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FIȘĂ INFORMATIVĂ: Rezumatul subiectelor cheie acoperite de SIGR 

 
 
Principii generale 

● SIGR stabilește principii generale legate de 
jurisdicție, confidențialitate și dezvăluire 
publică, precum și actualitatea proceselor 
disciplinare și de judecată. 

● SIGR stabilește cerințele minime și 
obligatorii pe care trebuie să le respecte 
toate autoritățile de gestionare a 
rezultatelor (AGR) în timpul revizuirii inițiale 
a potențialelor încălcări ale regulilor 
antidoping (ADRV), inclusiv: 

o procesul de notificare în două etape 
(notificarea inițială, notificarea taxei), 
o impunerea unei suspendări provizorii 
o procesul de luare a deciziilor (cerințe 
minime pentru înființarea unei audieri echitabile și imparțiale, asigurând 
independența operațională a primei instanțe audiere, independența 
organelor de apel și conținutul deciziilor). 

 
 
Dispoziții privind Gestionarea Rezultatelor în COD 

● Dispozițiile corelate cu responsabilitatea Gestionării Rezultatelor (GR) și 
dezvăluirea publică rămân în COD. 
 
Dispoziții ale SITI în SIGR 

● Anumite aspecte acoperite anterior de Standardul Internațional pentru Testare 
și Investigații (SITI) au fost transferate către SIGR, inclusiv: 
o Încălcările obligațiilor privind completarea informațiilor de localizare 
o Nerespectarea regulilor 
o Pașapoarte biologice ale sportivilor (ABP) 

● Anexele obligatorii incluse în SIGR prevăd procesul pentru fazele de 
pre-adjudecare pentru încălcările obligațiilor privind completarea informațiilor 
de localizare, neîndeplinirea obligațiilor și pașaportul biologic al sportivului 
(ABP). 
 
Stabilirea unei date pentru deschiderea și analizarea probei B 

● Dacă un sportiv solicită analiza probei B și nu este disponibil la data inițială 
propusă de AGR, AGR va propune două date alternative, care vor lua în 
considerare motivele indisponibilității sportivului. 
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● Dacă sportivul susține că nu este disponibil la oricare dintre datele alternative, 
atunci AGR va instrui laboratorul să procedeze indiferent de indisponibilitatea 
sportivului. 
 
Audieri în Primă Instanță (comisia de audiere) 

● A fost stabilit un mandat minim de doi ani pentru membrii comisiei de audiere. 
● Trebuie utilizat un grup mai mare de membri ai comisiei de audiere pentru a se 

asigura că alți membri sunt disponibili în caz de conflict de interese al unui 
membru desemnat. 

● Este prevăzut un proces specific pentru a decide cu privire la dimensiunea și 
compoziția oricărei comisii de audiere. 

● Pentru a asigura independența operațională a comisiei de audiere, persoanele 
implicate în faza anterioară de pre-adjudecare a gestionării rezultatelor speței 
nu sunt eligibile să facă parte din comisia de audiere specifică. 

● Un sportiv sau o altă persoană are dreptul la o audiere publică. 
 
 
Independența Instanțelor de Apel (comisia de apel) 

● Comisia de apel nu poate fi administrată, conectată la sau supusă AGR în niciun 
fel. 
 
 

 


