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A Nemzetközi Lovak Doppingellenes Szabályzata hivatalos szövege a dokumentum angol
nyelvű változata, amelyet az FEI tart fenn és tesz közre weboldalán. Amennyiben a fordított
szöveg eltér az eredeti szövegtől, az angol nyelvű változat az irányadó.

Rövidítések Jegyzéke
LDSZ: Lovak Doppingellenes Szabályzata
FEI: Federation Equestre Internationale
CAS: Court of Arbitration for Sport (Nemzetközi Sport Döntőbíróság)

Fordította: Juhász Dóra
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1. A dopping meghatározása
Doppingnak számít minden olyan tevékenység, amely a Lovak Doppingellenes
Szabályzata (továbbiakban: LDSZ) 2.1-2.8 pontjaiban foglalt egy, vagy több LDSZ
szabálysértést valósítja meg.

2. LDSZ Szabálysértés
A Szabályzat 2. cikkének célja azon körülmények és magatartások meghatározása,
melyek

LDSZ

szabálysértésnek

minősülnek.

Az

alábbiakban

meghatározott

szabálysértések megvalósítása képezi a doppingügyekkel kapcsolatos meghallgatások
alapját.
A felelős személy(ek), és/vagy a segítő személyzet tagjának felelőssége az arra
vonatkozó ismeret, hogy milyen tevékenységek valósítanak meg LDSZ szabálysértést,
valamint milyen tiltott anyagok használata minősül doppingnak.
2.1.

Tiltott anyag, vagy

vagy

jelenléte a ló

szervezetéből származó mintában
2.1.1. Minden felelős személy saját felelőssége elkerülni azt, hogy a ló szervezetébe
tiltott anyag kerüljön. A felelős személy felelős bármilyen, a lótól származó
mintában talált tiltott anyag, vagy annak metabolitja vagy markere jelenlétéért.
Ennek megfelelően a 2.1 pontban foglalt LDSZ szabálysértés megállapításához
nem szükséges annak bizonyítása, hogy szándékosság, vétkesség, gondatlanság,
avagy tudatos használat történt a felelős személy részéről.
2.1.2. A 2.1 pontban foglalt szabálysértés elégséges bizonyítéka lehet a következők
valamelyike: tiltott anyag, vagy tiltott anyag metabolitjainak vagy markereinek
jelenléte a ló „A” mintájában, amennyiben a felelős személy lemond a „B” minta
elemzéséről, és a „B” mintát nem elemzik; vagy amennyiben a ló „B” mintáját
elemzik, és a ló „B” mintájának elemzése megerősíti a tiltott anyag, vagy tiltott
anyag metabolitjainak vagy markereinek jelenlétét a ló „A” mintájában.
2.1.3. Azon anyagok kivételével, amelyek tekintetében a tiltott anyagok listája
egyedi mennyiségi küszöböt állapít meg, LDSZ szabálysértésnek minősül a tiltott
anyag, vagy tiltott anyag metabolitjainak vagy markereinek bármilyen
mennyiségben való jelenléte a ló mintájában.
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2.1.4. A 2.1 pontban megfogalmazott általános szabály alóli kivételként a tiltott
anyagok listája, vagy az FEI nemzetközi szabályozása rögzíthet speciális
szempontokat olyan tiltott anyagok értékelésével kapcsolatosan, amely
anyagokat a ló szervezete endogén módon is képes előállítani.
2.2.

Tiltott anyag, vagy

ódsz

használata, vagy arra tett kísérlet

2.2.1. Minden felelős személy, és/vagy segítő személyzet tagjának személyes
kötelessége annak biztosítása, hogy a ló szervezetébe tiltott anyag ne kerüljön és
tiltott módszer használata történjen. Ennek megfelelően a tiltott anyag, vagy
tiltott módszer használata révén elkövetett LDSZ szabálysértés bizonyításához
nem szükséges annak bizonyítása, hogy a felelős személy és/vagy a segítő
személyzet tagja részéről szándékosság, vétkesség, gondatlanság, vagy tudatos
használat történt. Azonban a tiltott anyag, vagy tiltott módszer használatára tett
kísérlet bizonyítása feltételezi a felelős személy, vagy a segítő személyzet tagja
szándékosságát.
2.2.2.

A tiltott anyag, vagy tiltott módszer használatának, vagy az arra tett

kísérletnek a sikeressége, vagy sikertelensége nem lényeges. A LDSZ
szabálysértés elkövetésének megvalósulásához elegendő a tiltott anyag,
vagy tiltott módszer használata, vagy az arra tett kísérlet.
2.3.

A mintaszolgáltatás elkerülése, elutasítása, vagy elmulasztása
2.3.1. A mintaszolgáltatás elkerülése tényállás megvalósul a mintaszolgáltatás
szándékos

elkerülésével,

annak

megfelelő

indoklás

hiányában

történő

elutasításával, a mintaszolgáltatás elmulasztásával azt követően, hogy az érintett
az alkalmazandó doppingellenes szabályokban előírt értesítést kapott (az FEI
Állat-egészségügyi

Szabályzatban

foglaltaknak

megfelelően),

vagy

a

mintaszolgáltatás egyéb módon történő elkerülésével.
2.3.2. Minden egyes felelős személy, és/vagy a segítő személyzet tagjának
kötelessége annak biztosítása, hogy az arra vonatkozó értesítést követően a
versenyen induló, mintavételre kiválasztott ló az FEI Állat-egészségügyi
Szabályzatában foglaltaknak megfelelően mintavételre legyen bocsátva, a
mintavételi eljárásra vonatkozó szabályok betartásával.
2.3.3. Ennek megfelelően, ugyan a felelős személy a ló mintavételi eljárás alatt
történő felügyeletét harmadik személynek átengedheti, a felelős személy a
mintavételi eljárás alatt is felelős marad a lóért, valamint:
2.3.3.1.

a mintavétel elkerüléséért; és/vagy
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2.3.3.2.

a mintavétel megfelelő indoklás hiányában történő elmulasztásáért;

és/vagy
2.3.3.3.

a

mintavételi

eljárása

vonatkozó

szabályok

megszegéséért,

a

mintavételre vonatkozó nyilatkozat aláírásának elmulasztásáért.
2.3.4. A 2.3 pontban foglalt vétség megállapításához nem szükséges annak
bizonyítása, hogy a felelős személy és/vagy a segítő személyzet tagja részéről
szándékosság, vétkesség, vagy gondatlanság történt.
2.4.

A doppingellenőrzés bármely elemének manipulálása, vagy az arra tett kísérlet.

2.5.

Tiltott anyag beadása vagy az arra tett kísérlet.

2.6.

Tiltott anyag vagy tiltott módszer birtoklása.
2.6.1. Tiltott anyag, vagy tiltott módszer birtoklása a felelős személy vagy a segítő
személyzet tagja által, kivéve, ha a felelős személy vagy a segítő személyzet
tagja a tiltott anyag birtoklására vonatkozó megfelelő indoklással rendelkezik.

2.7.

Tiltott anyaggal, vagy tiltott módszerrel való üzérkedés, vagy az erre tett
kísérlet.

2.8.

Bűnrészesség
Közreműködés, ösztönzés, segítség, felbujtás, a cselekmény leplezése, vagy
bármely más típusú szándékos bűnrészesség, amely LDSZ szabálysértéssel, vagy
annak kísérletével függ össze.

2.9.

Tiltott közreműködés
Az FEI hatáskörébe tartozó sportoló vagy más személy szakmai vagy sporttal
kapcsolatos minőségében történő együttműködése olyan segítő személlyel, aki:
2.9.1. Amennyiben az FEI joghatósága alá tartozik és eltiltás alatt áll; vagy
2.9.2. Amennyiben nem áll az FEI joghatósága alatt és amennyiben a LDSZ szerinti
eredménykezelési eljárás részeként eltiltást nem szabtak ki rá: ha büntetőjogi,
fegyelmi vagy szakmai eljárás során elmarasztalták olyan magatartás miatt,
amely – ha az érintett személyre a LDSZ-szel összhangban álló szabályok
vonatkoztak volna – szabálysértésnek minősült volna, vagy ilyen magatartást
állapítottak volna meg. Az ilyen személy diszkvalifikált státusza hatályban marad
az alábbiak közül a hosszabb időtartamig: a büntetőjogi, fegyelmi vagy szakmai
határozattól számított hat éves időtartam, vagy az alkalmazott büntetőjogi,
fegyelmi vagy szakmai szankció időtartama; vagy
2.9.3. A 2.9.1. vagy 2.9.2 cikkben leírt személyt leplezni segít, vagy annak
közvetítőjeként működik.
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3. A LDSZ szabálysértés bizonyítása

3.1.

A bizonyítás terhe és a bizonyítási követelmény
A szabálysértés megtörténtének bizonyítása az FEI-t terheli. Az FEI általi
bizonyításra vonatkozó követelmény, hogy a meghallgatást végző testület által
elvárt szinten bizonyítsa a szabálysértés elkövetését, szem előtt tartva a vád
súlyosságát. E bizonyítási követelmény szerint a bizonyítéknak minden esetben
erősebbnek kell lennie a puszta valószínűsítésnél, de nem szükséges minden
kétséget kizáró bizonyítéknak lennie. Ahol a LDSZ szerint a szabálysértés
elkövetésével vádolt felelős személyt, vagy segítő személyzet tagját terheli, hogy
megdöntsék a szabálysértésre irányuló vélelmet, vagy bizonyítsák meghatározott
tények vagy körülmények fennállását, ott a bizonyítási követelmény a
valószínűsítés szintje.

3.2.

