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ABREVIEREA TERMENILOR DIN REGULAMENTUL ANTIDOPING

Pentru o bună conservare a sensului originar, în traducerea Regulamentului Antidoping am
optat pentru utilizarea variantei în limba engleză a termenilor de specialitate. Veţi găsi mai jos
abrevierile acestor termeni în limba engleză însoţite de traducerea în limba română.
WTF

- World Taekwondo Federation / Federaţia Mondială de Taekwondo

MNA

- Member National Federation / Federaţia Naţională Membră
(Federaţia Română de Taekwondo WTF)

WADA

- World Antidoping Agency / Agenţia Mondială Antidoping

TUE

- Therapeutic Use Exemption / Scutire pentru Uz Terapeutic

IOC

- International Olympic Committee / Comitetul Internaţional Olimpic

IPC

- International Paralympic Committe / Comitetul Internaţional Paralimpic

CAS

- Court of Arbitration for Sport / Curtea de Arbitraj a Sportului

CMO

- Chief Medical Official / Medicul oficial al Federaţiei Naţionale

TUEC

- Therapeutic Use Exemption Committee / Comisia de Acordare a Scutirilor
pentru Uz Terapeutic

ANAD

- Agenţia Naţională Antidoping (National Antidoping Organization)
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DEFINIŢII
Prezentăm mai jos o listă a termenilor frecvent întâlniţi în Regulamentul Antidoping,
împreună cu definiţiile acestora în scopul unei mai bune înţelegeri.
Sportiv: Pentru scopurile prevăzute de controlul doping, orice personă care part.icipă la activitatea
sportivă de nivel internaţional (definit ca atare de fiecare Federaţie Internaţională) sau de nivel
naţional (aşa cum este definit de fiecare organizaţie naţională antidoping) şi orice altă persoană care
part.icipă la activitatea sportivă la un nivel inferior, dacă este desemnată de organizaţia antidoping a
acelei persoane. Pentru scopuri referitoare la informarea şi educarea în privinţa activităţii
antidoping, orice persoană care part.icipă la activitatea sportivă, aflată sub autoritatea unui
semnatar, guvern sau a altei organizaţii sportive care acceptă prevederile Codului.
Sportiv de nivel internaţional: sportivul desemnat de una sau mai multe Federaţii Internaţionale ca
făcând part.e din Lotul înregistrat de testare al unei Federaţii Internaţionale.
Personal asistent al sportivului: orice antrenor, instructor, manager, agent, oficial, personal din
conducerea echipei, personal medical sau paramedical care lucrează cu, sau tratează sportivi care
part.icipă sau se pregătesc să part.icipe la competiţii sportive.
Part.icipant: orice sportiv sau membru al personalului asistent al sportivului.
Persoană: o persoană fizică, o organizaţie sau o altă entitate.
Competiţie (conform WTF): Un eveniment sportiv sau o întrecere (competiţie) sportivă în care se
desfăşoară mai multe meciuri pe categorii de vârstă, greutate şi sex. Spre exemplu, Campionatele
Mondiale, Cupele Mondiale, Campionatele Continentale, alte concursuri şi cupe de nivel
internaţional, Campionatele Naţionale, Cupa României, alte concursuri şi cupe de nivel naţional.
Manifestare sportivă: o serie de competiţii individuale conduse laolaltă sub o singură entitate
conducătoare) spre exemplu Jocurile Olimpice sau Jocurile Francofoniei).
Eveniment sportiv internaţional (competiţie sportivă de nivel internaţional): o competiţie
(manifestare) sportivă în cardul căreia IOC, IPC, WTF sau o organizaţie răspunzătoare de un
eveniment sportiv de mare importanţă sau altă organizaţie sportivă internaţională reprezintă corpul
decizional responsabil de acea competiţie (manifestare) sportivă sau numesc oficialităţile tehnice
pentru acea manifestare sportivă.
Eveniment sportiv naţional (competiţie sportivă de nivel naţional): o competiţie (manifestare)
sportivă ce implică în desfăşurarea sa part.iciparea sportivilor de nivel naţional.
Cod: Codul Mondial Anti-Doping
Organizaţie antidoping: un semnatar care este responsabil de adoptarea de reguli pentru iniţierea,
implementarea şi impunerea oricărei părţi din procesul de control doping. Aceasta include, spre
exemplu, IOC, IPC şi alte organizaţii care realizează evenimente sportive de mare importanţă şi
care efectuează testări în cadrul evenimentelor sportive organizate de ele, WADA, Federaţiile
Internaţionale (WTF), Organizaţiile Internaţionale Antidoping, Organizaţiile Naţionale Antidoping
(ANAD).
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Organizaţie naţională antidoping: acea entitate (sau acele entităţi) desemnată(e) de fiecare ţară ca
fiind posesoare ale autorităţii şi responsabilităţii de prim rang în adoptarea şi implementarea
reglementărilor antidoping, conducerea activităţii de prelevare de probe biologice, gestionarea
rezultatelor la testele efectuate şi conducerea audierilor, toate aceste responsabilităţi fiind la nivel
naţional. Dacă această desemnare nu a fost făcută de autoritatea sau autorităţile publice competente,
entitatea respectivă va fi Comitetul Naţional Olimpic al ţării respective sau reprezentantul său.
În România, conform legislaţiei în vigoare, Organizaţia Naţională Antidoping se numeşte Agenţia
Naţională Antidoping, abreviată ANAD.
Comitet Naţional Olimpic: acea organizaţie recunoscută de IOC. Acest termen include de
asemenea Confederaţiile Naţionale Sportive, în acele ţări în care responsabilităţile tipice
Comitetului Naţional Olimpic, referitoare la domeniul antidopingului, sunt asumate de
Confederaţiile Naţionale Sportive.
Controlul doping: procesul care include planificarea distribuţiei testelor, recoltarea şi mânuirea de
probe biologice, analiza de laborator, gestionarea rezultatelor, audieri şi apeluri.
Testare doping: part.e a procesului de desfăşurare a controlului doping, ce presupune planificarea
distribuirii testelor, recoltarea de probe biologice, manipularea lor şi transportul de probe biologice
la laborator.
Testări ţintă: selecţionarea de sportivi pentru testări, acolo unde anumiţi sportivi sunt selectaţi pe o
bază guvernată de reguli specifice, pentru efectuarea de testări, la un anumit moment.
Lotul înregistrat de testare: lotul de sportivi de nivelul competiţional cel mai înalt, stabilit separat
de către Federaţia Mondială (pentru testările „în competiţie”, la competiţiile internaţionale) sau
Federaţia Naţională şi Organizaţia Naţională Antidoping, sportivi care sunt supuşi atât testărilor „în
competiţie”, cât şi celor „în afara competiţiei”, aceste proceduri constituindu-se ca part.e a planului
de distribuţie a testărilor aparţinând Federaţiei Naţioale sau Federaţiei Mondiale.
În cadrul competiţiei: pentru a se putea face diferenţa între testele efectuate în cadrul competiţiei şi
testele efectuate în afara competiţiei, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel în
reglementările Federaţiei Mondiale sau ale Organizaţiei Naţionale Antidoping, un test efectuat în
cadrul competiţiei reprezintă un test în care sportivul este selecţionat pentru a fi testat în legătură cu
o anume competiţie.
În afara competiţiei: orice control doping care nu este realizat în cadrul competiţiei.
Probă biologică: orice material biologic colectat pentru a realiza controlul doping.
Listă doping: Lista care denumeşte substanţele interzise şi metodele interzise.
Substanţă interzisă: orice substanţă calificată astfel în cuprinsul Listei Interzise.
Marker: un compus, grup de compuşi sau parametri biologici care indică utilizarea de substanţe
sau metode interzise.
Metabolit: orice substanţă produsă în organism în urma unui proces de metabolizare(biodegradare).
Metodă interzisă: orice metodă calificată astfel în cuprinsul Listei doping.
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Utilizare: aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace a oricărei substanţe sau
metode interzise
Deţinere: deţinerea fizică, reală sau deţinerea constructivă (care va fi găsită numai dacă persoana în
cauză are controlul exclusiv asupra substanţei/metodei interzise sau asupra premiselor în care
această substanţă/metodă interzisă există); oricum, în cazul în care persoana nu are controlul
exclusiv asupra metodei/substanţei interzise, sau a premiselor care fac ca această substanţă/metodă
interzisă să existe; deţinerea constructivă va fi găsită numai dacă persoana ştia despre prezenţa
substanţei/metodei interzise şi a intenţionat să obţină controlul asupra ei. Acest lucru este valabil, în
orice caz, ţinând cont că nu există nici o încălcare a unei reglementări antidoping bazate numai pe
deţinere dacă, mai înainte de primirea vreunei notificări că persoana ar fi comis o încălcare a
Regulamentului Antidoping, această persoană a acţionat în mod concret, demonstrând că nu mai are
intenţia de a deţine şi a renunţat la deţinerea anterioară.
Falsificare: modificarea cu un scop neregulamentar sau printr-o acţiune neregulamentară; aducerea
unei influenţe neregulamentare în scopul suportării acesteia, amestecul neavenit în scopul de a
modifica rezultate sau de a împiedica să se desfăşoare procedurile obişnuite.
Tentativă: Angajare comportamentală deliberată care constituie un important pas în desfăşurarea
unei acţiuni plănuite să culmineze prin comiterea unei încălcări a reglementărilor doping. În orice
caz, nu se va considera încălcare a reglementărilor doping tentativa de a comite o astfel de
încălcare, dacă persoana renunţă la tentativă mai înainte ca aceasta să fie descoperită de o a treia
part.e, neimplicată în respectiva tentativă.
Descalificare: invalidarea rezultatelor sportivului, obţinute în cadrul unei anumite competiţii sau
manifestări sportive, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, inclusuv retragerea de medalii,
puncte şi premii.
Suspendare: sportivul sau altă persoană este oprit(ă) pentru o perioadă determinată de timp de la
part.ciparea în cadrul oricărei competiţii sau a altei activităţi sau sponsorizări, după cum se prevede
în cuprinsul Articolului 10.9.
Suspendare provizorie: sportivul sau altă persoană este oprit(ă) temporar de la part.iciparea în
cadrul oricărei competiţii până la luarea deciziei finale, în cadrul unei audieri conduse sub
prevederile stipulate în cuprinsul Articolului 8 ( Dreptul la o audiere justă)
Audierea provizorie: o scurtă audiere expeditivă ce va avea loc înaintea audierii prevăzute la
Articolulu 8 (Dreptul la o audiere justă) în vedera îndeplinirii scopurilor prevăzute în Articolul 7.5,
care asigură sportivului notificarea şi ocazia de a fi audiat, fie sub formă verbală, fie sub formă
scrisă.
Standard internaţional: un standard adoptat de WADA în sprijinul prevederilor formulate în
cuprinsul Codului. Respectarea standardului internaţional (spre deosebire de cea a unui standard
alternativ, a unei practici sa a unei proceduri) va fi suficientă spre a conchide că procedurile la care
se face referire prin standard internaţional au fost îndeplinite în mod corespunzător.
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INTRODUCERE
Prefaţă
Consiliul executiv al WTF, prin intermediul votului în conformitate cu Articolul 15-7 al
Regulamentului WTF, a acceptat şi adoptat Codul Mondial Antidoping şi Regulamentul Antidoping
care a fost prezentat şi ratificat în cadrul Adunării Generale. Regulamentul Antidoping a fost
adoptat şi implementat în concordanţă cu responsabilitaţile WTF faţă de Cod şi vine în întâmpinarea
eforturilor permanente depuse de WTF de a eradica dopajul din cadrul disciplinei sportive
Taekwondo.
Regulamentul Antidoping, ca şi Regulamentul Competiţional, reprezintă un ansamblu de reguli
sportive ce determină circumstanţele în care se desfăşoară activitatea sportivă. Sportivii acceptă
acest regulament drept condiţie de part.icipare. Nu se intenţionează ca Regulamentul Antidoping să
fie supus sau limitat de condiţii şi standarde legale care să atragă după sine executarea unor
proceduri penale sau administrative în cazul angajaţilor. Reglementările şi standardele de nivel
minim prevăzute în Cod şi implementate în acest Regulament Antidoping reprezintă acordul între
un grup de persoane ce manifestă interes faţă de desfăşurarea corectă a activităţii sportive şi ca atare
trebuie respectate de toate tribunalele şi instanţele judecătoreşti.
Raţiunea esenţială a Codului şi a Regulamentului Antidoping.
Intenţia programelor antidoping este de a conserva ceea ce este atât de valoros în natura sportului.
Această valoare intrinsecă poart.ă adesea denumirea de Spiritul Sportului şi constituie esenţa
olimpismului; este unica modalitate în care se desfăşoară adevărata activitate sportivă. Spiritul
Sportului este sărbătoarea sufletului uman, a minţii şi trupului şi se caracterizează prin următoarele
valori:













