
ДИСЦИПЛШАРНААНТИДОПШГОВАкомјсш
НАЦЮНАЛЬНОГОАНТИДОПШГОВОГОЦЕНТРУ

04112 м. КиТв, вул. 29

10 2023 року

тел. (044) 486 ОО 15

м. КиТв, УкраТна

Центру
у голови — КостенкоМ.П., — Д.В.,

О.П., прийняла

РШЈЕННЯ
у cnpaBi Jf2 21-1034228 ГапоненкоДмитро(спортсмена)

пропорушенняст. 2.1 ЗабороненоТречовиниабоП чи
MapkepiB у у Спортсмена»та ст. 2.2. «Застосуваннячи

спробазастосуваннязабороненоТречовиничи забороненогометоду».

1. Сторонипо cnpaBi:
1.1. НАДЦ — УкраТни. НАДЦ

знаходиться у УкраТна.
1.2. Спортсмен— ГапоненкоДмитро, 12.10.1997 р.н., вид спорту

—

плавання, поштова адреса:50-527, м.Вроцлав, вул. буд.1, кв.617,

по e-mail - -

справаJf9 А 1034228.

2. Обставинита фактисправи:
2.1. 07 травня 2022 року булопроведенотестуванняу змагальний

спортсмена, номерпроби А 1034228.

2.2. пробибувпроведенийу лабораторйм. Варшава(Польща),
BcecBiTHiM агентством. до

лабораторногорезультату в АДАМС, проба
А 1034228 показала несприятливийрезультат щодо

який у ЗабороненомуСписку
ВАДА 2022 у S6. <<Стимулятори». е

речовиною зловживання у p03YMiHHi cTaTTi 4.2.3

кодексу до Забороненогосписку ВАДА 2022.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

— психоактивна сполука
ряду, що до групи широко
сленговим iM'51M

Початкова НАДЦ у до правил
НАДЦ — АДП НАДЦ) та стандартущодо обробки

встановила, що Спортсменне мае дозволу на

Терапевтичневикористаннядля речовини i що не було
стандартудля

— МСЛ) та

стандартуз тестувань та
— МСТР), що спричинили

несприятливийрезультат
02.09.2022 року НАДЦ, спортсменапроНесприятливийрезультат

та запропонувавподати запит на отриманнялабораторногопакету
щодо пробиА, подати запит на пробиБ до 22.09.2022

року та надати письмове пояснення щодо несприятливогорезультату
пробиА до 22.09.2022 року.

21 вересня 2022 року спортсмен надав пояснення щодо
потрапляннязаборонено?речовини в його до наданих
пояснень йомуне джерело походження заборонено;речовиниу

та причин несприятливогорезультату проби,протеBiH допускае,
що час за тиждень до змагань забороненаречовинамогла
потрапитиу його BiH вживав багатоалкоголю. 0kPiM
того, спортсмензазначив, що приймавучастьу змаганнях поза конкурсом
та не боровсяза 0kPiM того, ним булонадати фото

про вживання яких BiH заявляв у контролю.
вивчення наданих НАДЦ не буловиявлено у

забороненихречовин, що могли вплинути на результатитесту.
Також спортсменне визнав вживання забороненоТречовини, i,

не вживання/використання в позазмагальний речовини та
П впливу на результатзмагань.

06.12.2022 року НАДЦ було спортсменупро
обвинуваченняу статей 2.1. та 2.2. АДП та запропоновано
прийняти у 2 P0kiB за умови негайного
визнання порушення правилдо 26 грудня 2022 року.kpiM
того, НАДЦ що спортсменможе погодитися з запропонованою

абозаперечитита надати своТзапереченнядо 26.12.2022 року.
Спортсменне згоду на тимчасове
хоча зазначив, що його з плавання.

24.12.2022 року спортсмензробивзапит на проведенняпереглядуйого
справи НАДЦ.

Наказомголови ДАК 03 2023 року 35 булопризначено
для слуханнята розглядсправи 21- 1034228 у голови —
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КостенкоМ.П., — Д.В., О.П..
Спортсменнадав про персональну в

та заявив про

З.Розглядта слухання справи по CYTi обробкиНАДЦ:
3.1. У до Положенняпро

центру ДАК НАДЦ е незалежним
органом, яка створюетьсяНАДЦ i у до

Положенняпро з метою забезпечення
дотримання права на неупередженезаслуховуваннябудь-якоТособи,
обвинуваченоТв правил.У слухань ДАК
повинна встановити чи мало таке порушенняi винести щодо

його вчинення.
3.2. з Положеннямпро ДАК НАДЦ на BCix етапах розглядуДАК

справедливоi неупередженощодо ycix CTOPiHсправи.
3.3. ДАК докази, е у за своТм переконанням, що

грунтуетьсяна Тх безпосередньому, повному та об'ективному
докази не мають для ДАК напередвстановленоТсили.

