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PREAMBUL
Standardul Internaţional pentru excepţii de uz terapeutic (EUT) al
Codului Mondial Anti-Doping reprezintă un Standard internaţional obligatoriu de
nivel 2, dezvoltat ca parte a Programului anti-doping mondial.
Baza realizării Standardului Internaţional pentru EUT a fost o revizuire a
diferitelor proceduri şi protocoale ale Federaţiilor Internaţionale, ale C.I.O.,
ale Organizaţiilor Naţionale Anti-doping şi ale unor secţiuni relevante din
Standardul Internaţional revizuit pentru controlul doping (SICD). Un grup
mare de experţi din AMAD a revizuit, discutat şi pregătit acest document.
Versiunea 1.0 din Standardul Internaţional pentru EUT a fost distribuită
semnatarilor şi guvernelor pentru revizuire şi comentarii în noiembrie 2002.
Versiunea 2.0 s-a bazat pe comentariile şi propunerile primite de la
semnatari şi de la guverne. Versiunea 2.1 s-a dezvoltat pe baza
comentariilor primite referitoare la versiunea 2.0 şi a integrat câteva
principii discutate în timpul procesului de dezbatere al Standardului Internaţional privind Lista substanţelor interzise pe 2004.
Toţi semnatarii şi toate guvernele au fost consultate şi au avut prilejul să
revadă şi să facă comentarii la versiunea 2.3. Modificările au fost făcute pe
baza datelor primite de la semnatari şi guverne. Standardul Internaţional
pentru EUT a fost trimis spre aprobare Comitetului Executiv al AMAD în
septembrie 2003.
Standardul Internaţional versiunea 3.0 pentru EUT intră în vigoare cu
data de 1 ianuarie 2004.

PARTEA I.

INTRODUCERE, PREVEDERI ALE CODULUI ŞI
DEFINIŢII
1.0. INTRODUCERE ŞI SCOP
Principalul scop al Standardului Internaţional pentru EUT este să asigure uniformizarea
procesului de acordare a excepţiilor pentru utilizări terapeutice în toate sporturile şi ţările.
Codul permite sportivilor şi medicilor să aplice EUT, adică permisiunea de utilizare
terapeutică a substanţelor sau metodelor din Listă a căror folosire este, în mod normal,
interzisă.
Standardul Internaţional pentru EUT include criterii pentru acordarea unei excepţii
terapeutice, confidenţialitatea informaţiei, formarea Comitetelor pentru excepţii terapeutice şi
procesul de aplicare al EUT.
Acest standard se aplică tuturor sportivilor, aşa cum sunt aceşţia definiţi ca subiecţi ai
Codului şi care se supun acestuia, respectiv sportivi fără handicap şi sportivi cu handicap.
Programul mondial anti-doping cuprinde toate elementele necesare pentru a asigura
armonizarea optimă şi cea mai bună practică în programele naţionale şi internaţionale antidoping. Principalele elemente sunt: Codul (nivelul 1), Standardele Internaţionale (nivelul 2) şi
Modelele de bună practică (nivelul 3).
În introducerea Codului, scopul şi implementarea Standardelor Internaţionale sunt
prezentate astfel:
“Vor fi dezvoltate Standardele Internaţionale pentru diferite domenii tehnice şi
operaţiona1e din cadrul programului anti-doping, cu consultarea semnatarilor şi a guvernelor
şi cu aprobarea din partea AMAD. Obiectivul Standardelor Internaţionale este acela de a
asigura armonizarea între Organizaţiile Anti-doping care răspund de părţile tehnice şi
operaţionale specifice din programele anti-doping. Aderarea la Standardele Internaţionale
este obligatorie în vederea obţinerii conformităţii cu cerinţele Codului. Standardele
Internaţionale pot fi revizuite pe parcurs de către Comitetul Executiv al AMAD, după
consultarea semnatarilor şi a guvernelor. Dacă nu se prevede altfel în Cod, Standardele Internaţionale şi toate reviziile vor deveni efective la data specificată în Standardul Internaţional
sau în revizie.”
Alinierea la Standardul Internaţional (spre deosebire de alinierea la un alt standard,
practică sau procedură alternativă) va fi suficientă pentru a trage concluzia că procedurile
prevăzute de Standardul Internaţional au fost respectate adecvat.
Definiţiile specificate în Cod sunt scrise cu caractere italice (cursiv). Definiţiile
specifice suplimentare pentru Standardul Internaţional EUT sunt subliniate.