Etică, cinste şi corectitudine
Sănătate
Performanţă în executare
Caracter şi educaţie
Distracţie şi veselie
Colaborare în echipă
Dedicare şi angajament
Respect faţă de regulamente şi legi
Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi part.icipanţi
Curaj
Comuniune şi solidaritate.
Dopajul contravine în mod fundamental Spiritului Sportului.

Scopul
Acest Regulament Antidoping va fi aplicat în cadrul WTF, în cadrul fiecărei MNA, şi fiecărui
part.icipant la activităţile desfăşurate sub auspiciile WTF sau MNA în calitate de membru
part.icipant şi acreditat al acestora.
Fiecare MNA este obligată să garanteze faptul că sportivii săi acceptă Regulamentul WTF, aici
fiind inclus şi Regulamentul Antidoping în conformitate cu normele prevăzute de Codul Mondial
Antidoping.
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Responsabilitatea fiecărei MNA constă în a se asigura de faptul că toate testările sportivilor la nivel
naţional sunt efecutate în conformitate cu Regulamentul Antidoping. În anumite situaţii, MNA
însăşi va conduce controlul doping prevăzut în Regulamentul Antidoping.
În unele ţări, responsabilităţile MNA au fost atribuite unei Organizaţii Naţionale Antidoping. In
aceste ţări, normele prevăzute de Regulamentul Antidoping vor fi aplicate în consecinţă de
Organizaţia Antidoping, ca part.e a MNA. Prezentul Regulament Antidoping se va aplica la toate
controalele antidoping din jurisdicţia WTF şi MNA.
Articolul 1

DEFINIŢIA DOPAJULUI

Dopajul reprezintă una sau mai multe încălcări ale reglementărilor antidoping prevăzute în
Art.icolele 2.1-2.8 ale acestui regulament.
Articolul 2

ÎNCĂLCĂRI ALE REGULAMENTULUI ANTIDOPING

Următoarele fapte constituie încălcări ale Regulamentului Antidoping:
2.1. Prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor acesteia, ori a markerilor ei în proba
biologică provenind de la un sportiv.
2.1.1. Este de datoria fiecărui sportiv să se asigure că nici o substanţă interzisă nu
pătrunde in corpul său. Sportivii sunt direct responsabili de orice substanţă interzisă a cărei
prezenţa este identificată în probele colectate pentru analiză. În consecinţă, nu este necesară
dovedirea intenţiei, culpei sau neglijenţei sportivului pentru ca asemenea acţiuni să fie
încadrate la secţiunea 1 a Articolului 2.
2.1.2. Prezenţa în orice cantitate a unei substanţe interzise - metaboliţi sau markeri ai
acesteia - constituie încălcare a Regulamentului Antidoping, excepţie făcând acele substanţe
care beneficiază de o analiză specifică a raporturilor cantitative în Lista Substanţelor
Interzise.
2.1.3. Ca excepţie a normei generale prevăzute în Articolul 2.1 în Lista Substanţelor
Interzise, pot fi stabilite criterii speciale de evaluare a substanţelor interzise care pot fi
produse în mod endogen.
2.2. Utilizarea sau tentativa de utilizare a unei substanţe sau o metode interzise.
2.2.1. Utilizarea cu succes sau utilizarea nereuşită de substanţe/metode interzise este
lipsită de importanţă. Atât actul utilizării cât şi tentativa de utilizare a unei substanţe sau
metode interzise constituie încălcări ale Regulamentului Antidoping.
2.3. Refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru colectarea de probe după primirea invitaţiei la
controlul doping, în conformitate cu reglementările antidoping sau orice tip de evitare a colectării
de probe.
2.4. Incălcarea reglementărilor referitoare la disponibilitatea sportivilor pentru testare în afara
competiţiei - prin nedeclararea de către sportiv a informaţiilor necesare despre locurile unde poate fi
găsit - situaţie prevăzută în Articolul 5.5.
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2.5. Falsificarea sau tentativa de falsificare a oricărei proceduri din controlul antidoping
2.6. Deţinerea de substanţe sau metode interzise
2.6.1. Deţinerea de către sportiv a unei substanţe sau metode interzise în cadrul
testărilor desfăşurate în afara competiţiilor, excepţie făcând utilizarea substanţei în scop
terapeutic prevăzută în Articolului 4.4 (Utilizarea terapeutică) sau altă justificare rezonabilă.
2.6.2. Deţinerea de către personalul asistent al sportivului a unei substanţe sau
metode interzise în cadrul testărilor în afara competiţiei (excepţie făcând cazul în care
acestea sunt utilizate în scop terapeutic, aşa cum este prevăzut în Articolul 4.4 sau altă
justificare rezonabilă).
2.7. Traficarea oricărei substanţe sau metode interzise .
2.8. Administrarea sau tentativa de administrare de substanţe interzise unui sportiv, aplicarea sau
tentativa de aplicare a unei metode interzise unui sportiv, asistarea sau instigarea unui sportiv în
scopul încălcării Regulamentului Antidoping la fel ca şi orice tip de mascare sau complicitate cu
privire la actele de încălcare a Regulamentului.
Articolul 3

DOVADA DOPAJULUI

3.1. Responsabilităţile şi standardele dovezii.
WTF şi MNA au responsabilitatea de a semnala orice încălcare a reglemantărilor prevăzute în
Regulamentul Antidoping. Luând în considerare importanţa unei asemenea constatări, standardul
dovezii va reprezenta capacitatea WTF sau a MNA de a demonstra încălcarea Regulamentului
Antidoping în funcţie de verdictul prealabil emis de Comisia de audiere.
În toate cazurile, acest standard este superior oricărei presupuneri formulate, dar inferior unei
dovezi clare. În cazul în care Codul plasează responsabilitatea asupra sportivului sau a altei
persoane (bănuită că a comis o încălcare doping a Regulamentului Antidoping) de a demonstra că
această presupunere este falsă, sau de a stabili faptele/condiţiile în care a avut loc încălcarea,
standardul dovezii va fi determinat prin presupuneri.
3.2. Metode de stabilire a faptelor şi presupunerilor.
Datele referitoare la încălcări ale Regulamentului Antidoping se pot stabili prin orice mijloace.
Următoarele reglementări se vor aplica în caz de dopaj:
3.2.1. Se presupune că laboratoarele acreditate de WADA au efectuat analiza
mostrelor în conformitate cu standardul internaţional de analiză în laborator. Sportivul poate
respinge această presupunere dovedind faptul că s-a săvârşit o abatere de la standardul
internaţional.
Dacă sportivul respinge presupunerea anterioară, demonstrând faptul că s-a comis o abatere
de la standardul internaţional, atunci WTF şi MNA vor avea responsabilitatea de a arăta că o
asemenea abatere nu a constituit cauza rezultatului analitic pozitiv.
3.2.2. Abaterile de la standardul internaţional pentru teste care nu constituie
cauza unui rezultat analitic pozitiv sau a altei încălcări a Regulamentului Antidoping nu vor
influenţa rezultatele finale. Dacă sportivul dovedeşte că abaterile de la standardul
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internaţional s-au petrecut în timpul controlului, atunci WTF şi MNA vor avea
responsabilitatea de a demonstra că respectivele abateri nu au constituit cauza rezultatului
analitic pozitiv sau fundamentul unei încălcări a Regulamentului Antidoping.
Articolul 4

