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PARIMET THEMELORE PËR KODIN DHE RREGULLAT ANTI-DOPING TË KOK-UT 

 

 
Programet e Anti-doping-ut janë të bazuara në vlerat kryesore e sportit e cila njihet si “fryma e sportit”:  

zhvillimi etik rreth përsosmërisë njerëzore dhe zhvillimit të talenteve natyrale të secilit Sportist. 

Programet anti-doping synojnë të mbrojnë shëndetin e Sportistëve dhe t’u sigurojnë mundësinë atyre 

që të zhvillohen pa Përdorimin e Substancave dhe Metodave të Ndaluara. Këto programe poashtu 

synonjnë që të ruajnë integritetin e sportit në drejtim të respektimit të rregullave, konkurrentëve të 

tjerë, konkurrencës së ndershme, fushës të barabartë të lojës dhe vlerës së sportit të pastër në botë. 

Fryma e sportit është vlerësim i shpirtit, trupit dhe mendjes. 

Është thelbi i Olimpizmit, që reflektohet në vlerat që ne gjejmë tek sporti dhe nëpërmjet sportit, e të 

cilat përfshijnë: 

 Shëndeti; 

 Etika, loja e drejtë dhe ndershmëria; 

 Të drejtat e sportistit siç përcaktohen në Kod; 

 Ekselenca në rezultate; 

 Karakteri dhe edukimi; 

 Argëtimi dhe kënaqësia; 

 Puna në ekip; 

 Dedikimi dhe përkushtimi; 

 Respektimi i rregullave dhe ligjeve; 

 Respektimi i vetes dhe Pjesëmarrësve të tjerë; 

 Kurajo; 

 Komuniteti dhe solidariteti; 

 
 
Fryma e sportit shprehet në mënyrën se si ne luajmë të vërtetë. Dopingu është tërësisht në kundërshtim 

me frymën e sportit. 
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PROGRAMI KOMBËTAR ANTIDOPING I KOSADA 

 

 
KosADA është person juridik, regjistruar në Regjistrin e Organizatave Jofitimprurese, në formën e 

një organizatë jofitimprurëse (OJQ) përmes KOK me synim funksionimin si një Organizatë e pavarur 

kombëtare Antidoping në Kosovë, si e tillë, KosADA ka autoritetin dhe përgjegjësinë e nevojshme 

për të qenë e pavarur në aktivitetet dhe vendimet e saj nga institucionet e tjera publike dhe qeveria. 

Pa kufizim, kjo përfshin ndalimin e çdo përfshirje në vendimet, punën ose aktivitetet e saj nga çdo 

person i cili në të njëjtën kohë është i përfshirë në menaxhimin e ndonjë Federate Ndërkombëtare, 

Federatës Kombëtare, Organizatës së Aktiviteteve Madhore, Komitetit Olimpik Kombëtar, Komitetit 

Kombëtar Paralimpik, ose departamentit qeveritar me përgjegjësi për sportin ose anti-dopingun. 
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1.0. SHKURTESAT: 

 
 
FTK FEDERATA E TENISIT E KOSOVËS 

ITF FEDERATA NDËRKOMBËTARE E TENISIT 

KOK KOMITETI OLIMPIK I KOSOVËS 

MKRS MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT 

ITIA AGJENCIA NDËRKOMBËTARE E INTEGRITETIT TË TENISIT 

TUE PËRJASHTIMET E PËRDORIMIT TERAPEUTIK 

ISL STANDARDI NDËRKOMBËTAR PËR LABORATORËT 

IDTM TESTET DHE MENAXHIMI NDËRKOMBËTAR I DOPINGUT 

ISTUE STANDARDI NDËRKOMBËTAR PËR PËRJASHTIMET E PËRDORIMIT TERAPEUTIK 

NADO ORGANIZATAT KOMBËTARE ANTI-DOPING
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2.0. SHKELJET E RREGULLAVE ANTI-DOPING 

 

 
Dopingu përkufizohet si shfaqja e një ose më shumë pjesëve nga pikave që vijojnë (secilës, njërës prej tyre). 

 

2.1.Prania e një lënde të ndaluar ose e ndonjë prej metabolitëve të saj në mostren e një lojtari, përveç 

nëse lojtari e vërteton që prania e tillë është në përputhje me TUE. 

2.1.1. Është detyrë personale e seclit lojtar, të siguroj që asnjë substancë e ndaluar nuk hyn në 

trupin e tyre. Lojtarët janë përgjegjës për çdo substancë të ndaluar ose ndonjë nga  

metabolitet e saj, gjenden të pranishëm në mostrat e tyre. 

2.2.Përdorimi ose tentativa e përdorimit nga një lojtar i një substance të ndaluar ose metoda të  

ndaluar, përveç nëse lojtari vërteton se një përdorim i tillë ose përdorimi në tentativë është në  

përputhje me TUE. 

2.3.Një lojtar që shmang mbledhjen e mostrës; ose duke refuzuar ose duke dështuar t'i  

nënshtrohen mbledhjes së mostrës pa arsye bindëse pas njoftimit nga një person i autorizuar. 

2.4. Dështimi i paraqitjes së vendndodhjes brenda afatit të kërkuar. 

2.4.1. Çdo kombinim i tre testeve të humbura dhe/ose dështimeve të depozitimit brenda një  

periudhe 12-mujore nga një lojtar në një grup testimi të regjistruar. 

2.5.Ndërhyrja ose tentativa për ndërhyrje në cilën do pjesë të kontrollit të dopingut nga një lojtar ose 

një person tjetër. 

2.6.Posedimi i një lënde të ndaluar ose një metodë e ndaluar nga një lojtar ose një person 

mbështetës i lojtarit. 

2.7.Trafikim ose tentativë për trafikim të çdo lënde të ndaluar ose metodë e ndaluar nga një lojtar  

ose një person tjetër. 

2.8.Administrimi ose administrimi i tentuar nga një lojtar ose ndonjë tjetër person për (a) çdo 

lojtar në garë, për ndonjë substancë të ndaluar ose metodë të ndaluar, ose (b) çdo lojtar jashtë  

garës, për ndonjë substancë të ndaluar ose metodë të ndaluar. 

2.9. Bashkëfajësi ose përpjekje për bashkëpunim nga një lojtar ose një person tjetër. 

2.9.1.  Ndihma, inkurajimi, ndihma, nxitja, komploti për të kryer, mbulimi ose çdo lloj tjetër  

bashkëpunimi i qëllimshëm ose tentativë bashkëpunimi që përfshin një shkelje të 

rregullit anti-doping, një tentativë për shkelje të rregullit anti-doping, nga një person 

tjetër. 

2.10. Shoqërimi i ndaluar nga një lojtar ose një person tjetër. 

2.11. Veprimi nga një lojtar ose një person tjetër për t'u hakmarrë kundër raportimit tek autoritetet. 
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3.0. DËSHMI TË DOPINGUT 

 
 

3.1. Metodat e vërtetimit të fakteve dhe supozimeve. 

3.2.Metodat analitike ose Kufijtë e Vendimeve që janë miratuar nga WADA pas konsultimit me 

komunitetin përkatës shkencor ose që kanë qenë subjekt i rishikimit nga kolegët do të supozohen 

të jenë shkencërisht të vlefshme. Çdo Lojtar ose Person tjetër që kërkon të kundërshtojë nëse 

kushtet për një supozim të tillë janë përmbushur ose të kundërshtojë supozimin duhet (si kusht 

precedent për çdo sfidë të tillë) së pari të njoftojë WADA-n dhe të shpjegojë bazën për 

pozicionin e tyre. Paneli dëgjimor, me iniciativën e tij, mund të informojë gjithashtu WADA-n 

për çdo sfidë ose përpjekje të tillë për të hedhur poshtë supozimin. Brenda dhjetë ditëve nga 

marrja e një njoftimi të tillë nga WADA dhe dosjes së çështjes në lidhje me një sfidë të tillë, 

WADA do të ketë gjithashtu të drejtën të ndërhyjë si palë, të paraqitet si amicus curiae, ose 

ndryshe të sigurojë prova në një procedurë të tillë. 