1.0.

PREVEDERILE CODULUI

Următoarele articole din Cod se referă în mod direct la Standardele Internaţionale pentru
EUT.
Articolul 4.4. din Cod: Utilizarea în scopuri terapeutice
„AMAD va adopta un Standard Internaţional pentru procedura de acordare a excepţiilor
terapeutice.
Fiecare Federaţie Internaţională va asigura, pentru sportivii de nivel internaţional sau
pentru oricare alt sportiv înscris la o Competiţie Internaţională, o procedură prin care sportivii
ce dovedesc cu documente că au probleme medicale şi necesită utilizarea unei substanţe
interzise sau a unei metode interzise să poată solicita o excepţie terapeutică. Fiecare
Organizaţie Naţională Anti-doping va asigura pentru toţi sportivii aflaţi în jurisdicţia sa şi care
nu sunt sportivi de nivel internaţional aplicarea unei proceduri prin care sportivii ce dovedesc
cu documente că au probleme medicale şi necesită utilizarea unei substanţe interzise sau a
unei metode interzise, să poată solicita o exceptare privind utilizarea terapeutică. Astfel de
solicitări vor fi evaluate în conformitate cu Standardul Internaţional privind acordarea
excepţiilor terapeutice. Federaţiile Internaţionale şi Organizaţiile Naţionale Anti-doping vor
raporta imediat la AMAD acordarea excepţiilor terapeutice oricărui sportiv de nivel
internaţional sau de nivel naţional care este inclus în Eşantionul înregistrat de testare al
Organizaţiei Naţionale Anti-doping.
Din proprie iniţiativă, AMAD poate revizui acordarea unei excepţii în scopuri terapeutice
oricărui sportiv de nivel internaţional sau de nivel naţional care este inclus în Eşantionul
înregistrat de testare al Organizaţiei Naţionale Anti-doping. Mai mult decât atât, la cererea
oricărui asemenea sportiv, căruia i s-a refuzat o excepţie terapeutică, AMAD poate reconsidera un asemenea refuz. Dacă AMAD hotărăşte că acordarea sau negarea unei excepţii
terapeutice nu îndeplineşte Standardele Internaţionale pentru excepţii terapeutice, poate
schimba decizia.”
Articolul 13.3. din Cod: Apeluri privind hotărârile de acordare sau de respingere a
unei excepţii terapeutice
„Hotărârile AMAD privind respingerea acordării sau refuzul unei excepţii terapeutice pot fi
atacate la Curtea de Arbitraj pentru Sportivi de la Lausanne (CAS) de către sportivul în cauză
sau de Organizaţia Anti-doping a cărei decizie a fost respinsă. Hotărârile de neacordare a
excepţiilor terapeutice date de către Organizaţiile Anti-doping, hotărâri care, iniţial, nu au fost
respinse de AMAD, pot fi atacate de sportivii de nivel internaţional la CAS, iar de alţi sportivi
la organul de revizie de nivel naţional descris la articolul 13.2.2. Dacă organul de apel de
nivel naţional schimbă hotărârea de refuz a exceptării terapeutice, hotărârea va putea fi
atacată de AMAD la CAS”.

Articolul 14.5. din Cod: Banca de date Clearing House privind controlul doping

AMAD va acţiona ca un clearing house central pentru datele şi rezultatele testărilor
doping în cazul sportivilor de nivel internaţional şi sportivilor de nivel naţional care au fost
incluşi în Eşantionul de testare înregistrat al Organizaţiei Naţionale Anti-doping.
Pentru a uşura coordonarea planificării testelor şi pentru a evita dublările inutile ale

testărilor din partea diferitelor Organizaţii Anti-doping, fiecare Organizaţie Anti-doping va
raporta toate testele efectuate în competiţie şi în afara competiţiei, pentru aceşţi sportivi, la
clearinghouse a AMAD, cât mai curând posibil după realizarea testărilor.
AMAD va face accesibile aceste informaţii pentru sportiv, pentru Federaţia Naţională
a sportivului, Comitetul Naţional Olimpic sau Comitetul Naţional Paralimpic, Organizaţia
Naţională Anti-doping, Federaţia Internaţională şi Comitetul Internaţional Olimpic sau
Comitetul Internaţional Paralimpic. Informaţiile particulare despre un sportiv vor fi
păstrate de AMAD în strictă confidenţialitate. AMAD va publica, cel puţin o dată pe an,
rapoarte statistice cu asemenea informaţii.