LISTA SUBSTANŢELOR INTERZISE

Includerea Listei Substanţelor Interzise
4.1. Aceste reglementări antidoping includ Lista Substanţelor Interzise publicată şi revizuită de
WADA după cum prevede Articolul 4.1 al Codului. WTF va pune prezenta Listă a Substanţelor
Interzise la dispoziţia fiecărei MNA iar fiecare MNA se va asigura de faptul că aceasta este
disponibilă tuturor membrilor săi.
4.2. Substanţe şi metode interzise identificate în Lista Substanţelor Interzise
Lista Substanţelor Interzise şi/sau lista revizuită de WADA vor intra în vigoare în cadrul
Regulamentului Antidoping la 3 luni după publicarea sa de către WADA fără a fi nevoie de alte
aprobări din part.ea WTF. Aşa cum este prevăzut în Articolul 4.2 al Codului, WTF poate solicita
extinderea listei de substanţe interzise pentru disciplina Taekwondo.
WTF mai poate solicita (la propunerea Comisiei sale Antidoping) includerea unor substanţe şi/sau
metode adiţionale al căror uz poate fi abuziv în disciplina taekwondo, în cadrul programului de
monitorizare descris în Articolul 4.5 al Codului WADA va hotărî asupra deciziei finale în cazul
solicitărilor WTF, după cum prevede Codul Antidoping.
Lista substanţelor interzise este disponibilă şi pe website-ul www.wada-ama.org
4.3. Criterii de includere a substanţelor şi metodelor interzise în listă.
După cum prevede Articolul 4.4.3. din Codul Antidoping, decizia WADA asupra substanţelor şi
metodelor interzise ce vor fi incluse în listă este definitivă şi irevocabilă.
4.4. Uzul Terapeutic.
4.4.1. Sportivii a căror stare de sănătate, certificată medical, solicită folosirea unei
substanţe sau a unei metode interzise trebuie să obţină în primul rând o TUE.
4.4.2. Sportivii incluşi de către WTF în Lotul înregistrat de testare dar şi alţi
part.icipanţi la evenimentele internaţionale trebuie să obţină scutirea pentru uz terapeutic
aprobată de WTF înainte de part.iciparea la o competiţie internaţională (indiferent dacă
acestora li s-a acordat anterior TUE la nivel naţional). Scutirile pentru uz terapeutic acordate
de WTF vor fi raportate la MNA la care este afiliat sportivul şi la WADA. Alţi sportivi pot
obţine TUE de la Organizaţia Naţională Antidoping sau de la unitatea desemnată de MNA
din care fac part.e. Federaţiile naţionale vor raporta cu promptitudine acordarea de scutiri
pentru uz terapeutic la WTF şi WADA.
4.4.3. Secretarul General al WTF va desemna o comisie de cadre medicale care să
analizeze solicitările depuse în vederea obţinerii scutirilor pentru uz terapeutic. La cererea
înaintată de WTF, şeful comisiei va desemna unul sau mai mulţi membri ai comisiei (aici
putând fi inclus şi şeful comisiei) care să analizeze solicitările. Membrii comisiei astfel
desemnaţi vor evalua cu promptitudine solicitările în conformitate cu standardul
internaţional de acordare a TUE şi vor da verdictul ce va fi decizia finală a WTF.
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4.4.3.1. Sportivii de nivel internaţional ce sunt incluşi în Lotul înregistrat de
testare al WTF şi ce solicită TUE trebuie să furnizeze în acelaşi timp informaţii
despre locaţia în care pot fi găsiţi, cu excepţia cazurilor urgente în care solicitarea
este făcută nu mai târziu de 21 de zile înainte de part.iciparea la o competiţie
internaţională.
4.4.3.2. Sportivii ce part.icipă la competiţii internaţionale şi care nu sunt
incluşi în Lotul înregistrat de testare al WTF trebuie să solicite obţinerea scutirii
pentru uz terapeutic cu cel mult 21 de zile înaintea part.icipării la o competiţie
internaţională. (excepţie făcând cazurile urgente)
4.4.4. La cererea sportivului, sau din proprie iniţiativă, WADA poate revizui
acordarea sau refuzul acordării TUE unui sportiv de nivel internaţional sau unui sportiv de
nivel naţional inclus în Lotul naţional înregistrat de testare. Dacă WADA hotărăşte că
acordarea/refuzul acordării scutirii pentru uz terapeutic nu s-a produs în conformitate cu
Standardul internaţional pentru TUE în vigoare, atunci WADA îşi poate modifica decizia.
Deciziile referitoare la TUE sunt subiectul viitoarelor apeluri prevăzute de Articolul 13.
Articolul 5

TESTAREA ANTIDOPING

5.1. Autoritatea de a efectua controlul antidoping
Toţi sportivii afiliaţi la o MNA vor fi supuşi controlului în cadrul competiţiei de către WTF, de
MNA, şi de către orice organizaţie antidoping responsabilă pentru testare la competiţii sau la
evenimentele la care part.icipă. Sportivii incluşi în Lotul înregistrat de testare vor constitui subiectul
testării şi în afara competiţiilor- în orice moment sau loc- cu sau fără aviz prealabil, controlul fiind
condus de WTF, WADA, MNA la care este afiliat sportivul, sau de Organizaţia Naţională
Antidoping( în România ANAD)din ţara în care îşi desfăşoară activitatea sportivul, de IOC în
timpul Jocurilor Olimpice şi de IPC pe durata Jocurilor Paralimpice.
5.2. Responsabilitatea pentru Testarea WTF
Administratorul doping al WTF va fi desemnat de Secretarul General. El/ea va fi responsabil/ă de
supravegherea tuturor controalelor efecuate de WTF. Controalele pot fi efectuate de membrii WTF
sau de alte persoane calificate şi autorizate în acest sens de către Secretarul General.
5.3. Standardele de control
Controalele efectuate de WTF şi MNA se vor realiza în deplină conformitate cu Standardul
internaţional de testare aflat în vigoare pe perioada controlului.
5.3.1. Sângele sau alte probe (cu excepţia urinei) pot fi utilizate pentru detectarea de
substanţe sau metode interzise, sau exclusiv pentru analiza medicală. Dacă sângele este
colectat strict pentru analiza medicală, nu va avea alte consecinţe asupra sportivului, decât
de a-l identifica pentru un test de urină în cadrul Regulamentului Antidoping. În aceste
condiţii, WTF poate decide ce parametri ai sângelui vor fi utilizaţi în scopul analizei
medicale şi ce nivel al acestor parametri va fi utilizat pentru a indica selectarea sportivului
pentru un test de urină.
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5.4. Controlul în afara competiţiei
5.4.1. Controlul în afara competiţiei poate fi efectuat în orice ţară şi în orice moment.
WTF desemnează un lot de testare al acelor sportivi care sunt subiect al testării în afara
competiţiei: acest lot include primii trei sportivi (de sex masculin şi feminin) competitori din
cadrul oricărei categorii de greutate non-olimpică din fiecare MNA. Sportivii part.icipanţi la
o competiţie internaţională organizată de WTF sunt în mod automat incluşi în Lotul
înregistrat de testare pentru urmatoarele 12 luni. Fiecare MNA membră va furniza lista sa cu
sportivi realizată pe baza unor statistici anuale în conformitate cu dispoziţiile Secretarului
General. WTF poate revizui componenţa Lotului înregistrat de testare de fiecare dată când
consideră adecvată această măsură.
5.4.2.Informaţii despre locaţia sportivilor
Fiecare sportiv din Lotul înregistrat de testare va furniza către MNA la care este afiliat
informaţii clare despre locaţia şi momentul în care îşi va desfăşura antrenamentele şi
activitatea de competiţie. Sportivii vor actualiza aceste informaţii ori de câte ori va fi
necesar. Responsabilitatea majoră de a furniza informaţiile menţionate mai sus aparţine
fiecărui sportiv; cu toate acestea, responsabilitatea fiecărei MNA constă în a depune toate
eforturile pentru a sprijini WTF în obţinerea informaţiilor precizate mai sus.
5.4.3 Informaţiile care decurg din Articolul 5.4.2 vor fi furnizate WADA şi altor
Organizaţii antidoping cu dreptul de a testa sportivul doar în scopul analizei antidoping.
5.5. Selecţia sportivilor pentru controlul antidoping
5.5.1. În cadrul competiţiilor internaţionale, WTF va decide asupra numărului de
teste efectuate la întâmplare, numărului de teste care vizează anumiţi sportivi cât şi cele la
care sunt supuşi primii trei sportivi clasaţi pe podium.
5.5.2. În cadrul competiţiilor naţionale, fiecare MNA va hotarî numărul de sportivi
selectaţi pentru testare la fiecare competiţie şi metodele de selecţie în vederea controlului
antidoping.
Articolul 6

ANALIZA PROBELOR

Probele prelevate în scopul efectuării controlului antidoping vor fi analizate în conformitate cu
următoarele principii:
6.1. Utilizarea laboratoarelor acreditate
WTF va trimite probele (prelevate la controlul doping) pentru analiză exclusiv laboratoarelor
acreditate de WADA. Alegerea laboratorului acreditat de WADA (sau a oricărei alte metode
aprobată de WADA şi utilizată pentru analiza probelor) va fi hotărâtă în exclusivitate de WTF.
6.2. Substanţele care constituie subiectul detectării
Probele prelevate la controlul doping vor fi analizate pentru a detecta substanţele şi metodele
interzise identificate în Lista Substanţelor Interzise dar şi alte substanţe, conform dispoziţiilor
WADA, ce urmează programul de monitorizare descris în Codul Mondial Antidoping, Articolul 4.5.
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6.3. Analiza probelor
Probele prelevate la controlul antidoping vor fi utilizate exclusiv pentru detectarea substanţelor(sau
claselor de substanţe), sau metodelor înscrise pe Lista Substanţelor Interzise, sau identificate de
WADA în urma programului de monitorizare, fără a fi necesar acordul scris al sportivului.
6.4. Standarde de analiză a probelor şi raportarea rezultatelor
Laboratoarele vor analiza probele prelevate la controlul doping şi vor confirma rezultatele în
conformitate cu Standardul internaţional de analiză în laborator.
Articolul 7