A tények és vélelmek bizonyításának módszerei
3.2.1. Az FEI által akkreditált laboratóriumokról, valamint az FEI által jóváhagyott
laboratóriumokról vélelmezhető, hogy a minta elemzése és őrzése tekintetében az
FEI Állat-egészségügyi Szabályzatának megfelelően jártak el. A felelős személy
és/vagy a segítő személyzet tagja, aki a vélelem alapján LDSZ szabálysértést
követett el megdöntheti ezt a vélelmet, amennyiben bizonyítja, hogy az FEI által
akkreditált laboratóriumokra vonatkozó követelményektől olyan módon tértek el,
hogy az ésszerűen feltételezhető módon vezethetett pozitív vizsgálati
eredményhez. Amennyiben ez a vélelem valósnak bizonyul, az FEI–t terheli
annak a bizonyítása, hogy a pozitív vizsgálati eredmény nem a követelményektől
való eltérés következménye.
3.2.2. A joghatósággal rendelkező bíróság, vagy szakmai büntetőtörvényszék
folyamatban lévő, fellebbezéssel nem érintett határozata a tények nem
megdönthető bizonyítékának minősül a határozattal érintett felelős személy, vagy
segítő személyzet tagja ellen, kivéve, ha a felelős személy, vagy segítő
személyzet tagja bizonyítja, hogy a határozat sértette a természetes igazságossági
elveket.
3.2.3. A LDSZ szabálysértés tárgyában történő meghallgatáson a meghallgató testület
a szabálysértéssel vádolt felelős személlyel, vagy segítő személyzet tagjával
szemben elmarasztaló következtetésre juthat, amennyiben a felelős személy,
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vagy segítő személyzet tagja -a meghallgatás előtt ésszerű időben kiküldött
felhívás ellenére- elutasította a meghallgatáson történő személyes, vagy telefonos
kommunikációval történő megjelenést és a meghallgató testület vagy az FEI
kérdéseire történő válaszadást.
3.2.4. A LDSZ szabálysértéssel kapcsolatos meghallgatáson a meghallgató testület a
szabálysértéssel vádolt felelős személlyel vagy segítő személyzet tagjával
szemben elmarasztaló következtetésre juthat annak alapján, ha felelős személlyel
vagy segítő személyzet tagja – a meghallgatás előtt ésszerű időben kiküldött
kérés ellenére – elutasította a meghallgatáson való akár személyes, akár
telefonon keresztül történő (a meghallgató testület irányadása szerint történő)
megjelenést, és a meghallgató testület vagy az FEI kérdéseire történő
válaszadást.

4. A tiltott anyagok listája
4.1.

A LDSZ magába foglalja a lovak doppingjára vonatkozó tiltott anyagok listáját,
amelynek hatályos verziója elérhető az FEI hivatalos honlapján. Az FEI minden
esetben a hatályos listát olyan módon teszi közzé, hogy az minden tagja számára
hozzáférhető legyen.

4.2.

A lista frissített, hatályos verzióját e-mail formájában megküldi az FEI az összes
Nemzeti Szövetségnek, Nemzeti Szövetségek vezető FEI állatorvosának. A listát
évente legalább egyszer közzé kell tenni oly módon, hogy a Nemzeti Szövetségek
azzal kapcsolatban az FEI-nek meg tudják küldeni visszajelzésüket. A lista a
közzétételt követő 90. napon válik hatályossá. A tiltott anyagok listájának
módosításai a hatályba lépést követően válnak érvényessé az FEI minden tagjára, így
a felelős személyekre, valamint a segítő személyzet tagjaira, valamint minden további
személyre. A legfrissebb lista megismerése a felelős személy és/vagy segítő
személyzet tagjának felelőssége.

4.3.

A tiltólistán szereplő tiltott anyagok és tiltott módszerek
A lista azon tiltott anyagokat és tiltott módszereket tartalmazza, amelyek mindig
tiltottak,

valamint

meghatározza

azok

birtokolható

mennyiségi

küszöbét,

klasszifikációs besorolását. A lista kötelező erővel bír mindegyik félre nézve, és nem

Lovak Doppingellenes Szabályzata
2018. január 1-től hatályos verzió, második kiadás

kifogásolható sem a felelős személy, sem a segítő személyzet tagja, vagy bárki más
által.
4.4.

Specifikus anyagok
A 10. cikk alkalmazásában minden tiltott anyag a specifikus anyagok közé tartozik,
melyek szerepelnek a tiltott anyagok listáján.

5. Tesztelés és vizsgálat

5.1.

Tesztelésre irányuló jogosultság
Minden, az FEI-nél, vagy Nemzeti Szövetségnél regisztrált ló, valamint azon lovak,
amelyek nemzetközi vagy nemzeti szintű versenyen részt vesznek, mintavétel tárgyát
képezhetik:
5.1.1. az FEI, vagy más, a mintavételért felelős nemzetközi doppingellenes szervezet
által nemzetközi szintű versenyek esetében;
5.1.2. azon Nemzeti Szövetség által, amelynél a ló regisztrálva van, vagy más, a
mintavételért felelős doppingellenes szervezet által nemzeti szintű versenyek
esetében.
A nemzetközi szintű versenyeken való mintavételt kizárólag az FEI, vagy az FEI által
megbízott személy, vagy szervezet végezhet; egyéb szervezet ilyen jellegű
tevékenységet az FEI előzetes hozzájárulása nélkül nem végezhet. A nemzeti szintű
versenyeken való mintavételt kizárólag a Nemzeti Szövetség, vagy a Nemzeti
Szövetség által megbízott személy, vagy szervezet végezet; egyéb szervezet ilyen
jellegű tevékenységet a Nemzeti Szövetség előzetes hozzájárulása nélkül nem
végezhet. A versenyeken vett mintákkal kapcsolatos teendőkért a Nemzeti Szövetség a
felelős, viszont minden egyes pozitív eredményről a Nemzeti Szövetség az FEI-t
köteles értesíteni, amennyiben ez nem ütközik nemzeti szintű szabályozásba.
Minden az FEI-nél, vagy Nemzeti Szövetségnél regisztrált ló versenyen kívüli
mintavétel tárgyát képezheti. A versenyen kívüli mintavételekkel kapcsolatban a
Nemzeti Szövetség létrehozhat és alkalmazhat egyedi szabályozást.
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A mintavétel módja

5.2.

Az FEI által, vagy annak nevében történő mintavételi folyamatot a mintavétel
időpontjában

hatályos

FEI

Állat-egészségügyi

Szabályzatban

foglaltaknak

megfelelően kell elvégezni.
Lovak kiválasztása mintavételre

5.3.

5.3.1. Az elvégzendő mintavételek számát, valamint azt, hogy melyik lovakon
végezzenek mintavételt, az FEI határozza meg.
5.3.2. Az 5.3.1 pontban foglalt tesztek elvégzésén felül, nemzetközi szintű
versenyeken az Állatorvosi Bizottság, Állatorvosi Kiküldött és/vagy a tesztelést
végző állatorvosok véletlenszerű és/vagy célzott mintavétel céljából -a
versenybíróság elnökével együttműködve- kiválaszthatnak lovakat mintavételre.
5.3.3. Minden Nemzeti Szövetség a saját joghatóságán belül meghatározhatja az
elvégzendő mintavételek számát, valamint azt, hogy melyik lovakon végezzenek
mintavételt.

6. A minták elemzése
A LDSZ-ban foglaltaknak megfelelően vett, FEI általi elemzés tárgyát képező minták az
FEI tulajdonát képezik és az alábbiaknak megfelelően kell az elemzést elvégezni.

6.1.

Akkreditált laboratóriumok igénybevétele
A LDSZ magában foglalja az FEI által akkreditált laboratóriumok listáját, ami
meghatározott időközönként az FEI honlapján frissítésre és publikálásra kerül. Az
FEI a mintavételekből származó mintákat csak és kizárólag ezen, az FEI
Laboratóriumokra Vonatkozó Előírásokban foglaltaknak megfelelően működő,
akkreditált és jóváhagyott laboratóriumoknak küldheti meg vizsgálatra. Mind az „A”,
illetve a „B” minta kizárólag az FEI által kiválasztott laboratóriumnak küldhető meg
vizsgálatra. Ugyanakkor a felelős személy kérvényezheti, hogy a „B” mintát egy, az
„A” mintát vizsgáló laboratóriumtól eltérő laboratóriumban vizsgálják meg.

6.2.

A minta elemzésének célja
A mintaelemzés célja az FEI tiltólistáján meghatározott tiltott anyagok és tiltott
módszerek, vagy egyéb anyagok kimutatása. Az FEI célja továbbá, hogy egyéb
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anyagokat is kimutasson kutatási és ellenőrzési célból. A minták jövőbeni elemzés
céljából is gyűjthetők és tárolhatók.
6.3.

Kutatási tevékenység végzése a mintákkal
A felelős személy írásos hozzájárulása nélkül egyetlen minta sem használható
kutatási célokra. A 6.2. ponttól eltérő célokra használt mintáknál, a felelős személy
írásos hozzájárulását követően, minden azonosításra lehetőséget adó elemet
eltávolítanak, hogy a minta ne legyen egy adott lóhoz, vagy felelős személyhez
köthető. Minden mintát az FEI Laboratóriumokra Vonatkozó Előírásokban
foglaltaknak megfelelően el kell pusztítani.

6.4.

A minta elemzésére és a jelentéstételre vonatkozó követelmények
A laboratóriumok a mintákat az FEI Laboratóriumokra vonatkozó előírásoknak
megfelelően elemzik és tesznek az eredményről jelentést.

6.5.

A minták újra elemzése
A mintákat kizárólag az FEI utasítására, a 6.2 pontban foglaltaknak megfelelően lehet
újra elemezni. Az újra elemzés körülményeire vonatkozó követelményeket az FEI
Laboratóriumokra Vonatkozó Előírások tartalmazza. A minták újra elemzése csak
akkor mutathat ki LDSZ szabálysértést, ha a tiltott anyag, vagy tiltott módszer a
mintavétel időpontjában tiltottnak számított.

6.6.

A L v s Közöss

I

s

E

sü

A Lovas Közösség Integritásáért Egyesület a LDSZ szabálysértéssel kapcsolatban
további vizsgálatot indíthat a lovassport integritásának védelme érdekében.
Amennyiben a felelős személy vagy a segítő személyzet tagja megtagadja a Lovas
Közösség Integritásáért Egyesület kérdéseire való válaszadást, eltiltásra kerülhet az
FEI rendezvényein való részvételtől. A Lovas Közösség Integritásáért Egyesület
tevékenységét az FEI Alapszabály tartalmazza.

7. Az eredmények kezelése

7.1.

