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EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOTAKO ANTIDOPING SISTEMAREN 
EZARPENA 

 
 
SARRERA  
 
 
Guztiok ezagutzen dugu azken urteotan kirolaren 
testuinguruan eta kirol ospakizunak antolatzen dituzten 
kirol erakunde titular eta antolatzaileen baitan 
dopingaren aurkako borrokak hartu duen garrantzia. 
Borroka horrek eskatzen ditu, arloko dokumentu ugaritan 
adierazten denez, kirolean inplikatu agente guztien 
kolaborazioa eta partaidetza, eta, nola ez, Euskadikok 
kirol federazioena zeren, ez alferrik, indarrean dauden 
arautegi xedapenen arabera horiek garatu administrazio 
funtzio publikoetako bat izango litzateke.  
 
 
UFDV-EKFB-ko Estatutuetako 5 eta 6 artikuluetan xedatu 
bezala, erakunde horren helburua da Euskadikok irol 
federatuaren hobekuntzarako eta garapenerako oinarri 
komunen bilaketa, bere kirol helburuen defentsa eta 
konplimendu hobea, administrazio egitura komunen ezarpena 
ala Euskadin indarrean dauden kirol federaziotarako 
laguntza teknikoa. Helburu horiek betetzeko, UFDV-EKFB-k 
funtzio ezberdinak garatu ahal ditu: kirol federaziotako 
helburuen defentsaren sustapena zein konplimendu hobea 
eta kirol federazioen onurarako administrazio egitura 
komunen edota laguntza teknikoaren ezarpena.  
 
 
Hori dela-eta, UFDV-EKFB-k, Eusko Jaurlaritzako Kirol 
Zuzendaritzarekin elkarlanean, beharrezkotzat hartu du 
nahi duen Euskadiko kirol federazio ororentzat ANTIDOPING 
ZERBITZUA erabilgarri jartzea, bere onura jasotzeko, eta 
horrela, dopingaren prebentzioarekin, kontrolarekin eta 
zigorrarekin loturiko eskuordetu administrazio funtzio 
publikoa modu praktiko eta sinplean konplitu ahal 
izateko.  
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Dokumentu honen bidez, galdera – erantzunen zerrenda bat 
aurkezten da, Euskadiko kirol federazioen baitan UFDV-
EKFB-ko antidoping zerbitzuaren ala programaren bidez 
kudeatuko den antidoping sistemaren ezarpenari dagozkion 
alderdi garrantzitsuenak ezagutzeko lagungarria izango 
dena.  
 
 
 Derrigorrezkoa al da Euskadiko kirol federazioentzat 

antidoping programa garatzea, erakunde horien mendeko 
pertsona ala jarduera ezberdinen ingurukoa?  
 
Euskadiko kirol federaziotan aplikagarriak diren eta 
indarrean dauden arautegi xedapenen arabera, 
eskuordetzearen bidez horiek garatzen dituzten funtzio 
publikoen artean, dopingaren prebentzioa, kontrola eta 
zigorra aurkitzen dira. Gainera, dopingaren aurkako 
borrokarekin loturiko funtzio ala misio hori Euskadiko 
kirol federaziotako estatutuetan jasotzen da.  
 
 
 Euskadiko kirol federazioek eginiko antidoping arloko 

jarduerez gainera, Eusko Jaurlaritzako Kirol 
Zuzendaritzak ala Euskadiko Antidoping Agentziak, eratzen 
denean, garatu ahal ditu dopingaren aurkako borrokarekin 
loturiko jarduerak, esaterako dopingaren kontrolak?  
 
Euskadin bi doping kontrolerako esparru ezberdin daude 
erabilgarri. Alde batetik, Euskadiko kirol federaziotan 
garatzen den kirol-diziplinazko sistemaren ingurukoa. 
Bestetik, Euskadiko kirol arloan eskumenekoak diren 
administrazio agintariek eginiko administrazio 
ikuskaritzaren eta zigorren erregimenaren ingurukoa eta, 
bereziki, laster eratuko den Euskadiko Antidoping 
Agentziakoa.  
 