GESTIONAREA REZULTATELOR

7.1. Gestionarea rezultatelor pentru testele iniţiate de WTF
Gestionarea rezultatelor pentru testele iniţiate de WTF (inclusiv a testelor efectuate de WADA în
urma acordului cu WTF) se va executa după cum urmează:
7.1.1. Rezultatele de la toate analizele trebuie trimise către WTF, în formă codată,
într-un raport semnat şi autorizat de un reprezentant al laboratorului. Comunicarea dintre
WTF şi laboratorul de analiză trebuie realizată astfel încât rezultatele să rămână
confidenţiale.
7.1.2. În urma unui rezultat pozitiv, administratorul doping desemnat de WTF va
conduce o anchetă pentru a hotărî următoarele:
a. dacă sportivului i-a fost acordată o TUE
b. dacă există posibilitatea unei abateri de la standardul internaţional de testare sau
a unei erori de analiză în laborator care să pună la îndoială validitatea rezultatului
pozitiv.
7.1.3. Dacă verificarea iniţială efectuată conform dispoziţiilor art. 7.1.2. nu
dezvăluie: acordarea unei scutiri pentru uz terapeutic, o abatere de la standardul
internaţional de testare sau de la standardul internaţional de analiză în laborator, aflate în
vigoare la data controlului, WTF va înştiinţa sportivul în timp util despre:
a. Confirmarea rezultatului pozitiv
b. Reglementarea antidoping încălcată, sau dacă este necesar (în conformitate cu
dispoziţiile art. 7.1.8 şi 7.1.9) despre investigaţiile adiţionale, care vor fi conduse
în cazul încălcării Regulamentului Antidoping.
c. Dreptul sportivului de a solicita analiza probei B sau, dimpotrivă, de a considera
analiza probei B nerelevantă.
d. Dreptul sportivului şi/sau al reprezentantului acestuia de a asista pe propria
cheltuială la deschiderea şi analiza probei B, dacă o asemenea analiză este
solicitată.
e. Dreptul sportivului de a solicita copii ale documentelor de analiză, în cazul
probelor A şi B, care să conţină informaţiile prevăzute de standardul internaţional
pentru analizele de laborator.
7.1.4. Pregătirile pentru analiza probei B vor fi realizate în termen de 3 săptămâni de
la notificarea descrisă în art.7.1.3. Un sportiv poate accepta rezultatele analizei probei A prin
nesolicitarea analizei probei B. Cu toate acestea, WTF are autoritatea de a decide ca şi proba
B să fie analizată.

14

Federaţia Mondială de Taekwondo

Regulamentul Anti-Doping

Federaţia Română de Taekwondo WTF

7.1.5. Sportivului sau/şi reprezentantului său i se va(vor) permite să asiste la analiza
probei B. Accesul le va mai fi permis unui reprezentat al MNA la care este afiliat sportivul
şi unui reprezentant WTF.
7.1.6. Dacă proba B se dovedeşte negativă, întregul test va fi considerat negativ, iar
sportivul, MNA şi WTF vor fi înştiinţaţi de aceasta.
7.1.7. Dacă se identifică utilizarea unei substanţe sau a unei metode interzise,
rezultatul va fi comunicat sportivului, MNA, WTF şi WADA.
7.1.8. Administratorul doping desemnat de WTF va conduce orice fel de
investigaţii referitoare la utilizarea de substanţe cuprinse în Lista Substanţelor
Interzise. După finalizarea acestor investigatii, WTF va notifica sportivul cu
privire la rezultatele obţinute şi la decizia sa asupra presupunerii de încălcare
a unei reglementări antidoping.
7.1.9. În cazul unor posibile încălcări ale Regulamentului Antidoping ce nu implică
un rezultat analitic pozitiv, WTF va efectua toate investigaţiile necesare şi apoi va înştiinţa
sportivul despre orice reglementare antidoping care pare să fi fost încălcată şi despre
fundamentele acestei presupuneri.
7.2. Gestionarea rezultatelor în cazul testelor iniţiate pe durata Evenimentelor Sportive
Internaţionale.
Gestionarea rezultatelor şi/sau conducerea audierilor vor fi efectuate de IOC, IPC sau de altă
organizaţie autorizată ce part.icipă la respectivul eveniment sportiv; în ceea ce priveşte sancţiunile
şi descalificările din cadrul competiţiei, acestea vor fi aplicate de WTF.
7.3. Gestionarea rezultatelor în cazul testelor iniţiate de MNA.
Gestionarea rezultatelor obţinute la testele efectuate de MNA se va realiza în conformitate cu
principiile generale de etică şi corectitudine a rezultatului, după dispoziţiile menţionate în art. 7.1.
Rezultatele tuturor testărilor doping vor fi raportate la WTF în termen de 14 zile de la încheierea
procesului de gestionare a rezultatelor în cadrul MNA.
Orice posibilă încălcare a unei reglementări antidoping de către un sportiv membru al MNA va avea
drept consecinţă formarea unei comisii de audiere în conformitate cu regulamentul federaţiei
respective şi cu legea naţională. MNA va răspunde de audierea sportivilor săi membri despre care se
presupune că au încălcat o reglementare antidoping.
7.4. Suspendările provizorii
Consiliul executiv al WTF, în urma consultării cu administratorul antidoping desemnat de WTF,
poate suspenda provizoriu un sportiv înaintea efectuării unei audieri complete pe baza rezultatului
analitic pozitiv (în urma analizei probelor A sau B şi în urma verificării prevăzute în art. 7.1). Se pot
aplica două proceduri în cazul unei suspendări provizorii:
a) audierea prevăzută în art.8 va fi programată în avans pentru a nu cauza prejudicii
substanţiale sportivului;
b) sportivului i se va acorda ocazia de a part.icipa la o audiere provizorie, înaintea suspendării
provizorii sau la o anumită perioadă de timp după impunerea suspendării sportivului.
MNA poate aplica suspendări provizorii conform reglementărilor prevăzute în art. 7.4.
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DREPTUL LA O AUDIERE JUSTĂ

8.1. Audierile efectuate în urma testărilor WTF în cadrul testărilor la evenimente sportive
internaţionale.
8.1.1. Secretarul General, după ratificarea de către Consiliul Executiv WTF, va
desemna o Comisie de audiere constând în şeful comisiei şi alţi patru experţi cu experienţă
în domeniul antidoping (Comisia WTF de Audiere Doping). Şeful comisiei va fi un avocat.
Fiecare membru al comisiei îşi va exercita funcţia pe termen de 4 ani.
8.1.2. În situaţia în care se presupune (în urma procedurii de gestionare a rezultatelor
prevăzută în Articolul 7) că încălcarea Regulamentului Antidoping a avut legătură cu
testările conduse de WTF, sau cu testările desfăşurate în cadrul unei competiţii
internaţionale, cazul va fi atribuit Comisiei WTF de Audiere Doping pentru adjudecare.
8.1.3. Şeful Comisiei WTF de Audiere Doping va desemna trei membri (în rândul
acestora putând fi inclusă şi propria persoană) pentru instrumentarea fiecărui caz. Cel puţin
un membru desemnat va fi avocat. Obiectivitatea membrilor comisiei în instrumentarea
cazului constituie o condiţie obligatorie.
8.1.4. Audierile se vor desfăşura în mod rapid şi eficient urmând procedura de
gestionare a rezultatelor prevăzută în art.7. Audierile ţinute cu ocazia competiţiilor
internaţionale se pot derula într-un ritm accelerat.
8.1.5. MNA la care este afiliat sportivul sau orice altă persoană susceptibilă de a fi
încălcat Regulamentul Antidoping poate asista la audierea doping în calitate de obsrevator.
8.1.6. WTF va informa constant WADA cu privire la cazurile în curs de
instrumentare şi la rezultatele audierilor.
8.1.7. Sportivul sau orice altă persoană poate refuza să fie supus/ă audierii doping,
recunoscându-şi vina şi acceptând astfel consecinţele actelor sale prevăzute în art. 9 şi 10,
după dispoziţiile WTF.
8.1.8. Conform Articolului 13, deciziile luate de Comisia WTF de Audiere Doping
pot fi apelate la CAS. Apelul împotriva deciziilor se limitează strict la Regulamentul
Antidoping şi în nici un fel nu este permisă dezbaterea altor probleme ce se situează în afara
acestui domeniu.
8.2. Audierile efectuate la Testările Naţionale.
8.2.1. În situaţia în care se presupune (în urma procedurii de gestionare a rezultatelor
prevăzută în Articolul 7) că încălcarea Regulamentului Antidoping a avut legătură cu un tip
de testare diferit de testările conduse de WTF sau de testările efectuate în cadrul
competiţiilor internaţionale, sportivul sau persoana în cauză va fi adus/ă spre audiere în faţa
unei comisii de disciplină desemnate de MNA de care aparţine sportivul/persoana pentru a
stabili dacă încălcarea Regulamentului s-a produs cu adevărat şi ce măsuri sau consecinţe se
impun în acest caz.
8.2.2. Audierile efectuate conform prezentului art.icol 8.2. se vor desfăşura în mod
rapid şi eficient şi nu vor depăşi termenul de trei luni de soluţionare după finalizarea
procedurii de gestionare a rezultatelor prevăzute în Articolul 7. Audierile ţinute cu ocazia
competiţiilor se pot derula într-un ritm accelerat. Dacă finalizarea audierilor va depăşi
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termenul de trei luni, WTF poate decide să prezinte cazul în faţa Comisiei WTF de Audiere
Doping cu responsabilitatea şi susţinerea financiară a MNA
8.2.3. Toate MNA vor informa constant WTF şi WADA cu privire la cazurile în
curs de instrumentare şi la rezultatele audierilor.
8.2.4. WTF şi WADA vor avea dreptul de a asista la audieri în calitate de
observatori.
8.2.5. Sportivul sau orice altă persoană poate refuza să fie supus audierii doping,
confirmând încălcarea Regulamentului doping şi acceptând consecinţele actelor sale
prevăzute în art. 9 şi 10, la propunerea MNA.
8.2.6. Deciziile luate de MNA, ca rezultat al audierii sportivului sau al acceptării
consecinţelor pot fi contestate conform Articolului 13.
8.2.7. Deciziile luate de MNA cu privire la audierile doping nu vor constitui
obiectul unor examinări administrative ulterioare la nivel naţional, excepţie făcând
dispoziţiile prevăzute în art. 13 sau legile naţionale.
8.3. Principiile unei audieri juste
Toate audierile ce vor avea loc conform art. 8.1 sau 8.2. vor respecta următoarele principii:









