Sumarul modificărilor majore *.

CODUL MONDIAL ANTI-DOPING: Ce și
de ce?
*Acest document nu conține toate modi cările aduse codului și
nu ar trebui folosit ca un ghid.
Codul este destinat tuturor persoanelor implicate în sport, de la sportiv la
personalul asistent al sportivilor, de la personalul medical până la cel
administrativ.

Ce este nou în Cod?
Evidențiem drepturile sportivilor
Noul Act al Drepturilor Anti-Doping ale
Sportivilor promovează drepturile acestora în
contextul anti-doping și se asigură că sunt clare,
accesibile și aplicabile universal (de ex. Un
sportiv are dreptul să primească educație antidoping)

Agenția Națională AntiDoping are nevoie ca
sportivii sau alte
persoane să denunțe
dopajul. Această nouă
regulă îi protejează mai
bine pe denunțători și
se aplică atunci când:

“O nouă încălcare a
reglementărilor antidoping conform art
2.11 din COD”
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Cineva este amenințat
sau intimidat cu scopul
de a descurajat să
raporteze o încălcare a
reglementărilor antidoping către Autorități

Atunci când există
represalii pentru că o
persoană a denunțat.

Această încălcare poate
sancționată cu
suspendarea pe viață
din activitatea sportivă.
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Codul 2021:

Care este scopul
Codului?

Scopul Codului
mondial AntiDoping este să
protejeze dreptul
sportivului de a
participa într-un
sport curat și de a
asigura coerență
programelor antidoping la nivel
global.
Codul este
documentul
principal care
guvernează
activitatea antidoping.

În completarea
Codului avem 8
Standarde
Internaționale,
ecare furnizând
informații speci ce
unei anumite zone
de interes din
domeniul antidoping.
Aceste documente
sunt revizuite
periodic luând în
considerare cele
mai noi provocări
întâlnite.

SUMAR AL MODIFICĂRILOR CODULUI MONDIAL ANTI-DOPING

“Substanțele de abuz”
Sunt substanțe care au fost definite ca atare
pentru că sunt folosite în mod frecvent în exces
în societate, în afara cadrului sportiv.
Următoarele substanțe sunt considerate
substanțe de abuz: cocaina, diamorfina
(heroina), metilendioximetamfetamină
(MDMA/ecstasy), tetrahidrocanabinol (THC).

În cazul în care aceste substanțe sunt
regăsite în proba sportivului la analiza
în competiție, vor exista:
- o reducere substanțială a duratei perioadei de

suspendare dacă utilizarea acestora a avut loc
în afara competiției și nu a avut ca scop
creșterea performanței.
- O atenție sporită asupra stării de sănătate a

spotivului, printr-o reducere suplimentară a
duratei suspendării dacă acesta din urmă va
finaliza un program de tratament aprobat.

“O nouă
responsabilitate a
sportivului”
Să dezvăluie identitatea personalului asistent al
sportivului la solicitarea Agenției Naționale AntiDoping.

2

“Noi standarde
internaționale”

“Definiții noi”
Noile definiții din COD (de mai jos), vor oferi o
flexibilitate sporită atunci când este gestionat un
caz.

Standardul Internațional pentru Educație:
care structurează cerințele pentru programele
de educație anti-doping la nivel global.

Persoană protejată: Această definiție se va
aplica în timpul gestionării rezultatelor,
sportivilor tineri cu vârste de până la 18 ani, sau
sportivilor care au deficiențe de gândire și
cărora le lipsește capacitatea legală de a lua
decizii.

Standardul Internațional pentru Gestionarea
Rezultatelor: care reglementează procedurile
necesare asigurării unui proces corect, care să
includă dreptul sportivului de a cere o audiere
publică.

Sportiv recreativ: Un sportiv care este membru
al unei Federații Sportive Naționale (FSN), dar
pe baza nivelului de competiție, poate fi tratat
diferit față de un sportiv nivel internațional, fie
față de un sportiv de nivel național, în scopuri
de sancționare.

“Schimbări ale
încălcărilor
reglementărilor antidoping”

“Revizuirea definiției de
în competiție”

Tentativa de complicitate: Încercarea sau
tentativa de a ascunde o încălcare comisă de
altă persoană. Perioada de suspendare poate
varia de la 2 ani la suspendarea pe viață.

„Perioada care începe la ora 23:59 în ziua
precedentă unei competiții în care sportivul este
programat să concureze până la sfârșitul acestei
competiții și procesul de colectare a probelor
aferente acestei competiții.”

Falsificarea: Angajarea în activități ilegale
(prezentarea de documente falsificate) în timpul
procedurii de gestionare a unui rezultat, va fi
tratată ca o încălcare separată și se poate
impune o sancțiune suplimentară.

“Alte schimbări ale
sancțiunilor”
Reintroducerea circumstanțelor agravante: O
suspendare poate fi prelungită cu încă doi ani în
anumite circumstanțe (ex. Folosirea a mai multe
substanțe în același timp).
Înțelegere pentru Gestionarea Rezultatelor: o
suspendare de 4 sau mai mulți ani poate fi
redusă cu un an dacă persoana recunoaște
încălcarea și o acceptă în 20 de zile de la
primirea deciziei.
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