Ghidul sportivului cu privire la modificările semnificative
ale Codului 2021
Care este scopul Ghidului sportivului cu privire la modificările semnificative ale
Codului 2021 ?
Scopul nostru este de a vă ajuta să înțelegeți principalele modificări ale Codului
Mondial Anti-doping (Cod), în special cele care au cel mai mare impact asupra
dvs. Protejarea sănătății dumneavoastră și a drepturilor dumneavoastră antidoping se află în centrul eforturilor noastre de a proteja sportul curat. Deși nimic
nu înlocuiește cuvintele reale ale Codului sau ale reglementărilor anti-doping ale
organizației dvs. anti-doping (OAD) (documente obligatorii din punct de vedere
juridic), acest ghid are ca scop să vă ofere o imagine de ansamblu simplificată a
ceea ce urmează să se aplice din 2021.

Ce este un semnatar al Codului? Organizațiile care au acceptat sau au
semnat Codul Mondial Anti-doping sunt numite semnatare. Unele
organizații a trebuit să devină semnatare pentru a participa la evenimente
sportive precum Jocurile Olimpice și Paralimpice. Alte organizații au ales
să devină semnatare ale Codului, pentru a proteja în continuare drepturile
sportivilor lor la un sport curat.
Semnatarii Codului
Internaționale.

trebuie

să

respecte

Codul

și

Standardele

Ce este Codul Mondial Anti-Doping?
Codul Mondial Anti-doping (Codul) stabilește regulile anti-doping pentru toate
sporturile și toate țările. Codul vă protejează dreptul fundamental, în calitate de
sportiv, de a participa la un sport curat. Codul promovează și protejează sănătatea,
echitatea și egalitatea de șanse pentru dvs. și sportivii din întreaga lume.
Codul a intrat pentru prima dată în vigoare în iulie 2004. Codul din 2021, care va
intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, este a patra versiune.
Codul a fost acceptat de întreaga mișcare olimpică, precum și de diverse
organisme sportive și organizații naționale anti-doping (ONAD) din întreaga
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lume. De asemenea, a fost recunoscut de peste 185 de guverne, prin Convenția
UNESCO împotriva dopajului în sport. Atât guvernele, cât și organismele
sportive se angajează să militeze pentru un sport curat!
Pentru a pune în aplicare Codul, fiecare semnatar are un program anti-doping cu
reglementări anti-doping care țin cont de realitățile țării și ale sportului din țara
respectivă. Aceste reguli trebuie să fie armonizate cu Codul iar WADA trebuie
să le aprobe. Este important să cunoașteți reglementările care vă sunt aplicabile.

Puteți găsi Codul pe website-ul Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA):
www.wada-ama.org

Ce sunt Standardele Internaționale?
Agenția Mondială Anti-Doping (WADA), în consultare cu comunitatea antidoping și cu sportivii, a elaborat Standarde internaționale pentru diferite
domenii anti-doping tehnice, pentru a se asigura că există o coerență în
întreaga lume. Implementarea Standardelor internaționale este obligatorie
pentru toți semnatarii Codului.
■ Standardul Internațional pentru Educație (SIE) (document nou introdus în
2021) – se asigură că toate organizațiile anti-doping (OAD) implementează
programe de educație anti-doping pentru sportive și personalul asistent al
sportivilor, pentru ca aceștia să fie la curent cu toate aspectele anti-doping și
valorile sportului curat. Un principiu esențial al Standardului internațional este
importanța pentru sportivi de a fi educați înainte de a fi testați.

Personalul asistent al sportivului este orice antrenor, formator, manager,
agent, staff-ul echipei, oficial, personal medical, personal paramedical,
părinte sau orice altă persoană care lucrează cu, tratează sau asistă un
sportiv care participă sau se pregătește pentru competiție.
■ Standardul Internațional pentru Lista Interzisă (Lista) – aceasta este lista
substanțelor și metodelor interzise. Trebuie să fiți familiarizat cu lista și când sunt
interzise substanțele (doar în competiție sau în orice moment). Asigurați-vă că și
personalul dvs. asistent cunoaște Lista. Nu luați niciodată nicio substanță și nu
utilizați nicio metodă înainte de a consulta Lista.
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■ Standardul internațional privind scutirile pentru uz terapeutic (ISTUE) –
descrie procesul prin care sportivii trebuie să solicite o scutire pentru uz terapeutic
(SUT), ceea ce le poate permite să utilizeze o substanță sau o metodă interzisă,
pentru a trata o afecțiune medicală legitimă.