desfăşurarea audierii în timp util;
garantarea corectitudinii şi imparţialităţii Comisiei de audiere;
dreptul de a fi reprezentat/consiliat de un avocat, pe propria cheltuială a persoanei în cauză.
dreptul de a fi informat corect şi în timp util despre posibila încălcare a Regulamentului
Antidoping;
dreptul de a răspunde la acuzaţia de încălcare a Regulamentului Antidoping cât şi la
consecinţele rezultate ;
dreptul fiecărei părţi de a prezenta dovezi/probe inclusiv, dreptul de a chema mart.ori (care
prin discreţia comisiei de audiere îşi pot da declaraţiile în scris sau prin convorbire
telefonică);
dreptul de a utiliza serviciile unui traducător (pe propria chetuială a persoanei în cauză);
dreptul de a beneficia de o hotărâre raţională pronunţată în timp util şi în formă scrisă;

Articolul 9

ANULAREA AUTOMATĂ A REZULTATELOR INDIVIDUALE

Încălcarea unei reglementări antidoping descoperită la controlul efectuat în cadrul competiţiei va
duce în mod automat la anularea rezultatului individual obţinut în acea competiţie inclusiv
retragerea tuturor medaliilor, titlurilor sau premiilor acordate.
Articolul 10 SANCŢIUNILE APLICATE SPORTIVILOR
10.1. Anularea rezultatului obţinut într-o competiţie la care s-a încălcat o reglementare antidoping.
Încălcarea unei reglementări antidoping la un eveniment sportiv poate duce la anularea rezultatului
obţinut de sportiv la acea competiţie şi la retragerea premiilor, titlurilor sau medaliilor acordate,
excepţie făcând cazurile menţionate în art. 10.1.1.
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10.1.1. Dacă sportivul dovedeşte că nu poart.ă nici o vină şi nici nu este vinovat de
negijenţă pentru încălcarea Regulamentului Antidoping, rezultatele individuale obţinute în
celelalte competiţii nu vor fi anulate, excepţie făcând cazul în care acestea au fost afectate de
încălcarea Regulamentului Antidoping ce s-a produs la competiţia la care s-a desfăşurat
controlul doping.
10.2. Aplicarea sancţiunilor în cazul utilizării de substanţe sau metode interzise
Cu excepţia substanţelor specifice prevăzute în art. 10.3, perioadele de sancţiune aplicate pentru
încălcarea unei reglementări din art. 2.1 (prezenţa Substanţei Interzise sau metaboliţilor şi
markerilor acesteia), art. 2.2 (Utilizarea sau tentativa de utilizare a substanţelor sau metodelor
interzise) şi art. 2.6. (Deţinerea de substanţe şi metode interzise) vor fi următoarele:



Pentru prima încălcare: sancţiune pe 2 ani
Pentru a doua încălcare: sancţiune pe viaţă

Cu toate acestea, sportivul va avea ocazia, înainte de aplicarea sancţiunii, de a pleda (a-şi susţine
cauza) în vederea reducerii sau eliminării sancţiunii, conform dispoziţiilor prevăzute în art. 10.5.
10.3. Substanţele Specifice
Lista Substanţelor Interzise poate cuprinde substanţe specifice care pot fi subiectul unor încălcări
fără intenţie a reglementărilor antidoping, datorită utilizării lor pe scară largă în produsele
medicamentoase, sau a căror utilizare în scop de dopaj este mai puţin probabilă. O încălcare a
Regulamentului Antidoping implicând asemenea substanţe poate avea drept consecinţă reducerea
sancţiunii prevăzute de art. 10.2; în această situaţie, sportivul trebuie să dovedească faptul că
utilizarea unei astfel de substanţe nu a fost menită să mărească performanţa sportivă. Reducerea
sancţiunii se va face astfel:




La prima încălcare: - minim o avertizare sau mustrare
- maxim sancţiune pe un an de zile
La a doua încălcare: sancţiune pe 2 ani
La a treia încălcare: sancţiune pe viaţă