Articolul 15.4. din Cod: Recunoaşterea reciprocă
„În conformitate cu dreptul la apel prevăzut la articolul 13, Testarea, excepţiile
terapeutice şi rezultatele audierilor sau alte hotărâri finale date oricărui semnatar, în
concordanţă cu Codul şi în cadrul autorităţii semnatarului, vor fi recunoscute şi respectate de
toţi ceilalţi semnatari. Semnatarii pot recunoaşte acţiuni asemănătoare ale altor organisme
care n-au acceptat Codul, dacă regulamentele acestor organisme sunt în concordanţă cu
Codul”.
3.0. TERMENI ŞI DEFINIŢII
3.1. Termeni definiţi în Cod:
„Organizaţie Anti-doping”: Un semnatar care este responsabil de adoptarea de reguli
pentru iniţierea, implementarea sau punerea în aplicare a oricărei părţi a procesului de
control doping. În această categorie sunt incluse, de exemplu, Comitetul Internaţional
Olimpic, Comitetul Internaţional Paralimpic, organizaţiile care realizează evenimente sportive
şi care efectuează testări în cadrul evenimentelor sportive organizate de ele, AMAD, Federaţiile Internaţionale şi Organizaţiile Naţionale Anti-doping.

„Sportivul”: Pentru scopurile prevăzute de controlul doping, orice persoană care
participă la activitatea sportivă la un nivel internaţional (definit ca atare de fiecare Federaţie
Internaţională) sau la nivel naţional (aşa cum este definit de fiecare Organizaţie Naţională
Anti-doping) şi orice altă persoană care participă la activitatea sportivă la un nivel inferior, dacă este desemnată de Organizaţia Naţională Anti-doping a acelei persoane. Pentru scopuri
referitoare la informarea şi educarea în privinţa activităţii anti-doping, orice persoană care
participă în activitatea sportivă, aflată sub autoritatea unui semnatar, guvern sau a altei
organizaţii sportive care acceptă prevederile Codului.
(Comentarii: Această definiţie stabileşte doar faptul că toţi atleţii de calibru internaţional şi
naţional sunt supuşi regulilor anti-doping formulate în cuprinsul acestui Cod, urmând ca
definirea precisă a nivelului sportiv internaţional şi naţional să se realizeze în cadrul

reglementărilor anti-doping ale Federaţiilor Internaţionale, respectiv ale Organizaţiei
Naţionale Anti-doping. La nivel naţional, reglementările anti-doping adoptate în conformitate
cu prevederile Codului se vor aplica, în caz minim, tuturor persoanelor din echipele naţionale
şi tuturor persoanelor calificate să concureze în orice campionat naţional, la orice disciplină
sportivă. Această definiţie permite, de asemenea, fiecărei Organizaţii Naţionale Anti-doping,
în situaţia în care aceasta consideră ca fiind necesar, să îşi extindă programul de control
doping ţintit asupra sportivilor de calibru naţional şi asupra celorlalţi sportivi. Sportivii de la
toate nivelurile competiţionale vor trebui să beneficieze de informaţii şi educaţie anti-doping.)
„Controlul doping”: Procesul care cuprinde planificarea repartizării testelor, colectarea
şi gestionarea probelor, analiza de laborator, managementul rezultatelor, audierile şi
apelurile.
„Eveniment sportiv”: O serie de competiţii individuale conduse de o singură autoritate
(de exemplu, Jocurile Olimpice, Jocurile Pan-Americane sau Campionatul Mondial FINA).
„În competiţie”: Pentru a se putea face deosebirea dintre testările din timpul
competiţiei şi cele din afara competiţiei, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în regulamentele unei Federaţii Internaţionale sau ale unei alte Organizaţii Anti-doping relevante, un
test efectuat în cadrul competiţiei este un test în care sportivul este selecţionat pentru a fi
testat în legătură cu o anumită competiţie.
,,Sportivi de nivel internaţional”: Sportivii desemnaţi de una sau mai multe Federaţii
Internaţionale, ca făcând parte din Eşantionul înregistrat de testare al unei Federaţii
Internaţionale.
,,Standard Internaţional”: Un standard adoptat de AMAD, pe baza Codului.
Îndeplinirea Standardului Internaţional (spre deosebire de îndeplinirea altui standard, practică
sau procedură alternativă) va fi suficientă pentru a concluziona că procedurile stabilite de
Standardul Internaţional au fost îndeplinite corespunzător.
,,Organizaţie Naţională Anti-doping”: Acea entitate (sau acele entităţi) desemnate
de fiecare ţară ca fiind posesoare ale autorităţii şi responsabilităţii de prim rang în adoptarea
şi implementarea reglementărilor anti-doping, 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 afara competiţiei”: Orice control doping care nu este „În competiţiei”.
„Lista Substanţelor Interzise”: Lista ce denumeşte substanţele şi metodele interzise.
,,Metoda interzisă”: Orice rnetodă calificată astfel în cuprinsul Listei interzise.
,,Substanţa interzisă”: Orice substanţă astfel descrisă în Lista interzisă.