Dacă aveți nevoie de o SUT, trebuie să trimiteți solicitarea la o singură
organizație - verificați cu FI sau ONAD. Nu puteți avea o SUT de la mai
mult de o OAD pentru aceeași afecțiune.
ONAD aprobă SUT pentru sportivii de nivel național. Acestea sunt
valabile la orice eveniment la nivel național, în orice țară.
Federațiile internaționale aprobă SUT pentru sportivii de nivel
internațional. Acestea sunt valabile la orice nivel internațional.
■ Standardul Internațional pentru Testare și Investigații (ISTI) – descrie modul
în care testările și investigațiile anti-doping trebuie efectuate de către OAD,
inclusiv pașaportul biologic al sportivului (ABP). Modificările recente aduse ISTI
includ:
• Alcoolul nu mai este permis în stația de control doping;
• Nivelul acceptabil al densității specifice într-o probă de urină a fost
modificat în 2020;
• Ofițerul de control doping va stoca de acum, în siguranță, proba parțială
pentru tine.
■ Standardul Internațional pentru Laboratoare (SIL) – stabilește modul în care
sunt analizate probele de control doping atât de urină cât și de sânge, precum și
modul în care trebuie tratate datele referitoare la probe. Numai laboratoarele care
au fost acreditate de WADA pot analiza probe în scopul controlului doping.
Laboratoarele trebuie să respecte standarde stricte pentru a deveni acreditate și
pentru a-și păstra acreditarea. De asemenea, SIL precizează modul în care
programele de testare, cum ar fi ABP, trebuie gestionate de către laboratoare.

ABP monitorizează variabilele sanguine selectate (`biomarkeri ai
dopajului') ale unui sportiv de-a lungul timpului. Acest lucru înseamnă că se caută
modificări în profilul sanguin al unei persoane, care ar putea indica dopajul, mai
degrabă decât detectarea unei substanțe specifice.
3

■ Standardul Internațional pentru Managementul Rezultatelor (SIMR) (nou în
2021) – asigură că toate încălcările reglementărilor anti-doping (ADRV), inclusiv
procesul de audiere, sunt tratate în mod consecvent și echitabil.
■ Standardul Internațional pentru Protecția Confidențialității și a Informațiilor
Personale (SIPCIP) – prezintă principiile pe care OAD trebuie să le respecte
pentru a asigura confidențialitatea și protecția datelor dumneavoastră atunci când
colectează, gestionează, procesează și stochează datele dumneavoastră cu
caracter personal în scopuri anti-doping.
■ Standardul Internațional pentru Respectarea Codului de către Semnatari
(SIRCS) – asigură că reglementările și programele anti-doping conforme cu
Codul sunt implementate și aplicate cu consecvență în toate sporturile și în toate
țările. Acest lucru vă ajută să aveți încredere în programul global anti-doping și
în eforturile noastre de a proteja integritatea competiției sportive. SIRCS permite
WADA să monitorizeze respectarea de către semnatar a Codului și să ia măsuri
împotriva celor care nu respectă prevederile Codului.

Când intră în vigoare noul Cod?
Codul Mondial Anti-Doping (Cod) 2021 a fost aprobat în noiembrie 2019 la
Conferința Mondială privind Dopajul în Sport. Modificările aduse Codului intră
în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Ce fac Organizațiile Anti-Doping pentru a se pregăti pentru
Codul 2021?
Semnatarii Codului Mondial Anti-Doping (Cod) trebuie să își modifice
reglementările și programele anti-doping, pentru a fi în conformitate cu Codul
2021, până la 1 ianuarie 2021. Este important să verificați site-ul Organizației
Anti-Doping (OAD) de care aparțineți, pentru a obține o copie a noilor
reglementări anti-doping. Orice modificări ale reglementărilor și ale procedurilor
anti-doping trebuie puse la dispoziție.
WADA ajută OAD să se pregătească pentru Codul 2021 prin intermediul
Programului său de Asistență pentru Implementarea Codului (CISP). Puteți afla
mai multe detalii pe Adel [https://adel.wada-ama.org].
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Ce tip de sportiv sunteți?
Codul Mondial Anti-Doping (Cod) definește mai multe niveluri sau tipuri diferite
de sportivi:
•
•
•
•
•

De nivel național
De nivel internațional
Minori
Persoane protejate
Recreaționali

Este important să știți întotdeauna în ce categorie vă aflați. Organizația Națională
Antidoping (NADO) și Federația Internațională (IF) vor avea definiții specifice
pentru fiecare dintre aceste grupuri de sportivi.

Ce modificări au fost aduse argumentării Codului?
Sănătatea
■ Sănătatea este în prezent principala motivare a Codului Mondial Anti-Doping
(Cod).
Drepturile dvs. – Legea drepturilor anti-doping ale sportivilor (Legea sportivilor)
■ Motivul fundamental al Codului include drepturile sportivilor.
■ Aceste drepturi se regăsesc în diferite articole din Cod. Legea sportivilor
sintetizează aceste aspecte într-un singur loc.
■ Legea sportivilor a fost elaborată de Comitetul Sportiv al WADA, în consultare
cu sportivii și alte părți interesate din întreaga lume și își propune să explice clar
drepturile dumneavoastră anti-doping și să le facă mai accesibile.
■ Legea sportivilor subliniază, de asemenea, ce trebuie să facă comunitatea antidoping pentru a vă proteja drepturile.
■ Legea sportivilor are două părți:
• Partea 1 - drepturile dvs. care se găsesc în Cod și în Standardele
Internaționale
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• Partea 2 - drepturile sportivilor recomandate, care nu se regăsesc în Cod
și în Standardele Internaționale, dar sunt drepturi pe care sportivii
consideră că Organizațiile Anti-Doping ar trebui să le adopte ca bune
practici.
■ Noua Lege a sportivilor se găsește în Codul din 2021 și ca document separat
(https://www.wada-ama.org/en/ resurse/anti-doping-comunitate/sportiviiantidoping-drepturi act).