A minták FEI vizsgálatával, vagy egyéb LDSZ szabálysértéssel kapcsolatos
eredmények kezelése
7.1.1. Az összes minta vizsgálati eredményét kizárólag az FEI részére lehet
megküldeni, az akkreditált, vagy jóváhagyott laboratórium képviselője által aláírt
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jelentésben. A jelentéseket, és azok bármilyen módon történő kézbesítését az FEI
felé minden esetben bizalmasan kell kezelni.
7.1.2. Pozitív vizsgálati eredmény esetén az FEI felülvizsgálja, hogy az eljárás
egyértelmű módon eltért-e az FEI Állat-egészségügyi Szabályzattól, az FEI
Laboratóriumokra Vonatkozó Előírásoktól, vagy megsértett-e bármilyen egyéb
FEI szabályt.
7.1.3. Amennyiben a 7.1.2 pontban foglalt felülvizsgálat pozitív eredményre vezet,
tehát

az

eljárás

egyértelmű

módon

eltért

a

7.2.1

pontban

foglalt

követelményektől, a vizsgálati eredmény negatívnak tekintendő, amelyről a
felelős személyt és a ló tulajdonosát az FEI köteles értesíteni.
7.1.4. Amennyiben a pozitív vizsgálati eredmény 7.1. pont szerinti felülvizsgálata
nem tár fel vagy olyan eltérést, amely a pozitív vizsgálati eredményt okozta, az
FEI haladéktalanul értesíti a felelős személyt és a ló tulajdonosát az alábbiakról:
7.1.4.1.

a pozitív vizsgálati eredmény

7.1.4.2.

hogy mely szabályt sértette meg

7.1.4.3.

hogy a felelős személynek és a ló tulajdonosának jogában áll azonnal

kérni a „B” minta elemzését, vagy e kérelem hiányában úgy tekintik, hogy
lemondott a „B” minta elemzésének jogáról
7.1.4.4.

hogy a felelős személy és a ló tulajdonosa kérheti, hogy a „B” minta

elemzését

egy,

az

„A”

mintát

elemző

laboratóriumtól

eltérő

laboratóriumban vizsgálják meg a felelős személy vagy a ló tulajdonosa
által küldött képviselő jelenlétében, amennyiben ez a személy jelenléte nem
jelent veszélyt a mintaelemzési eljárás tekintetében: ezt a laboratóriumot az
FEI az általa akkreditált vagy jóváhagyott laboratóriumok közül választja ki
7.1.4.5.

hogy a felelős személynek és a ló tulajdonosának jogában áll másolatot

kérni az „A” és „B” minta laboratóriumi dokumentációjáról, amelynek az
FEI

Laboratóriumokra

Vonatkozó

Előírások-ban

meghatározott

információkat kell tartalmaznia
7.1.4.6.

hogy a felelős személynek és/vagy az FEI-nek jogában áll kérni az FEI

Tribunal-tól

a

9.1

pont

(automatikus

diszkvalifikáció)

azonnali

alkalmazását, amennyiben a „B” minta vizsgálati eredménye megerősíti az
„A” minta vizsgálati eredményét, vagy amennyiben a felelős személy, vagy
a ló tulajdonosa lemond a „B” minta vizsgálatáról
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7.1.4.7.

hogy a felelős személynek és a ló tulajdonosának jogában áll

meghallgatást kérni, vagy amennyiben ez meghatározott határidőn belül
nem történik meg, arról, hogy az FEI úgy tekinti, hogy a felelős személy
és/vagy a ló tulajdonosa a meghallgatás jogáról lemond
7.1.4.8.

hogy a felelős személynek és a ló tulajdonosának jogában áll kérni

írásbeli összefoglalót és magyarázatot a vizsgálat körülményeiről
7.1.4.9.

hogy a felelős személynek és a ló tulajdonosának jogában áll kérni egy

megállapodásra irányuló lehetőséget az FEI-től, amely megállapodás a
LDSZ szabálysértés következményeit tartalmazza
7.1.4.10.

a kötelező ideiglenes felfüggesztés előírásáról

7.1.4.11.

az opcionális ideiglenes felfüggesztés előírásáról, amennyiben az FEI

Tribunal így határoz
7.1.4.12.

hogy fennáll a lehetősége az ideiglenes felfüggesztés önkéntes

elfogadására még a határozat meghozatala előtt
7.1.4.13.

hogy fennáll a lehetősége a LDSZ-ben foglaltak megsértésének

beismerésére és ezt követően kérheti a felfüggesztés idejének minél előbbi
megkezdését
7.1.4.14.

hogy fennáll a lehetősége a vizsgálattal való közreműködésre, a

körülmények feltárására és a LDSZ szabálysértés bebizonyítására
7.1.5. A 7.1.4 pontban foglalt intézkedést követően, a „B” minta vizsgálatára
vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 7 napon belül az FEI meghatározza
a vizsgálat lehetséges időpontjait. A felelős személy és a ló tulajdonosa
elfogadhatja az „A” minta vizsgálati eredményét, ezzel lemondva a „B” minta
vizsgálatának jogáról. Ettől függetlenül azonban az FEI dönthet úgy, hogy
megvizsgáltatja a „B” mintát is. Ebben az esetben a „B” minta vizsgálata csak az
„A” minta vizsgálati eredményének megerősítésére irányulhat. Amennyiben a
felelős személy és a ló tulajdonosa a meghatározott határidőn belül nem kéri a
„B” minta vizsgálatát, az FEI úgy tekinti, hogy lemondott a „B” minta
vizsgálatának jogáról.
7.1.6. A felelős személy, a ló tulajdonosa, és képviselőjük mellett a Nemzeti
Szövetség képviselője, valamint az FEI képviselője is jelen lehet a „B” minta
vizsgálatánál. Amennyiben a 7.1.4 pontban foglalt értesítés nem a Nemzeti
Szövetségen keresztül történt, az FEI sürgősen értesíti a Nemzeti Szövetséget a
„B” minta vizsgálatánál való jelenlétének lehetőségéről.
Lovak Doppingellenes Szabályzata
2018. január 1-től hatályos verzió, második kiadás

7.1.7. Amennyiben a „B” minta vizsgálati eredménye negatív, a vizsgálat összes
eredményét negatívnak kell tekinteni. Az eredményt a laboratórium bizalmas
formában megküldi az FEI részére, amely ezt követően értesíti a felelős személyt
és a ló tulajdonosát.
7.1.8. Amennyiben a „B” minta vizsgálati eredménye pozitív, ezzel megerősítve az
„A” minta vizsgálati eredményét, az eredményt a laboratórium bizalmas
formában megküldi az FEI részére, amely a továbbiakban értesíti a felelős
személyt és a ló tulajdonosát.
7.1.9. AZ FEI-nek jogában áll az ügyben további vizsgálatot indítani, és annak
eredményéről az érintett Nemzeti Szövetséget haladéktalanul értesíteni.
7.1.10. Minden kétség elkerülése végett, a „B” minta, az „A” minta vizsgálati
eredményét megerősítő pozitív vizsgálati eredménye eredhet vér- vagy
vizeletmintából, vagy ezek kombinációjából (Például: „A” minta egy
vizeletminta, míg „B” minta egy vérminta).
7.1.11. Amennyiben beigazolódik a LDSZ szabálysértés, a felelős személyt, a segítő
személyzet tagját, valamint a ló tulajdonosát értesítik a szabálysértésről, továbbá
részükre megküldésre kerül az üggyel kapcsolatos összes dokumentum.
7.2.

Atipikus eredmények felülvizsgálata
7.2.1. Bizonyos esetekben a laboratórium azokat a mintákat, amelyekből olyan
jellegű tiltott szer jelenlétét mutatták ki, amelyet a ló szervezete endogén módon
is képes előállítani, atipikus eredményként felülvizsgálatra kötelesek megküldeni.
Amennyiben az „A” minta atipikus eredményt produkál, az FEI vizsgálatot indít
arról, hogy történt-e egyértelmű eltérés a szabályos mintavételi eljárástól, az FEI
Laboratóriumokra Vonatkozó Előírásoktól, FEI Kézikönyvtől vagy bármilyen
további FEI szabálytól, ami az atipikus eredményt okozhatta. Amennyiben a
felülvizsgálatból nem derül ki olyan jellegű eltérés, ami az atipikus eredményt
okozhatta, az FEI és/vagy a Lovas Közösség Integritásáért Egyesület köteles
megindítani a vizsgálatot. Amikor a vizsgálat lezárult, az FEI értesíti a felelős
személyt, a ló tulajdonosát, valamint a nemzeti szövetséget arról, hogy az
atipikus eredmény, mint pozitív vizsgálati eredmény előterjesztésre kerül-e.
7.2.2. Az FEI addig nem küld értesítést az atipikus eredményről, ameddig a vizsgálat
nem zárult le teljesen és nem hozott döntést arról, hogy az atipikus eredmény
előterjesztésre kerül-e, mint pozitív vizsgálati eredmény. Azonban, amennyiben
az FEI a „B” minta elemzését a 7.2. pontban foglalt felülvizsgálat lezárulását
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megelőzően kérvényezi, ezt csak azt követően teheti meg, hogy értesítette a
felelős személyt, valamint a ló tulajdonosát az atipikus eredményről, illetve a
7.1.4.1.-7.1.4.5 pontokban foglaltakról.
7.3.

Egyéb, a L v

D pp

s Sz

z

val kapcsolatos szabálysértések

felülvizsgálata
Azokkal a LDSZ szabálysértésekkel kapcsolatban, amelyek alapja nem pozitív
vizsgálati eredmény, az FEI és/vagy a Lovas Közösség Integritásáért Egyesület
vizsgálatot kezdeményez. Amennyiben a vizsgálat során megállapítja, hogy
szabálysértés történt, köteles arról, illetve a szabálysértés alapjáról a felelős személyt
és/vagy a segítő személyzet tagját, illetve a ló tulajdonosát értesíteni.
7.4.

