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Obținerea unei Scutiri de Uz Terapeutic (SUT) 

 
● Un sportiv poate solicita o SUT retroactivă dacă: 

o a fost necesară tratarea de urgență sau urgentă a unei afecțiuni 
medicale; 
o nu a fost suficient timp, oportunitate sau alte circumstanțe 
excepționale care au împiedicat sportivul să aplice înainte de 
recoltarea probei; 
o datorită prioritizării la nivel național a anumitor sporturi, 
Organizația Națională Anti-Doping (NADO) a sportivului nu a 
permis sau nu a cerut sportivului să solicite o posibilă SUT; 
o dacă un OAD alege să recolteze o probă biologică de la un 
sportiv care nu este un sportiv de nivel internațional sau de nivel 
național, iar acel sportiv folosește o substanță interzisă sau o 
metodă interzisă din motive terapeutice; sau 
o sportivul a folosit în afara competiției, din motive terapeutice, o 
substanță care este interzisă numai în competiție. 
 
 
 

● Au fost adăugate clarificări la cerințele pentru obținerea unei SUT, incluzând: 
o Diagnosticarea este o componentă esențială pentru aplicare. 
o Utilizarea unei substanțe interzise poate face parte dintr-o investigație a unui diagnostic și nu doar dintr-un 
tratament. 
o A fost inclusă o explicație cu privire la evaluarea stării normale de sănătate a unui sportiv. 
o A fost clarificată utilizarea medicamentelor alternative permise, în special necesitatea de a lua în considerare, în 
mod rezonabil, diferite practici în diferite regiuni geografice 
o Acordarea unei SUT se bazează exclusiv pe luarea în considerare a condițiilor stabilite în SISUT și nu dacă 
substanța interzisă sau metoda interzisă este cea mai adecvată din punct de vedere clinic sau cea mai sigură sau 
permisă de toate autoritățile. 
o Ghidul medicilor pentru SUT creat de WADA face trimitere la circumstanțe excepționale și ar fi nedrept să nu facă 
acest lucru, se poate acorda un SUT retroactivă dacă nu sunt îndeplinite toate criteriile pentru acordarea unei SUT, 
dar aceasta necesită aprobarea prealabilă a WADA pentru sportivi de nivel internațional și național și trebuie să fie 
introdusă în ADAMS. 
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Responsabilitățile OAD cu privire la SUT 
 
• Un sportiv de nivel non-internațional cu o SUT validă emis de un NADO, nu trebuie să o recunoască formal de                     
un alt NADO. 
• Îndeplinirea condițiilor pentru o SUT retroactivă poate fi determinată de OAD relevantă, în consultare cu un                 
membru (membrii) al Comisiei SUT (CSUT). 
• Președintele CSUT trebuie să fie un membru al Comisiei care este medic. 
• Un OAD trebuie să raporteze motivul (motivele) pentru care unui sportiv i s-a permis să solicite sau i s-a                    
acordat o SUT retroactivă. 
• Trebuie furnizat și introdus în ADAMS un rezumat tradus în limbile engleză sau franceză al tuturor informațiilor                  
relevante din fișa medicală (inclusiv teste diagnostice cheie), cu suficiente informații pentru a stabili în mod clar                 
diagnosticul. 
• OAD-urile trebuie să publice o notificare actualizată în mod regulat pe site-ul lor, care să descrie ce sportivi                   
intră sub jurisdicția lor. Federațiile Internaționale (FI) și organizatorii de evenimente majore (OEM) trebuie să               
descrie și procesul de recunoaștere a SUT. 

 
Procesul de aplicare pentru SUT 
 
• Noi diagrame vor fi puse la dispoziție pe site-ul WADA pentru a înțelege unde ar trebui să solicite o SUT sportivii                      
care nu sunt de nivel internațional. 

o Primul contact este NADO de care aparține organizația sportivă pentru care concurează sau, dacă este                
diferită, țara în care ei locuiesc. 
o În al doilea rând, NADO-ul țării lor de cetățenie (dacă este diferit). 
o Dacă niciunul dintre NADO-urile menționate mai sus nu are jurisdicție SUT, dacă există un rezultat                
analitic pozitiv (AAF), sportivul ar trebui să poată solicita o SUT retroactivă de la OAD cu Autoritatea de                  
Management a Rezultatelor (RMA). 

• Sportivii pot deține o singură TUE validă pentru o afecțiune și, prin urmare, pot aplica pe rând pentru o SUT la un                       
OAD. 

  
Procesul de recunoaștere TUE 
• În cazul în care o FI alege să testeze un sportiv care nu este de nivel internațional, aceasta trebuie să                     
recunoască o SUT acordată de NADO, cu condiția ca sportivul să nu fie obligat să solicite recunoașterea SUT                  
atunci când concurează la eveniment internațional. 

 
Revizuirea deciziilor TUE de către WADA 
• În cazul în care o FI refuză să recunoască un SUT acordat de către o NADO numai pentru că testele medicale                      
sau alte informații necesare lipsesc, problema nu ar trebui să fie înaintată către WADA. În schimb, fișierul ar trebui                   
completat și trimis din nou către FI. 

 
Confidențialitatea informațiilor 
• OAD trebuie să comunice informații cu privire la solicitare,starea de sănătate a sportivului, decizia cu 
privire la solicitarea sportivilor, precum și orice alte informații relevante, în conformitate cu Standardul 
Internațional privind Protecția Confidențialității și a Informațiilor Personale (SIPCIP). 