Rolurile și responsabilitățile dvs. din Codul 2021
Codul subliniază rolul și responsabilitățile dvs. legate de anti-doping.

Memento rapid:
Scop
Să fiți informați și să respectați toate politicile și reglementările anti-doping în
vigoare.

Fiți la curent cu reglementările anti-doping și respectați-le cu strictețe!

Responsabilități
Să fiți informați și să respectați toate politicile și reglementările anti-doping în
vigoare.

Fiți disponibili pentru testare.
Să fiți responsabili pentru ce consumați și folosiți.

Răspundere strictă: Corpul tău, responsabilitatea ta.
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Să informați personalul medical cu privire la obligația dumneavoastră de a nu
utiliza substanțe interzise și metode interzise și asumarea responsabilității de a vă
asigura că orice tratament medical nu încalcă politicile și reglementările antidoping.

Spuneți medicilor și cadrelor medicale că sunteți sportiv și nu puteți utiliza
substanțe și/sau metode interzise. Verificați toate medicamentele, să nu conțină o
substanță interzisă, înainte de a le lua. Solicitați ajutor dacă nu sunteți sigur.
Să cooperați cu OAD care investighează încălcarea reglementării anti-doping.

Ajutați la investigația anti-doping, atunci când vi se cere.
Să informați Organizația Națională Anti-Doping de care aparțineți, precum și
federația internațională, în legătură cu orice decizie luată de o OAD care nu este
semnatară a Codului, cu privire la săvârșirea unei încălcări a reglementărilor antidoping în ultimii 10 ani.

Anunțați ONAD sau FI dacă ați săvârșit o încălcare a reglementăriloe antidoping în ultimii 10 ani..
Să dezvăluiți identitatea personalului asistent al sportivului, oricărei OAD cu
autoritatea asupra dvs., care vă solicit acest lucru.

Partajați informații despre cei care vă sprijină (antrenor, fizioterapeut,
medic) dacă vi se cere.

Definiții: Ce aduce nou Codul 2021?
Termenii anti-doping sunt incluși în secțiunea ”Definiții” din Codul Mondial
Anti-Doping (Codul), pentru a ajuta pe oricine să înțeleagă ce reprezintă termenii
esențiali. Următoarele definiții au fost fie modificate, fie adăugate sau clarificate
în Codul 2021.
Educația
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■ Codul 2021 definește acum educația ca fiind ”procesul de învățare pentru a
insufla valori și a dezvolta comportamente, care să promoveze și să protejeze
spiritul sportului, și pentru a preveni dopajul intenționat și neintenționat.”
Falsificarea
■ Falsificarea era deja o încălcare a reglementărilor anti-doping (ADRV).
■ În Codul 2021, interferența în procesul de testare sau în orice parte a controlului
doping este prezentată ca exemplu clar de falsificare.
■ Furnizarea de documente false sau transmiterea de mărturii mincinoase din
partea martorilor, unei organizații anti-doping, reprezintă, de asemenea,
falsificare.
Intenționat
■ În anumite cazuri, când un sportiv săvârșește o încălcare a reglementărilor antidoping, stabilirea lipsei intenției este importantă pentru obținerea unei reduceri a
sancțiunii.
■ În aceste scopuri, ”intenționat” înseamnă că persoana s-a angajat într-un
comportament despre care știe că reprezintă o ADRV sau știe că a existat un risc
semnificativ și a ales să nu țină cont de acel risc.
În competiție
■ Anumite substanțe și metode sunt interzise mereu, în timp ce altele sunt
interzise numai în competiție. Așadar, trebuie să știți când este perioada
competițională.
■ Perioada „în competiție” începe la ora 11:59 în ziua de dinainte de o competiție
și durează până la sfârșitul competiției și până când procesul de recoltare a
probelor pentru această competiție s-a terminat.
■ Federațiile internaționale (FI) pot solicita Agenției Mondiale Anti-Doping
(AMAD) să schimbe perioada ”în competiție” pentru un anumit motiv.
■ Dacă este aprobată, această perioadă ”în competiție” diferită și specifică
sportului va fi, de asemenea, respectată și de Organizatorii de evenimente sportive
majore (MEO) care organizează competiții care includ sportul.
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Înainte de orice competiție:
• Citiți reglementările anti-doping ale federației internaționale de care aparțineți
• Verificați care este perioada ”în competiție”.

