i postępowanie wyjaśniające.
Laboratorium przekazuje na piśmie PZSPZ wyniki kontroli antydopingowej.
W przypadku dodatniego wyniku na obecność substancji dopingowej w próbce A,
PZSPZ zawiadamia pisemnie o tym fakcie macierzysty klub zawodnika, u którego psa
stwierdzono wynik pozytywny w próbce A.
Klub ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie właściciela lub opiekuna psa
o wyniku dodatnim próbki A.
Właścicielowi lub opiekunowi psa przysługuje prawo złożenia odwołania od wyniku
analizy do PZSPZ w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia.
W przypadku niezłożenia odwołania lub złożenia go po terminie wynik badania próbki
A uznaje się za ostateczny.
W przypadku złożenia odwołania o którym mowa w pkt 8.2.4 PZSPZ zleca laboratorium przeprowadzenie analizy próbki B, zawiadamiając o tym zawodnika i jego macierzysty klub.
Analizę próbki B przeprowadza się w tym samym laboratorium, które wykonało analizę próbki A.
Analizę próbki B przeprowadza się w obecności obserwatora PZSPZ, obserwatorem
nie może być członek zespołu kontrolującego.
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9.1
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9.6

Podczas przeprowadzania analizy próbki B w laboratorium może być obecny właściciel lub opiekun psa i przedstawiciel jego klubu macierzystego, nie mogą oni ingerować w przebieg procesu analizy ale mogą zgłosić do PZSPZ na piśmie zastrzeżenia
co do jego przebiegu.
Nieobecność osób wymienionych w punkcie 8.9 nie może być podstawą do kwestionowania wyników analizy.
Wynik badania próbki B uznaje się za ostateczny.
W przypadku ostatecznego pozytywnego wyniku na obecność substancji dopingowych w moczu lub krwi psa klub macierzysty właściciela lub opiekuna psa ma obowiązek przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu:
a) ustalenia źródła niedozwolonej substancji,
b) ewentualnego wcześniejszego podawania psu substancji dopingowej,
c)	ustalenie osób które ewentualnie nakłaniały właściciela lub opiekuna psa do podawania mu substancji niedozwolonych.
Sprawozdanie z postępowania wymienionego w punkcie 8.12 klub przesyła do
PZSPZ.
Postępowanie dyscyplinarne.
Naruszenie zasad regulaminu badań antydopingowych pociąga za sobą odpowiedzialność.
Przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego leży w obowiązku Komisji Dyscyplinarnej PZSPZ.
W przypadku naruszenia regulaminu badań antydopingowych zawodnik może zostać
ukarany:
a) ostrzeżeniem
b) czasową lub dożywotnią dyskwalifikacją
c)	czasowym lub dożywotnim zakazem uczestnictwa w organizacji zawodów i innych imprez odbywających się pod patronatem PZSPZ, także jako funkcyjny.
d) czasowym lub dożywotnim zakazem pełnienia wszystkich funkcji w PZSPZ
e) anulowaniem osiągnięć
W przypadku stwierdzenia podawania przez zawodnika środków zakazanych psom
lub stosowania zakazanych metod u psów w stosunku do zawodnika orzeka się kary
wymienione w punkcie 9.3 b-d na okres do 3 lat, oraz anuluje się wszystkie jego osiągnięcia od momentu pobrania próbki na podstawie której stwierdzono stosowanie
dopingu u psów z którymi on startował.
Jeżeli w ciągu 5 lat zawodnik ponownie naruszy regulamin badań antydopingowych
kary wymienione w punkcie 9.3 b-d orzeka się dożywotnio oraz anuluje się wszystkie
jego osiągnięcia od momentu pobrania próbki na podstawie której stwierdzono stosowanie dopingu u psów z którymi on startował.
Zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji Regulaminowej
w terminie 1 miesiąca.
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