Az ideiglenes felfüggesztés
7.4.1. Az FEI ideiglenesen felfüggesztheti a felelős személyt, segítő személyzet
tagját, vagy a felelős személy lovát a meghallgatást megelőzően a következők
alapján:
7.4.1.1.

bármely személy azon állítása, hogy LDSZ szabálysértés történt (ez az

állítás csak ideiglenes felfüggesztés alapjául szolgálhat)
7.4.1.2.

a következő feltételek egyidejű megvalósulása:

7.4.1.2.1.

pozitív vizsgálati eredmény olyan tiltott anyagról, amely nem
meghatározott anyag az „A” és „B” mintákból

7.4.1.2.2.

a 7.1.2. pontban foglalt felülvizsgálatot lefolytatták

7.4.1.2.3.

a 7.1.4. pontban foglalt értesítés megtörtént

A fent említettek ellenére az FEI a kiskorú felelős személyt, vagy olyat, akire a
8.3. pont rendelkezései vonatkoznak, ideiglenesen nem függeszthet fel,
azonban az FEI az érintett lovat ideiglenesen felfüggeszti.
7.4.2. Az FEI ideiglenesen felfüggesztheti a felelős személyt, segítő személyzet
tagját, vagy a felelős személy lovát a meghallgatást megelőzően a következők
alapján:
7.4.2.1.

bizonyíték van arra, hogy az érintett személy nagy valószínűséggel

LDSZ szabálysértést követett el
7.4.2.2.

a következő feltételek egyidejű megvalósulása:

7.4.2.2.1.

pozitív vizsgálati eredmény olyan tiltott anyagról, amely
meghatározott anyag az „A” és „B” mintákból

7.4.2.2.2.

a 7.1.2. pontban foglalt felülvizsgálatot lefolytatták

7.4.2.2.3.

a 7.1.4. pontban foglalt értesítés megtörtént
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Ezen felül az FEI ideiglenesen felfüggesztheti azt a kiskorú felelős személyt,
akire a 8.3. pont rendelkezései nem vonatkoznak, és az FEI az érintett lovat
ideiglenesen felfüggeszti.
7.4.3. Amennyiben az FEI ideiglenes felfüggesztést rendel el, a meghallgatást olyan
értelemszerű időpontban kell megtartani, ami megakadályozza annak a
lehetőségét, hogy a személlyel szemben előítélet alakulhasson ki; vagy számára
az előzetes meghallgatás lehetőségét biztosítani kell az ideiglenes felfüggesztés
elrendelésétől számított lehető legrövidebb időn belül, vagy még az ideiglenes
felfüggesztés elrendelése előtt. Amennyiben ló kerül ideiglenes felfüggesztésre, a
ló tulajdonosa számára az előzetes meghallgatás lehetőségét az FEI köteles
biztosítani.
7.4.4. Az ideiglenes felfüggesztés hatálya mindaddig fennáll, amíg a felfüggesztés
alóli felmentését kérő személy az FEI Tribunal megelégedésére a következőket
elő nem adja:
7.4.4.1.

nincsen kellő bizonyíték arra, hogy LDSZ szabálysértés történt, illetve

az erre szolgáltatott bizonyíték anyagi hibában szenved
7.4.4.2.

a bizonyítékból kiderül, hogy a LDSZ szabálysértést nem ő követte el

és nem járt el hanyag módon, amiből következik, hogy a 10.4. és 10.5.
pontokban megfogalmazott eljárás rá nem alkalmazható, mivel nem
elkövető, valamint nem járt el gondatlanul
7.4.4.3.

kivételes

esetekben

ideiglenes

felfüggesztés

elrendelése

a

meghallgatást megelőzően egyértelműen tisztességtelen lenne az adott
személlyel szemben, ez a kivétel azonban csak nagyon szűk körben
alkalmazandó
Az FEI is kérheti a felfüggesztett személy felfüggesztés alóli felmentését:
7.4.5. Amennyiben az ideiglenes felfüggesztés elrendelésének alapja az „A” mintából
származó pozitív vizsgálat eredmény és a „B” minta vizsgálata negatív, így nem
erősíti meg az „A” minta eredményét, a felfüggesztett személyt a felfüggesztés
hatálya

alól

fel

kell

menteni.

Bizonyos

esetekben

azokra

a

versenyekre/versenyszámokra, amelyekre a felelős személy és lova a
felfüggesztés miatt nem tudott benevezni, amennyiben a „B” minta negatív
vizsgálati eredményt hoz, a felelős személy és lova újra benevezhet, vagy
folytathatja a versenyen való részvételt.
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7.4.6. A felfüggesztett személy kérhet egy újabb előzetes meghallgatást, amennyiben
olyan új bizonyíték merült fel, amely az előző meghallgatás során még nem állt
rendelkezésre, és a 7.4.4. pontban foglaltak alapján a felfüggesztés alóli
felmentés alapjául szolgálhat. Az erre vonatkozó kérvényt az FEI, valamint az
FEI Jogi Osztálya részére írásban kell megküldeni. Amennyiben a második
előzetes meghallgatást megelőzően már volt egy előzetes meghallgatás, akkor az
FEI Tribunal ugyanazon tagja kell, hogy részt vegyen a második előzetes
meghallgatáson is. Amennyiben valamely tag akadályoztatva van, az FEI egy
másik személyt fog a meghallgatásra kijelölni.
7.4.7. Az ideiglenes felfüggesztés hatálya alatt a felfüggesztett felelős személy
és/vagy segítő személyzet tagja, illetve felfüggesztett ló semmilyen FEI vagy
Nemzeti Szövetség által szervezett vagy engedélyezett sporteseményen vagy
versenyen részt nem vehet (kizárólag nézőként).
7.5.

Visszavonulás a sporttól
Ha a felelős személy és/vagy a segítő személyzet tagja az eredmények kezelésének
folyamata során visszavonul, az FEI fenntartja a jogot az eredménykezelési folyamat
lezárására. Ha a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja az eredménykezelési
folyamat kezdete előtt vonul vissza a sporttól, az eredmények kezelése tekintetében
az FEI ugyancsak fenntartja a jogot az eredménykezelési folyamat lefolytatására.

7.6.

Döntéshozatal meghallgatást követően
7.6.1. A felek közötti megállapodás
Amennyiben a 8.3. pontban foglalt kiskorúkra vonatkozó különleges eljárás nem
áll rendelkezésre, az eredménykezelési eljárás során a felelős személy és/vagy
segítő személyzet tagja bármikor beismerheti a LDSZ szabálysértést, lemondhat a
meghallgatásról és elfogadhatja a jelen szabályzat, vagy az FEI által
meghatározott következményeket, illetve ahol kisebb eltérést enged a szabályzat,
az adott esetre vonatkozóan az FEI által megállapodásban felajánlott
következményeket. A megállapodást az FEI Tribunal-nak kell jóváhagyásra
felterjeszteni,

majd

a

jóváhagyott

megállapodásban

feltüntetni

a

szankciót/szankciókat, azok időtartamát, valamint a szabályzattól való eltérés
okát. Ez a megállapodás döntésnek minősül, így a feleket (a jogorvoslathoz való
jog feltüntetésével) értesíteni kell.
7.6.2. A meghallgatás jogáról való lemondás
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Az érintett felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja és/vagy a ló
tulajdonosa a meghallgatás jogáról lemondhat. Amennyiben a felelős személy
és/vagy a segítő személyzet tagja és/vagy a ló tulajdonosa, aki ellen a
szabálysértési eljárás indult a LDSZ szabálysértés ellen az eljárás megindításáról
szóló értesítést követő 10 napon (vagy egyéb határidőn, ami az esetre
vonatkozóan meghatározásra került) belül nem ellenkezik, akkor az FEI úgy
nyilvánítja, hogy az érintett személy a LDSZ szabálysértést elkövette, a
meghallgatás jogáról lemondott, és az ehhez kapcsolódó, a jelen szabályzatban,
vagy az FEI által megállapodásban meghatározott következményeket elfogadja.
7.6.3. Azokban az esetekben, ahol a szabályzat 7.6.2. pontja fennáll, a meghallgatás
az érintett személy számára nem biztosítható és az FEI Tribunal írásbeli
határozatban elfogadja a szabálysértés tényét és a hozzá kapcsolódó
következményeket, valamint feltünteti a döntés okát. A döntést az FEI Tribunal
nyilvánosan közzéteszi és megküldi a többi doppingellenes szervezetnek,
valamint feltünteti a jogorvoslathoz való jogot.

8. A tisztességes meghallgatáshoz való jog

8.1.

Az FEI Tribunal előtti meghallgatás
8.1.1. Az FEI Tribunal dönt az összes, a Lovak Doppingellenes Szabályzatának
megsértésével kapcsolatos ügyben.
8.1.2. Amikor az FEI értesítést küld a felelős személynek és/vagy a segítő személyzet
tagjának és/vagy a ló tulajdonosának a LDSZ szabálysértésről, és a felelős
személy, vagy a segítő személyzet tagja nem mond le a meghallgatás jogáról, a
7.6.2. pontban foglaltaknak megfelelően, az FEI az ügyet meghallgatásra és
döntéshozatalra az FEI Tribunal meghallgató testülete elé terjeszti.
8.1.3. A meghallgatásokat ezen bekezdésnek megfelelően, eredményesen kell
lefolytatni, a 7. cikkben foglalt eredménykezelési vagy vizsgálati eljárás
lezárását, a bizonyítékok rendelkezésre bocsátását, illetve a felek vallomástételét
követően. A felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja, akit LDSZ
szabálysértéssel

vádolnak

köteles

az

eljárás

során

együttműködni,

a

bizonyítékokat rendelkezésre bocsátani, vallomást tenni és a meghallgatáson
megjelenni, amennyiben az FEI Tribunal arra felhívja.
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8.1.4. A felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja (a ló tulajdonosát beleértve)
minden esetben részt vehet a meghallgatáson.
8.1.5. A felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja elismerheti a LDSZ
szabálysértést és a hozzá kapcsolódó következményeket a 9. és 10. cikkekben
foglaltak szerint.
8.2.

A tisztességes meghallgatáshoz való jog
Minden döntéshozatali eljárásnak és meghallgatásnak a következő alapelveket kell
tiszteletben tartania:
8.2.1. Tisztességes, elfogulatlan meghallgató testület
8.2.2. Jogi képviselethez való jog a felelős személy vagy segítő személyzet tagja (a
tulajdonost beleértve) saját költségén
8.2.3. Az időben történő és tisztességes értesítéshez való jog a LDSZ szabálysértésről
8.2.4. A LDSZ szabálysértésre és annak következményeire való válaszadáshoz való
jog
8.2.5. Mindegyik fél bizonyíték bemutatásához való joga
8.2.6. Mindegyik fél tanúbehíváshoz és tanúkihallgatáshoz való joga
8.2.7. Időszerű meghallgatáshoz való jog
8.2.8. A felelős személy és/vagy segítő személyzet tagjának tolmácshoz való joga,
amennyiben az erre vonatkozó igényt 5 munkanappal meghallgatás előtt jelzi a
meghallgató testületnek
8.2.9. Időben történő, teljes, megindokolt döntéshez való jog, következmény
elrendelése esetén a hozzá tartozó magyarázat feltüntetésével

8.3.