3.3.Pajtueshmëria me një standard ndërkombëtar (në krahasim me një standard, praktikë ose 

procedurë alternative) do të jetë e mjaftueshme për të arritur në përfundimin se procedurat e 

trajtuara nga Standardi Ndërkombëtar janë kryer siç duhet. 

3.4.Laboratorët e akredituar nga WADA dhe laboratorët e tjerë të miratuar nga WADA supozohet se 

kanë kryer analiza të mostrës dhe procedurat e ruajtjes në përputhje me ISL. Lojtari ose Personi 

tjetër që pohon se ka kryer një shkelje të rregullit anti-doping mund të kundërshtojë këtë 

supozim duke vërtetuar se ka ndodhur një largim nga ISL që në mënyrë të arsyeshme mund të 

ketë shkaktuar Gjetjen Analitike të Pafavorshme (ose bazën faktike për ndonjë Shkelje tjetër të  

Rregullit Anti-Doping pohuar). Kur supozimi hidhet poshtë, ITIA do të ketë barrën për të 

vërtetuar se një largim i tillë nuk ka shkaktuar Gjetjen Analitike të Pafavorshme (ose bazën 

faktike për Shkelje të tjera të Rregullave Anti-Doping). 

3.5.Largimet nga çdo standard tjetër ndërkombëtar, ose rregull ose politikë tjetër anti -doping e 

përcaktuar në Kod ose në këtë Program nuk do të zhvlerësojnë rezultatet analitike ose prova të 

tjera të një shkeljeje të rregullit anti-doping dhe nuk do të përbëjnë një mbrojtje ndaj një anti- 

dopingu Shkelje e rregullave; por nëse Lojtari ose Personi tjetër vendos një largim nga një prej 

Standardeve Ndërkombëtare specifike të listuara më poshtë, dhe më tej përcakton se ai largim 

mund të ketë shkaktuar në mënyrë të arsyeshme një konstatim analitik të pafavorshëm ose 

konstatim të pafavorshëm të pasaportës ose një dështim të vendndodhjes bazuar në të cilin një 
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rregull anti-doping Shkelja është pohuar, ITIA-ja do të ketë barrën të vërtetojë se një largim i tillë 

nuk ka shkaktuar Gjetjen Analitike të Pafavorshme ose Dështimin e Vendndodhjes. 

3.6.Faktet e vendosura nga një vendim i një gjykate ose tribunale disiplinore profesionale të 

juridiksionit kompetent që nuk është objekt i një apeli në pritje do të jenë prova e 

pakontestueshme kundër lojtarit ose personit tjetër të cilit i përkiste vendimi për këto fakte, 

përveç nëse ai lojtar ose person tjetër konstaton se vendimi ka shkelur parimet e drejtësisë. 

3.7.Paneli dëgjimor në një seancë dëgjimore për një shkelje të rregullit anti-doping mund të nxjerrë 

një konkluzion negativ për Lojtarin ose Personin tjetër që pretendohet se ka kryer një shkelje të 

Rregullit Anti-Doping bazuar në refuzimin e lojtarit ose të një personi tjetër (a) për t'iu përgjigjur  

një kërkesë ose pyetje të tjera që u bëhen atyre si pjesë e një hetimi; ose (b) pas një kërkese të  

bërë në një kohë të arsyeshme përpara seancës dëgjimore, të paraqitet në seancë (personalisht ose 

me telefon, siç udhëzohet nga paneli dëgjimor) dhe për t'iu përgjigjur pyetjeve të bëra nga paneli  

dëgjimor ose ITIA. Paneli dëgjimor mund të nxjerrë gjithashtu një konkluzion të kundërt në 

rastet që përfshijnë lojtarë ose persona të tjerë që kanë shkelur ndalimin e pjesëmarrjes gjatë 

papranueshmërisë ose pezullimit të përkohshëm. 
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4.0. LISTA E NDALUAR 

 
 

4.1. Substancat e Ndaluara dhe Metodat e Ndaluara. 

4.1.1. Lista e Ndaluar identifikon ato substanca dhe metoda që janë të ndaluara gjatë gjithë 

kohës (d.m.th. si brenda dhe jashtë konkurrencës) dhe ato substanca dhe metoda që 

janë të ndaluara vetëm në konkurrencë. 

4.1.2. Substancat e Ndaluara dhe Metodat e Ndaluara mund të përfshihen në Listën e 

Ndaluar sipas kategorisë së përgjithshme (p.sh., agjentët anabolikë) ose me referencë 

specifike për një substancë ose metodë të veçantë. 

4.1.3. WADA mund të zgjerojë Listën e Ndaluar për sportin e tenisit. 

4.1.4. WADA mund të përfshijë gjithashtu substanca ose metoda shtesë që kanë potencial 

për abuzim në sportin e tenisit, në programin e monitorimit. 

4.1.5. Lojtarëve dhe personave të tjerë u përkujtohet se: 

(a) Shumë Substanca të Ndaluara mund të shfaqen (ose si përbërës të listuar ose 

ndryshe, p.sh., si ndotës të palistuar) brenda suplementeve dhe/ose medikamenteve që 

mund të jenë të disponueshme me ose pa recetën e mjekut. Meqenëse lojtarët janë 

rreptësisht përgjegjës për çdo Substancë të Ndaluar të pranishme në Mostrat e 

mbledhura prej tyre, ata janë përgjegjës për të siguruar që Substancat e Ndaluara të 

mos hyjnë ose të jenë të pranishme në trupin e tyre në asnjë mënyrë dhe që të 

përdoren Metodat e Ndaluara. 

(b) Shpesh ka sinonime për substancat që përmenden me emër në Listën e Ndaluar, 

por jo të gjitha këto sinonime përfshihen domosdoshmërisht në Listën e Ndaluar. Për 

më tepër, Lista e Ndaluar nuk është një 'listë e mbyllur' e Substancave të Ndaluara, 

por përfshin gjithashtu substanca që nuk përmenden me emër në Listën e Ndaluar, por 

në vend të kësaj janë të përfshira në Listën e Ndaluar sipas kategorisë dhe/ose duke iu 

referuar 'substancave me një strukturë kimike të ngjashme ose efekt(e) të ngjashme 

biologjike". Si rezultat, fakti që një substancë e caktuar nuk shfaqet me emër në 

Listën e Ndaluar nuk do të thotë se substanca nuk është Substancë e Ndaluar. Është 

përgjegjësi e Lojtarit të përcaktojë statusin e substancës, p.sh., duke kontaktuar 

IDTM.
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4.2. Substancat e specifikuara ose metodat e specifikuara. 

4.2.1. Për qëllimet e këtij Programi, të gjitha Substancat e Ndaluara do të konsiderohen si 

'Substanca të Specifikuara' përveç atyre që identifikohen në Listën e Ndaluar. Një 

metodë e ndaluar nuk do të konsiderohet të jetë një "Metodë e specifikuar" përveç 

nëse është identifikuar në mënyrë specifike si një metodë specifike në listën e ndaluar. 

4.3. Substancat e Abuzimit. 

4.3.1. Disa substanca të ndaluara klasifikohen në mënyrë specifike në Listën e Ndaluar si  

'Substanca Abuzimi' sepse ato abuzohen shpesh në shoqëri jashtë kontekstit të sportit. 