ДАК ЯК кожного доказу
окремо, ТАК i i взаемнийзв'язок у Тх

3.4. 10.01.2023 рокуДАКу голови — КостенкоМ.П.,
Д.В., О.П.., розглянулидану справу ЛГУ21-

1034228 та провелислухання i3 застосуваннямсучасних
3ac06iB зв'язкуза допомогою Zoom, час якого були Спортсмен,
заявлений та НАДЦ.ОсобуСпортсменавстановлено за паспортом
громадянинаУкраТни, який наданийСпортсменомдо НАДЦ, надав
паспортна своеТособи.

3.6. час слуханняДАКНАДЦСпортсмен:
3.6.1.

3.6.2.

час слуханняДАКНАДЦСпортсмен що йому
права та обов'язки, доведенийсклад та складу
k0MiciT не заявив. Спортсменудоведено i що час

буде запис слухання дано?справи. Спортсмен
що ознайомленийз правилами НАДЦ, та

щодо проведенняceMiHapiB i роз'ясненьпо ним; про з НАДЦ та

направленняму 2022-2023 рокахпояснень, письмовоТ та
що у справи.

Щодо який у
ЗабороненомуСпискуВАДА2022 у S6. «Стимулятори»Заборонего
списку ВАДА 2022, спортсменпояснив наступне: «...я

— Гапоненко
Дмитров 2021 року — на початку2022 року свою спортивну
кар'еру. спортивнукар'ерув зв'язкуз проблемами3i здоров'ям.

початку MeHi запропонуваливиТхатина змагання.
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може Делова1рина виТздуна
змагання, я тренувався в сам, без тренера. Коли MeHi

запропонуваливиступити на польських змаганнях, я тому що
не булосенсу, змагання поза конкурсом.Я виступав за польський клуб, мот
тренерибулипроти.Тренер на боя в них тренуюся.»

3.6.3. на спортсмена « Гапоненко
Дмитро написав заяву на Президента 01 2022 року
прозакйАченнясвоеТспортивноТкар'ери.BiH виконав норматив
майстраспорту класу. Почалася Цейpik бувроком
BcecBiTHix буливиступати в були

та на BcecBiTHi не змогли взяти участь в
36ipH0T команди. звернулася до

федерацйз проханням, щобУкраТнане виступала.Але так як

керувала на той момент представник PociT, то вона не

дозволила, загрожуючи штрафом.Довелосяшукати тих, хто може
виступити, знайшли ДмитраГапоненка, який завершивкар'еру.Дмитро
погодився додатися до складу естафети, його включили до
36ipH0T. запропонуваливзяти участь в 360pi команди в

Гапоненко виТхав до залишився там без нагляду свого
тренера, наглядом польського тренера. Це буланаша помилка.
Гапоненкопогодився на виступ, хоча його тренербувпроти.BiH виступав
поза конкурсомi не мав вигоди, iHTepeciB приймати На
його немае в списку 36ipH0T команди УкраТни.»

3.6.4. Спортсмен, на запитання ДАК, надавав пояснення та

звернувсядо ДАК з проханнямретельнорозглянути BCi

докази та пояснення ним для прийняттявиваженого
по та висловив прохання про те, щоб його справу не

розголошували.

4. З'ясування та надання доказам по cnpaBi

4.1. Ознайомившисьта вивчивши
справи.N2 21-1034228, Спортсменомчас слухань докази, а також

розглянувши та YCHi ДАК
4.2. Данедопущене порушення АДП е першим для Спортсмена.Данасправа

стосуетьсяречовини зловживання, заборонено?у змагальний У
до ст. 10.2.2 АДП, мають бути3acTocoBaHi до

Спортсмена,повинен бути у 2 роки.
4.3. Спортсменбез k0MeHTapiB чи заперечень прийнявпроцедуру

контролю, що його на
07 травня 2022 р.
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4.4. У Спортсмен з НАДЦ:надавав у строки
пояснення щодо адекватного потрапляннязаборонено;речовини
до його Варто що час ДАКНАДЦ було
ретельно пояснення Спортсмена, а саме щодо способу
потрапляннязаборонено;речовинидо його препарат та метод
застосування.На BCi питання k0MiciT Спортсменабули i

переконливими.
4.7. ДАК Спортсменана час

ДАК питання, на доходить до висновку, що

Спортсменне довести доказами, як саме забороненаречовинапотрапила
до його лише висказав припущенняшляхи П потрапляння.

4.8. Yci у надають для прийняпя06' ективного по
5. та обгрунтуваннязастосованоТсанкцй•:
5.1. ДАКдля прийняпя06' ективного по застосовуе

правила НАДЦ, враховуючи принципи 3ak0HHocTi, та

5.2. Данасправастосуеться речовини зловживання, забороненоТу змагальний
У до ст. 10.2.2 АДП, мають бути3acTocoBaHi до Спортсмена,повинен бути у 2 роки.