Kiskorúakra vonatkozó különleges eljárás
8.3.1. A kiskorú felelős személyt érintő, egy, vagy több tiltott anyagot tartalmazó
pozitív vizsgálati eredmény vonatkozásában a kiskorú dönthet úgy, hogy az
ügyét a „Kiskorúakra vonatkozó különleges eljárás” keretében bírálják el a
következő feltételek fennállása esetén:
8.3.1.1.

Ez az érintett kiskorúnak és az általa lovagolt lónak az első

szabálysértése (nincs rögzítve korábbi LDSZ szabálysértés, vagy valamely,
azt megelőzően hatályos szabályra vonatkozó szabálysértés) és nincs
ellenük folyamatban lévő, vagy már lezárt eljárás a mintavételt megelőző 4
évben.
8.3.1.2.

A verseny, amelyen a mintavétel történt nem Olimpiai Játékok,

Paralimpiai Játékok, vagy Lovas Világjátékok.
Lovak Doppingellenes Szabályzata
2018. január 1-től hatályos verzió, második kiadás

8.3.2. Ha a kiskorú kérelmez meghallgatást, a Meghallgató Testület megfontolása
alapján a 10. cikk rendelkezései alkalmazandók.
8.3.3. Amennyiben az FEI az eljárást a „Kiskorúakra vonatkozó különleges eljárás”
szabályai alapján folytatja le, csak és kizárólag a következő szankciók
alkalmazhatók –beleértve a 10. cikk rendelkezéseit, illetve a LDSZ bármely más
ehhez kapcsolódó rendelkezését:
8.3.3.1.

A kiskorú és az általa lovagolt ló versenyről történő diszkvalifikációja,

eredményeik érvénytelenítése, általuk nyert díjak, pénzdíjak visszavétele;
8.3.3.2.

A kiskorú két hónapra történő eltiltása, melynek kezdőnapja a 8.3.5.

pontban foglalt elfogadó nyilatkozat FEI által megtörtént kézhezvétele;
8.3.3.3.

A kiskorú által lovagolt ló két hónapra történő felfüggesztése, melynek

kezdőnapja az értesítés kiküldésének napja;
8.3.3.4.

1500 svájci frank összegű pénzbüntetés;

8.3.3.5.

1000 svájci frank költség megfizetése. Azonban, ha a „Kiskorúakra

vonatkozó különleges eljárásra” vonatkozó kérelem elfogadása a „B” minta
elemzését követően történik meg, a megfizetendő költség 2000 svájci frank.
8.3.4. Annak érdekében, hogy a „Kiskorúakra vonatkozó különleges eljárás”
alkalmazásra kerülhessen, a kiskorúnak és törvényes képviselőjének a
szabálysértésről szóló értesítést –amelyben az FEI a különleges eljárás
lehetőségét a kiskorú részére felajánlja- követően 14 napon belül egy erre
vonatkozó elfogadó nyilatkozatot kell az FEI részére megküldenie. Az elfogadó
nyilatkozat megküldésének határideje meghosszabbítható, amennyiben az ügy
még nem került az FEI Tribunal elé.
8.3.5. Amennyiben a kiskorú megállapított határidőn belül nem jelzi a „Kiskorúakra
vonatkozó különleges eljárás” szabályai szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó
igényét, úgy kell tekinteni, hogy az erre rendelkezésére álló lehetőséget
visszautasította és az ügy az FEI Tribunal elé kerül döntéshozatalra. Az FEI
Tribunal a 8.3.3. pontban meghatározott szankcióknál enyhébb, vagy súlyosabb
jogkövetkezményeket is megállapíthat.
8.3.6. A 13.3.5. pontban foglalt alapelvekre való tekintettel kell a „Kiskorúakra
vonatkozó különleges eljárást” lefolytatni.
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8.4.

Döntések
8.4.1. A meghallgatást követően az FEI Tribunal határidőn belül írásbeli határozatot
hoz az ügyben hozott döntéséről, amelyben részletesen kifejti döntésének okait
és körülményeit, továbbá amennyiben szankciót állapít meg, annak okait és
körülményeit. Az FEI Tribunal dönthet úgy, hogy a határozat végrehajtásáról
szóló részről a döntés okait megelőzően értesíti a felelős személyt, vagy segítő
személyzet tagját (a ló tulajdonosát beleértve). A határozat az értesítés postai,
fax, vagy elektronikus úton történő kézbesítésének időpontjától végrehajtható.
8.4.2. Amennyiben az érintett személy nem él jogorvoslati lehetőségével:
8.4.2.1.

ha a határozat a Lovak Doppingellenes Szabályzatának megsértését

állapítja meg, a döntést a 13.3.2. pontban foglaltaknak megfelelően
nyilvánosan közzé kell tenni
8.4.2.2.

ha a határozat nem állapít meg LDSZ szabálysértést, a határozat

nyilvános közzététele kizárólag az érintett felelős személy és/vagy segítő
személyzet tagja (a ló tulajdonosát beleértve) hozzájárulásával lehetséges. A
hozzájárulás megszerzésének módja az FEI részéről értelemszerű kell, hogy
legyen.

Amennyiben

az

értintett

személy

hozzájárulását

adja

a

közzétételhez, a határozat egészét, vagy annak azt a részét, amelyhez az
érintett személy hozzájárulását adta nyilvánosan közzé lehet tenni.

9. Egyéni eredmények automatikus diszkvalifikációja
9.1.

A LDSZ megsértése az adott verseny alatt végzett teszt pozitív eredményének
következményeként automatikusan az érintett felelős személy és ló kombináció adott
versenyen szerzett eredményei diszkvalifikációját vonja maga után, annak minden
következményével, beleértve a felelős személy minden éremtől, ponttól, díjtól történő
megfosztását. A csapatokra vonatkozó diszkvalifikáció a 11. cikknek megfelelően
történik.

9.2.

Abban az esetben, ha a felelős személy és a ló tulajdonosa a 7.1. pontnak megfelelően
értesül a pozitív vizsgálati eredményről és
9.2.1. a „B” minta vizsgálati eredménye megerősíti az „A” minta vizsgálati
eredményét
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9.2.2. a „B” minta vizsgálatának kérelmezésére vonatkozó joggal az érintett személy
nem él
9.2.3. amennyiben az FEI és/vagy a felelős személy kéri
az ügy az FEI Tribunal-hoz kerül előterjesztése, ahol érdemi döntés születik arról,
hogy az ügy ezen fázisában a 9.1. pont alkalmazandó-e.

10. Szankciók

10.1.

Eredmények diszkvalifikációja azokon a sporteseményeken, amelyeken a LDSZ

elleni szabálysértést követtek el
10.1.1. Olimpiai Játékokon, Paralimpiai Játékokon, FEI Lovas Világjátékokon, FEI
Szenior Bajnokságokon, Régiós Játékokon:
Amennyiben a sportesemény alatt, vagy azzal kapcsolatban a LDSZ-nek
megfelelően szabálysértést követnek el, a felelős személy összes egyéni
eredményét, amelyet bármelyik és összes lovával, amellyel a versenyen indult ért
el diszkvalifikálják, annak minden következményével együtt, beleértve a felelős
személy érmektől, pontoktól és díjaktól történő megfosztását, kivéve a 10.1.4.
pontban foglalt esetet.
10.1.2. A fenti felsorolásban nem szereplő versenyeken:
A LDSZ megsértése a felelős személy a sporteseményen szerzett egyéni
eredményeinek diszkvalifikációját vonhatja maga után, amelyeket bármely és
összes lovával ért el, annak minden következményével együtt, beleértve a felelős
személy érmektől, pontoktól és díjaktól történő megfosztását, kivéve a 10.1.4.
pontban foglalt esetet. A csapatokra vonatkozó diszkvalifikáció a 11. cikknek
megfelelően történik.
10.1.3. Azonban (az Olimpiai és Paralimpiai Játékokat beleértve) kivételes
körülmények is figyelembe vételre kerülhetnek. A 10.1.4. és 10.1.5. pontokban
foglaltak szerint az összes olyan eredmény, amelyet az érintett felelős személy
vagy ló a mintavételt megelőző versenyszámokban ért el diszkvalifikálásra kerül,
kivéve, ha bebizonyítják, hogy a LDSZ szabálysértés ezen eredményeket nem
befolyásolhatta.
10.1.4. Ha a felelős személy bebizonyítja, hogy nem terheli sem vétkesség, sem
gondatlanság a LDSZ szabálysértés kapcsán, akkor a más versenyszámokban
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elért egyéni eredményei nem diszkvalifikálandók, kivéve, ha a LDSZ
szabálysértés nagy valószínűséggel befolyásolta a korábbi versenyszámokban
elért eredményeit.
10.1.5. A felelős személy lova szintén diszkvalifikálható a sporteseményről, annak
minden következményével együtt, beleértve a ló érmektől, pontoktól és díjaktól
való megfosztását, még akkor is, ha ezeket nem a felelős személlyel, hanem egy
másik lovassal érte el, ha a LDSZ szabálysértés nagy valószínűséggel
befolyásolta a lónak az e versenyszámokban elért eredményeit.
10.2.