4.4. Përcaktimi i WADA për Listën e Ndaluar. 

4.4.1. Përcaktimi i WADA për Substancat e Ndaluara dhe Metodat e Ndaluara që përfshihen 

(ose do të përfshihen) në Listën e Ndaluar, klasifikimi i substancave në kategori në 

Listën e Ndaluar, klasifikimi i një substance si të ndaluar në çdo kohë ose vetëm në 

konkurrencë, dhe klasifikimi i një substance ose metode si një substancë e specifikuar, 

metodë e specifikuar ose substancë abuzimi, është përfundimtar dhe nuk i nënshtrohet 

asnjë sfide nga një lojtar ose një person tjetër, duke përfshirë (pa kufizim) çdo sfidë të 

bazuar në një argument që substanca ose metoda nuk është një agjent maskues ose 

nuk ka potencial për të përmirësuar performancën, për të paraqitur një rrezik për 

shëndetin ose për të shkelur frymën e sportit. 

4.5. Përjashtimet e përdorimit terapeutik. 

4.5.1. Prania e një lënde të ndaluar ose metabolitëve ose shënuesve të saj, dhe/ose përdorimi 

ose tentativa e përdorimit, posedimi, ose administrimi ose tentativa administrimi i një 

lënde të ndaluar ose metodë e ndaluar nuk do të konsiderohet shkelje e rregullit 

antidoping nëse është në përputhje me dispozitat e një TUE të dhënë Lojtarit në 

përputhje me ISTUE. 

4.6. Aplikacionet TUE. 

4.6.1. Lojtarët që janë lojtarë të nivelit ndërkombëtar duhet të aplikojnë në ITIA për një 

TUE. 

4.6.2. Përveç nëse specifikohet ndryshe nga FTK, lojtarët që nuk janë lojtarë të nivelit 

ndërkombëtar duhet të aplikojnë në NADO-n e tyre për një TUE. Nëse NADO e 

refuzon aplikimin, Lojtari mund të apelojë ekskluzivisht tek organi i apelit në nivel 

kombëtar.
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4.7. Procesi i aplikimit TUE. 

4.7.1. Si rregull i përgjithshëm, lojtarët duhet të marrin një TUE përpara pranisë, përdorimit 

ose përdorimit, posedimit, ose administrimit ose tentativës së administrimit të një 

lënde të ndaluar ose metodë të ndaluar. 

4.7.2. Nëse Lojtari nuk ka tashmë një TUE të dhënë nga NADO e tyre për substancën ose 

metodën në fjalë, Lojtari duhet të aplikojë drejtpërdrejt në Komitetin TUE për një 

TUE sapo të lind nevoja. 

4.7.3. Një aplikim në Komitetin TUE për dhënien ose njohjen e një TUE duhet të bëhet sa 

më shpejt të jetë e mundur dhe në çdo rast të paktën 30 ditë përpara ngjarjes së 

ardhshme të lojtarit. 

4.7.4. Nëse Komiteti TUE e refuzon aplikimin e lojtarit, vendimi duhet të përfshijë një 

shpjegim të arsyes(ave) të refuzimit. 

4.7.5. Nëse Komiteti TUE miraton aplikimin e lojtarit: (a) FTK do të njoftojë Lojtarin dhe 

NADO-n e tyre. (b) Vendimi duhet të specifikojë dozën(et), frekuencën, rrugën dhe 

kohëzgjatjen e administrimit të substancës së ndaluar ose metodës së ndaluar në fjalë 

që po lejon Komiteti TUE, duke pasqyruar rrethanat klinike, si dhe çdo kusht të 

vendosur në lidhje me me TUE. (c) TUE do të hyjë në fuqi në datën e dhënies (me 

përjashtim të rastit kur jepet një TUE retroaktive, në të cilin rast Komiteti TUE do të 

specifikojë datën e zbatueshme të hyrjes në fuqi në vendimin e tij) dhe do të ketë 

kohëzgjatjen e specifikuar nga Komiteti TUE . TUE mund të jepet gjithashtu subjekt i  

kushteve ose kufizimeve të tilla që Komiteti TUE e sheh të arsyeshme. 

4.7.6. Një Lojtar nuk mund të supozojë se aplikimi i tij për një TUE (ose për rinovimin ose 

njohjen e një TUE) do të miratohet. Përveç nëse dhe derisa një Lojtar të marrë njoftim 

me shkrim për një vendim që jep ose njeh një TUE, Lojtari përdor Substancën e 

Ndaluar ose Metodën e Ndaluar në fjalë tërësisht me rrezikun e tij. 

4.7.7. Një lojtar që dëshiron të vazhdojë të përdorë Substancën e Ndaluar ose Metodën e 

Ndaluar në fjalë përtej periudhës për të cilën është dhënë TUE duhet të bëjë një 

aplikim të ri për një TUE të mëtejshme. 

4.7.8. Lojtarët paralajmërohen se TUE-të e dhëna nga ITIA mund të mos njihen 

automatikisht nga Organizatat e Ngjarjeve kryesore (p.sh., IOC, për Lojërat 

Olimpike). Në rast dyshimi, lojtarët duhet të kontaktojnë Drejtorin e Lartë të ITIA, 

Anti-Doping për këshilla. 
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4.8. Aplikacionet TUE retroaktive. 

4.8.1. Një TUE mund të jepet vetëm në mënyrë retroaktive në rrethanat e mëposhtme të 

kufizuara:(a) Kur Lojtari që aplikon për TUE nuk është një lojtar i nivelit 

ndërkombëtar, ose (ku ky Program po aplikohet në nivel kombëtar) nuk është një 

lojtar i nivelit kombëtar dhe ai lojtar po përdor një substancë të ndaluar ose metodë të 

ndaluar për arsye terapeutike.(b) Kur ishte i nevojshëm trajtimi urgjent ose trajtimi  

urgjent i një gjendjeje mjekësore.(c) Kur nuk kishte kohë ose mundësi të mjaftueshme 

ose rrethana të tjera të jashtëzakonshme që Lojtari të dorëzonte (ose që Komiteti TUE 

të shqyrtonte) një aplikim për TUE-në përpara mbledhjes së mostrës.(d) Kur lojtari ka 

përdorur jashtë garës, për arsye terapeutike, një substancë që ndalohet vetëm në 

garë.(e) Në rrethana të jashtëzakonshme kur, duke marrë parasysh qëllimin e Kodit, 

do të ishte haptazi e padrejtë të mos jepej një TUE retroaktive.(i) Për lojtarët që janë 

lojtarë të nivelit ndërkombëtar ose lojtarë të nivelit kombëtar, ITIA (ose NADO, në 

rastin e lojtarëve të nivelit kombëtar) mund të japë një TUE prapavepruese vetëm me 

miratimin paraprak të WADA, të cilin WADA mund ta japë ose të mbajë siç e sheh të 

arsyeshme.(ii) Për lojtarët e tjerë, ITIA nuk duhet të marrë miratimin paraprak të 

WADA-s, por WADA mund të rishikojë dhe ose të pajtohet ose të anulojë dhënien e 

ITIA-s për një TUE retroaktive (f) Çdo vendim i marrë nga ITIA ose WADA për të 

dhënë ose jo një TUE prapavepruese ose për të anuluar një TUE të dhënë nuk mund të 

kundërshtohet as si mbrojtje ndaj një pohimi për një shkelje të rregullit anti-doping, 

ose me anë të apelit, ose ndryshe. 
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5.0. TESTIMIT 

 
5.1.Testimi do të ndërmerret për të marrë prova analitike nëse Lojtari ka shkelur praninë e një  

lënde të ndaluar ose metabolitët ose krijuesit e saj në përdorimin e mostrës së një lojtari ose 

tentativën e përdorimit nga një lojtar i një lënde të ndaluar ose një metodë të ndaluar. 