Ce este nou în educație?
Mondial Anti-Doping (Codul) evidențiază pe cine trebuie sau ar trebui
să educe organizațiile anti-doping și pe ce subiecte.
■ Codul

■ A fost obligatoriu pentru OAD să ofere educație anti-doping începând cu Codul
din 2015, dar „educația” nu era inclusă în lista termenilor definiți.
■ Standardul Internațional pentru Educație (SIE) este un nou standard
internațional, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.
■ SIE oferă detalii cu privire la modul în care OAD ar trebui să planifice, să
livreze, să monitorizeze și să evalueze programele de educație anti-doping pentru
sportiv și personalul asistent al sportivului.
■ SIE afirmă, de asemenea, că este important ca OAD să vă educe înainte de a fi
testați.

FIȚI EDUCAȚI!
Codul prevede obligativitatea ca ADO să furnizeze programe de educație. Este,
de asemenea, la latitudinea dvs., să căutați informațiile de care aveți nevoie pentru
a vă asigura că vă antrenați și concurați în conformitate cu valorile sportului curat
și reglementările anti-doping.

Ce este important pentru sportivii retrași, care se întorc în
activitatea competițională?
■ Dacă sunteți un sportiv retras, care s-a aflat într-un lot de testare înregistrat
(RTP) și doriți să reveniți în activitatea competițională, nu puteți concura într-un
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eveniment internațional sau național până când nu vă declarați disponibilitatea
pentru testare.
■ Trebuie să oferiți o notificare scrisă, cu șase luni înainte, federației
internaționale (IF) și Organizației Naționale Anti-doping (NADO). Acest lucru
se aplică chiar dacă urmează să concurați la un sport nou / diferit.
■ FI și ONAD pot solicita sportivilor care nu fac parte din lotul de testare
înregistrat să transmită notificarea, de asemenea, înainte de revenirea la
competiție. Este important să verificați acest aspect cu organizația dvs. antidoping, înainte de a concura.
■ Dacă concurați într-un eveniment internațional sau național fără a trimite un
preaviz de șase luni, rezultatele dvs. ar putea fi descalificate.
■ Așa cum s-a întâmplat deja în Codul Mondial Anti-Doping (Codul) anterior,
Agenția Mondială Anti-doping (WADA), împreună cu FI sau ONAD relevantă,
poate acorda o derogare de până la 6 luni pentru notificarea scrisă, în
circumstanțe excepționale dacă aplicarea strictă a acestei reguli ar fi incorectă
pentru sportiv.

Revenirea în activitate după retragere?
Trimiteți un e-mail la FI și ONAD pentru a le aduce la cunoștință. Așteptați un
răspuns care confirmă că au primit e-mailul și urmați instrucțiunile lor înainte de
a concura din nou.

Ce modificări au fost aduse anumitor grupuri de sportivi?
„Persoane protejate” și minori
■ O ‘persoană protejată’ este un sportiv:
• sub vârsta de 16 ani; sau
• sub 18 ani și nu este inclus într-un lot de testare înregistrat și nu a
concurat niciodată șa un eveniment sportiv internațional; sau
• care, din alte motive decât vârsta, a fost determinată să nu aibă capacitate
juridică în temeiul legislației naționale.
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• o persoană protejată nu este o elită în vârstă de 16 și 17 ani.
■ O persoană protejată care comite o încălcare a reglementărilor anti-doping
(ADRV) poate beneficia de norme de sancționare mai flexibile.
■ un „minor” este un sportiv care are 17 ani sau mai puțin.
■ ca minori, orice sportiv de elită în vârstă de 16 și 17 de ani, care a comis un
ADRV poate fi scutit de obligația de a-și face publică sancțiunea.

Capacitatea juridică înseamnă că o persoană este recunoscută de legile din
țara lor și că se pot reprezenta pe deplin în chestiuni de drept, cum ar fi: să ia
decizii cu privire la viața lor, să aplice drepturile lor, să încheie contracte, să
vorbească în nume propriu.
„Sportivii de agrement” - mai multă flexibilitate în ceea ce privește consecințele
aplicate
■ „sportivi de agrement” este o nouă categorie de sportivi din Codul Mondial
Anti-Doping (Cod) 2021.
■ sportivii de agrement care comit o încălcare a reglementărilor anti-doping
(ADRV) pot beneficia de aceeași flexibilitate în sancționare ca și persoanele
protejate.
■ Este la latitudinea fiecărei organizații naționale anti-doping (ONAD) să
definească cine ar fi considerat sportiv de agrement, însă acest lucru nu poate
include niciun sportiv care, în ultimii cinci ani înainte de a săvârși o ADRV:
• A fost sportiv de nivel internațional sau național;
• a reprezentat o țară la o competiție internațională sau la o categorie
deschisă; sau
• s-a aflat într-un lot de testare înregistrat sau un alt lot pentru informațiile
de localizare, deținut de o federație internațională sau ONAD.