Sistema biak, federaziokoa eta administraziokoa, 
bateragarriak eta metagarriak dira, horrela aipatzen den 
egitea ala ez-egitea kirol-diziplinazko arau-haustea 
eta/edo administrazio arau-haustea izan ahal da, zigortua 
izanik, hurrenez hurren, Euskadiko kirol federazioaren 
eta/edo administrazio agintaritzaren aldetik. 4 
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 Kirol modalitate bateko Espainiako ala nazioarteko 
kirol federazioak antidoping kontrolak egiten dituenean 
eta dopingaren aurkako programarekin kontatzen duenean, 
zeinen mendean egongo diren Euskadiko federazio batean 
atxikitako pertsona eta erakunde ezberdinak, kasu 
horretan Euskadiko federazioak antidoping programarekin 
kontatu beharko al du?  
 
Dagokion Euskadiko kirol federazioko kirolariak eta 
taldeak Espainiako ala nazioarteko federazioen aldetik 
edota estatu eta nazioarteko mailan dopingaren aurkako 
jarduerak egiten dituzten beste edonolako erakunde ala 
organismoen aldetik doping kontrolak jasaten dituztenean, 
Euskadiko federaziotan antidoping programa jarriko da 
erabilgarri zeinetan atxikiko diren Euskadiko federazio 
lizentziaren jabe diren kirolari jadanik kontrolatuak eta 
beste kirol erakunde ala organismo batzuek kontrolatu 
gabeak. Edozein kasutan, eta dagokion Euskadiko kirol 
federazioko antidoping organoan garatu beharreko 
jardueren inguruan, federazio organoak elkarlanaren eta 
lankidetzaren bidez, estatuko eta nazioarteko kirol 
federaziotako bere homonimoekin batera jardungo dira.  
 
 
 
 Zer gertatu ahal da Euskadiko kirol federazioan 

antidoping programa erabilgarri ez dagoenean?  
 

 
Euskadiko kirol federazio batek, dopingaren aurkako 
borrokan aktiboki parte hartzera behartuak, eskuordetu 
administrazio funtzio publiko hori betetzen ez duenean, 
administrazio interbentzioaren eragina jasan ahal izango 
du, eskuordetu funtzio publiko horren inguruan, 
urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren 19 eta 20 
artikuluetan aurreikusiaren arabera.  
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 Zein jarduera bete behar ditu Euskadiko kirol federazio 
batek bere baitan finkatu antidoping programa erabilgarri 
izateko?  
 
Euskadiko kirol federazioaren baitan antidoping programa 
ezartzea, nagusiki ondorengo jardueren garapenetik 
pasatzen da:  
- Antidoping arautegia onartzea.  
- Antidoping organoa erabilgarri izatea.  
- Federazioko antidoping organoan doping kontrolarekin 
loturiko funtzio guztiak betetzea, doping kontrolaren 
planifikazioa eta garapena barne.  
- Federazioko diziplinazko organoek dopingaren inguruko 
behin-behineko arau-hausteak zigortzea.  
 
 Euskadiko federazioak UFDV-EKFB-rekin kolaborazio 

hitzarmena izenpetzen duenean, erakunde horrek eskaintzen 
duen antidoping zerbitzua jasotzeko, zer suposatzen du 
horrek Euskadiko federazioarentzat?  
 

Federazioko antidoping zerbitzuaren inguruko guztia 
(martxan jartzea, garapena ala jarraipena, jarduera 
guztien garapena, eta finantzaketa) EKFB-UFDV-ko 
antidoping zerbitzuaren ardurapean garatuko da, arloko 
pertsona aditu prestatuen eskutik.  
 
Euskadiko kirol federazioak antidoping arautegia onartu 
baino ez luke egin behar, EKFB-UFDV-ren eredua ala 
arautegi mota eskuragarri izanik, eta espediente 
zigortzaileak bideratuz, bere diziplinazko organoaren 
bidez, doping arauen inguruko behin-behineko arau-
hausteak jazotzean.  
 
 
 Nola hornitu ahal dira Euskadiko kirol federazioak 

antidoping arautegi batekin, arazorik gabe?  
 