„Eşantionul înregistrat pentru testare”: Totalitatea sportivilor de nivel internaţional
stabiliţi, separat, de fiecare Federaţie Internaţională, precum şi de fiecare Organizaţie
Naţională Anti-doping care sunt subiecţi atât pentru testările din afara competiţiei, cât şi
pentru testările din cadrul acesteia, ca parte a planului de testare al Federaţiilor şi
Organizaţiilor Internaţionale.
,,Semnatari”: Acele instituţii care au semnat Codul şi sunt de acord să îndeplinească
prevederile Codului, inclusiv Comitetul Internaţional Olimpic, Federaţiile Internaţionale,
Comitetul Internaţional Paralimpic, Comitetele Naţionale Olimpice, Comitetele Naţionale
Paralimpice, organizatorii de mari competiţii, Organizaţiile Naţionale Anti-doping şi AMAD.
,,Testarea”: Parte a procesului de control doping ce implică planificarea distribuirii
testelor, recoltarea de probe biologice, manipularea probelor şi transportul de probe biologice
la laborator.
,,AMAD”: Agenţia Mondială Anti-doping .
3.2. Termeni definiţi în Standardul Internaţional pentru “EUT”
Terapeutic: Se referă la tratamentul unei condiţii medicale cu agenţi sau metode
curative; a oferi sau ajuta o vindecare.
EUT: Excepţii pentru Utilizări Terapeutice
CEUT: Comitetul pentru Excepţii Terapeutice este organul desemnat de Organizaţia
Naţională Anti-doping.
CEUT al AMAD: Comitetul pentru Excepţii Terapeutice al AMAD este organismul
desemnat de AMAD.
PARTEA II.

STANDARD PENTRU ACORDAREA EXCEPŢIILOR TERAPEUTICE
4.0. CRITERII PENTRU ACORDAREA UNOR EXCEPŢII DE UZ TERAPEUTIC
O excepţie terapeutică (EUT) poate fi acordată unui sportiv pentru a-i permite utilizarea
unei substanţe interzise sau a unei metode interzise prevăzute în Lista interzisă. O cerere privind o asemenea excepţie EUT implică o revizuire profundă şi sistematică din partea
Comitetului pentru Excepţii Terapeutice (CEUT) constituit corespunzător. Comitetul CEUT va
fi desemnat de o Organizaţie Naţională Anti-doping. O excepţie va fi acordată numai cu
stricta respectare a tuturor criteriilor de mai jos:

(Comentariu: Acest standard se aplică tuturor sportivilor definiţi şi supuşi Codului,
respectiv sportivii fără handicap şi sportivii cu handicap. Acest Standard va fi aplicat în funcţie
de circumstanţele în care se află sportivul. De exemplu, o excepţie potrivită pentru un sportiv

cu un handicap poate fi nepotrivită pentru alţi sportivi.)
4.1.
4.2.
4.3.

Sportivul trebuie să facă o cerere pentru acordarea EUT cu cel puţin 21 de zile înainte
de participarea la o competiţie.
Dacă starea de sănătate a sportivului s-ar înrăutăţi semnificativ, în condiţia în care

substanţa sau metoda interzisă ar fi retrasă din tratament.

Utilizarea excepţiilor terapeutice nu va creşte performanţa mai mult decât revenirea la
starea de sănătate anterioară tratamentului. Utilizarea unor substanţe interzise sau
metode interzise pentru creşterea nivelului scăzut (în mod normal) al unui hormon
endogen nu constituie un argument în favoarea acordării excepţiilor terapeutice.