Informațiile de localizare sunt furnizate de anumiți sportivi pentru a veni
în sprijinul testării în afara competiției. Informațiile care trebuie furnizate includ:
adresa pe timpul nopții, intervalul de 60 minute în fiecare zi a anului, datele de
contact și activitățile regulate, cum ar fi antrenamentul, munca,
școala/universitatea.
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Ce s-a schimbat la substanțe și cum sunt detectate?
Specifice și nespecifice
■ Substanțele din Lista Interzisă (lista) sunt clasificate ca „specifice” sau
„nespecifice’.
■ Substanțele specifice sunt mai susceptibile de a avea un motiv pentru a apărea
în proba unui sportiv, deoarece aceste substanțe interzise pot fi în medicamente
ușor de găsit la vânzare.
■ Grupul de experți pentru Listă al Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA)
poate decide clasificarea unor metode interzise ca specifice, lucru imposibil
înainte.
Substanțe de abuz
■ Unele substanțe interzise vor fi identificate ca „substanțe de abuz” de către
grupul de experți pentru Listă al WADA.
■ Dacă un sportiv poate dovedi că a folosit substanța în afara competiției și că nu
avea legătură cu performanța sportivă, se poate aplica o sancțiune de trei luni.
■ Sancțiunea poate fi redusă la o lună dacă sportivul urmează și finalizează un
program de reabilitare aprobat de organizația anti-doping (OAD).

Lista este actualizată în fiecare an. Noua listă este publicată pe site-ul
WADA (wada-ama.org) în luna octombrie și va intra în vigoare la 1 ianuarie a
anului următor. Este posibil să se facă modificări la listă de mai mult de o dată pe
an, dar OAD va avea 3 luni pentru a vă comunica aceste modificări înainte ca ele
să intre în vigoare.

Substanțe adăugate sau eliminate din Listă
■ Atunci când substanțele sunt adăugate sau eliminate din Listă, acestea nu pot fi
analizate, cu excepția cazului în care se specifică altfel, în proba unui sportiv, care
a fost deja recoltată.
■ Un sportiv care se află în prezent într-o perioadă de ineligibilitate (o interdicție
de a practica sportul) pentru o substanță care a fost eliminată de pe Listă poate
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solicita autorității pentru managementul rezultatelor (RMA) o reducere a
perioadei de ineligibilitate.

RMA este o OAD care este responsabilă de gestionarea rezultatelor pentru
un caz.

Proceduri legate de deschiderea probelor
■ O probă poate fi împărțită în două și utilizată pentru analiza inițială. Partea
rămasă a probei va fi depozitată. Aceasta înseamnă că proba B, de exemplu, ar
putea fi împărțită în două și ar putea deveni o nouă probă A și probă B. Toate
probele împărțite pot fi utilizate pentru a confirma o rezultatul inițial.
■ Laboratorul și/sau OAD cu RMA trebuie să notifice sportivul cu privire la
posibilitatea de a observa deschiderea unei probe. De asemenea, aveți dreptul de
a fi prezent la împărțirea probei.
■ Cu toate acestea, dacă sportivul nu este prezent, proba poate fi deschisă,
împărțită și analizată. Deschiderea poate fi făcută în prezența unui martor
independent.

Un rezultat analitic advers înseamnă că există o substanță interzisă în proba
unui sportiv și acest lucru este raportat la o OAD, de către un laborator acreditat
WADA.

Rețineți: Riscuri legat de suplimente și alte produse
■ Contaminanții din suplimente reprezintă un risc pentru sportivi, deoarece aceste
ingrediente nu sunt enumerate pe etichetă și, adesea, în necunoștință de cauză, sa introdus suplimentul în timpul procesului de producție.
■ Sportivii trebuie să stabilească originea exactă a substanței interzise dacă
înregistrează un rezultat analitic advers (AAF), pe care îl consideră legat de
utilizarea suplimentului.
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Amintiți-vă, trebuie să evaluați întotdeauna riscul înainte de a decide să
utilizați un supliment și să cercetați orice produs înainte de a-l utiliza. A nu lua în
serios acest risc și a nu încerca să minimizați riscul poate însemna că nu veți
beneficia de o sancțiune redusă dacă sunteți testat pozitiv, deoarece suplimentul
pe care l-ați utilizat a fost contaminat.