5.2. Testimi gjatë garës. 

5.2.1. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe më poshtë, vetëm një organizatë e 

vetme do të ketë autoritet për të kryer testime në vendet e ngjarjeve gjatë një periudhe 

ngjarjeje. Në ngjarjet e mbuluara, ITIA (në emër të ITF) do të ketë autoritetin për të 

kryer Testimin. Përzgjedhja e Ngjarjeve të Mbuluara në të cilat do të kryhet testimi do 

të bëhet nga ITIA dhe do të mbetet konfidenciale përveç atyre Personave që kanë 

nevojë të arsyeshme të dinë për një përzgjedhje të tillë për të lehtësuar një testim të 

tillë. Koha aktuale e testimit në një ngjarje të zgjedhur dhe përzgjedhja e lojtarëve që 

do të testohen në atë ngjarje, do të jetë në diskrecionin e ITIA. Me kërkesë të ITIA, 

çdo testim gjatë periudhës së ngjarjes jashtë vendit të ngjarjes duhet të koordinohet 

me ITIA. Në ngjarjet e nivelit kombëtar, NADO e vendit në të cilin zhvillohet Ngjarja 

do të ketë autoritetin për të kryer Testimin. 

5.3.Periudhat e mëposhtme do të konsiderohen 'Periudha brenda Konkurrencës' dhe mostrat e 

mbledhura gjatë një periudhe të tillë do të konsiderohen se janë mbledhur 'Në Konkurrencë' për  

qëllimet e këtij Programi: 

5.3.1. Nga ora 23:59. koha lokale në ditën para ndeshjes së parë të shortit kryesor (ose të 

shortit kualifikues, nëse Lojtari po merr pjesë në shortin kualifikues) të Garës së parë 

në të cilën Lojtari po merr pjesë në një ngjarje; 

5.3.2. Deri në fund të ndeshjes së fundit të Lojtarit (në çdo Garë) në Ngjarje dhe procesit të 

mbledhjes së mostrave në lidhje me atë ndeshje që kryhet në përputhje me njoftimin e 

Testimit të dhënë Lojtarit jo më shumë se 60 minuta pas ndeshjes së fundit të Lojtarit 

(120 minuta nëse ndeshja e fundit e Lojtarit në Ngjarje është ndeshja e fundit në 

Garën në fjalë); 

5.3.3. (Kur Lojtari po merr pjesë në Ngjarje si një anëtar i emëruar i një ekipi) deri në fund 

të ndeshjes së fundit të ekipit në Ngjarje dhe procesit të mbledhjes së mostrave në 

lidhje me ndeshjen e fundit të ekipit në Ngjarje që kryhet në përputhje me njoftimin e 

Testimi i dhënë Lojtarit jo më shumë se 60 minuta pas ndeshjes së fundit të skuadrës 
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në Ngjarje (120 minuta nëse ndeshja e fundit e ekipit në Ngjarje është ndeshja e fundit 

në Garën në fjalë); 

5.3.4. (Kur Lojtari tërhiqet nga Ngjarja, qoftë para ose pas lojës në ndonjë ndeshje në 

Ngjarje) deri në fund të çdo procesi të mbledhjes së mostrave të kryer në përputhje me 

njoftimin e Testimit të dhënë Lojtarit jo më shumë se 60 minuta pasi Lojtari ka dhënë 

njoftimin e një tërheqje e tillë tek zyrtari në Ngjarje të specifikuar në rregullat e 

ngjarjes. Nëse kërkohet, Lojtari do të qëndrojë në vendin e ngjarjes për atë periudhë 

60-minutëshe për të lejuar një njoftim të tillë. Nëse tërheqja e Lojtarit është nga një 

garë dyshe, partneri i tyre në dyshe duhet gjithashtu t'i nënshtrohet Testimit në të 

njëjtën kohë nëse kërkohet një gjë e tillë dhe ai Testim do të jetë gjithashtu Testim në 

Garë. 

5.4. Testimi jashtë konkurrencës dhe kërkesat për vendndodhjen e lojtarit. 

5.4.1. Çdo periudhë që nuk është një periudhë brenda konkurrencës është një periudhë 

"jashtë konkurrencës" për qëllimet e këtij Programi dhe Kodit. 

5.4.2. Çdo mostër e mbledhur në bazë të një njoftimi që i është dhënë një lojtari jashtë një 

periudhe brenda garës do të konsiderohet se është mbledhur jashtë konkurrencës. 

5.4.3. ITIA mund të zgjedhë çdo lojtar për testim jashtë konkurrencës, pavarësisht nëse ata 

janë përfshirë apo jo në grupin ndërkombëtar të testimit të regjistruar. Koha e këtij  

testimi jashtë konkurrencës do të jetë në diskrecionin e ITIA. Vendimet në lidhje me 

kohën dhe përzgjedhjen e lojtarëve për testimin jashtë konkurrencës do të mbeten 

konfidenciale, përveç atyre që kanë nevojë të arsyeshme të dinë rreth tyre për të 

lehtësuar një testim të tillë. 

5.4.4. Do të bëhet një përpjekje e arsyeshme për të shmangur shqetësimin e një Lojtari që i 

nënshtrohet Testimit jashtë Garës. Megjithatë, ITIA nuk do të jetë përgjegjëse për 

ndonjë shqetësim ose humbje që i shkaktohet lojtarit si rezultat i një testimi të tillë. 

5.5.Nëse Lojtari ose Personi tjetër përmbys ose Përpiqet për të përmbysur procesin e hetimit (p.sh., 

duke dhënë informacion të rremë, mashtrues ose të paplotë, dhe/ose duke shkatërruar prova të 

mundshme), mund të ngrihen procedime kundër tyre për shkelje. 
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6.0. ANALIZA E MOSTRAVE 

 

 
6.1.Mostrat dhe të dhënat analitike përkatëse ose informacioni i kontrollit të dopingut do të 

analizohen (a) për të zbuluar praninë e (ose për të zbuluar dëshminë e përdorimit të) Substancave 

të Ndaluara (dhe/ose Metaboliteve ose Shënjuesve të tyre) dhe Metodave të Ndaluara dhe 

substancave të tjera sipas udhëzimeve nga WADA në zbatim të programit të monitorimit (b) për  

të ndihmuar ITIA në profilizimin e parametrave përkatës në urinën, gjakun ose matricën tjetër të  

një lojtari, duke përfshirë ADN-në ose profilin gjenomik; dhe/ose (c) për çdo qëllim tjetër 

legjitim anti-doping. 

6.2.Si ndërmjet lojtarit dhe ITIA, mostrat e ofruara nga një lojtar sipas këtij programi janë pronë e  

ITIA dhe ITIA ka të drejtë të përcaktojë të gjitha çështjet në lidhje me analizën dhe asgjësimin e 

këtyre mostrave. 

6.3. Përdorimi i laboratorëve të akredituar/miratuar dhe laboratorëve të tjerë. 

6.4.Për qëllime të krijimit të një gjetje analitike të pafavorshme, ITIA do të dërgojë mostra për  

analizë vetëm në laboratorët ose laboratorët e akredituar nga WADA të miratuara ndryshe nga 

WADA. Zgjedhja e një laboratori të tillë do të përcaktohet ekskluzivisht nga ITIA. 

6.5.Faktet në lidhje me Shkeljet e Rregullave Anti-Doping mund të vërtetohen me çdo mjet të 

besueshëm. Kjo do të përfshijë, për shembull, laborator të besueshëm ose testime të tjera 

mjekoligjore të kryera jashtë laboratorëve të akredituar ose të aprovuar nga WADA. 

