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B E S Z Á M O L Ó 
A FISA Orvos/TUE Bizottságának 2009. évi munkájáról 

 
El�terjeszt�:  Dr.Kokas Péter 
                   FISA Orvos Bizottság tagja, 
                   TUE/2 Bizottság elnöke 
 
 
Tisztelt Közgy�lés! 
 
A 2009-es év a FISA bizottságainak, így az Orvos Bizottságnak is egy az átlagos évekt�l eltér� év volt. A 
FISA már egy évvel megel�z�en elhatározta, hogy a szokásosan minden év tavaszán összehívásra kerül� 
u.n. „Összevont Bizottsági Ülését” (Joint Comission Meeting) áthelyezi a minden évben �sszel 
megrendezésre kerül� Edz�i Konferencia (Coach Conference) id�pontjára. Ennek részben pénzügyi, 
takarékossági okai voltak, részben pedig azért, hogy az edz�i konferencia és az összevont bizottsági ülések  
résztvev�i nagyobb lehet�séget kapjanak az egymással történ� találkozásokra és felmerül� problémáik 
közvetlen megbeszélésére. További ok pedig az volt, hogy egy lényegesen nagyobb közönség el�tt kerülhet 
sor a verseny szezon befejezését követ�en mindig átadásra kerül� FISA díjak színvonalát emelend� gála 
est megrendezésére is. 
 
Nos a jó tervet végül is a 2009-ben beköszöntött pénzügyi világ válság végül is elsodorta .A Novemberre 
Philadelphiában összehívni tervezett ülések és egyben a gála est  is elmaradt. 
Igy, az egyes bizottságok a szokásos összevont formát kihagyva csak egyenként, más és más helyszíneken 
tudtak találkozni. Igy az Orvos/TUE  Bizottság els� találkozójára az els� VK alatt Münchenben míg a 
második találkozójára a harmadik VK befejezését követ�en hétf�i napon, Luzernben került sor. Az els� 
müncheni megbeszélésen egy teljes napot igényelt a napirendekre t�zött orvosi kérdések részben pedig a 
Dopping és TUE ügyek kérdéseinek megbeszélése. A megbeszélések helyszíne a müncheni olimpiai 
evez�s pálya volt, míg a második Luzernban tartott megbeszélés helyszíne a VK befejezését követ�en 
hétf�n reggel 7h30 és 13h 30 között került sor a FISA „hadiszállásán” a Park Hotelben. Ez utóbbi ülés 
kizárólagos témája a WADA által bevezetett és ez évt�l minden nemzetközi szint� versenyz� számára 
kötelez�en használandó u.n. ADAMS elektronikus levelez� rendszer használatának begyakorlása volt. Ezen 
ADAMS név alatt ismert WADA levelez� rendszer ismertetésére és alapgyakorlására került sor többek között 
a Poznanban megrendezésre került Evez�s VB során általam megszervezett és összehívott Orvosi 
Konferencián is. Igy nemcsak a FISA Orvos Bizottságának a tagjai, de az egyes csapatok orvosai is 
részlegesen megismerték ezt a minden evez�s számára is új elektronikus értesít�,levelez� rendszert. 
 
2010. január 1-t�l ugyanis kizárólag csak a WADA ezen ADAMS rendszerén keresztül lehet bármely TUE, 
holléti (whereabout,) vagy egyéb más a WADA számára küldend� adatot megküldeni. Sem faxon sem 
bármely más úton megküldött adatot a WADA - illet�leg ez év Március 1-t�l már a FISA sem - fogad be. A 
MESZ Orvos Bizottsága is tájékoztatást kapott err�l a tényr�l. A jogi  cs�r-csavar azonban ott kezd�dik, hogy 
néhány európai ország, közöttük hazánk is arra történ� hivatkozással, hogy az Európai Bizottság általában 
még nem döntött a személyes adatok kezelésér�l - amelybe a WADA által el�írt ADAMS rendszer is tartozik- 
még nem engedi használni személyes adatok kezelésére ezt a rendszert. A WADA ezzel nem tör�dve 
változatlanul csak ezen rendszeren keresztül fogad be bármely versenyz�i adatot. Ezen jogi kuszaság úgy 
hozható helyre és a MESZ úgy használhatja a rendszert, ha minden egyes olyan versenyz�vel alkalmi 
szerz�dést köt az ADAMS használatára azzal, hogy a versenyz� hozzájárul személyes adatainak kötelez� 
közlésére a WADA felé. 
 
A WADA -ADAMS rendszerének használatához szükséges kód beszerzése folyamatban van. 
 
A FISA Orvos Bizottsága a 2009 évi két bizottsági találkozót követ�en legközelebb 2010 tavaszán a 
franciaországi Lyonban megrendezend� Összevont Bizottsági Konferencián fog találkozni. El�reláthatólag 
2010-ben az eddigi kett� helyett három konferencia kerül megrendezésre a munka mennyiségének jelent�s 
megemelkedése miatt. 
 
Budapest, 2010. május 05. 
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