Euskadiko kirol federazioek antidoping arautegia onartu 
behar dute, dopingaren kontrolarekin eta zigorrarekin 
loturiko alderdi guztiak arautuko dituena. Antidoping 
arautegiaren onarpena gainerako federazio arauetan bezala 
burutu beharko da; horrela, beharrezkoa da Batzar 
Nagusiaren ezohiko saioaren baitan hura onartzea, 
jarraian Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzaren 
administrazioan onartua izateko eta Euskadiko Kirol 
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Erakundeen Erregistroan inskribatzeko. Xede horretarako, 
eta Euskadiko kirol federaziotan bere onarpenerako eredu 
erabilgarriarekin kontatzeko, EKFB-UFDV-k arautegi-mota 
bat eratu du.  
 
 
 Nola izan ahal dute erabilgarri Euskadiko kirol 

federazioek antidoping organo bat, arazorik gabe?  
 
Euskadiko kirol federazioan beharrezkoa da erabilgarri 
jartzea, indarrean dauden Euskadiko kirol federazio 
gehienetako estatutuetan aurreikusi bezala, antidoping 
organo bat. Antidoping organo hori federazioko antidoping 
programaren ala sistemaren zeregin guztiak betetzeaz 
arduratuko da, baina ez dagokio zigortzea, bere kasuan, 
doping arauen inguruko arau-hausteak, izan ere, eskumen 
hori federazio diziplinazko organoari dagokio.  
 
Nahi duen Euskadiko kirol federazio orok bere antidoping 
organo propioarekin kontatu ahal du edota, bestela, 
federazio organo ala batzorde erabilgarria barne dituen 
UFDV-EKFB-ko antidoping zerbitzuaz ala programaz baliatu 
ahal izango dira. Hau da, Euskadiko kirol federazio 
bateko antidoping organoa, onarpen horren arabera, EKFB-
UFDV-k nahi duen edozein Euskadiko kirol federaziorentzat 
erabilgarri jartzen duen antidoping organoarekin egokitu 
ahal da.  
 
Euskadiko kirol federazioek hirugarren pertsonen ala 
erakundeen esku utzi ahal dituzte jarduera materialak, 
teknikoak edota administrazio izaerako funtzio publikoen 
jarduerarekin loturiko zerbitzuak, eraginkortasun 
arrazoiengatik edota horiek betetzeko baliabide tekniko 
egokienak erabilgarri izaten ez direnean, mandatu horrek 
administrazio izaerako funtzio publikoak ematea ala 
eskuordetzea suposatu gabe.  
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 Nola garatu ahal dute Euskadiko kirol federazioek, 
arazorik gabe, doping kontrolen programa bat, denboraldi 
bakoitzean?  
 
Nahi duen Euskadiko kirol federazio orok sinatu ahal 
izango du kolaborazio hitzarmena EKFB-UFDV-rekin eta 
Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzarekin, EKFB-UFDV-ko 
antidoping zerbitzuaren bidez garatu ala bete daitezen 
doping kontrolaren arloko zeregin ala jarduera guztiak, 
txapelketako eta txapelketatik kanpoko doping kontrolaren 
egutegia eta kontrol horien garapena, horien 
finantzazioa, espedienteen jarraipena, etab. barne.  
 
Zentzu horretan, gogoraraztea kirol federazioek, UFDV-
EKFB-ren antidoping zerbitzua ala programa erabiltzean 
bezala, hirugarren pertsonen ala erakundeen esku utziko 
dituzte jarduera materialak, teknikoak edota 
administrazio izaerako funtzio publikoen jarduerarekin 
loturiko zerbitzuak, eraginkortasun arrazoiengatik edota 
horiek betetzeko baliabide tekniko egokienak erabilgarri 
izaten ez direnean, mandatu horrek administrazio izaerako 
funtzio publikoak ematea ala eskuordetzea suposatu gabe.  
 
 

 Zein pertsonei eta erakunderi aplikatu ahal zaie 
Euskadiko federazioaren antidoping arautegia?  
 
Kirolari eta atxikitako pertsona zein erakunde guztiei 
edota Euskadiko federazio lizentziaren jabe direnei, 
lizentzia hori dagokion Espainiako federazioaren aurrean 
homologatuta aurkitu ala ez.  
 