Cu toate acestea, sportivul va avea ocazia -înainte de aplicarea sancţiunii- de a pleda (a-şi susţine
cauza) în vederea reducerii sau eliminării sancţiunii, conform dispoziţiilor prevăzute în art. 10.5.
10.4. Aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării altor reglementări antidoping
Perioada de sancţiune pentru alte încălcări ale Regulamentului Antidoping va fi următoarea:
10.4.1. Pentru încălcări ale art. 2.3. (Refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru
prelevarea de probe) sau ale art. 2.5. (Falsificarea controlului doping), se va aplica perioada
de sancţiune prevăzută în art. 10.2
10.4.2. Pentru încălcări ale art. 2.7. (Traficarea de substanţe sau metode interzise)
sau ale art.2.8. (Administrarea de substanţe şi metode interzise), perioada de sancţiune va
începe de la 4 ani până la sancţiune pe viaţă. Încălcarea acestor reglementări de către un
minor constituie un act deosebit de grav. În cazul încălcării reglementărilor de către
personalul asistent al sportivului (excepţie făcând substanţele specifice menţionate în art.
10.3), acestuia i se aplică o sancţiune pe viaţă. În plus, încălcările reglementărilor
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menţionate mai sus, însoţite de încălcarea unor regulamente/legi non-sportive pot fi
denunţate în cadrul instituţiilor administrative sau în instanţele judecătoreşti.
10.4.3. Pentru încălcarea reglementărilor prevăzute în art. 2.4, perioada de sancţiune
va fi următoarea:
 Pentru prima încălcare: sancţiune de la 3 luni la un an
 Pentru a doua încălcare şi următoarele încălcări: sancţiune pe 2 ani
10.5. Eliminarea sau reducerea sancţiunii în baza unor circumstanţe excepţionale.
10.5.1. Dacă sportivul dovedeşte că este nevinovat cu privire la încălcarea
reglementărilor antidoping prevăzute în art. 2.1.(Prezenţa unei substanţe interzise sau a
metaboliţilor acesteia, ori a markerilor ei în proba biologică provenind de la un sportiv)
şi art. 2.2.(Utilizarea sau tentativa de utilizare a unei substanţe sau o metode interzise ),
perioada de sancţiune va fi anulată. Când o substanţă interzisă (markeri sau metaboliţi ai
acesteia) este identificată în probele provenind de la un sportiv, prin încălcarea art. 2.1,
sportivul trebuie să arate modul în care substanţa interzisă a pătruns în corpul său, pentru ca
sancţiunea să fie anulată. În cazul în care acest art.icol este aplicat iar perioada de sancţiune
este eliminată, încălcarea regulamenului antidoping nu va fi considerată ca atare în scopul
determinării perioadei de sancţiune pentru încălcări multiple, prevăzută în art. 10.2, 10.3,
10.6.
10.5.2. Prezentul art.icol se aplică exclusiv reglementărilor antidoping prevăzute în
art. 2.1.(Prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor acesteia, ori a markerilor ei în
proba biologică provenind de la un sportiv), 2.2.(Utilizarea sau tentativa de utilizare a unei
substanţe sau o metode interzise), 2.3. şi 2.8. În cazul în care se dovedeşte că sportivul nu a
purtat o vină gravă şi nu a manifestat neglijenţă în actele sale, atunci sancţiunea poate fi
redusă, dar această reducere nu poate constitui mai puţin decât jumătate din perioada
minimă de sancţiune aplicabilă în asemenea circumstanţe. Dacă sancţiunea aplicabilă în
asemenea situaţie este pe viaţă, atunci reducerea acesteia nu poate fi mai mică de 8 ani. În
cazul încălcării reglementărilor prevăzute în art. 2.1, sportivul are obligaţia de a arăta modul
în care substanţa interzisă a pătruns în corpul său pentru a obţine reducerea perioadei de
sancţiune.
10.5.3. Şi Consiliul executiv al WTF poate reduce perioada de sancţiune în cazurile
speciale în care sportivul a avut o contribuţie substanţială la activitatea desfăşurată de WTF,
cu scopul de a dovedi încălcarea reglementărilor prevăzute în art. 2.6.2. (Deţinerea de către
personalul asistent al sportivului), 2.7.(Traficarea) şi 2.8.(Administrarea sportivului- de către
o terţă persoană); în acest caz, perioada de reducere a sancţiunii nu poate fi mai mică decât
perioada minimă de sancţiune aplicabilă în mod normal. Dacă perioada de aplicare a
sancţiunii este pe viaţă, atunci reducerea acesteia nu poate fi mai mică de 8 ani.
10.6. Regulamentul aplicabil în cazul unor posibile încălcări multiple.
10.6.1. După aplicarea sancţiunilor prevăzute în art. 10.2, 10.3 şi 10.4, o a doua
încălcare a Regulamentului Antidoping poate fi luată în considerare numai în cazul în care
WTF sau MNA dovedesc faptul că sportivul sau persoana în cauză a comis a doua încălcare
după ce au fost înştiinţaţi despre prima încălcare. Dacă WTF şi MNA nu pot demonstra a
doua încălcare a Regulamentului, atunci se consideră că s-a produs o singură încălcare, cu
toate că sancţiunea aplicată va fi cea aplicabilă în mod normal încălcării mai grave (din cele
2 comise).
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10.6.2. Atunci când în urma efectuării controlului doping, se dovedeşte că un sportiv
a comis o încălcare a Regulamentului Antidoping prin utilizarea atât a unei substanţe
specifice menţionată în Lista din art.10.3, cât şi a altei substanţe sau metode interzise, se va
considera că sportivul a comis o singură încălcare a Regulamentului; însă în scopul
sancţionării se va lua în considerare doar utilizarea acelei substanţe/metode interzise care
atrage după sine cea mai gravă sancţiune.
10.6.3. În cazul în care se dovedeşte că sportivul a comis 2 încălcări diferite ale
Regulamentului- prima implicând folosirea substanţelor specifice menţionate în art. 10.3, iar
a doua folosirea substanţelor/metodelor interzise prevăzute în art. 10.2. sau o încălcare
sancţionată conform dispoziţiilor art.10.4.1.- perioada de sancţiune pentru a doua abatere se
va încadra între minimum 2 ani- maximum 3 ani. Orice sportiv care a comis o a treia
încălcare a Regulamentului cu privire la folosirea substanţelor specifice prevăzute în art.
10.3 sau o încălcare prevăzută în art. 10.2 sau 10.4.1 va primi o sancţiune pe viaţă.
10.7. Anularea rezultatelor obţinute la competiţiile posterioare prelevării de probe
La anularea automată a rezultatelor obţinute în competiţie măsură prevăzută în art. 9 (Anularea
automată a rezultatelor individuale), se adaugă anularea tuturor rezultatelor şi retragerea titlurilor,
medaliilor, punctajului şi premiilor obţinute la competiţiile desfăşurate după prelevarea probelor,
respectiv după depistarea pozitivă a sportivului la testarea doping.
10.8. Începutul perioadei de sancţiune
Perioada de sancţiune va începe din momentul în care Comisia de audiere dictează această decizie:
în situaţia în care sportivul nu se prezintă în faţa Comisiei de audiere, recunoscându-şi astfel vina,
perioda de sancţiune va începe din momentul acceptării sancţiunii de către sportiv, sau în caz
contrar, din momentul impunerii acesteia de către MNA. În cazul în care pe parcursul procesului de
audiere se produc întârzieri sau intervin alte aspecte independente de sportiv, MNA sau ANAD,
atunci perioada de suspendare va putea începe mai devreme, chiar din momentul prelevării de
probe.
10.9. Statutul pe parcursul perioadei de sancţiune.
Sportivului sau persoanei sancţionate i se interzice part.iciparea în orice calitate la activităţile sau
evenimentele sportive autorizate/organizate de WTF sau MNA (cu excepţia activităţilor antidoping
sau celor de reabilitare), pe întreaga durată a perioadei de sancţiune. La aceasta se adaugă (pentru
orice încălcare a Regulamentului Antidoping care nu implică substanţele descrise în art.10.3)
reţinerea de către WTF sau MNA a oricărui sprijin financiar acordat persoanei sancţionate în scopul
desfăşurării activităţii sportive. Dacă persoana în cauză este sancţionată pe o periodă mai mare de 4
ani, după 4 ani ea are dreptul de a part.icipa la competiţii locale în cadrul altei discipline sportive,
însă i se interzice part.iciparea la competiţiile în cadrul cărora s-ar putea califica la nivel naţional
sau internaţional.
10.10. Testarea care permite reluarea activităţii sportive
Pentru a-şi putea desfăşura din nou activitatea sportivă, la sfârşitul unei perioade de sancţiune,
sportivul trebuie să fie disponibil testărilor în afara competiţiei şi să furnizeze informaţiile prevăzute
în art. 5.5 pe parcursul oricărei perioade de sancţiune sau suspendare temporară. Dacă un sportiv
sancţionat se retrage din activitatea sportivă, fiind astfel eliminat din componenţa lotului de testare
în afara competiţiei, acesta nu îşi poate relua activitatea până când nu înştiinţează WTF sau MNA
despre supunerea sa la testarea în afara competiţiei pe o perioadă de timp echivalentă cu cea mai
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îndelungată perioadă prevăzută în art. 5.6 sau cu perioada de suspendare rămasă de la data retragerii
sportivului din activitate. După expirarea perioadei de sancţiune şi îndeplinirea condiţiilor
menţionate mai sus, sportivul îşi va relua în mod automat activitatea sportivă, fără a fi necesare alte
formalităţi.
Articolul 11 CONSECINŢELE ASUPRA ECHIPEI
În competiţiile în care premiile se acordă pe echipe, încălcarea Regulamentului Antidoping de către
unul sau mai mulţi membri ai echipei va duce la descalificarea echipei respective însoţită de
retragerea tuturor premiilor, titlurilor, punctelor sau medaliilor obţinute.
Articolul 12 SANCŢIUNI ŞI COSTURI IMPUSE MNA
12.1. Consiliul Executiv al WTF are autoritatea de a reţine o part.e sau totalitatea fondurilor
financiare la fel ca şi orice tip de sprijin non-financiar acordat MNA care nu au legatură cu
Regulamentul Antidoping.
12.2. WTF are dreptul de a aplica şi măsuri disciplinare MNA , ce privesc recunoaşterea şi dreptul
oficialilor şi al sportivilor afiliaţi la MNA de a lua part.e la evenimente internaţionale; în plus, WTF
are dreptul de a da amenzi.
Articolul 13 APELURILE
13.1. Deciziile apelate
Împotriva deciziilor luate cu privire la încălcarea Regulamentului Antidoping se poate apela
conform dispoziţiilor art. 13.2 şi 13.4. Aceste decizii vor rămâne în vigoare pe durata procedurii de
apel, cu excepţia cazului în care corpul de judecată ia o altă hotărâre. Înaintea iniţierii unui apel,
este obligatoriu ca orice reexaminare a deciziei menţionate în art. 8.2.7. să fi fost deja efectuată.
13.2. Apelul împotriva deciziilor referitoare la încălcările Regulamentului Antidoping, consecinţele
acestora şi suspendările temporare.
Conform prezentului articol se poate apela împotriva:





decizia privitoare la o încălcare a Regulamentului Antidoping;
decizia de impunere a consecinţelor ce rezultă din încălcarea Regulamentului;
decizia ce infirmă încălcarea Regulamentului;
decizia conform căreia WTF şi MNA nu au autoritatea de a se pronunţa asupra
presupunerilor de încălcare ale Regulamentului Antidoping şi nici asupra consecinţelor ce
decurg din aceasta.

13.2.1. În cazurile ce decurg din testările la nivel internaţional sau în cazul sportivilor
internaţionali, decizia poate fi apelată exclusiv la CAS.
13.2.2. În cazul în care sportivii nu au dreptul de a face apel împotriva deciziei luate
conform art. 13.2.2, fiecare MNA va putea recurge în schimb la o procedură de apel care să
respecte următoarele principii:
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o audiere efectuată la timp;
o Comisie de audiere corectă, obiectivă şi independentă;
dreptul sportivului de a fi reprezentat/consiliat de un avocat pe propria cheltuială;
o decizie raţională, luată în timp util şi prezentată în formă scrisă.

Dreptul WTF de a contesta deciziile luate de MNA este prevăzut în art. 13.2.3. de mai jos.
13.2.3. În situaţiile prevăzute de art. 13.2.1 următoarele părţi au dreptul de face apel la CAS:
a. Sportivul sau persoana care constituie subiectul deciziei apelate;
b. Cealaltă part.e în favoarea căreia a fost pronunţată decizia;
c. WTF sau altă Organizaţie Antidoping sub al cărei regulament s-ar fi putut aplica o
sancţiune;
d. IOC sau IPC în cazul în care decizia are legătura cu JO sau JP;
e. WADA.
În situaţiile prevăzute de art. 13.2.2, părţile cu drept de apel către corpul de reexaminare
la nivel naţional vor fi desemnate de MNA; cu toate acestea, prezenţa următoarelor părţi
rămâne obligatorie:
a.
b.
c.
d.

Sportivul sau persoana care constituie subiectul deciziei apelate;
Cealaltă part.e în favoarea căreia a fost pronunţată decizia;
WTF;
WADA.