6.6.Mostrat, të dhënat analitike përkatëse dhe informacioni i Kontrollit të Dopingut mund të 

përdoren për qëllime kërkimore anti-doping. Megjithatë, asnjë mostër nuk mund të përdoret për 

kërkime pa pëlqimin me shkrim të Lojtarit. Mostrat dhe të dhënat analitike përkatëse ose 

informacioni i Kontrollit të Dopingut që përdoren për qëllime kërkimore fillimisht do të 

përpunohen në mënyrë të tillë që të parandalohet që mostrat dhe të dhënat analitike të lidhura ose 

informacioni i kontrollit të Dopingut të gjurmohen në një lojtar të caktuar. 

6.7.Mostrat, të dhënat analitike të lidhura dhe informacioni i kontrollit të dopingut mund të 

përdoren gjithashtu për qëllime jo kërkimore, të tilla si zhvillimi i metodës ose për të vendosur  

popullata referuese, me kusht që ato të përpunohen fillimisht në një mënyrë të tillë që të 

parandalohet gjurmimi i tyre te Lojtari. 

6.8.Mostrat, të dhënat analitike të lidhjes dhe informacionit i kontrollit të dopingut mund të jetë 

gjithashtu për qëllime jo kërkimore, të tilla si të tilla si ata që i referohen njerëzve që janë 
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kushtuar për të përmendur, me kusht që të përpunojë fillimisht në një mënyrë të tillë që të 

parandalojë. gjurmimi i tire te Lojtari. 

6.9.Këtu nuk ka asnjë kufizim në autoritetin e një laboratori për të kryer analiza të përsëritura ose  

shtesë mbi një mostër përpara kohës kur ITIA njofton një lojtar që kampioni është baza e tarifës 

për Shkeljen e Rregullave Anti-Doping. Nëse ITIA dëshiron të kryejë analiza të mëtejshme mbi  

atë mostër pasi Lojtarit i është dërguar njoftimi zyrtar për një tarifë të tillë, mund ta bëjë këtë me  

pëlqimin e lojtarit ose me miratimin e panelit që shqyrton çështjen kundër lojtarit. 

6.10. Një mostër që është raportuar si negative ose përndryshe nuk ka rezultuar në tarifë mund të 

ruhet dhe t'i nënshtrohet analizave të mëtejshme në çdo kohë ekskluzivisht në drejtimin e ITIA 

(ku është përgjegjës për menaxhimin e rezultateve në lidhje me atë mostër), Organizata Anti- 

Doping që inicioi dhe drejtoi mbledhjen e mostrave (nëse jo ITIA), ose WADA. Çdo organizatë 

tjetër anti-doping me autoritet për të testuar Lojtarin që dëshiron të kryejë analiza të mëtejshme 

në një kampion të ruajtur mund ta bëjë këtë me lejen e ITIA (ku është përgjegjëse për 

menaxhimin e rezultateve në lidhje me atë mostër), Anti-Doping Organizata që ka iniciuar dhe 

drejtuar mbledhjen e mostrave (nëse jo ITIA), ose WADA, dhe do të jetë përgjegjëse për çdo 

menaxhim të rezultateve vijuese. Çdo ruajtje e mostrës ose analizë e mëtejshme e inicuar nga 

WADA, ITIA ose një Organizatë tjetër Anti-Doping do të jetë (përkatësisht) në shpenzimet e 

WADA-s, ITIA-s ose Organizatës tjetër Anti-Doping. Rrethanat dhe kushtet për ruajtjen dhe 

analizën e mëtejshme të mostrave duhet të jenë në përputhje me kërkesat e ISL. 

6.11. Kur WADA, ITIA, Organizata tjetër Anti-Doping me autoritet të Menaxhimit të Rezultateve 

dhe/ose një laborator i akredituar nga WADA (me miratim nga WADA ose ITIA ose Organizata 

tjetër Anti-Doping me autoritet të Menaxhimit të Rezultateve) dëshiron të ndajë mostrën në A 

dhe B në mënyrë që të përdoret pjesa e parë e mostrës së ndarë për një analizë të mostrës A dhe 

pjesa e dytë e mostrës së ndarë për konfirmim, duhet të ndiqen procedurat e aplikueshme në ISL. 

6.12. WADA, në diskrecionin e saj të vetëm, në çdo kohë, me ose pa njoftim paraprak, mund të 

marrë në posedim fizik çdo mostër dhe të dhëna analitike të lidhura ose informacione në posedim 

të një laboratori ose Organizate Anti-Doping. Me kërkesë të WADA-s, laboratori ose Organizata 

Anti-Doping që posedon kampionin ose të dhënat duhet të lejojë menjëherë aksesin dhe t'i  

mundësojë WADA-s të marrë në zotërim fizik kampionin ose të dhënat. Nëse WADA nuk i ka 

dhënë një njoftim paraprak laboratorit ose Organizatës Anti-Doping përpara se të marrë në 

zotërim një kampion ose të dhëna, ai duhet t'i japë një njoftim të tillë laboratorit dhe Organizatës  

Anti-Doping brenda një kohe të arsyeshme pas marrjes së posedimit. 
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6.13. Pas analizës dhe çdo hetimi të një mostre ose të dhënash të sekuestruara, nëse zbulohet një 

Shkelje e mundshme e Rregullit Anti-Doping, WADA mund të drejtojë një Organizatë tjetër 

Anti-Doping me autoritet për të testuar Lojtarin për të marrë përgjegjësinë e Menaxhimit të 

Rezultateve për mostrës ose të dhënat. 
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7.0. MENAXHIMI I REZULTATEVE: PROCEDURA PËRPARA NJË GJYKATE TË 

PAVARUR 

 
 

7.1.Çështjet e mëposhtme që dalin nga ky Program do të dorëzohen për përcaktim nga një Tribunal i 

Pavarur në përputhje me Rregullat Procedurale që Drejtojnë Procedurat Para një Tribunali të  

Pavarur, të ndryshuar herë pas here: 

7.1.1.  Një akuzë se është kryer një ose më shumë Shkelje të Rregullave Anti-Doping (dhe 

çdo çështje që lidhet me atë akuzë). Kur një akuzë e tillë mbështetet, Gjykata e 

Pavarur do të përcaktojë se çfarë Pasojash (nëse ka) duhet të vendosen. 

7.1.2. Një kërkesë për një urdhër që një Pezullim i Përkohshëm duhet ose nuk duhet të 

vendoset (ose duhet të hiqet). 

7.1.3. Çdo çështje tjetër që mund të lindë herë pas here sipas këtij Programi që ITIA e 

konsideron duhet të përcaktohet nga Gjykata e Pavarur. 

7.1.4. Çdo çështje që i paraqitet në bazë të shkeljeve disiplinore. 

7.1.5. Çdo rast që i paraqitet atij në përputhje me nenin ku thuhet: Nëse një lojtar ose një 

person tjetër shkel ndalimin e pjesëmarrjes, çdo rezultat që ata marrin gjatë një 

pjesëmarrjeje të tillë do të skualifikohen, me të gjitha pasojat që rezultojnë, duke 

përfshirë konfiskimin e çdo medaljeje, titujsh, pikë renditjeje dhe Paratë e Çmimit, 

dhe një periudhë e re e papërshtatshmërisë e barabartë në gjatësi me periudhën 

fillestare të papërshtatshmërisë do t'i shtohet fundit të periudhës origjinale të 

Papranueshmërisë. 