 Zein kasutan aplikatu ahal zaio kirolari bati doping 

kontrola, dagokion Euskadiko federazioaren aldetik?  
 
Kirolaria Euskadiko federazio lizentziaren jabe 
denean,doping kontrola egin ahal zaio, txapelketatik 
kanpo zein autonomia arloko txapelketa federatu batetan 
zehar, ofiziala izan ala ez.  
 
 Euskadiko federazioko antidoping organoak eskatzen 

duenean doping kontrola egin ahal die, txapelketatik 
kanpo, Euskadiko federazio lizentziaren jabe ez diren 
kirolariei, horiek Euskadiko autonomia erkidegoaren 
lurraldean aurkitzen direnean?  
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Ez, Euskadiko kirol federazioak txapelketatik kanpoko 
kontrolak Euskadiko federazio lizentziaren jabe diren 
kirolariei soilik egin ahal izango dizkie kontrolak. 
Euskadiko lurraldean aurkitzen diren gainerako kirolarien 
kasuan, doping kontrolak egin ahal izango dira, dagokion 
federazio lizentziaren bidez pertsona horrek lotura duen 
edozein geografia eremuko (nazionala eta internazionala) 
kirol federazioaren eskaeragatik edo bestela Euskadiko 
antidoping administrazio agintaritzaren (Euskadiko 
Antidoping Agentzia) eskaeragatik.  
 
 Euskadiko Federazioko antidoping organoaren 

eskaeragatik doping kontrola egin ahal zaie, txapelketan, 
Euskadiko federazio lizentziaren jabe ez diren 
kirolariei, aipatu kirol federazioaren mendeko 
ospakizunak izaten direnean eta autonomiaz gaindiko 
esparruko beste hainbat kirol federazioen kontrolik 
jasaten ez dutenean?  
 
Euskadin garatzen diren txapelketa federatuetan, erakunde 
horrek denboraldi bakoitzean onartu egutegiaren barne 
daudenetan, doping kontrolak egin ahal dira Euskadiko 
federazio lizentziaren jabe diren kirolariengan, proba 
ofizialak direnean ala ez direnean.  
 
Euskadin garatu txapelketa horiek mistoak direnean, 
16/2006 Dekretuaren 39. artikuluan aurreikusiaren 
arabera, betiere estatuko ala nazioarteko kirol federazio 
bateko antidoping agintaritzaren ala organoaren aldetik 
jadanik kontrolatuta ala babestuta aurkitzen ez direnean, 
doping kontrolak egin ahal izango zaizkie, txapelketan, 
Euskadiko kirol federaziokoa ez den federazio 
lizentziaren jabe diren kirolariei. Kasu horietan, doping 
arauen inguruko behin-behineko arau-haustea jazoko 
balitz, txapelketa mistoak liratekeen ospakizunetan 
doping kontrol horien harira Euskadiko federazio 
lizentziarik gabeko kirolariren baten aldetik, jarduerak 
eta espedientea, emaitza analitikoak jaso ondoren, kirol 
federaziora igorriko dira, federazio lizentziaren arabera 
kirolariari dagokion horretara, erakunde horiek izan 
daitezen, bere jarduera esparruan eta bere eskumeneko 
jarduera zigortzailearen arabera, dagokion diziplinazko 
epaia eman dezaten eta, bere kasuan, zigorren ezarpenari 
ekin diezaioten. 
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 Euskadiko kirol federazio bateko antidoping organoak 
doping kontrolak egin al ditzake, lurralde kirol 
federazioen eskumeneko jardueren esparruan?  
 
Galdera horri erantzuteko, gogorarazi behar den lehenengo 
gauza da Euskadiko federazio atxikitzea, indarrean dauden 
arautegi xedapenen arabera, bikoitza eta automatikoa 
dela, horrela, pertsonen ala erakundeen federazio 
lizentzien lorpenak Euskadiko federaziokoa zein dagokion 
lurralde federaziokoa izatea suposatzen du.  
 