Eltiltás és pénzbüntetés alkalmazása tiltott anyagok és tiltott módszerek jelenléte,

használata, megkísérelt használata vagy birtoklása esetén
10.2.1. Az eltiltási időszak időtartama a 2.1., 2.2. vagy 2.6. pontokban foglaltak
megsértése esetén a következő (a 10.4., 10.5. vagy 10.6. pontokban előírt
enyhítésre vagy felfüggesztésre figyelemmel). Az eltiltási időszak időtartama két
év. Az eltiltás mellett egy maximum 15.000 svájci frankban meghatározott
pénzbüntetés, valamint ezen felül az eljárás költségeinek megtérítése is
kiszabható.
10.3. Eltiltás más szabálysértésekért
A 9. cikk, a 10.1. és 10.2. pontok szerinti szabálysértésektől eltérő LDSZ szabálysértés
esetében a szankció a következő, kivéve ha a 10.4., 10.5. vagy 10.6. pont alkalmazandó:
10.3.1. A 2.3., 2.4. és 2.5. pontokban foglalt szabálysértésekért járó eltiltási időszak
időtartama két év. Emellett egy maximum 15.000 svájci frankban meghatározott
pénzbüntetés, valamint ezen felül az eljárás költségeinek megtérítése is
kiszabható.
10.3.2. A 2.7. pontban foglalt szabálysértésért járó eltiltási időszak minimum négy év,
maximum élethossz időtartamú, a szabálysértés súlyosságától függően.
10.3.3. A 2.5. és 2.7. pontokban foglalt szabálysértés elkövetése kiskorú bevonásával
különösen súlyos szabálysértésnek minősül, és amennyiben ezt a segítő
személyzet tagja követi el, élethosszig tartó eltiltás alkalmazandó. A 2.7. pontban
foglalt szabálysértés elkövetése egy maximum 25.000 svájci frankban
meghatározott pénzbüntetést is vonhat maga után, valamint az eljárás
költségeinek megtérítését. Ezen felül, a 2.5. és 2.7. pontokban foglalt
szabálysértés jelentős elkövetése egyéb jogszabálysértést is feltételezhet, így
jelenteni kell az illetékes hatóságoknak.
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10.3.4. A 2.8. pontban foglalt szabálysértésért járó eltiltási időszak időtartama
maximum két év, a szabálysértés súlyosságától függően. Emellett egy maximum
15.000 svájci frankban meghatározott pénzbüntetés, valamint ezen felül az
eljárás költségeinek megtérítése is kiszabható.
10.3.5. A 2.9. pontban foglalt szabálysértésért járó eltiltási időszak két év, amely egy
évre leszállítható a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja vétkességétől
és egyéb körülményektől függően.
10.4. A kizárás vagy eltiltási időszak vétkesség vagy gondatlanság hiánya esetén
Amennyiben a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja egyedi esetében a
vétkesség vagy gondatlanság hiányát bebizonyítja, az egyébként alkalmazandó eltiltási
időszak mellőzésre kerül. Amikor egy tiltott anyag és/vagy annak metabolitja vagy
markere kimutatásra kerül a mintaelemzés során a 2.1. pontban foglaltaknak megfelelően,
annak érdekében, hogy a szankciók és az eltiltási időszak mellőzésre kerüljenek, a felelős
személynek és/vagy segítő személyzet tagjának bizonyítania kell, hogy a tiltott anyag
milyen módon jutott a ló szervezetébe. Amennyiben ez a pont alkalmazásra kerül és a
szankciók, valamint az eltiltási időszak mellőzésre kerülnek, a LDSZ megsértése sem
minősülhet szabálysértésnek, a 10.8. pontban foglalt többszörös vétség megállapításának
kizárólagos céljából. A 10.4. pontban foglalt anyagok esetében alkalmazandó. Ezen felül
csak kivételes esetekben érvényesül. A vétkesség, vagy gondatlanság hiánya az alábbi
esetekre nem vonatkozik:
10.4.1. Ha a tiltott anyag jelenléte egy hibásan felcímkézett vagy szennyezett anyag
használatából származik
10.4.2. Ha a tiltott anyagot a felelős személy tudta nélkül a felelős személy által
alkalmazott állatorvos vagy segítő személyzet tagja juttatta a ló szervezetébe. A
felelős személy felelősséggel tartozik az általa alkalmazott állatorvos és segítő
személyzet tagjának kiválasztásáért, valamint ezen személyek tiltott anyagokról
való tájékoztatásáért.
10.5.

Az eltiltási időszak időtartamának csökkentése súlyos vétkesség vagy
gondatlanság hiányában
10.5.1. A szankció enyhítése meghatározott és szennyezett termékek esetében
10.5.1.1.

Meghatározott anyagok

Amennyiben a LDSZ szabálysértés tiltott anyaghoz kapcsolódik, amely
egyben meghatározott anyag, és a felelős személy és/vagy segítő személyzet
tagja bizonyítani tudja a súlyos vétkesség vagy gondatlanság hiányát, akkor
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az intézkedés minimum megrovás (eltiltási időszak nélkül), az eltiltási
időszak maximális időtartama két év a felelős személy és/vagy segítő
személyzet tagja vétkességének súlyosságától függően. Amennyiben a
felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja bizonyítani kívánja a súlyos
vétkesség vagy gondatlanság hiányát, a 10.4. pont alkalmazandó.
10.5.1.2.

Szennyezett termékek

Amennyiben a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja bizonyítani
tudja a súlyos vétkesség vagy gondatlanság hiányát, és hogy a tiltott anyag
szennyezett termékből származik, akkor az intézkedés minimum megrovás
(eltiltási időszak nélkül), az eltiltási időszak maximális időtartama két év a
felelős

személy

és/vagy

segítő

személyzet

tagja

vétkességének

súlyosságától függően.
10.5.2. A súlyos vétkesség vagy gondatlanság hiányának alkalmazása a 10.5.1.
pontban foglaltak alkalmazásán túl
Ha bármely olyan egyedi esetben, amelyre a 10.5.1. pont nem alkalmazható, a
felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja bizonyítani tudja a súlyos
vétkesség, vagy gondatlanság hiányát, akkor az egyébként alkalmazandó eltiltási
időszak időtartama a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja
vétkességének súlyossága alapján csökkenthető, de az eltiltási időszak
csökkentett időtartama nem lehet kevesebb, mint az egyébként alkalmazandó
eltiltási időszak időtartamának a fele. Ha az egyébként alkalmazandó eltiltási
időszak időtartama élethosszig tartó, akkor az ezen pont alapján csökkentett
időtartam nem lehet kevesebb, mint nyolc év. Amennyiben a tiltott anyag, vagy
annak metaboltija, vagy markere a 2.1. pontban foglaltak szerint a lótól vett
mintában kimutatásra kerül, annak a személynek aki feltételezhetően a LDSZ
szabálysértést elkövette szintén bizonyítania kell, hogy milyen módon kerül a
tiltott anyag, vagy annak metabolitja vagy markere a ló szervezetébe, annak
érdekében, hogy az eltiltási időszak csökkenthető legyen.
10.6.

Az eltiltási időszak vagy egyéb szankciók mellőzése, enyhítése, csökkentése, vagy
felfüggesztése a vétkességen kívüli egyéb okokból
10.6.1. Tevékeny közreműködés a LDSZ szabálysértés felderítésében vagy
bizonyításában
Az FEI Tribunal a 12. cikkben foglalt jogerős másodfokú határozat meghozatalát
megelőzően, vagy a fellebbezés kérvényezésére rendelkezésre álló időszak
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lejártát megelőzően lecsökkentheti az egyedi esetben kiszabott eltiltási időszak
időtartamát, amennyiben a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja
tevékeny közreműködést tanúsított az FEI Tribunal, vagy a Lovas Közösség
Integritásáért Egyesület, büntető hatóság vagy fegyelmi szerv részére, amelynek
eredményeként:
10.6.1.1.

Az FEI egy másik személy által elkövetett LDSZ szabálysértést fedez

fel, vagy vet fel, vagy
10.6.1.2.

Egy büntető hatóság, vagy fegyelmi szerv valamely más személy által

elkövetett bűncselekményt vagy LDSZ szabálysértést fedez fel, vagy vet fel,
és a tevékeny közreműködést tanúsító személy által adott információt az
FEI rendelkezésére bocsátják.
A tevékeny közreműködést egyedileg alá kell támasztani ahhoz, hogy az eltiltási
időszak csökkentésre kerüljön, és semmilyen körülmények között sem kizárólag
egy másik személy vétkességgel való gyanúsítására alkalmazandó. Az egyébként
kiszabandó eltiltási időszak csökkentésének mértéke a felelős személy és/vagy
segítő személyzet tagja által elkövetett szabálysértés súlyosságán, valamint a
felelős

személy és/vagy segítő

személyzet

tagja

által

a

szabálysértés

felszámolására tett erőfeszítés tekintetében tanúsított tevékeny közreműködés
mértékén alapul. Az egyébként alkalmazandó eltiltási időszak időtartamának
legfeljebb negyedére csökkenthető. Ha az egyébként alkalmazandó eltiltási
időszak élethosszig tart, a jelen pont szerint le nem csökkentett időszak időtartama
legalább nyolc év. Amennyiben a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja
a továbbiakban nem működik közre és nem tanúsítja azt a teljeskörű és hitelt
érdemlő tevékeny közreműködést, amelynek alapján az eltiltási időszak
lecsökkentésre került, az FEI Tribunal visszaállítja az eredeti eltiltási időszakot.
Amennyiben az FEI Tribunal úgy határoz, hogy visszaállítja az eredeti eltiltási
időszakot, vagy, hogy nem állítja vissza a lecsökkentett eltiltási időszakot, e
határozatát bármely olyan személy fellebbezheti, aki a 12. cikk alapján
fellebbezésre jogosult.
10.6.2. A LDSZ szabálysértés beismerése egyéb bizonyíték hiányában
Amennyiben a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja önként beismeri a
LDSZ szabálysértés elkövetését, még azelőtt, hogy olyan mintavételről értesítik,
amelynek alapján szabálysértés megállapítható lehet (vagy a 2.1. pontban
foglaltaktól eltérő szabálysértés esetében még azelőtt, hogy a 7, cikk szerint
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először értesítik beismert szabálysértéséről), és az említett beismerés a
szabálysértés egyetlen megbízható bizonyítéka a beismeréskor, az eltiltási időszak
időtartama csökkenthető, de a csökkentett időtartam nem lehet rövidebb, mint az
egyébként alkalmazandó eltiltási időszak időtartamának a fele.
10.6.3. A LDSZ szabálysértés azonnali beismerése a 10.2.1. vagy a 10.3.1. pontok
értelmében szankcionálható szabálysértéssel történő szembesítéskor
Egy, a 10.2.1. vagy a 10.3.1. pontok szerint (a mintavétel elkerüléséért, vagy
megtagadásáért, vagy a mintavétel manipulálásáért) négy éves szankcióval
sújtható felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja esetében – annak
következményeként, hogy a feltételezett LDSZ szabálysértést azonnal beismeri,
amikor az FEI azzal szembesíti, valamint az FEI jóváhagyásával és megítélése
alapján- az eltiltási időszak időtartama akár az egyébként alkalmazandó eltiltási
időszak felére is csökkenthető, a szabálysértés súlyosságától és a felelős személy
és/vagy segítő személyzet tagja vétkességétől függően.
10.6.4. Amikor a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja többszörös ok
bebizonyítása alapján jogosult a szankció enyhítésére
Amennyiben a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja a 10.4., 10.5., vagy
10.6. pontok kettőnél több rendelkezése alapján jogosult a szankció enyhítésére,
az egyébként alkalmazandó eltiltási időszak csökkenthető, vagy felfüggeszthető,
de nem rövidebbre, mint az egyébként alkalmazandó eltiltási időszak egynegyede.
10.7.