7.2. Mbledhja e Gjykatës së Pavarur. 

7.2.1. Kur një lojtar ose një person tjetër kundërshton të gjithë ose një pjesë të një akuze dhe 

kërkon një seancë dëgjimore përpara një Gjykate të Pavarur, Kryesuesi i Panelit të 

Pavarur do të emërojë tre persona nga Paneli i Pavarur për të formuar një Gjykatë të 

Pavarur për të dëgjuar dhe vendosur mosmarrëveshjen, e cila përbëhet nga të një 

anëtari të kualifikuar ligjërisht që vepron si Kryetar i Gjykatës së Pavarur dhe dy 

anëtarëve të tjerë të kualifikuar siç duhet. 

7.2.2. Paneli i Pavarur dhe çdo Tribunal i Pavarur do të jetë Institucionalisht i Pavarur dhe 

do të kryejë aktivitetet e tij, duke përfshirë seancat dëgjimore, në përputhje me nenin 

8 të ISRM-së, dhe pa ndërhyrje nga ITIA ose ITF ose ndonjë palë e tretë. Anëtarët e 

bordit, anëtarët e stafit, anëtarët e komisionit, konsulentët dhe zyrtarët e ITIA dhe ITF  
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dhe filialeve të saj nuk mund të emërohen si anëtarë dhe/ose nëpunës të Tribunalit të 

Pavarur. Në veçanti, asnjë anëtar ose nëpunës i Gjykatës së Pavarur nuk mund të ketë 

pasur më parë ndonjë përfshirje në ndonjë aplikim TUE ose vendim të Menaxhimit të 

Rezultateve në lidhje me një çështje në të cilën atyre u kërkohet të marrin pjesë. 

7.3. Takimi paraprak me Kryetarin e Gjykatës së Pavarur. 

7.3.1. Pasi të emërohet, Kryetari i Gjykatës së Pavarur do të thërrasë një takim paraprak me 

ITIA dhe përfaqësuesit e tij ligjorë, dhe me Lojtarin ose Personin tjetër dhe/ose 

përfaqësuesit e tyre ligjorë (nëse ka), përveç nëse udhëzimet bien dakord nga palët 

dhe miratohen nga Kryetari. Takimi mund të mbahet personalisht ose me telefon 

konferencë. Mospjesëmarrja e lojtarit ose personit tjetër ose përfaqësuesit të tyre në 

takim, pasi të jetë dhënë njoftimi i duhur për mbledhjen, nuk do ta pengojë Kryetarin 

e Gjykatës së Pavarur të vazhdojë me mbledhjen në mungesë të lojtarit ose të një 

personi tjetër, pavarësisht nëse ose nuk bëhen parashtresa me shkrim në emër të 

Lojtarit ose të një personi tjetër. 

7.3.2. Palëve do t'u kërkohet të ngrenë në mbledhjen paraprake çdo kundërshtim legjitim që 

mund të kenë ndaj ndonjërit prej anëtarëve të Gjykatës së Pavarur të mbledhur për të 

dëgjuar çështjen. Çdo vonesë e pajustifikuar në ngritjen e një kundërshtimi të tillë do 

të përbëjë heqje dorë nga kundërshtimi. Nëse bëhet ndonjë kundërshtim, Kryesuesi i  

Panelit të Pavarur do të vendosë për legjitimitetin e tij. 

7.3.3. Nëse, për shkak të një kundërshtimi legjitim ose për ndonjë arsye tjetër, një anëtar i  

Tribunalit të Pavarur nuk është, ose bëhet, i padëshiruar ose i paaftë për të dëgjuar 

çështjen, Kryesuesi i Kolegjit të Pavarur mundet, sipas gjykimit të tij absolut: (a) të 

caktojë një anëtar zëvendësues nga Paneli i Pavarur; ose (b) të autorizojë anëtarët e 

mbetur që ta dëgjojnë çështjen vetë. 

7.3.4. Pala ka të drejtë të kërkojë një seancë publike. Megjithatë, një kërkesë e tillë mund të 

refuzohet në interes të moralit, rendit publik, sigurisë kombëtare, kur këtë e kërkojnë 

interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve, kur publiciteti do të 

cenonte interesat e drejtësisë, ose kur procedura është të lidhura ekskluzivisht me 

çështjet juridike. 

7.3.5. Nëse kërkohet nga Kryesuesi, ITIA do të marrë masa për regjistrimin ose 

transkriptimin e seancës dëgjimore (me përjashtim të diskutimeve private të Gjykatës 

së Pavarur). Nëse kërkohet nga lojtari ose një person tjetër, ITIA do të organizojë 

gjithashtu që një përkthyes të marrë pjesë në seancë për të përkthyer pyetjet dhe/ose 
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përgjigjet me gojë. Kostot e këtij transkriptimi dhe përkthimi do të paguhen nga ITIA, 

në varësi të çdo urdhri për ndryshimin e kostos nga Gjykata e Pavarur. 

7.3.6. Secili nga ITIA dhe Lojtari ose Personi tjetër ka të drejtë të jetë i pranishëm dhe të 

dëgjohet në seancë. Secili nga ITIA dhe Lojtari ose Personi tjetër ka gjithashtu të 

drejtën (me shpenzimet e tyre) të përfaqësohet në seancë nga një avokat ligjor i  

zgjedhur prej tyre. 

7.4. Publikimi i vendimeve. 

7.4.1. Kur përcaktohet nga Gjykata e Pavarur se është kryer një shkelje e rregullit anti - 

doping, ose një çështje zgjidhet pa seancë dëgjimore në bazë të faktit që lojtari ose një 

person tjetër pranon ose konsiderohet se ka pranuar se një shkelje e rregullit anti - 

doping është kryer, ose është shqiptuar një periudhë e re mospërshtatshmërie ose një 

qortim, ai vendim mund të zbulohet menjëherë publikisht. Nëse vendimi nuk 

apelohet, ose lihet në fuqi në apel, vendimi (nëse nuk është zbuluar më parë 

publikisht) duhet të zbulohet publikisht brenda 20 ditëve nga skadimi i afatit të 

apelimit ose vendimit të apelimit (sipas rastit). Megjithatë, kjo Zbulim i detyrueshëm 

Publik nuk do të zbatohet kur Lojtari ose Personi tjetër që është gjetur se ka kryer një 

shkelje të Rregullit Anti-Doping, ose se ka shkelur ndalimin e pjesëmarrjes gjatë 

papranueshmërisë ose pezullimit të përkohshëm, është një person i mbrojtur, i mitur, 

ose atlet rekreativ. Çdo raportim publik në një rast që përfshin një person të mbrojtur, 

të mitur ose sportist argëtues është fakultativ dhe duhet të jetë në proporcion me faktet 

dhe rrethanat e rastit. 

7.4.2. Kur përcaktohet se nuk është kryer një Shkelje e Rregullit Anti-Doping, ose se 

ndalimi kundër pjesëmarrjes gjatë papranueshmërisë ose pezullimit të përkohshëm 

nuk është shkelur, vendimi nuk do të zbulohet publikisht, përveç rastit kur Lojtari ose 

Personi tjetër jep pëlqimin për një zbulim të tillë. Kur Lojtari ose Personi tjetër nuk e 

jep këtë pëlqim, mund të publikohet një përmbledhje e vendimit, me kusht që ajo që 

zbulohet të mos identifikojë lojtarin ose personin tjetër. 