Hori horrela, txapelketatik kanpoko doping kontrolen 
inguruan kontuan hartu behar da Euskadiko kirol 
federazioko antidoping organoak kontrol horiek egin ahal 
izango dizkietela lurralde kirol federazio batek bideratu 
Euskadiko federazio lizentziaren jabe diren kirolari 
jaun/andreei zeren, xedatuaren arabera, kirol federazio 
horietako atxikipena bikoitza eta automatikoa da, 
horrela, ez zaio kontrolik egin ahal izango Euskadiko 
kirol federazioaren antidoping arautegiaren aplikaziorako 
esparru subjektiboaren barruan aurkitzen ez den norbaiti.  
 
Lurralde kirol federaziotako txapelketa federatu 
ofizialetan eginiko doping kontrolen inguruan, Euskadiko 
kirol federazioko antidoping organoak ezin izango luke 
horrelako kontrolik burutu, bere jarduera esparrutik 
kanpo dagoelako. Dena den, horrek ez luke eragotziko 
Euskadiko eta lurralde federazioak kolaborazio eta 
lankidetza erregimenaren arabera jardun ahal izatea, 
horrela, bere kasuan, Euskadiko kirol federaziotako 
antidoping organoaren bidez lurralde kirol federaziotako 
txapelketa federatu ofizialetan jardutera iritsi ahal 
izateko, erakunde horien eskaerari jarraiki. Kasu 
horietan, 16/2006 Dekretuaren 17. artikuluan 
aurreikusiaren arabera, lurralde kirol federaziotako Foru 
Aldundiek eskuordetu administrazio arloko funtzio 
publikoarekin loturiko jarduera materialen mandatu 
hipotesia litzateke.  
 
Dagokion lurralde kirol federazioaren eskaerari jarraiki 
eta Euskadiko kirol federazioko antidoping organoaren 
jarduera materialari jarraiki, lurralde kirol 
federaziotako diziplinazko organoak izango lirateke, 
probintzia eremuko ospakizun horien harira eginiko doping 
kontroletan eginiko doping arau-hausteengatik behin-
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behineko zigorrak inposatzeko diziplinazko prozeduren 
izapideak eta ebazpena bere gain hartzeko eskumenekoak.  
 
Logikoa denez, beste modu batera izan ezin zatekeenez, 
Euskadiko kirol federazioak erabat eraginkorrak eta 
baliodunak direla esango luke, lurralde kirol federazioko 
diziplinazko organoak inposatu zigor horiek; edozein 
kasutan, interesdunek errekurritu ahal izango lituzkete 
Euskadiko Kirol Justiziaren Batzordearen aurrean. 
Xedatuaren arabera, kirol lurralde federazioak izan 
beharko lirateke, bere baitan eta bere arautegian 
egokitzapen sinpleak egin beharko lituzketenak, xedatuari 
jarraiki jarduteko.  
 
 
 Euskal Federazioak kirolean debekatu doping substantzia 

eta metodo guztien zerrenda onartuarekin kontatu behar al 
du?  
 
Euskadiko kirol federazioko Antidoping Arautegiaren 
onarpenarekin, erakunde horretan jadanik doping 
substantzien eta metodoen zerrenda jarriko da 
erabilgarri, bere baitan aplikatu ahal izango dena, zeren 
federazioko antidoping arautegian aurreikusi arautegia 
igortzean, une bakoitzean Eusko Jaurlaritzak ala hura 
izan ezean, Estatuko Gobernuak onartu eta argitaratu 
zerrenda aplikatu ahal izango da.  
  
 

 Zer egin behar du kirolariak ala bere taldeek, AUT 
(erabilera terapeutikoaren baimena) erabilgarri izatea 
eskatzen duten osasun tratamenduak jasotzea ala 
aplikatzea edota hainbat medikamenturen erabilera 
adierazpena igortzea dagokionean?  
 
Euskadiko Antidoping Agentzia eratu arte Federazioko 
Antidoping Batzordea izango da arduratuko dena, EKFB-
UFDV-k xede horretarako eratu antidoping arautegian 
aurreikusiaren arabera, jasotzeko, ebaluatzeko eta –bere 
kasuan- AUT eskaerak emateko ala jakinarazpen hori 
eskatzen duten substantzien erabileraren adierazpenak 
erregistratzeko.  
 