Súlyosbító körülmények, amelyek az eltiltási időszak időtartamát

növelhetik
Amennyiben az FEI egy egyedi esetben, amelyben a 2.7. pontban foglaltak
kivételével LDSZ szabálysértés történt megállapítja a súlyosbító körülmények
fennállását, amely megnövelheti az egyébként alkalmazandó eltiltási időszak
időtartamát, az egyébként alkalmazandó eltiltási időszak időtartama maximum
négy évre növelhető, kivéve, ha a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja
az FEI Tribunal megelégedésére bizonyítja, hogy a szabálysértést nem
szándékosan követte el. Többféle tiltott anyag, vagy módszer előfordulása szintén
megállapítható súlyosbító körülményként. A felelős személy és/vagy segítő
személyzet tagja elkerülheti a jelen pont alkalmazását, ha beismeri a
szabálysértést, amikor az FEI azzal szembesíti.
10.8.

Többszörös vétkesség
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10.8.1. A második LDSZ szabálysértést elkövető felelős személy és/vagy segítő
személyzet tagja számára az eltiltási időszak időtartama az alábbi
időtartamok közül a hosszabbik időtartam:
10.8.1.1.

hat hónap

10.8.1.2.

az első LDSZ szabálysértésre kiszabott eltiltási időszak időtartamának a

fele, a 10.6. pontban foglalt csökkentések figyelembe vétele nélkül, vagy
10.8.1.3.

az

eltiltási

időszak

időtartamának

kétszerese,

amely

időszak

alkalmazandó lenne abban az esetben, ha a második LDSZ szabálysértést
úgy tekintenék, mintha az első szabálysértés lenne, a 10.6. pontban foglalt
csökkentések nélkül.
A

fent

meghatározott

eltiltási

időszak

időtartama

a

10.6.

pont

alkalmazásával tovább csökkenthető.
10.8.2. Egy harmadik LDSZ szabálysértés eredménye mindenképpen élethosszig tartó
eltiltás, kivéve, ha a harmadik szabálysértés megfelel az eltiltási időszak
mellőzésére vagy időtartamának csökkentésére a 10.4. vagy 10.5. pontokban
előírt feltételeknek, vagy a 2.4. pont szerinti szabálysértésnek. Ezen esetekben az
eltiltási időszak időtartama nyolc év és az élethosszig tartó eltiltás között kerül
megállapításra.
10.8.3. Jelen pont értelmezésében nem tekintendő korábbi LDSZ szabálysértésnek az a
szabálysértés, ahol a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja bizonyította
a vétkesség, vagy gondatlanság hiányát.
10.8.4. Egyes

potenciális,

többszörös

vétségekre

alkalmazandó

kiegészítő

szabályok
10.8.4.1.

A 10.8. pontban foglalt szankciók alkalmazásának tekintetében egy

szabálysértés akkor minősül második szabálysértésnek, ha az FEI
bizonyítja, hogy a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja a
második szabálysértést a 7. cikk szerinti értesítés után követte el, vagy
azután,

hogy

az

FEI

értelemszerű

erőfeszítéseket

tett

az

első

szabálysértéssel kapcsolatos értesítésre. Ha az FEI ezt nem tudja
bizonyítani,

akkor

a

szabálysértéseket

együttesen

tekintik

első

szabálysértésnek, és a szankció kiszabásának alapja az a szabálysértés lesz,
amely a súlyosabb szankcióval jár.
10.8.4.2.

Ha az első LDSZ szabálysértés következtében kiszabott szankció

alkalmazása után az FEI tudomására jutnak olyan tények, amelyek a felelős
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személy és/vagy segítő személyzet tagja által az első szabálysértésre
utalnak, az FEI további szankciót állapít meg azon szankció alapján,
amelyet akkor szabhattak volna ki, ha a két szabálysértésről egyidejűleg
határoznak. Valamennyi, a korábbi LDSZ szabálysértés idején született
versenyeredményt diszkvalifikálnak a 10.8. cikk szerint.
10.8.5. Többszörös LDSZ szabálysértés egy tízéves időszakon belül
A 10.8. pontban foglaltak szerint az egyes LDSZ szabálysértések akkor
tekintendők többszörös szabálysértésnek, ha elkövetésükre ugyanazon tíz éves
belül kerül sor.
10.8.6. Fokozottan ellenőrzött anyag vagy módszer, és tiltott anyag vagy módszer
együttes használatából eredő szabálysértés
Amennyiben

a

felelős

személy

és/vagy

segítő

személyzet

tagjáról

bebizonyosodik, hogy ugyanazon tények alapján fokozottan ellenőrzött anyag
vagy módszer, valamint emellett tiltott anyag vagy módszer együttes
használatával követett el szabálysértést, a felelős személy és/vagy segítő
személyzet tagja többszörös LDSZ szabálysértést követett el, így a szankció
kiszabásának alapja az a szabálysértés lesz, amely az LDSZ szerint a súlyosabb
szankcióval jár.
10.9.

A versenyeredmények diszkvalifikálása a mintavételt követően, vagy a

szabálysértés elkövetését követően
10.9.1. A pozitív mintával érintett versenyeredmények automatikus érvénytelenítése
mellett valamennyi egyéb, a pozitív eredményt mutató minta vételének napjától
kezdődő és az ideiglenes felfüggesztés vagy eltiltási időszak megkezdéséig tartó
időszakban,

(függetlenül

attól,

hogy

versenyidőszakon

belül

vagy

versenyidőszakon kívül történt a mintavétel) vagy az egyéb LDSZ szabálysértés
elkövetésétől kezdődő és az ideiglenes felfüggesztés vagy eltiltási időszak
megkezdéséig

tartó

időszakban

szerzett

versenyeredmény-

hacsak

a

méltányosság elve mást nem követel- diszkvalifikálásra kerül, ennek minden
következményével együtt, beleértve érmek, pontok és díjak visszavételét is.
10.10.

Az eltiltási időszak kezdete

10.10.1.

Eltérő rendelkezés hiányában a felelős személyre vagy lóra vonatkozó

eltiltási időszak az eltiltásról határozó döntés napján kezdődik, vagy- ha a
meghallgatásról jogáról lemondtak vagy nem történt meg a meghallgatás- az
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eltiltás elfogadásának vagy egyéb módon, az FEI Tribunal által történő
kiszabásának a napjával kezdődik.
10.10.2.

Nem a felelős személynek és/vagy segítő személyzet tagjának

felróható késedelem
Amennyiben olyan jelentős késedelem következett be a meghallgatási
folyamatban vagy a doppingellenőrzés más szempontjaiban, amely nem a felelős
személynek és/vagy segítő személyzet tagjának felróható, a szankciót
megállapító testület az eltiltási időszak kezdetét egy korábbi időpontban- akár a
mintavétel időpontjában vagy a másik LDSZ szabálysértés megvalósulásának
napjában is- meghatározhatja. Az eltiltási időszakban- ideértve a visszaható
hatályú eltiltást is- elért összes versenyeredmény diszkvalifikálásra kerül.
10.10.3.

Időben történő beismerés

Amennyiben a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja azonnal (ami a
felelős személy esetében minden esetben a következő versenyen való indulást
megelőző időpontot jelent) beismeri az LDSZ szabálysértést, miután azzal az FEI
szembesíti, az eltiltási időszak akár a mintavétel napján, vagy az újabb
szabálysértés utolsó bekövetkezésének napján is megkezdődhet. Azonban jelent
pont alkalmazásának minden esetében a felelős személy és/vagy segítő
személyzet tagja az eltiltási időszak legalább felét letölti attól az időponttól
kezdve, hogy elfogadja a szankció kiszabását, vagy a szankciót megállapító
határozat napjától kezdve. Jelen pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha az
eltiltási időszak időtartamát a 10.6.3. pont szerint már csökkentették.
10.10.4.

Az ideiglenes felfüggesztési időszak, vagy az eltiltási időszak

beszámítása
Amennyiben ideiglenes felfüggesztést szabnak ki, és ezt a felelős személy
és/vagy segítő személyzet tagja betartja, a felelős személy és/vagy segítő
személyzet tagja számára ezen ideiglenes felfüggesztés időtartamát beszámítják
minden, az FEI Tribunal által jogerősen kiszabott eltiltási időszak időtartamába.
Amennyiben megkezdődik olyan eltiltási időszak letöltése, amelynek az alapjául
szolgáló döntést később megfellebbezik, akkor a felelős személynek és/vagy
segítő személyzet tagjának a fellebbezést követően jogerősen kiszabott eltiltási
időszak időtartamába beszámítják a már letöltött eltiltási időszak időtartamát.
10.10.5.

Amennyiben a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja saját

maga, vagy lova számára az ideiglenes felfüggesztést önként, írásban elfogadja,
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ezzel lemondva a lovassportban való részvételről, ennek a személynek vagy
lovának az önkéntes ideiglenes felfüggesztés időtartamát beszámítják a
jogerősen kiszabott eltiltási időszak időtartamába. Az ideiglenes felfüggesztés
felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja általi önkéntes elfogadásának
egy példányát haladéktalanul továbbítani kell minden olyan félnek, amelynek
joga van a szabálysértésről értesítést kapni. Amennyiben az ideiglenes
felfüggesztés felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja által önkéntesen
lett elfogadva, ezt csak az FEI Tribunal döntése változtathatja meg.
10.10.6.

Az eltiltási időszak időtartama tekintetében nem kerül beszámításra az

ideiglenes felfüggesztés, vagy az önkéntes ideiglenes felfüggesztés hatályba
lépésének napja előtti időszak, tekintet nélkül arra, hogy a felelős személy
és/vagy segítő személyzet tagja döntött-e a versenyzés mellőzése mellett, vagy,
hogy csapatát függesztették-e fel.
10.11.

Az eltiltás időtartama alatti státusz

10.11.1.