7.4.3. Kur përcaktohet se nuk është kryer një Shkelje e Rregullit Anti-Doping, ose se 

ndalimi kundër pjesëmarrjes gjatë papranueshmërisë ose pezullimit të përkohshëm 

nuk është shkelur, vendimi nuk do të zbulohet publikisht, përveç rastit kur Lojtari ose 

Personi tjetër jep pëlqimin për një zbulim të tillë. Kur Lojtari ose Personi tjetër nuk e 

jep këtë pëlqim, mund të publikohet një përmbledhje e vendimit, me kusht që ajo që  

zbulohet të mos identifikojë lojtarin ose personin tjetër. 
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8.0. SKUALIFIKIMI I REZULTATEVE 

 

 
8.1. Diskualifikimi automatik i rezultateve individuale 

8.1.1. Një shkelje e rregullit anti-doping e kryer nga një lojtar në lidhje me ose që lind nga 

një test në garë automatikisht çon në skualifikim të rezultateve të marra nga lojtari në 

garën në fjalë, me të gjitha pasojat që rezultojnë, duke përfshirë konfiskimin e çdo 

medaljeje, titujt, pikët e renditjes dhe paratë e çmimit të marra nga lojtari në atë garë. 

8.2. Skualifikimi i rezultateve të partnerit dyshe. 

8.2.1. Kur rezultatet e marra nga një lojtar në një garë dyshe skualifikohen për shkak të 

shkeljes së rregullit anti-doping të atij lojtari në lidhje me ose që lindin nga ai garë në 

dyshe, rezultati i partnerit të lojtarit në dyshe në atë garë do të skualifikohet 

gjithashtu, me të gjitha që rezultojnë pasojat, duke përfshirë konfiskimin e të gjitha 

medaljeve, titujve, pikëve të renditjes dhe parave të çmimeve. 

8.2.2. Për shkak të shkeljes së rregullit anti-doping të atij lojtari në lidhje me një garë tjetër 

në atë ngjarje, rezultati i partnerit të lojtarit në dyshe në atë garë dyshe do të 

skualifikohet gjithashtu, me të gjitha pasojat që rezultojnë, duke përfshirë humbjen e 

të gjitha medaljeve, titujve, pikëve të renditjes dhe Paratë e çmimit, përveç rasteve kur 

partneri i dyfishtë vendos në një seancë, në raportin e probabiliteteve, (a) se ata nuk 

ishin të përfshirë në Shkeljen e Rregullit Anti-Doping të Lojtarit të parë; dhe (b) se 

rezultati në garën e dyfishtë nuk kishte gjasa të ishte ndikuar nga Shkelja e Rregullit 

Anti-Doping të Lojtarit të parë. 

8.2.3. Kur rezultatet e marra nga një lojtar në garat e dyfishta në një ngjarje të luajtur pas 

Garës që prodhoi kampionin pozitiv, skualifikohen për shkak të shkeljes së rregullit 

anti-doping të atij lojtari, rezultati i partnerit(ve) të lojtarit në dyshe në këto të 

mëvonshme Garat nuk do të skualifikohen nëse ITIA nuk përcakton, për kënaqësinë e 

rehatshme të Tribunalit të Pavarur, se partneri(ët) e dyfishtë janë implikuar në 

Shkeljen e Rregullit Anti-Doping të Lojtarit të parë. 

8.3. Pasojat për ekipet. 

8.3.1. Pasojat për një ekip të përfshirë në një garë të kryerjes së një shkeljeje të rregullit anti - 

doping nga një lojtar në cilësinë e tij si anëtar i atij ekipi do të jenë siç përcaktohet në 

rregullat në lidhje me atë garë. 
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8.4.ITF do të kërkojë nga Shoqatat e saj Kombëtare që të respektojnë, zbatojnë, mbështesin 

dhe/ose zbatojnë këtë Program (ose rregullat e tij ekuivalente) brenda fushës së kompetencës së  

Shoqatës Kombëtare dhe do të ndërmarrë veprime të tilla që i konsideron të nevojshme për të 

zbatuar një përputhje të tillë. 
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9.0. BESUESHMËRIA DHE RAPORTIMI 

 
9.1. Njoftim për Shkeljet e Rregullave Anti-Doping. 

9.1.1. Njoftimi për lojtarët ose personat e tjerë për shkeljet e rregullave anti-doping që 

pohohen kundër tyre do të ndodhë siç parashikohet në pikën 7. 

9.1.2. Nëse në ndonjë moment gjatë menaxhimit të rezultateve deri në lëshimin e një letre 

tarifimi, ITIA vendos të mos ecë përpara me një çështje, duhet të njoftojë Lojtarin ose 

Personin tjetër. 

9.2. Përmbajtja e një Njoftimi për Shkeljen e Rregullave Anti-Doping. 

9.2.1. Njoftimi për një shkelje të rregullit anti-doping në përputhje me nenin 2.1. do të 

përfshijë: emrin e lojtarit ose të një personi tjetër, vendin, sportin dhe disiplinën 

brenda sportit, nivelin konkurrues të lojtarit, nëse testi ishte brenda ose jashtë garës, 

datën e kampionit mbledhjen, rezultatin analitik të raportuar nga laboratori dhe 

informacione të tjera. 

9.2.2. Njoftimi për Shkeljet e Rregullave Anti-Doping, të ndryshme nga neni 2.1, do të 

përfshijnë emrin e lojtarit ose të personit tjetër, vendin, sportin dhe disiplinën brenda 

sportit, nivelin konkurrues të lojtarit, rregullin e shkelur dhe bazën e shkeljes së 

pretenduar. Njoftimi i Anti -Shkeljet e rregullave të dopingut, të ndryshme nga neni 

2.1, do të përfshijnë emrin e lojtarit ose të një personi tjetër, vendin, sportin dhe 

disiplinën brenda sportit, nivelin konkurrues të lojtarit, rregullin e shkelur dhe bazën e 

shkeljes së pohuar. 

9.3. Raportet e gjendjes. 

9.3.1. Përveç në lidhje me hetimet që nuk kanë rezultuar në një njoftim për një shkelje të 

rregullit anti-doping, NADO dhe WADA e lojtarit ose personit tjetër do të 

përditësohen rregullisht mbi statusin dhe gjetjet e çdo rishikimi ose procedimi të kryer  

nga ITIA do të sigurohen me një shpjegim i menjëhershëm i arsyetuar me shkrim ose 

vendim që shpjegon zgjidhjen e çështjes. 

9.4. Besueshmëria. 

9.4.1.  ITIA do të bëjë përpjekjet e saj për të siguruar që personat nën kontrollin e saj të mos 

identifikojnë publikisht lojtarët ose personat e tjerë, mostrat e të cilëve kanë rezultuar 

në gjetje të pafavorshme analitike ose gjetje atipike, ose gjetje atipike të pasaportave 

ose gjetje të pafavorshme pasaporte, ose pretendohet se kanë kryer një Shkelje e 
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Rregullit Anti-Doping sipas këtij Programi, përveç nëse dhe derisa të vendoset ose 

pranohet një pezullim i përkohshëm, ose një akuzë të jetë zbuluar publikisht në vijim 

të Nenit 7.13.4, ose një Tribunal i Pavarur të ketë përcaktuar se është shkelur një 

Rregull Anti-Doping. kryer dhe/ose është pranuar Shkelja e Rregullit Anti-Doping. 

9.4.2. ITIA do të sigurojë që punonjësit e saj (qoftë të përhershëm apo të ndryshëm), 

kontraktorët, agjentët, konsulentët dhe palët e treta të deleguara i nënshtrohen një 

detyre kontraktuale plotësisht të zbatueshme të besueshmërisë dhe procedurave 

plotësisht të zbatueshme për hetimin dhe disiplinimin e zbulimit të pahijshëm dhe/ose 

të paautorizuar të një informacioni të besueshëm. 