 
 
 



 1

Xede horretarako, EKFB-UFDV-ko antidoping zerbitzuak 
antidoping organo prestatuarekin kontatzen du, erabilera 
terapeutikoa baimentzeko batzordea eratuko duena. 
Euskadiko Antidoping Agentzia indarrean jartzen denean, 
antidoping arautegian aurreikusiaren arabera, organismo 
hori izango da erabilera terapeutikoaren eta erabilera 
adierazpenen baimenekin loturiko guztiaz arduratuko dena. 
  
 Federazio lizentziaren jabe den kirolari batek estatuko 

ala nazioarteko kirol agintaritza baten AUT (erabilera 
terapeutikoaren baimena)erabilgarri izatean, horrek 
Euskadiko federaziorako balio izaten al du?  
 
Dagokion estatuko ala nazioarteko federazioak 
homologatutako Euskadiko lizentziaren jabe diren 
kirolariak eta bere taldeak erakunde ala organismo 
ezberdinen aurrean AUT eskaerak bikoiztera ala 
errepikatzera behartuta egotea saihesteko helburuaren 
arabera, Euskadiko federazioko antidoping arautegian 
kontenplatzen da estatuko eta nazioarteko kirol 
agintariek igorritako AUT-ek dagokien Euskadiko federazio 
eremuan erabiliko liratekeela, betiere zirkunstantzia 
hori (AUT erabilgarri izatea) Euskadiko kirol 
federazioaren antidoping organoaren jakinaren gainean 
jartzen denean.  
 
 Euskadiko Federazio batean atxikitako kirolarien eta 

taldeen kokapenaren berri izan behar al da txapelketatik 
kanpoko behin-behineko doping kontrolak egiteko, 
horretarako kokapenaren datu-orriak bete edota emandako 
kokapenaren datuen inguruko edozein aldaketa 
jakinarazteko?  
 
Euskadiko kirol federazioko antidoping organoak 
kirolarien eta/edo taldeen doping kontrolerako “banakako 
planak” bezala ezagutzen direnak eratu ahal izango ditu 
eta, kasu horietan, txapelketatik kanpoko doping 
kontrolak egin ahal izango ditu, denboraldi batetan zehar 
eskatu ahal izango zaie kirolari eta/edo talde horiei 
kokapenaren edo bestela emandako kokapenaren datuak 
aldatzeko fitxak ala datu-orriak betetzeko.  
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 Kirolariek eta taldeek behar bezala erregistratutako 

eta bideratutako liburu ala txartela eraman behar al 
dute, zeinetan medikamentuak, osagarriak, produktu 
dietetikoak edota bere osasun zerbitzuetan ala kanpoko 
medikuen esanetan hartu beharreko beste edozein 
substantzia islatuko diren?  
 
Euskadiko kirol federazioko antidoping organoak 
kirolarien eta/edo taldeen doping kontrolerako “banakako 
planak” bezala ezagutzen direnak eratu ahal izango ditu 
eta, kasu horietan, pertsona horien betebeharra izango da 
behar bezala erregistratutako eta bideratutako liburu ala 
txartel horiek eramatea, zeinetan islatuko diren 
medikamentuak, osagarriak, produktu dietetikoak edota 
bere osasun zerbitzuetan ala kanpoko medikuen esanetan 
hartu beharreko beste edozein substantzia.  
 
 Zer dira kontrolerako “banakako planak”?  

 
Euskadiko kirol federazio baten baitan hainbat kirolari 
eta talde –bere kategoria, maila ala kirol prestazioak, 
emaitzak, proiekzioa, jasotako laguntzak, etab, barne- 
egoera batean aurkitzen dira zeinetan doping organoaren 
segimendua hedatzea beharrezkoa izango den.  
 
Antidoping arloko segimenduaren hedadura hori antzematen 
da, adibidez, denboraldian zehar edota denboraldiko 
hainbat unetan txapelketatik kanpo eginiko kontrolen 
“banakako planetan” sartzen diren kirolarien 
kolektiboarengan, kokapenaren fitxak ala datu-orriak 
aurkeztu beharko baitituzte txapelketatik kanpoko doping 
kontrol horiek egin ahal izateko, edota agintzen zaizkien 
medikamentuen eta osasun produktuen ala antzekoen 
erregistro-liburua eraman.  
 
