Ben ik een elitesporter van nationaal niveau?
Elitesporters van nationaal niveau (hierna « elitesporter ») zijn, volgens de Brusselse wetgeving, de sporters:
van wie de internationale federatie de Code ondertekend heeft en deel uitmaakt van:



o
o
o
o

de Olympische of Paralympische beweging
OF
erkend is door het Internationaal Olympisch Comité
OF
erkend is door het Internationaal Paralympisch Comité
OF
lid is van SportAccord

maar niet door hun internationale federatie erkend zijn als elitesporters van internationaal niveau.
EN


Die gedomicilieerd zijn in het Brusselse hoofdstedelijke gewest of lid zijn van een nationale ploeg.
EN



Die aan één of meer van de volgende criteria voldoet:
o

hij neemt regelmatig deel aan internationale wedstrijden van hoog niveau;
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o
o

o

hij beoefent zijn sportdiscipline als voornaamste bezoldigde activiteit, in de hoogste categorie of de hoogste nationale competitie van
de betreffende discipline;
hij is geselecteerd voor of heeft in de voorbije twaalf maanden deelgenomen aan één of meer van de volgende evenementen in de
hoogste competitiecategorie van de betrokken discipline : Olympische Spelen, Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen,
Europese kampioenschappen;
hij neemt deel aan een ploegsport in een competitie waarbij de meerderheid van de ploegen die aan de competitie deelnemen, bestaat
uit sporters als vermeld in punt a), b) of c);

De sportdisciplines zijn verdeeld in vier categorieën:

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Atletiek - alle lange afstandslopen
(3.000 m en meer)
Triathlon
Duathlon
Veldrijden
Wielrennen - op de baan
Wielrennen - mountainbike
Wielrennen - op de weg

Atletiek - alle disciplines, behalve
lange afstandslopen, zoals bedoeld
in categorie A
Boksen
Gewichtheffen
Judo
Watersport - zwemmen
Bodybuilding (IFBB)
Powerlifting

Basketbal
Hockey
Voetbal
Volleybal
Korfbal
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Categorie D
Alle disciplines die niet vallen onder
de categorieën A, B of C. Bij
voorbeeld : Rugby.

Heb ik verplichtingen als elitesporter ?
Enkel de sporters die een sport beoefenen die is opgenomen in de categorieën A, B en C hebben verplichtingen.
1.

Het aanvragen van een « Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak » (TTN) bij het gebruik van geneesmiddelen die opgenomen zijn in de
lijst van verboden producten. Ongeacht of deze geneesmiddelen deel uitmaken van een langdurige behandeling, behandeling voor een blessure
of een banale verkoudheid. Voor meer informatie over « toestemming wegens therapeutische noodzaak » verwijzen we je naar de fiche die
handelt over dit onderwerp.

2.

Gebruik maken van het online platform ADAMS (www.adams.wada-ama.org) voor het registeren en regelmatig up-to-date brengen van hun
verblijfsgegevens.
Noodzakelijke informatie :




De planning en locatie van trainingen
De planning en locatie van sportwedstrijden
De gebruikelijke (nacht)verblijfplaats
Deadlines voor het registreren van de noodzakelijke informatie :
1ste trimester (januari – februari – maart)
2de trimester (april – mei – juni)
3de trimester (juli – augustus – september)
4de trimester (oktober – november – december)

24 december
25 maart
24 juni
24 september
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Afhankelijk van de categorie waartoe de sporter behoort moeten de volgende gegevens geregistreerd worden :

Categorie A

Categorie B

Wat moet ik invullen?
•
•
•
•

Wat moet ik invullen?

Alle trainingen (uurrooster/plaats);
Alle sportwedstrijden (uurrooster/plaats);
Gewoonlijke verblijfplaats (elke dag);
Een dagelijkse periode van 60 minuten
(elke dag).

•
•

Alle trainingen (uurrooster/plaats);
Alle sportwedstrijden (uurrooster/plaats);
Gewoonlijke verblijfplaats (voor de dagen
zonder activiteiten);

Oorzaak van een gemiste dopingtest?

Oorzaak van een gemiste dopingtest?
•

•
•
•

De
noodzakelijke
gegevens
niet
geregistreerd voor het huidige trimester ;
De
noodzakelijke
gegevens
zijn
onvolledig ;
Niet aanwezig zijn op een geregistreerde
activiteit ;

•
•
•

De
noodzakelijke
gegevens
niet
geregistreerd voor het huidige trimester ;
De
noodzakelijke
gegevens
zijn
onvolledig ;
Niet aanwezig zijn op een geregistreerde
activiteit ;

Categorie C

Wat moet ik invullen*?
•
•
•

Alle trainingen (uurrooster/plaats);
Alle sportwedstrijden (uurrooster/plaats);
Gewoonlijke verblijfplaats (voor de dagen
zonder activiteiten);

Oorzaak van een gemiste dopingtest?
•
•
•

De
noodzakelijke
gegevens
niet
geregistreerd voor het huidige trimester ;
De
noodzakelijke
gegevens
zijn
onvolledig ;
Niet aanwezig zijn op een geregistreerde
activiteit ;

* Het is steeds de sporter zelf die verantwoordelijk wordt
gehouden, ook wanneer de informatie in ADAMS is
geregistreerd door een ploegverantwoordelijke.
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Gevolgen?

Gevolgen?

Gevolgen?

3 gemiste controles binnen een periode van twaalf
maanden, startend vanaf de datum van de eerste
gemiste controle. = een doping overtreding
(schorsing door de sportfederatie voor een periode
tot 2 jaar is mogelijk)

3 gemiste controles binnen een periode van twaalf
maanden, startend vanaf de datum van de eerste
gemiste controle. = De sporter zal vanaf dit
moment aan dezelfde voorwaarden moeten
voldoen als een sporter van categorie A.

3 gemiste controles binnen een periode van
twaalf maanden, startend vanaf de datum van de
eerste gemiste controle.= De sporter zal vanaf
dit moment aan dezelfde voorwaarden moeten
voldoen als een sporter van categorie B.

Wat als ik de verplichtingen niet nakom?
TTN (toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak)
Indien u een geneesmiddel gebruikt dat is opgenomen in de lijst van de verboden producten (zie fiche verboden producten en methoden) waarvoor u geen
toestemming voor therapeutische noodzaak heeft gekregen dan riskeert u een positieve dopingtest. De toestemming voor therapeutische noodzaak kan niet
achteraf worden aangevraagd.
Verblijfgegevens
U zal een gemiste dopingtest krijgen, als uw gegevens :




Laattijdig geregistreerd zijn ;
Onvolledig zijn ;
Niet correct zijn ;



Niet up-to-date gebracht zijn en dus niet overeenkomen met de
werkelijke toestand (afwezig zijn op de geregistreerde plaats en
tijdstip)

U ontvangt een ingebrekestelling wanneer:
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Uw gegevens gecontroleerd zijn en niet overeenkomen met de gevraagde informatie ;
OF
Een dopingcontrole arts zich verplaatst heeft en u niet aanwezig was op de plaats en het tijdstip dat door u in uw agenda was geregistreerd.

U heeft een periode van vijf dagen om schriftelijk, via aangetekend schrijven verzonden, een verklaring te geven voor de gebrekkige informatieregistratie,
uw afwezigheid of de incoherentie tussen de plaats en het uur ingegeven in uw agenda en de werkelijke situatie.

De voorgaande informatie is indicatief. De wetgeving heeft steeds voorrang op de
inhoud van deze informatieve fiche.
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