Ce s-a schimbat în modul în care pot fi utilizate datele și
probele?
Utilizarea informațiilor obținute în urma analizei probelor
■ Probele pot fi utilizate pentru a verifica și îmbunătăți calitatea metodelor de
detectare, pentru a dezvolta noi metode sau pentru a ajuta la stabilirea pragurilor
(pentru raportarea substanțelor interzise găsite în probe). Cu consimțământul
dvs., probele pot fi, de asemenea, utilizate pentru cercetarea anti-doping.
■ Datele din analizarea probelor și alte informații anti-doping pot, de asemenea,
să fie utilizate în aceste scopuri.
■ Dar înainte ca probele sau datele să poată fi utilizate în aceste scopuri,
laboratoarele și organizațiile anti-doping trebuie să ia măsuri astfel încât nimeni
să nu știe cui aparține o probă sau datele. Acestea nu pot fi urmărite înapoi către
dvs. sau orice alt sportiv.
Utilizarea altor laboratoare
■ Numai rezultatele de la un laborator aprobat sau recunoscut de WADA pot fi
folosite pentru a stabili un rezultat analitic advers (AAF).
■ Cu toate acestea, analiza efectuată de laboratoare neaprobate/recunoscute de
WADA poate fi utilizată pentru a sprijini o investigație.
Dreptul WADA de a intra în posesie
■ WADA poate lua imediat în posesie probe și date anti-doping de la un laborator
sau o OAD.
Codul de conduită, reglementări de eligibilitate, medicale și de siguranță
■ OAD-urile dvs. au, probabil, reglementări de siguranță, eligibilitate, medicale
sau cod de conduită pentru a vă menține pe dvs. în siguranță și sportul dvs. corect.
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■ Codul Mondial Anti-Doping (Cod) nu împiedică semnatarii săi să aibă aceste
tipuri de reglementări, care sunt utilizate în alte scopuri decât anti-doping, pentru
a vă proteja.
■ Dacă este necesar și pentru a evita să vi se recolteze probe suplimentare, OAD
pot utiliza probe de control doping și date din analizarea acestor probe pentru a
pune în aplicare aceste reglementări.

Asigurați-vă că sunteți la curent cu toate reglementările și codurile de
conduită pe care trebuie să le respectați pentru a participa în condiții de siguranță
și în mod echitabil la sportul dvs.
Analiza ulterioară a probelor
■ O probă poate fi analizată de mai multe ori înainte ca un sportiv să fie notificat
de o potențială încălcare.
■ Dacă proba este negativă, OAD care a inițiat testul sau WADA poate depozita
în siguranță proba și poate face analize ulterioare.
■ Orice OAD cu autoritate asupra dvs. poate analiza ulterior o probă negativă,
dar trebuie să obțină permisiunea de la OAD care a inițiat testarea sau de la
WADA.

De exemplu, Comitetul Internațional Paralimpic (IPC) poate păstra
probele recoltate în timpul Jocurilor Paralimpice și apoi le poate depozita după
finalizarea analizelor inițiale. O ONAD poate solicita permisiunea IPC pentru a
efectua analize ulterioare pe proba stocată.
Ce s-a schimbat cu modul în care sunt gestionate rezultatele?
■ Standardul Internațional pentru Managementul Rezultatelor (ISRM) este un
nou standard internațional, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.
■ ISRM enumeră toate etapele care trebuie urmate de o organizație anti-doping
(OAD) cu autoritate de management al rezultatelor (RMA) în ceea ce privește o
posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping (ADRV). De asemenea, acesta
enumeră ce informații trebuie furnizate sportivului și la ce oră, în timpul
întregului proces.
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■ Orice consecințe impuse de o OAD unui sportiv care a săvârșit o încălcare a
reglementărilor anti-doping vor fi recunoscute de toate celelalte OAD care sunt
semnatare ale Codului Mondial Anti-Doping (Cod).
■ Aceasta înseamnă că, dacă un sportiv este suspendat provizoriu de o federație
internațională (IF) sau de organizația națională anti-doping (ONAD), toate
celelalte organizații vor menține această suspendare.
■ Lucrurile sunt puțin diferite în timpul unui eveniment sportiv major. Un
organizator de evenimente sportive majore (MEO) poate determina o încălcare și
poate impune sancțiuni referitoare la acest eveniment (de exemplu, anularea
rezultatelor, retragerea acreditării, suspendarea provizorie), însă gestionarea
rezultatelor și sancționarea pot fi efectuate de federația internațională relevantă.

De exemplu, în cazul unui sprinter, care concurează și la bob, orice
suspendare provizorie se va aplica ambelor sporturi.