4.4. Nu există nici o altă alternativă terapeutică rezonabilă la utilizarea de substanţe sau
metode interzise.
4.5. Nu se acordă excepţii terapeutice pentru utilizarea substanţelor şi metodelor interzise în
scopul tratării efectelor provocate de adminstrarea anterioară a unor substanţe din Lista
interzisă.
4.6. Orice EUT acordată de o Organizaţie Anti-doping va fi anulată dacă sportivul:
a) Nu se conformează cu promptitudine la orice cerinţe sau condiţii impuse de Organizaţia Anti-doping care acordă exceptarea.
b) Termenul pentru care a fost acordată EUT a expirat.
c) Sportivul a fost anunţat că EUT a fost retrasă de Organizaţia Naţională Antidoping.

(Comentariu: fiecare excepţie EUT va avea o durată stabilită, conform hotărârii
Comitetului de acordare a excepţiei terapeutice (CEUT). Pot fi cazuri în care o EUT a expirat
sau a fost retrasă, iar substanţa interzisă care a făcut subiectul exceptării să fie încă prezentă
în corpul sportivului. În astfel de cazuri, Organizaţia Anti-doping care gestionează rezultatul
iniţial pozitiv va lua în considerare dacă rezultatul este sau nu consecinţa expirării sau
retragerii EUT.)

4.7. O cerere de excepţie EUT nu va fi luată în considerare pentru o aprobare retroactivă, în
afara cazurilor în care:
a) A fost necesar un tratament de urgenţă sau tratarea unei probleme medicale
acute sau
b) Datorită unor circumstanţe excepţionale, nu a fost timp suficient pentru solicitant
să prezinte, sau pentru comitetul CEUT să examineze, o cerere înainte de controlul doping.

(Comentariu: Nu este permis ca situaţiile în care o urgenţă medicală sau o problemă
medicală acută necesitând administrarea unei substanţe sau metode interzise înainte de a
putea solicita o excepţie EUT, să devină devină o practică obişnuită. De asemenea, nu este
permis ca situaţiile care necesită o examinare de urgenţă a unei cereri pentru acordarea EUT,
ca urmare a unei competiţii iminente, să devină o practică obişnuită. Cu toate acestea,
Organizaţiile Anti-doping care acordă excepţii EUT trebuie să aibă proceduri interne care să
permită rezolvarea unor asemenea situaţii.)

5.0.

CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR

5.1. Solicitantul trebuie să pună la dispoziţie un consimţământ scris pentru transmiterea
tuturor informaţiilor legate de cererea sa tuturor membrilor comitetului CEUT şi, dacă este
cazul, altor experţi medicali sau ştiinţifici independenţi sau întregului personal necesar
încadrat în managementul, revizuirea sau apelarea excepţiilor EUT.
Dacă este necesară asistenţa unor experţi externi independenţi, toate detaliile din cerere
vor fi transmise, fără a se divulga numele sportivului sau medicului implicat în îngrijirea
sportivului. În final, solicitantul trebuie, de asemenea, să-şi dea consimţământul scris
pentru ca deciziile comitetului CEUT să fie transmise şi altor Organizaţii Anti-doping
relevante, conform prevederilor Codului.
5.2. Membrii comitetelor CEUT şi administraţia Organizaţiei Anti-doping implicate îşi vor
desfăşura întreaga lor activitate în strictă conformitate cu principiile confidenţialităţii. Toţi
membri unui comitet CEUT vor semna acorduri de confidenţialitate. În speţă, ei vor
păstra confidenţialitatea următoarelor informaţii:
a)
Orice informaţii şi date medicale furnizate de sportiv şi de medicul (medicii)
implicaţi în îngrijirea sportivului.
b)
Orice amănunt din cerere inclusiv numele medicului (medicilor) implicaţi în cazul
respectiv.
Dacă sportivul doreşte să revoce dreptul CEUT sau Comitetului CEUT al AMAD pentru a
obţine vreo informaţie medicală în numele său, acesta trebuie să-şi înştiinţeze în scris
medicul personal asupra acestui fapt. Drept consecinţă a unei astfel de decizii, sportivul
nu va primi aprobare pentru o EUT sau o reînnoire a unei excepţii EUT existente.
6.0. COMITETELE PENTRU EXCEPŢII TERAPEUTICE (CEUT)
Aceste comitete CEUT vor fi constituite în conformitate cu următoarele directive:
6.1. Comitetele CEUT vor fi alcătuite din cel puţin trei medici cu experienţă în îngrijirea şi
tratamentul sportivilor având cunoştinţe temeinice în medicina clinică şi sportivă. Pentru a
asigura un nivel de independenţă a deciziilor, o majoritate a membrilor CEUT nu
trebuie să aibă nici o responsabilitate oficială în Organizaţia Anti-doping. Toţi
membrii unui CEUT vor semna un acord de conflict de interese. În cazurile privind sportivii cu
handicap, cel puţin unul din membrii acestui comitet trebuie să aibă experienţa specifică în
îngrijirea şi tratamentul sportivilor cu handicap.
6.2. Comitetele CEUT pot include orice expert medical sau expertiză ştiinţifică necesară
pentru examinarea circumstanţelor oricărei cereri adresate unui comitet EUT.
6.3. Comitetul CEUT al AMAD va fi compus conform criteriilor stabilite la articolul 6.1.
Comitetul CEUT al AMAD este stabilit pentru a revizui la propria sa iniţiativă deciziile
CEUT acordate de Organizaţiile Anti-doping. După cum s-a specificat în articolul 4.4 al
Codului, CEUT al AMAD, la cererea sportivilor cărora li s-au respins EUT de către o
Organizaţie Anti-doping, va revizui asemenea decizii având competenţa de a le respinge.

