Föreskrifter för nationell antidopingverksamhet
I enlighet med 13 kap. 2 § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar har Riksidrottsstyrelsen genom beslut den 28 maj
2015 utfärdat följande föreskrifter för nationell antidopingverksamhet. Föreskrifterna utgör ett komplement till
Idrottens Antidopingreglemente (Idr.) och WADA:s internationella standarder.
För kursiverad text återfinns motsvarande definitioner i Idr.

1. Nationell idrottsutövare
1.1 Med hänvisning till definitionen av idrottsutövare respektive nationell idrottsutövare i
Idrottens Antidopingreglemente (Idr.) samt i Internationell standard för dopingkontroll och
utredning har följande kriterier fastställts för att klargöra vilka idrottsutövare som utgör
nationell idrottsutövare.
Med nationell idrottsutövare avses;


idrottsutövare som ingår i RF:s registrerade kontrollpool,



idrottsutövare som ingår i RF kontrollpool,



idrottsutövare som representerar specialidrottsförbund (SF) vid tävling på
internationell nivå, och



idrottsutövare som deltar i tävling eller aktivitet organiserad av SF i enlighet med vad
som framgår av detaljerad förteckning över tävlingsnivåer för varje SF, publicerad på
RF:s hemsida.

1.2 Ovan nämnda idrottsutövare ska, om utövaren klassificeras av internationellt
specialidrottsförbund (ISF) som internationell idrottsutövare, anses vara en internationell
idrottsutövare och inte en nationell idrottsutövare.

2. Tillämpligheten av reglerna för vistelserapportering
2.1 Individuell rapporteringsskyldighet
2.1.1 Kriterier för vilka idrottsutövare som ska ingå i registrerad kontrollpool eller annan
kontrollpool beslutas av DopK och publiceras på RF:s hemsida.
2.1.2 För idrottsutövare som ingår i en registrerad kontrollpool eller annan kontrollpool
gäller vad som anges i bilaga I i Internationell standard för dopingkontroll och utredning, samt
övriga tillämpliga delar av Standarden.
2.2 Förenings rapporteringsskyldighet
2.2.1 Kriterier för vilka föreningar som ska ingå i kontrollpool beslutas av DopK och
publiceras på RF:s hemsida.
2.2.2 För förening (inkluderande IdrottsAB), som ingår i kontrollpool, och som har ålagts att
till DopK inge vistelserapport gäller följande:
a) Separat rapport ska inges av varje lag i föreningen som omfattas av DopK:s beslut.
Rapporten ska på anvisat sätt inges senast den 15:e i månaden före rapportperiodens början,
och rapporten ska omfatta minst en månad och som mest ett kvartal.

b) Rapporten ska innehålla uppgifter om minst två (2) tillfällen per vecka då laget är samlat
till träning eller annan aktivitet utanför tävling. Varje tillfälle ska ha en varaktighet om minst
60 minuter och platsen och dess tillgänglighet ska anges med sådan noggrannhet att den vid
behov enkelt kan lokaliseras och tillträdas.
c) Vistelserapportering ska utföras hela året. Om laget under en period inte har gemensamma
aktiviteter ska rapporten innehålla uppgifter om detta.
d) Förening är skyldig att snarast uppdatera vistelserapporten när förutsättningarna ändras.
2.2.3 Som underlag för upprättande av förteckning över vilka idrottsutövare som ingår i de
lag som omfattas av vistelserapporteringen, ska föreningen på begäran av DopK lämna
person- och adressuppgifter.
2.2.4 DopK kan i särskilda fall medge undantag från ovanstående bestämmelser.
2.3 Specialidrottsförbunds rapporteringsskyldighet
2.3.1 SF är skyldigt att till DopK rapportera vilka idrottsutövare som av ISF utsetts att ingå i
dess registrerade kontrollpool.
2.3.2 Som underlag för upprättande av förteckning över idrottsutövare i registrerad
kontrollpool eller annan kontrollpool ska SF på begäran av DopK lämna person- och
adressuppgifter.
2.3.3 SF är skyldigt att till DopK löpande rapportera vilka föreningar/lag som omfattas av
kriterierna för föreningars rapporteringsskyldighet.
2.3.4 SF är skyldigt att informera DopK om planerade träningsläger och övriga idrottsliga
sammandragningar på elit- och landslagsnivå som anordnas av SF.

3. Tillämplighet av reglerna för offentlig publicering
3.1 För internationell idrottsutövare och nationell idrottsutövare gäller offentlig publicering i
enlighet med Idr 14.3.
3.2 För övriga idrottsutövare gäller ett begränsat offentliggörande jämfört med Idr. 14.3, som
inskränker sig till namn på den bestraffade, förenings- och SF-tillhörighet, beslutande organ
samt påföljd.

4. Arrangörs skyldigheter vid dopingkontroll
4.1 Representanter för berörd förening, SF eller tävlingsarrangör är skyldiga att följa
dopingkontrollansvarig funktionärs (DKA) anvisningar i syfte att dopingkontrollen ska kunna
genomföras obehindrat.

5. Anvisningar
RF:s Dopingkommission (DopK) har rätt att utfärda anvisningar till denna föreskrift. Dessa är
att betrakta som allmänna råd.