În cazurile prevăzute în art. 13.2.2, atât WADA cât şi WTF vor avea dreptul de a face apel la
CAS cu privire la decizia pronunţată de corpul de reexaminare la nivel naţional.
13.3. Apelurile împotriva deciziilor prin care se acordă sau se respinge acordarea unei TUE.
Împotriva deciziilor pronunţate de WADA prin care se modifică acordarea sau refuzul de
acordare a TUE, sportivul, WTF, ANAD sau orice alt organism desemnat de MNA(ce a acordat
sau a respins acordarea TUE) pot face apel la CAS. Apelurile împotriva deciziilor prin care se
refuză acordarea TUE şi care nu sunt modificate de WADA se pot face la CAS de către sportivii
de nivel internaţional, iar în cazul sportivilor de nivel naţional – la corpul de judecată descris în
art. 13.2.2. În cazul în care corpul de judecată de la nivel naţional modifică decizia de a respinge
acordarea TUE , această decizie poate fi apelată de WADA la CAS.
13.4. Apelurile împotriva deciziilor prevăzute în art.12
Deciziile luate de WTF conform dispoziţiilor art. 12 pot fi apelate de către MNA exclusiv la
CAS.
13.5. Termenul de apelare
Termenul de apelare împotriva deciziilor la CAS va fi de
21 de zile de la data înştiinţării părţii în cauză despre decizia luată.
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Articolul 14 INCLUDEREA REGULAMENTULUI WTF ÎN CADRUL MNA
RAPORTAREA ŞI RECUNOAŞTEREA
14.1. Includerea Regulamentului Antidoping promovat de WTF
Toate MNA trebuie să se supună acestui regulament. Acest regulament antidoping trebuie inclus în
mod direct sau indirect în cadrul Regulamentului fiecărei MNA. Toate MNA trebuie să integreze în
regulamentul lor normele necesare implementării Regulamentului Antidoping. Regulamentul
fiecărei MNA va preciza în mod clar faptul că toţi sportivii, personalul asistent al sportivului, cât şi
celelalte persoane din jurisdicţia MNA se vor supune Regulamentului Antidoping.
14.2. Raporturile statistice
MNA vor înainta raporturi către WTF la sfârşitul fiecărui sezon competiţional (31 august) cu privire
la rezultatele tuturor testărilor doping efecutate în jurisdicţia lor, menţionând data la care au fost
testaţi sportivii, instituţia care a condus testarea şi criteriul de efectuare a testărilor în cadrul, sau în
afara competiţiei. WTF poate publica periodic datele despre testările doping primite de MNA, la fel
ca şi informaţiile primite de la testările efectuate sub jurisdicţia sa.
14.3.Dezvăluirea publică
WTF şi MNA nu vor face publice numele sportivilor depistaţi pozitiv în urma controlului doping
sau despre care se presupune că au încălcat Regulamentului Antidoping până când nu s-a stabilit,
conform art. 8 şi în urma unei audieri că s-a comis o încălcare a Regulamentului Antidoping, până
când nu s-a propus organizarea unei asemenea audieri sau pînă cînd presuspunerea de încălcare a
Regulamentului doping nu a fost confirmată. După confirmarea încălcării unei reglementări
antidoping, aceasta va fi făcută public în termen de 20 de zile.
14.4. Recunoaşterea deciziilor de către WTF şi MNA
Orice decizie luată de WTF sau de MNA cu privire la încălcarea unei reglementări antidoping va fi
recunoscută de toate MNA ce vor lua toate măsurile necesare pentru a o pune în vigoare
Articolul 15 RECUNOAŞTEREA DECIZIILOR DE CĂTRE ALTE ORGANIZAŢII
Testarea antidoping, TUE şi rezultatele audierii, la fel ca şi alte decizii finale luate conform
dispoziţiilor Codului Mondial Antidoping şi care respectă pe deplin prevederile Codului vor fi
recunoscute ca atare şi respectate de WTF şi de toate MNA. WTF şi MNA pot recunoaşte
validitatea acestor măsuri luate de alte instituţii care nu au adoptat Codul Mondial Antidoping (în
cazul în care acestea sunt în conformitate cu prevederile Codului).
Articolul 16 LIMITAREA
Iniţierea unei acţiuni împotriva oricărui sportiv (oricărei persoane) ce a comis o încălcare a
Regulamentului Antidoping trebuie să se încadreze într-o perioadă de 8 ani de la data comiterii
acesteia.
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Articolul 17 RAPORTĂRILE CĂTRE WADA PRIN CARE WTF CONFIRMĂ
RESPECTAREA CODULUI MONDIAL ANTIDOPING
La interval de 2 ani WTF va înainta către WADA raportări prin care confirmă respectarea Codului,
orice nerespectare fiind temeinic justificată.
Articolul 18 AMENDAMENTELE ŞI INTERPRETĂRILE REGULAMENTULUI
ANTIDOPING
18.1.
18.2.
18.3.

18.4.
18.5.
18.6.
18.7.

Consiliul Executiv WTF are autoritatea de a aplica amendamente Regulamentului
Antidoping ori câte ori consideră necesar.
Cu excepţia prevederilor precizate în art. 18.5, prezentul regulament antidoping va fi
interpretat drept text independent şi autonom, fără a fi necesare referiri la orice alte legi sau
statute existente.
Titlurile utilizate pentru diferite art.icole sau părţi componente ale Regulamentului
Antidoping sunt convenţionale şi nu vor fi considerate drept părţi esenţiale cale acestui
regulament antidoping şi nu vor afecta în nici un fel informaţiile de bază la care acestea fac
referire.
Introducerea şi Anexa 1 vor fi considerate părţi integrante ale Regulamentului Antidoping.
Prezentul regulament antidoping a fost adoptat în urma prevederilor Codului şi va fi
interpretat în deplină conformitate cu acestea.
Înştiinţarea sportivului sau a altei persoane membră a unei MNA se poate efectua şi prin
notificarea adresată respectivei MNA.
Prezentul regulament antidoping nu va fi aplicat retroactiv acelor aspecte/chestiuni
anterioare intrării sale în vigoare.

* Lista Substanţelor Interzise este disponibilă pe site-ul WADA la: www.wada-ama.org
* Acest regulament antidoping şi formularele ataşate pot fi preluate de pe pagina web a WTF:
www.wtf.org

Legiferat:
Amendat:
Amendat:

18 decembrie 1990
15 iulie 2002
05 august 2004

*Include formulare ataşate
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TUE (Scutire pentru Uz Terapeutic)
Formular standard

Solicit aprobarea din partea WTF pentru utilizarea terapeutică a unei substanţe interzise aflată în
Lista Subtanţelor şi Metodelor Interzise a WADA.
Vă rugăm să completaţi toate secţiunile cu excepţia secţiunii 7.
1. Informaţii despre sportiv
Nume: ........................................................
Femeie

Bărbat

Prenume: ....................................................................

(bifaţi căsuţa adecvată)

Adresă: ..............................................................................................................................................................
Oraş: ..........................

Ţara: ..........................................

Cod poştal: ......................................................

Data naşterii ( zi/lună/an): …………………………….……………………………………………………….
Tel. serviciu: ……………..

Tel. acasă: ………………… Mobil: ………………………………………..

E-mail: …………………………………………. Fax: ……………………………………………………..
Ramura sportivă: ……………………………….. Disciplina sportivă/poziţia: .............................................
MNA: .................................................................................................................................................................
În cazul sportivilor cu handicap, precizaţi handicapul………….……………………………………………...

2. Înştiinţarea medicului
Nume, calificări şi specialitatea medicală- vezi nota 1
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Adresă: ...............................................................................................................................................................
Adresă de e-mail: ...............................................................................................................................................
Tel.serviciu: ............................................................ Tel.acasă: ........................................................................
Mobil: ....................................................................... Fax: ................................................................................
Diagnostic - vezi nota 2......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Da

Medicul MNA a fost înştiinţat?

Nu

Numele medicului MNA- vezi nota 3 ................................................................................................................
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3. Detalii Medicale
Substanţe Interzise:

Doza de Administrare

Calea de Administrare

Frecvenţa Administrării

1.
2.
3.

Durata anticipată a schemei de medicaţie

Scutiri de uz terapeutic Anterioare/ Actuale:

Da

Nu

Dacă Da: Date:…………………………………………………………………………………………………
Organizaţia Anti- Doping:……………………………………………………………………………………..
Rezultate (ataşaţi scutirile de uz terapeutic anterioare):……………………………………………………….
Atunci când este cazul menţionaţi motivele pentru care nu sunt prescrise terapii alternative(vezi nota 5):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Informaţii adiţionale
Vă rugăm să precizaţi informaţiile suplimentare şi ataşaţi suficiente informaţii medicale pentru a demonstra
diagnosticul şi necesitatea folosirii substanţei interzise:

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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5. Declaraţia medicului şi a sportivului
Subsemnatul,..........................................................................., certific faptul că substanţa/substanţele
menţionate mai sus au fost administrate / urmează să fie administrate sportivului drept tratament corect
pentru problema medicală numită mai sus.
Semnătura medicului: ................................................................. Data: ................................................

Subsemnatul,.................................................................................., certific faptul că informaţiile de la
punctul 1 sunt exacte şi solicit aprobarea de a utiliza o substanţă sau o metodă interzisă din Lista WADA
de substanţe interzise. Autorizez eliberarea informaţiei medicale personale către Organizaţia antidoping,
către personalul WADA şi către TUEC, precum şi către alte organizaţii antidoping, în conformitate cu
prevederile Codului. Înţeleg că, dacă doresc vreodată să revoc dreptul TUEC, al Organizaţiei antidoping,
sau dreptul TUEC, WADA de a obţine informaţiile despre problemele mele medicale în numele meu,
trebuie să-mi înştiinţez în scris medicul despre acest fapt.
Semnătura sportivului: .........................................................

Data: .....................................................

Semnătura părintelui, tutorelui: .............................................

Data: ....................................................

(dacă sportivul este minor sau are un handicap care îl (o) împiedică să semneze acest formular, un părinte
sau un tutore va semna împreună cu sportivul sau în numele acestuia.

6. Note adiţionale:
Nota 1
Nota 2

Nota 3

Nota 4
Nota 5

Nume, Calificări şi specialitatea medicală
De exemplu: Dr. M. Ionescu, medic primar, gastro-enterolog.
Diagnostic
Dovezile care confirmă diagnosticul trebuie ataşate şi înaintate odată cu acest formular.
Dovezile medicale trebuie să includă un istoric medical detaliat, rezultatele tuturor examenelor
medicale, investigaţiilor de laborator şi radiografiilor. Copii ale rapoart.elor sau scrisorilor
originale trebuie incluse dacă este posibil. Dovezile trebuie să fie cât mai obiective din punct de
vedere medical, în cazul în care dovezile nu pot demonstra obiectivitatea diagnosticului, se va
recurge la o opinie medicală imparţială care să verifice dovezile.
Medicul MNA
Atunci când este posibil,medicul MNA a sportului în cauză trebuie înştiinţat de depunerea
formularului la Organizaţia antidoping. Atunci când este cazul, formularul trebuie să includă
declaraţia medicului oficial al MNA care să ateste necesitatea utilizării unor substanţe sau
metode interzise în tratamentul sportivului.
Detalii medicale
Furnizarea detaliilor privind toate substanţele şi metodele interzise pentru care este solicitată
aprobarea. Se va folosi forma abreviată şi se va specifica dozajul.
Dacă o medicaţie permisă poate fi utilizată în tratamentul problemei medicale a atleţilor, vă
rugăm furnizaţi justificarea clinică a solicitării de utilizare a substanţelor interzise.