Ce modificări au fost aduse încălcărilor reglementărilor
anti-doping (ADRV) și sancțiunilor?
Ce este dopajul?
Dopajul este definit ca fiind săvârșirea uneia sau mai multor încălcări ale
reglementărilor anti-doping menționate în cod. Acestea sunt:
Prezența unei substanțe interzise sau a metaboliților acesteia, ori a markerilor
ei, în proba sportivului
Test pozitiv
Utilizarea sau tentativa unui sportiv de a utiliza o substanță interzisă sau o
metodă interzisă. Aici sunt incluse și cazurile din pașaportul biologic al
sportivului (ABP).
Utilizarea sau tentativa de a utiliza substanțe interzise
Sustragerea de la recoltarea de probe, refuzul sau neprezentarea unui sportiv
pentru recoltarea de probe
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A nu vă prezenta la stația de control doping atunci cînd sunteți
notificat sau a refuza controlul sau a nu emite o probă
completă
Încălcarea de către sportiv a obligației de localizare
Dacă nu sunteți unde spuneți că veți fi sau dacă nu vă
prezentați la un control doping pe parcursul perioadei de 60
de minute, dacă nu trimiteți informațiile de localizare la timp
sau dacă le trimiteți incomplete sau greșite
Falsificarea sau tentativa de a falsifica orice parte a controlului doping de către
sportiv sau o altă persoană
Interferența în procesul de testare sau control doping, inclusiv
în timpul anchetării a unui caz.
Posesia de substanțe sau metode interzise de către un sportiv sau o altă persoană
Deținerea unei substanțe interzise
Traficul sau tentativa de traficare a oricărei substanțe interzise sau metode
interzise
Mânuirea, transportarea, vânzarea sau tentativa de a vinde
substanțe interzise
Administrarea sau tentativa de administrare de substanțe sau metode interzise,
de către un sportiv sau o altă persoană unui sportiv
Oferirea sau tentativa de a oferi o substanță interzisă unui
sportiv
Complicitatea sau tentativa de complicitate din partea sportivului sau a unei alte
persoane
Ajutarea sau tentativa de a ajuta la acoperirea unei încălcări
ale reglementărilor anti-doping
Asocierea interzisă din partea sportivului sau a unei alte persoane
Colaborarea sau solicitarea de ajutor/servicii de la o persoană
care se află în perioada de suspendare
Acțiunile unui sportiv sau ale altei persoane pentru a descuraja sau a riposta
împotriva raportării către autorități – NOU!
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Acțiuni care sperie pe cineva, determinându-l să nu raporteze
suspiciuni de dopaj, sau acte de răzbunare împortriva celor
care au raportat.

Modificări
Complicitatea
■ A fost adăugată și tentativa la încălcarea reglementării anti-dopinf pentru
complicitate.
■ Prin urmare, încălcarea pentru complicitate este acum - ‘Asistarea,
încurajarea, sprijinirea, instigarea, conspirarea, acoperirea sau orice alt tip de
complicitate sau tentativă de complicitate intenţionată implicând o încălcare sau
o tentativă de încălcare a unei reglementări anti-doping’.
■ Sancțiunile pot varia de la 2 ani la suspendare pe viață.
Asocierea interzisă
■ Nu aveți voie să vă asociați sau să colaborați cu nicio persoană din personalul
asistent al sportivului care se află într-o perioadă de suspendare.
■ Dacă faceți acest lucru va fi o încălcare a reglementărilor anti-doping –
Asocierea interzisă.
■ Organizația Anti-Doping (OAD) trebuie să pună la dispoziție o listă cu
personalul asistent al sportivilor care execută o perioadă de suspendare. Nu
trebuie să vă notifice când o persoană este suspendată. Pentru un caz de asociere
interzisă, OAD trebuie doar să stabilească faptul că sportivul știa că persoana este
suspendată.
Protejarea persoanelor care raportează încălcări
■ Descurajarea unei persoane să nu raporteze informații legate de activități antidoping (inclusiv neconformitatea cu Codul) reprezintă o încălcare nouă.
■ Răzbunarea împotriva unei alte persoane pentru raportarea de informații
referitoare la activități de dopaj este o încălcare nouă.
• Sancțiunile pot varia de la doi ani la interdicție pe viață.

Denunțarea este o parte esențială a păstrării sportului curat. Sportivii și cei
implicați în sport ar trebui să raporteze orice suspiciune de comportament doping
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la OAD relevante. Platforma WADA SpeakUp vă permite să faceți acest lucru în
mod anonim.
Flexibilitate în sancționarea pentru refuz sau falsificare
■ În circumstanțe excepționale, sancțiunea pentru refuzul de a fi testat sau
falsificarea procesului de testare poate fi de la doi la patru ani.
Falsificarea
■ Falsificarea pe parcursul procesului de management al rezultatelor este
considerată ca o primă încălcare separată.
■ Sancțiunea pentru falsificare pe parcursul procesului de management al
rezultatelor este de la doi la patru ani și se va adăuga oricărei alte sancțiuni
impuse pentru încălcarea inițială.
Circumstanțe agravante
■ În cazurile în care există circumstanțe excepționale sau speciale, poate fi
aplicată o sancțiune suplimentară de până la doi ani.
Ajutor substanțial
■ Acum e poate suspenda o sancțiune, dacă ajutorul substanțial oferit ajută la
stabilirea unei neconformități cu Codul și/sau standardele internaționale sau ajută
la descoperirea altor tipuri de încălcări privind integritatea.
■ Reducerea sancțiunii depinde de situația în care ajutorul oferit chiar ajută OAD.
Dacă informațiile furnizate nu sunt de ajutor, perioada de suspendare nu va fi
redusă.
■ Agenția Mondială Anti-Doping poate fi de acord să nu dezvăluie public o
încălcare, în schimbul ajutorului substanțial.
Acorduri privind managementul rezultatelor
■ Un sportiv sau o persoană care săvârșește o încălcare a reglementărilor antidoping și poate primi o sancțiune de patru ani, poate beneficia de o reducere a
sancțiunii cu un an, dacă recunosc încălcarea în termen de 20 de zile de la
notificare.
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Ajutorul substanțial este atunci când se ofere informații care ajută o OAD
să descopere cazuri noi de dpaj sau orice neconformitate din partea unui semnatar,
de exemplu.
■ O OAD, un sportiv sau o altă persoană și WADA pot stabili in ”Acord de
soluționare a cazului”, prin care se stabilește de comun acord sancțiunea
aplicabilă, în funcție de faptele din cazul respectiv.
■ Acordurile de soluționare a cazurilor nu pot fi atacate cu apel.
■ Un sportiv care negociază un Acord de soluționare a cazului are dreptul să
distribuie povestea sa, sub rezerva unui Acord de neprejudiciere.