5.3. CTaTTi 10.2.4 та 10.2.4.l АДП НАДЦ передбачають,що спортсменможете
уникнути застосування у 2 P0kiB шляхом доведення,
що будь-якевживання абовикористаннямало у позазмагальний
i не булопов'язанез покращеннямспортивних

може становити три В даному випадку спортсмен
наполягав що BiH виступав на змаганнях поза конкурсом, на прохання
тренераклубуде BiH заразтренуеться i що BiH з 01.01.2022 року
кар'еруспортсменапро що написав зверненнядо

плавання. На запитання стосовно потрапляння речовини
зловживання до спортсменвпевнено не а лише
HaBiB припущенняпро потраплянняречовиниза тиждень до змагань, проте
жодних застосуванняречовинизловживання в позазмагальний
не надав.

5.4. В даномувипадку, коли стосуетьсяречовини зловживання, для того, щоб
строк бувскороченийабо скасований, на

спортсменау речовини у позазмагальний у
до cTaTTi 10.2.4.1. Як зазначено в нормативнихвизначеннях цих

понять, передумовоюТхможливого застосуванняе встановлення факту, або
спортсмена, як саме забороненаречовина потрапиладо

Обов'язок встановлення на джерела погодження
несприятливого результату покладаеться на Спортсмена, а не на
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чи oci6. Спортсменповинний робитице за
допомогою та

5.5. Враховуючи i докази, також пояснення та

Спортсменана питання час слухань, ДАК висновку,
що Спортсменне довести ДАК, як саме забороненаречовинапотрапила
до його Bci докази спортсменабулине конкретними та
поверховимита лише припущення
ДАК вважае за можливе визнати, що данийвипадок не

незначноТВини та (стапя 10.6 АДПНАДЦ).

6.

6.1. Данедопущене порушення АДП е першим для Спортсмена.Данасправа
стосуетьсяречовинизловживання, заборонено?у змагальний У

до ст. 10.2.2 АДП, мають бути3acTocoBaHi до
Спортсмена,повинен бути у 2 роки.

6.2. cTaTTi 10.2.4. та 10.2.4.1 АДП НАДЦпередбачають,що спортсмен
можете уникнути застосування у 2 P0kiB шляхом
доведення, що забороненаречовинапотрапиладо спортсмена у
позазмагальний з вказання конкретно?дати та метода потрапляння.
У цьому випадку будезастосований до трьох

В даномувипадкуспортсменне надав жодних L!0R3iB як саме

забороненаречовинапотрапиладо його Bci докази спортсмена
булине конкретними та поверховимита лише припущення, що в

свою чергуне вищезазначених статейАДПНАДЦ.
6.3. Спортсмен, за не довести яким чином, у

який та в який метод забороненаречовинапотрапиладо його
а Тм пояснення та покази не змогли переконати

у ДАК у 3acTocyBaHHi ст. 10.2.4 та 10.2.4.l АДП НАДЦ.0kPiM
цього, данийвипадок не незначноТВини та

(стаття 10.6 АДПНАДЦ).

6.4. Ознайомившисьта вивчивши

справилг2 21-1034228, а також Спортсменомчас слухань YCHi,

пояснення, обгрунтуваннята покази члени ДАК
одноголосно застосуватидо спортсмена Гапоненко Дмитра,
12.10.1997 року народження, строкомна 2 роки з моменту
винесення по

Сп ава.М221-4557859

CTopiHka 6 з 7

АК НА



6.5. Спортсменузабороненобратиучасть у з
10 2023 р.до 09 2025 р.

6.6. У до ст. 10.8 АДП НАДЦ, результати, Спортсменом
у спортивнихзмаганнях, починаючи з дати проби(тобто, 07

травня2022р. ) та до винесення по N2 21-1034228 (тобто, 10

2023 р.) бути включаючи позбавленнямедалей,
та очок.

6.7. У до ст. 14.3.2 АДПНАДЦ проособуСпортсмена
вид спорту), порушене правило,

використанузабороненуречовину, застосовану буде
оприлюдненана НАДЦ.

6.8. Правооскарженняцього надаеться yciM особаму
до ст. 13. правилНАДЦ.

(е ГМйК0ла КОСТЕНКОГолова ДАК

Член ДАК

Член ДАК

ОлександрВАРВТНСЬКИЙ

ДмитроЗАДОРОЖЖЙ

Повнийтекст складено 13.01.2023 року

плавання УкраТни,
плавання,

MiHicTepcTB0 та спортуУкраТни,
ВАДА, ДепартаментОбробки
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