Formularele incomplete vor fi returnate pentru a fi refăcute.
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Vă rugăm trimiteţi formularul completat la adresa:
WTF-Attn Administrator Antidoping
5th Fl.Shinmunno Bldg. 238, Shinmunno 1st Ga,
Jongro-gu, Seoul, Korea 110-061
Email: wtf@unitel.co.kr Fax: +82 2 553 4728
(păstraţi o copie a formularului completat pentru evidenţa dumneavoastră)
7. Decizia TUEC (strict pentru uzul biroului WTF)
Informaţii primite: .......................................................................................................................
Formular complet:

da

nu

Observaţiile ale biroului: ……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Numele reprezentantului TUEC: ...…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Semnătura(rile): ....……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Data:

Puteţi găsi şi prelua acest formular de pe site-ul WTF: www.wtf.org şi apoi îl puteţi trimite înapoi la
adresa de email a WTF: wtf@unitel.co.kr (noi optând pentru corespondenţa electronică).
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TUE (Scutire pentru Uz Terapeutic)
Procesul pe scurt
(Beta-2 agonişti, administraţi prin inhalare; glucocorticosteroizi administraţi pe căi non-sistemice)
Solicit aprobarea WTF pentru uzul terapeutic al unor substanţe interzise aflate pe Lista WADA a
Substanţelor şi metodelor interzise care fac obiectul TUE.
Vă rugăm completaţi toate secţiunile formularului.
1. Informaţii despre sportiv
Nume: ........................................................
Femeie

Bărbat

Prenume: ....................................................................

(bifaţi căsuţa adecvată)

Adresă: ..............................................................................................................................................................
Oraş: ..........................

Ţara: ..........................................

Cod poştal: ......................................................

Data naşterii ( zi/lună/an): ……….…………………………………………………………………………….
Tel. serviciu: ……………..

Tel. acasă: ………………… Mobil: ………………………………………..

E-mail: …………………………………………. Fax: ……………………………………………………..
Ramura sportivă: ……………………………….. Disciplina sportivă/poziţia: .............................................
MNA: .................................................................................................................................................................
În cazul sportivilor cu handicap, precizaţi handicapul……………………………………………….………...

2. Înştiinţarea medicului
Nume, calificări şi specialitatea medicală – (vezi nota 1)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Adresă: ...............................................................................................................................................................
Adresă de e-mail: ...............................................................................................................................................
Tel.serviciu: ............................................................ Tel.acasă: ........................................................................
Mobil: ....................................................................... Fax: ................................................................................

3. Informaţii medicale
Diagnosticul:
.......................................................................................................................................................
Examinările medicale/testele efectuate: ………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………….............
Substanţa(e) interzise: Doza de administrare
Calea de administrare Frecvenţa administrării

Anticipaţi durata acestei
scheme de medicaţie
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Informaţii adiţionale
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Declaraţia medicului şi a sportivului
Subsemnatul, ......................................................................................, certific faptul că substanţa/substanţele
menţionate mai sus au fost administrate/urmează să fie administrate sportivului drept tratament corect
pentru problema medicală numită mai sus. De asemenea certific faptul că utilizarea unor medicamente
alternative, care nu se află în Lista Substanţelor Interzise, nu ar fi adecvată pentru tratamentul situţiei
medicale mai sus menţionate.
Specificaţi motivele:
............................................................................................................................................................................
Semnătura medicului: ................................................................. Data: ................................................

Subsemnatul,.................................................................................., certific faptul că informaţiile de la
punctul 1 sunt exacte şi solicit aprobarea de a utiliza o substanţă sau o metodă interzisă din Lista WADA
de substanţe interzise. Autorizez eliberarea informaţiei medicale personale către Organizaţia antidoping,
către personalul WADA şi către TUEC, precum şi către alte organizaţii antidoping, în conformitate cu
prevederile Codului. Înţeleg că, dacă doresc vreodată să revoc dreptul TUEC, al Organizaţiei antidoping,
sau dreptul TUEC, WADA de a obţine informaţiile despre problemele mele medicale în numele meu,
trebuie să-mi înştiinţez în scris medicul despre acest fapt.
Semnătura sportivului: .........................................................

Data: .....................................................

Semnătura părintelui, tutorelui: .............................................

Data: .....................................................

(dacă sportivul este minor sau are un handicap care îl/o împiedică să semneze acest formular, un părinte
sau un tutore va semna împreună cu sportivul sau în numele acestuia)

Formularele incomplete vor fi returnate pentru a fi refăcute.
Vă rugăm trimiteţi formularul completat la adresa:
WTF - Attn Administrator Antidoping
5th Fl.Shinmunno Bldg. 238, Shinmunno 1st Ga,
Jongro-gu, Seoul, Korea 110-061
Email: wtf@unitel.co.kr Fax : 82 2 553 4728
(păstraţi o copie a formularului completat pentru evidenţa dumneavoastră)
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CERTIFICATUL DE APROBARE A TUE
Sportivul a primit aprobarea de utilizare a substanţei (substanţelor) interzise menţionate mai jos, pe
baza condiţiilor stipulate în acest document.
Informaţii despre sportiv
Titlu: ..................................................................................................................................................................
Nume: ...............................................................
Data naşterii:...................................................

Prenume: ..................................................................
Ramura sportivă:........................................................

Substanţa, substanţele interzise: ........................................................................................................................
Doza şi metoda de administrare: .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Durata aprobării: ...............................................................................................................................................
Data de exprirare a aprobării: ...........................................................................................................................
Condiţii specifice ataşate acestei aprobări: .......................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
În atenţia sportivului: Doza, metoda şi frecvenţa de administrare a substanţelor prescrise de medic
trebuie urmate întocmai.

Autorizarea de către WTF:
Nume: Dr.
Semnătura:
Data:
Nr. telefon:
ÎN ATENŢIA SPORTIVULUI
Vă rugăm să aveţi întotdeauna o copie a acestui formular asupra dumneavoastră. Formularul
trebuie prezentat ofiţerului de control doping în momoentul testării.
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FORMULAR INFORMATIV CU PRIVIRE LA LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE A
ANTRENAMENTULUI
Pentru a facilita sarcina WTF şi WADA de a efectua controale doping în afara competiţiei şi în
conformitate cu art.5.4. al Regulamentului Antidoping, fiecare MNA a WTF trebuie să completeze
acest formular anual pentru primii trei sportivi de sex masculin şi feminin din cadrul fiecăreia dintre
cele 8 categorii de greutate.
Aceste informaţii trebuie trimise prin e-mail către WTF la adresa: wtf@unitel.co.kr
INFORMAŢII
1. MNA
Numele MNA: ...................................................................................................................................................
Adresă: ...............................................................................................................................................................
Oraş: ........................................

Ţară: .......................................

Tel.:....................................................

Cod poştal: ................................

Tel.mobil:.......................................................................

E-mail: .................................................................

Fax: .............................................................................

Pagină web: ........................................................................................................................................................

2. Persoana de contact din MNA pentru informarea sportivilor.
Nume: ........................................................
Femeie

Bărbat

Prenume: .................................................................................

(bifaţi căsuţa adecvată)

Adresa: ..............................................................................................................................................................
Oraşul: ..................................... Ţara: ............................................

Cod Poştal: ...........................................

Telefon Serviciu: ....................... Telefon Acasă: ............................... Telefon Mobil: ....................................
E-mail: ........................................................... Fax: .......................................................................................
Ramura sportivă: ............................................ Disciplina/poziţia: ................................................................
MNA: ................................................................................................................................................................

3. Locaţia principală de desfaşuarare a antrenementelor lotului naţional de taekwondo
Numele străzii: ...................................................................................................................................................
Adresă: ...............................................................................................................................................................
Oraş: .....................................

Ţară: ........................................

Cod poştal: .................................

Tel.serviciu: ......................................................

Tel.personal: ...............................................................

E-mail: ..............................................................

Fax: ....................................................................................

Ramura sportivă: ..............................................

Disciplina/poziţia: ..............................................................
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4. Informaţii despre sportiv
Bărbat( ) / Femeie( )
Categoria de greutate(

)

Nume: ...........................................................
Femeie

Bărbat

Federaţia Română de Taekwondo WTF

Prenume: ...................................................................

(bifaţi căsuţa adecvată)

Adresă: ..............................................................................................................................................................
Oraş: .........................................

Ţară: ...........................................

Cod poştal: .................................

Data naşterii(zi/lună/an): ..........................................................
Certificat Dan nr.: .....................................................................
Paşaport nr.: ..............................................................................
Naţionalitate: .............................................................................
Tel.serviciu: .................................... Tel.acasă: ................................ Tel.mobil: ..........................................
E-mail: ......................................................................

Fax: .............................................................................

MNA: ................................................................................................................................................................
Palmares competiţional: Campionatul / Oraşul / ţara gazdă / zi,lună,an / categoria de greutate / loc obţinut
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Notă: vă rugăm multiplicaţi formularul de mai sus, astfel încât să fie posibilă completarea
acestora cu numărul maxim de sportivi - 24 - de sex masculin, respectiv feminin.
Vă rugăm să redactaţi şi să tipăriţi acest document în întregime şi în cea mai adecvată formă
posibilă.
Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile înainte de a completa acest formular.
Puteţi prelua acest formular şi de pe pagina web a WTF - www.wtf.org şi îl puteţi trimite la adresa
de e-mail a WTF - wtf@unitel.co.kr, noi optând pentru corespondenţa electronică.
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