A részvétel tilalma az eltiltás időtartamára

Eltiltott felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja az eltiltás időszakában
semmilyen minőségben sem vehet részt olyan sporteseményen,

vagy

versenyszámban, amelyet az FEI, vagy bármely Nemzeti Szövetség által
szervezett, vagy jóváhagyott, továbbá nem vehet részt (kivéve nézőként) olyan
sporteseményen, amelyet az FEI, vagy bármely Nemzeti Szövetség szervezett
vagy jóváhagyott, vagy bármely magas szintű nemzetközi szervezet, állami szerv
által szervezett sporteseményen. Továbbá az eltiltott személy számára az FEI,
vagy Nemzeti Szövetségek által nyújtott pénzügyi támogatások az eltiltási
időszak időtartamára felfüggesztésre kerülhetnek. Eltiltás hatálya alatt álló ló az
eltiltás időszakára továbbra is mintavétel tárgyát képezheti.
Továbbá a 10. cikkben foglaltak szerint eltiltás hatálya alatt álló felelős személy
és/vagy segítő személyzet tagja, vagy ló kitiltható minden olyan helyszínről, ahol
FEI sportesemény zajlik, függetlenül attól, hogy a felelős személy és/vagy segítő
személyzet tagja be van-e az FEI adatbázisában regisztrálva.
10.11.2.

Visszatérés az edzéshez

A 10.11.1. pont rendelkezései alóli kivételként a felelős személy megkezdheti az
edzést a csapatával, vagy klubjával, vagy egyéb FEI tagszervezettel az alábbiak
közül a rövidebb időtartamig:
10.11.2.1. a felelős személy eltiltási időszakának utolsó két hónapjában, vagy
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10.11.2.2. a kiszabott eltiltási időszak utolsó negyedében.
10.11.3.

Az eltiltás időszaka alatti részvétel tilalmának megszegése

Amennyiben az eltiltott felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja vagy az
a személy, akinek a lova eltiltásra került az eltiltás időszakában megszegi a
10.11.1. pontban foglalt, az eltiltási időszakban érvényes részvételi tilalmat, e
részvétel eredményeit diszkvalifikálják, és az eredetileg kiszabott eltiltási időszak
utolsó napjához újabb, az eredeti eltiltási időszakkal azonos időtartamú eltiltási
időszakot adnak hozzá. Az újabb eltiltási időszak a felelős személy és/vagy
segítő személyzet tagja vétkessége súlyossága, vagy az eset egyedi körülményei
alapján módosítható. Ezen felül egyéb szankció kiszabására is sor kerülhet.
Annak a megállapítása, hogy a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja
megsértette-e a részvétel tilalmát, valamint, hogy helyénvaló-e a módosítás, az
FEI Tribunal hatásköre. E határozat ellen a 13. cikkben foglaltak szerint
fellebbezni lehet.

11. A csapatokra vonatkozó következmények
11.1.

Az FEI az Olimpiai és Paralimpiai Játékok lovas sporteseményeire vonatkozó

szabályainak

ellenkező

rendelkezése

hiányában

a

csapatokra

vonatkozó

következmények az alábbiak:
11.1.1. Az Olimpiai Játékok, Paralimpiai Játékok, Lovas Világjátékokra vonatkozóan:
amennyiben az egyik csapattag LDSZ szabálysértést követ el a sporteseményen, a
felelős személy összes versenyszámban szerzett eredménye diszkvalifikálásra
kerül, valamint az egész csapat diszkvalifikálásra kerül.
11.1.2. Minden egyéb sporteseményen, ami nem szerepel a fent említettek között:
Amennyiben a csapat egyik tagja LDSZ szabálysértést követett el egy olyan
sporteseményen, ahol a csapat helyezése az egyéni eredmények összegzéséből
számítandó, a felelős személy eredménye diszkvalifikálásra kerül és ki lesz
vonva a csapat összegzett eredményéből, így a sorrendben következő csapattag
eredménye

kerül

a

diszkvalifikált

eredmény

helyére.

Amennyiben

a

szabálysértést elkövetett felelős személy eredményének a csapat összegzett
eredményéből való kivonása eredményeképp az előírtnál kevesebb csapattag
marad a csapatban, a csapatot a rangsorból ki kell zárni.
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11.2.

A fenti rendelkezések mellett azonban az Olimpiai és Paralimpiai játékokra

nézve nem kizárólag, de azokat beleértve kivételes körülmények is figyelembe vételre
kerülhetnek.

12. Fellebbezés

12.1.

Megfellebbezhető határozatok

A LDSZ értelmében hozott határozatok megfellebbezhetők a 12.2. és 12.3. cikkekben
foglaltaknak megfelelően. A fellebbviteli szerv eltérő határozata hiányában az ilyen
határozatok a fellebbezés idején hatályban maradnak.
12.1.1. A felülvizsgálat köre nem korlátozott
A fellebbezési eljárásban a felülvizsgálat köre kiterjed minden, az ügy
szempontjából releváns kérdésre, és kifejezetten nem korlátozódik az eredeti
döntéshozó által vizsgált kérdésekre vagy az eredeti döntéshozó felülvizsgálati
körére.
12.1.2. A CAS nem veszi figyelembe a fellebbezés alatt álló eredményeket
A CAS a döntéshozatal során nem köteles figyelembe venni a megfellebbezett
döntést hozó szerv által gyakorolt mérlegelési jogkört.
12.2.

A LDSZ szabálysértésekre vonatkozó határozatokra, következményekre,

ideiglenes felfüggesztésekre, valamint a döntések és a joghatóság elismerésére
vonatkozó fellebbezések
Kizárólag a jelen pont rendelkezései szerint fellebbezhetők meg az alábbi
határozatok: a LDSZ szabálysértést megállapító határozat, a szabálysértés kapcsán
következményeket megállapító, vagy meg nem állapító határozat, vagy olyan
határozat, miszerint nem történt szabálysértés; a szabálysértéssel kapcsolatos eljárás
lefolytatásának lehetetlenülését eljárási okokból megállapító határozat (pl. elévülés);
a 10.11.3. pontban foglalt határozat; egy szabálysértésben való döntéshozatal és
szankció- kiszabására vonatkozó, az FEI vagy Nemzeti Szövetség joghatóságának
hiányát megállapító határozat; egy Nemzeti Szövetség olyan határozata, hogy a
pozitív vizsgálati eredmény ne minősüljön LDSZ szabálysértésnek; az előzetes
meghallgatás eredményeként ideiglenes felfüggesztést kiszabó határozat, a 7.4. pont
megszegésével; kizárólag az FEI, és az érintett személy fellebbezhet az ideiglenes
felfüggesztés ellen.
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12.2.1. A nemzetközi sporteseményen való részvételben, vagy az FEI által regisztrált
lóval kapcsolatos esetekben hozott döntések kizárólag a CAS előtt fellebbezhetők
meg, a CAS által alkalmazott szabályok szerint.
12.2.2. A 12.2.1. pontban foglalt esetekben az alábbi személyes jogosultak a CAS-hoz
fellebbezni:
12.2.2.1.

a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja, vagy a felelős

személy, akinek a lova ideiglenes felfüggesztésének, vagy eltiltásának a
vonatkozásában a megfellebbezett határozatot hozták
12.2.2.2.

az alapügyben szereplő másik fél

12.2.2.3.

az érintett Nemzeti Szövetség

12.2.2.4.

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, vagy Nemzetközi Paralimpiai

Bizottság, amennyiben a határozat kapcsolatban van Olimpiai vagy
Paralimpiai Játékokkal, valamint olyan határozatra vonatkozóan, amely
érintheti a Játékokon való részvételi jogosultságot.
12.2.3. Csatlakozó fellebbezés és későbbi fellebbezés engedélyezése
A LDSZ kifejezetten engedélyezi a CAS elé vitt ügyekben a megnevezett
ellenérdekű fél számára a csatlakozó fellebbezést, vagy a későbbi fellebbezést. A
jelen cikk értelmében fellebbezésre jogosult félnek a csatlakozó fellebbezést,
vagy a későbbi fellebbezést legkésőbb saját válaszával együtt be kell nyújtania.
12.3.

A fellebbezési időszak

A CAS-hoz beadott fellebbezésre a Meghallgató Testület döntésének kézhezvételétől
számított húsz napon belül van lehetősége a fellebbező félnek. A fentiek mellett az
alábbi szabályok alkalmazandók a fellebbezésre jogosult, de az eljárásban részt nem
vevő fél vonatkozásában:
12.3.1. A határozat kézhezvételétől számított tíz napon belül kérhetik a felek a
Meghallgató Testülettől a határozat alapjául szolgáló dokumentum másolatát,
azonban amennyiben a felek ezen jogukkal nem élnek, a CAS-hoz való a
fentiekben foglalt határidőn belüli fellebbezési jogosultságuktól ez nem fosztja
meg őket.
12.3.2. Amennyiben a felek tíz napon belül kérik e dokumentum másolatát, a
másolatot kérő félnek a dokumentum másolatának kézhezvételétől számított húsz
napon belül van lehetősége a CAS-hoz fellebbezni.
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13. A határozatok alkalmazása és elismerése
13.1.

Az FEI-hez tartozó szakágakra vonatkozóan minden Nemzeti Szövetség

köteles a saját doppingellenes szabályai közé változtatás nélkül beiktatni a LDSZ 2.,
3., 4. és 8.2. cikkeit, azokat alkalmazni és végrehajtani, kivéve, ha ez nemzeti
szabályba ütközik. A LDSZ további cikkei vonatkozásában a Nemzeti Szövetségek
amennyiben nem kívánják azokat teljes egészében beiktatni, hasonló alapelveken és
koncepción alapuló szabályokat kell, hogy alkossanak, különös tekintettel a 10.
cikkre. A LDSZ semmilyen körülmények között sem értelmezhető oly módon, hogy
az meggátolja a Nemzeti Szövetséget a hazai lovaktól való, versenyen kívüli
mintavételben a nemzeti doppingellenes program keretében.

14. Elévülés
Az LDSZ szabálysértés feltételezett elkövetésének időpontja utáni tíz évben a
szabálysértés miatt a felelős személy és/vagy segítő személyzet tagja ellen nem indítható
eljárás addig, amíg a felelős személyt és/vagy segítő személyzet tagját a 7. cikk
rendelkezéseinek megfelelően nem értesítették a szabálysértésről, vagy az ilyen jellegű
értesítést az általában elvárható módon meg nem kísérelték.
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