9.4.3. ITIA sipas gjykimit të saj mund t'u zbulojë në çdo kohë organizatave të tjera 

informacione të tilla që ITIA mund t'i konsiderojë të nevojshme ose të përshtatshme 

për të lehtësuar administrimin ose zbatimin e këtij Programi (duke përfshirë, pa 

kufizim, Shoqatat Kombëtare që zgjedhin ekipet për Kupën Davis ose Kupën Billie 

Jean King ), me kusht që secila organizatë të japë siguri të kënaqshme për ITIA se 

organizata do t'i ruajë të gjitha këto informacione në fshehtësi. ITIA nuk do të 

komentojë publikisht mbi faktet specifike të një çështjeje në pritje (në krahasim me 

përshkrimin e përgjithshëm të procesit dhe shkencës) përveçse në përgjigje të 

komenteve publike që i atribuohen lojtarit ose personit tjetër ose përfaqësuesit të tyre. 

9.5. Raportimi statistikor. 

9.5.1. ITIA do të publikojë të paktën çdo vit një raport të përgjithshëm statistikor të 

aktiviteteve të tij të kontrollit të dopingut dhe do t'i japë një kopje WADA-s. ITIA 

mund të publikojë gjithashtu raporte që tregojnë emrin e secilit lojtar të testuar, 

shpeshtësinë me të cilën ata janë testuar, datën e secilit Test, numrin e testeve të 

kryera për Lojtarët brenda grupeve ose kategorive të caktuara të renditjes; dhe 

identitetin e Ngjarjeve ku është kryer Testimi. 

9.6. Baza e të dhënave të informacionit të kontrollit të dopingut dhe monitorimi i pajtueshmërisë. 

9.6.1. Për të mundësuar WADA-n të kryejë rolin e saj të monitorimit të përputhshmërisë dhe 

të sigurojë përdorimin efektiv të burimeve dhe ndarjen e informacionit të zbatueshëm 

të Kontrollit të Dopingut midis Organizatave Anti-Doping, ITIA do t'i raportojë 

WADA-s, nëpërmjet ADAMS, informacionin e lidhur me Kontrollin e Dopingut, siç 

kërkohet sipas ligjit në fuqi. Standardet ndërkombëtare, duke përfshirë, në veçanti: 

9.6.1.1. Të dhënat e pasaportës biologjike të atletit për lojtarët; 

9.6.1.2. Informacione për vendndodhjen e lojtarëve; 

9.6.1.3. Vendimet e TUE; 
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9.6.1.4. Rezultatet Vendimet e menaxhmentit. 

9.6.2. Për të lehtësuar planifikimin e koordinuar të shpërndarjes së testeve, për të shmangur 

dyfishimin e panevojshëm në Testim nga Organizata të ndryshme Anti-Doping dhe 

për të siguruar që profilet e Pasaportës Biologjike të Atletit të përditësohen, ITIA do 

t'i raportojë të gjitha testet brenda dhe jashtë garës te WADA duke hyrë formularët e 

Kontrollit të Dopingut formohen në ADAMS në përputhje me kërkesat dhe afatet 

kohore të përfshira në ISTI. 

9.6.3. Për të lehtësuar të drejtat e mbikëqyrjes dhe apelimit të WADA për TUE-të, ITIA do 

të raportojë të gjitha aplikimet, vendimet dhe dokumentacionin mbështetës të TUE 

duke përdorur ADAMS në përputhje me kërkesat dhe afatet kohore të përfshira në 

ISTUE. 

9.6.4. Për të lehtësuar të drejtat e mbikëqyrjes dhe apelimit të WADA-s për Menaxhimin e 

Rezultateve, ITIA do të raportojë informacionin e mëposhtëm në ADAMS në 

përputhje me kërkesat dhe afatet kohore të përshkruara në ISRM: (a) njoftimet për 

shkeljet e rregullave anti-doping dhe vendimet përkatëse për gjetjet e pafavorshme 

analitike; (b) njoftimet dhe vendimet përkatëse për shkelje të tjera të rregullave anti - 

doping që nuk janë konstatime analitike negative; (c) Dështimet e vendndodhjes; dhe 

(d) çdo vendim që vendos, heq ose rivendos një Pezullim të Përkohshëm. 

9.6.5. Informacioni i përshkruar në këtë nen do të bëhet i disponueshëm, aty ku është e 

përshtatshme dhe në përputhje me rregullat e zbatueshme, për Lojtarin, NADO-n e 

Lojtarit dhe çdo Organizatë tjetër Anti-Doping me autoritet testimi mbi lojtarin. 

9.7. Privatësia e të dhënave. 

9.7.1. ITF/ITIA mund të mbledhë, ruajë, përpunojë dhe/ose të zbulojë informacione 

personale në lidhje me lojtarët dhe personat e tjerë kur është e nevojshme dhe e 

përshtatshme për të kryer aktivitetet e saj anti-doping sipas Kodit, Standardeve 

Ndërkombëtare (duke përfshirë veçanërisht ISPPPI) dhe/ ose këtë Program, dhe në 

përputhje me legjislacionin në fuqi. 

9.7.2. Pa kufizuar pikën më sipër, ITIA do të: 

9.7.2.1.Përpunojë vetëm informacionin personal në përputhje me një bazë ligjore të 

vlefshme; 

9.7.2.2.Të njoftojë çdo lojtar ose person tjetër që i nënshtrohet këtij Programi, në një 

mënyrë dhe formë që është në përputhje me ligjet në fuqi dhe ISPPPI, se 

informacioni i tyre personal mund të përpunohet nga ITF/ITIA dhe Persona të 

tjerë për qëllime të zbatimit të këtij Programi; 
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9.7.2.3.Të sigurojë që çdo agjent i palës së tretë (përfshirë çdo palë të tretë të 

deleguar) me të cilin ITIA ndan informacionin personal të çdo lojtari ose 

personi tjetër, i nënshtrohet kontrolleve të duhura teknike dhe kontraktuale për 

të mbrojtur konfidencialitetin dhe privatësinë e një informacioni të tillë. 
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10.0. ZBATIMI I VENDIMEVE 

 
10.1. Efekti automatik i vendimeve nga Organizatat Nënshkruese Anti-Doping. 

10.1.1. Një vendim në lidhje me një shkelje të rregullit anti-doping ose në lidhje me një 

shkelje të ndalimit të pjesëmarrjes gjatë pakualifikimit që është bërë nga një 

organizatë anti-doping, ose nga një panel dëgjimor ose panel apeli ose CAS, pasi palët 

të procedimi është njoftuar, të jetë i detyrueshëm automatikisht përtej palëve në 

procedim për ITF, ITIA, Shoqatat Kombëtare, ATP, WTA dhe Bordin e Grand Slam, 

si dhe çdo Nënshkrues në çdo sport. 

10.2. Zbatimi i vendimeve nga një organ që nuk është nënshkrues 

10.2.1. Një vendim nga një organ që nuk është nënshkrues duhet të zbatohet nga ITF, ITIA, 

Shoqatat Kombëtare, ATP, WTA dhe Bordi i Grand Slam nëse ITIA përcakton se 

vendimi duket se është brenda autoritetit të atij organi dhe rregullat antidoping të atij  

organi përndryshe janë në përputhje me Kodin. 
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11.0. STATUTI I PARASHKRIMIT 

 

 
11.1. Pavarësisht nga ndonjë dispozitë tjetër e këtij Programi, asnjë akuzë nuk mund të ngrihet 

kundër një lojtari ose personi tjetër në lidhje me një shkelje të rregullit anti-doping, përveç nëse 

atyre u është dhënë njoftimi për shkeljen e rregullit anti-doping ose njoftimi është tentuar në 

mënyrë të arsyeshme, brenda dhjetë vjet nga data që pretendohet se ka ndodhur Shkelja e 

Rregullit Anti-Doping.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Jeton Hadërgjonaj 

President 
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