UFDV-EKFB-k arlo honetan eskaini zerbitzua eratzen duen 
antidoping organoari dagokio, kirol federazio ala organo 
baliokideen zuzendaritza teknikoekin elkarlanean, 
“banakako planak” barne hartzen dituzten kirol 
federazioak erabakitzea eta, erakunde horien barruan, 
plan horien barne hartuko diren pertsonak ala erakundeak 
finkatzea.  
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 Zer dira proba osagarriak?  
 
Proba osagarriak ez dira doping kontrolak, aldiz 
kirolariengandik eskuratu odol laginen azterketa soilak 
dira, horrela, emaitza horien arabera, pertsona horien 
parametro ala balio ezberdinen jarraipena egin ahal 
izango da eta, informazio horren arabera, egin beharreko 
doping kontrolak bideratu ahal izango dira.  
 
 
 Zein arauren arabera zuzenduko da Euskadiko 

federazioaren aginduz egiten diren doping kontrolen 
garapena?  
 
Dagokion Euskadiko kirol federazioan egin beharreko 
doping kontrolen garapenerako arauak, erakunde horretako 
antidoping arautegian aurreikusiaren arabera, une 
bakoitzean Euskadin eta, hori izan ezean, Estatuan 
aplikagarriak diren arautegi xedapenetan indarrean 
daudenak dira. Horrela, Euskadiko kirol federazioaren 
antidoping organoan garatu jarduera materialen inguruko 
doping kontrolekin eta doping kontrolaren prozesuekin 
loturiko guztia, estatu ala nazioarteko eremuko beste 
hainbat kirol erakunderen jarduerarekin bat etorriko da.  
 
 
 Dagokion kirol federazioko eskaeraren arabera eginiko 

doping kontrolaren harira Euskadiko federazio 
lizentziaren jabe den kirolari baten aldizkako arau-
hausteak, nork zigortzen ditu?  
 
Euskadiko kirol federazioaren antidoping organoak eginiko 
kontrol jardueren ondorioz garatu doping arauen inguruko 
aldizkako arau-hausteen kasuan, erakunde horretako 
diziplinazko organoari dagokio Euskadiko federazioan 
atxikitako pertsonen ala erakundeen inguruko diziplinazko 
epaia ematea eta, bere kasuan, dagozkien zigorrak 
inposatzea.  
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 Doping arauen inguruko aldizkako arau-hauste baten 
aurrean, Euskadiko kirol federazioaren eskumeneko 
diziplinazko prozeduraren inguruan, nola jokatu izaten 
da?  
 

Beste hainbat arlotan, Euskadiko kirol federazioen baitan 
(diziplinazko batzordea ala epailea eta apelazio 
batzordea ala epailea) kirol espediente zigortzailetan 
jardun ahal izango diren bi federazio instantzietan ez 
bezala, doping arauen inguruko arau-hausteekin loturiko 
espediente zigortzaileen kasuan instantzia bakarra dago. 
EKFB-UFDV-k xede horretarako eratu antidoping arautegian, 
Euskadiko kirol federazioaren baitan lehenengo 
federazioko diziplinazko batzordeak, pertsona bakarrekoak 
ala elkargokoak, ala epaileak ebatziko lukeen doping 
arloko epaia finkatzen du.  
Doping arauen inguruko behin-behineko arau-hausteen 
espedienteak bideratzeko instrukzioa egin beharko da, 
edozein kasutan, espedientea irekitzeko erabakian 
esleitutako Zuzenbidean lizentziatua izan beharko den 
instruktore baten aldetik. Instruktore hori federazio 
diziplinazko organoetako (diziplina ala apelazioa) kidea 
izan ahal da ala ez, baina, bere aldetik eginiko 
instrukzioaren ondoren, instruktorea abstenituko da 
federazio diziplinazko organoaren kideari ala kideei 
dagokion espedientearen ebazpenean parte hartzeaz 
abstenituko da. Hori dela-eta, Euskadiko kirol 
federazioen arloko espedienteen instrukzioa, Zuzenbidean 
lizentziatutako instruktore batek egin beharko du, lehen 
federazio instantziako diziplinazko organoari ez 
dagokiona, hura pertsona bakarrekoa (diziplinazko epaile 
bakarra) izaten denean. 20 Federazioko diziplinazko 
organoaren ebazpenak errekurritu ahal dira Euskadiko 
Kirol Justiziaren Batzordearen aurrean. 
  