O notificarea a acuzației reprezintă comunicarea oficială primită de la
OAD, care prevede că a avut loc o încălcare a reglementărilor anti-doping.

Un Acord de neprejudiciere înseamnă că orice s-a stabilit de comun acord
nu poate fi folosit ulterior într-o audiere, decât dacă ambele părți – și sportivul și
OAD sunt de acord.
Îmbunătățiri aduse reglementărilor privind încălcărilor multiple
■ A fost modificat modul în care se stabilește perioada de suspendare pentru o a
doua încălcare, pentru a fi mai proporționat și nu atât de dependent de ordinea în
care au loc infracțiunile.

De exemplu, ca parte a unei investigații sau datorită reanalizării probelor
depozitate, un rezultat pozitiv poate fi descoperit într-o probă recoltată cu mai
mult de 12 luni înainte de o încălcare deja descoperită.
Sancțiunea pentru cea mai recent descoperită încălcare va fi adăugată perioadei
de suspendare existente.
Premii în bani confiscate
■ Dacă o OAD confiscă premiile în bani de la un sportiv, ca urmare a unei
încălcări ale reglementărilor anti-doping, OAD va lua măsurile rezonabile pentru
distribuirea premiilor în bani către sportivii care ar fi avut dreptul la acestea.
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■ Rămâne la latitudinea reglementărilor organismului sportiv să reconsidere
clasamentele bazate pe premiile în bani.
Sancțiuni pentru încălcarea unei suspendări provizorii
■ Un sportiv care este suspendat provizoriu din activitatea sportivă, dar continuă
să participe la sport în această perioadă, nu va beneficia de nicio deducere
(perioadă deja efectuată) pentru această perioadă.
■ Sportivilor care continuă să concureze în timp ce sunt suspendați provizoriu, li
se vor anula rezultatele.
Sancțiuni pentru neconformitatea unui semnatar și impactul asupra sportivilor
■ Standardul Internațional privind Respectarea Codului de către Semnatari
(SIRCS) evidențiază procesul și consecințele pentru semnatarii care nu respectă
Codul Mondial Anti-Doping (Codul).
■ În ultimă instanță, consecințele nerespectării Codului ar putea include faptul că
sportivilor nu li se permite să concureze la competițiile internaționale.

Ce este nou în legătură cu audierile și apelurile?
■ Standarde mai riguroase pentru audieri corecte, inclusiv cerința ca grupurile de
audiere să fie independente din punct de vedere operațional față de autoritatea de
gestionare a rezultatelor (RMA), de investigație și de orice decizie de a continua
cu gestionarea cazului. În plus, organismul de apel trebuie să fie independent din
punct de vedere instituțional față de RMA.
■ Este la latitudinea sportivului sau a altei persoane să stabilească că orice
întârziere cu privire la procesul de audiere nu este din vina lor.
■ Orice parte (organizație sau persoană) care face un apel poate prezenta noi
dovezi, argumente juridice și pretenții, care nu au fost prezentate în audierea
inițială. Orice nouă dovadă trebuie să fie legată de aceeași cauză de acțiune sau
de aceleași fapte sau circumstanțe generale abordate în cadrul audierii inițiale.
■ În cazul în care structura organismului național de apel nu este corectă,
imparțială și independentă din punct de vedere instituțional și operațional,
sportivul sau o altă persoană are drept de apel la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS).
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Concluzie
■ Acest Ghid pentru sportivi este un rezumat al celor mai semnificative
modificări aduse Codului Mondial Anti-Doping 2021, care ar putea avea cel mai
mare impact asupra dvs. și celorlalți sportivi. De asemenea, am inclus și câteva
memento-uri cu privire la cele mai importante subiecte anti-doping, pe care
sportivii ar trebui să le cunoască mereu.
■ Puteți afla mai multe despre Codul 2021 și standardele internaționale prin
intermediul platformei de învățare și educație anti-doping a WADA (ADEL).
Înregistrați-vă sau vizitați acum https://adel.wadaama.org.
■ Vă rugăm vizitați website-ul WADA (http://www.wada-ama.org) pentru a
verifica Codul și Standardele Internaționale.
■ Nu uitați să vă consultați cu ONAD și FI, pentru a înțelege modificările aduse
reglementărilor lor anti-doping și să consultați materialul educațional și
programele de educație pe care le-au pus la dispoziție pentru dvs.
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