 Dopingarekin loturiko diziplinazko erregimen 

zigortzailea Euskadiko federazioaren baitan eginiko 
gainerako arau-hausteekin loturiko berdina al da, jadanik 
erabilgarri dagoen erakunde horretako Diziplinazko 
Arautegian aurreikusia aplikagarria izanik?  
 
Euskadiko kirol federazioek –jadanik bere baitan kirol 
arau-hausteen, zigorren eta diziplinazko prozeduren 
inguruko aipamenak dakartzan diziplinazko arautegia 
onartua izaten dutenean- doping arloan erregulazio 
bereziarekin kontatu behar dute, arau-hausteen eta 
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zigorren erregimenari dagokionez, eta dopingarekin 
loturiko diziplinazko prozedurei dagokienez. EKFB-UFDV-k 
eratu antidoping arautegian jadanik araututa azaltzen da 
dopingaren inguruko alderdi horiekin loturiko guztia.  
 
 Euskadiko federaziotako arautegiko doping arloko arau-

hausteen eta zigorren inguruko erregimena eta estatuko 
zein nazioarteko federaziotako arautegian aurreikusia 
ezberdinak al dira?  
 
Euskadiko kirol federaziotako antidoping arautegia 
Espainiako eta nazioarteko kirol federaziotan dopingaren 
inguruan xedatuaren antzekoa da.  
 
 Kirolari bat doping arauen inguruko arau-hausteagatik 

zigortu al daiteke, bere zigorra betetzen duen bitartean, 
Euskadiko federazio lizentzia lortzen eta Euskadiko kirol 
federazioak babestu txapelketetan parte hartzen duen 
bitartean?  
 
Edozein lurralde eremuko kirol agintari ala federazio 
batek inposatu etenaldi ala gaitasungabetze zigorraren 
konplimendu epean aurkitzen den kirolari ala taldeak, 
ezin izango du Euskadiko federazio lizentziarik eskuratu 
zigorra erabat betetzen den arte. Era berean, Euskadiko 
kirol federazioan babestu ala kontrolatu kirol txapelketa 
izaten denean, ofiziala izan ala ez, antolatzaileak 
debekatu beharko du, edozein kasutan, doping arauen 
inguruko arau-hausteen etenaldi ala gaitasungabetze 
zigorren konplimendu epean aurkitzen diren pertsonen ala 
erakundeen partaidetza.  
 
 Doping kontrolaren eta zigorraren prozeduren harira, 

Euskadiko kirol federazioek datu pertsonalen babeserako 
indarrean dauden arautegi xedapenak konplitu eta 
errespetatu behar al dituzte?  
 
Euskadiko kirol federazioek kirolarien eta antidoping 
espedientetan parte hartzen duten pertsonen datuekin 
loturiko datu pertsonalen babeserako arautegi xedapenak 
errespetatu behar dituzte. Zentzu horretan, kontuan hartu 
behar da, hori dela-eta segurtasun neurrien dokumentua 
ala protokoloak eragiten ditu, antidoping espedientetan 
islatu ahal direla goi mailako datuak, kirolarien osasuna 
eragiten dutelako.  
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Antidoping arautegian (eta kontrolerako datu-orri ala 
kontrol-akta guztiak, AUT eskaera, kokapenaren datu-
orriak, etab.) aurreikuspen bat kontenplatzen da, zeinen 
arabera federatu orok bere datu pertsonalen tratamendua 
baimenduko duen, bere datu pertsonalak beste pertsona ala 
erakunde batzuetara helaraztea barne, betiere datuen 
transferentzia horren helburu esklusiboa dopingaren 
aurkako borroka izaten denean.  