7.0. EXAMINAREA SOLICITĂRILOR PENTRU EXCEPŢII TERAPEUTICE
7.1 O excepţie în scop terapeutic va fi examânată numai după primirea unui formular
complet de cerere, care trebuie să includă toate documentele relevante descrise mai jos
(vezi anexa 1 – formularul EUT). Examinarea cererii se va face în strictă concordanţă cu
principiile strictei confidenţialităţi medicale.
7.2 Formularul/ formularele EUT, după cum este stabilit în anexa 1, poate fi modificat de
către Organizaţiile Anti-doping pentru a include cereri suplimentare de informaţii, dar nu
trebuie exluse nici o secţiune sau nici o parte din model.
7.3 Formularul/formularele EUT poate fi tradus în alte limbi de către Organizaţiile Antidoping, dar traducerea documentului respectiv în engleză sau franceză va fi, în mod
obligatoriu, prezentă.
7.4 Sportivul nu trebuie să facă cererea de solicitare a unei EUT la mai mult de o Organizaţie
Anti-doping. Cererea trebuie să identifice ramura sportivă a acestuia şi, unde este cazul,
disciplina şi poziţia sau rolul specific în echipă.
7.5 Aplicaţia trebuie să menţioneze orice cerere anterioară pentru permisiunea de a foloşi o
substanţa sau metodă interzisă, numele organismului la care s-a trimis cererea şi
hotărârea acelui organism.
7.6 Cererea trebuie să cuprindă fişa medicală detaliată, precum şi rezultatele de la toate exminările speciale, investigaţiile de laborator şi studiile complexe relevante pentru această
cerere.
7.7 Orice investigaţie, examinare sau studiu complex relevant solicitat de CEUT al
Organizaţiei Anti-doping va fi realizat pe cheltuiala solicitantului sau a organului sportiv
competent la nivel naţional.
7.8 Cererea trebuie să includă o declaraţie a unui medic cu o calificare corespunzătoare prin
care se atestă necesitatea utilizării unei substanţe sau metode interzise în tratamentul
sportivului şi să descrie de ce un tratament alternativ permis nu poate, sau nu ar putea fi
folosit pentru tratarea problemei medicale în cauză.
7.9 Va trebui specificată doza, frecvenţa, calea şi durata administrării substanţei sau metodei
interzise.
7.10 Hotărârile CEUT vor fi trimise în scris sportivului de către Organizaţia Anti-doping
relevantă. În cazul în care excepţia EUT a fost acordată unui sportiv înregistrat în
Eşantionul de testare al Organizaţiei Anti-doping, atât sportivul, cât şi AMAD, vor primi în
cel mai scurt timp o copie a aprobării, care va incude informaţii ce arată durata exceptării
şi orice condiţii asociate EUT.

7.11 a. În urma cererii primite de la un sportiv, Comitetul AMAD pentru excepţii terapeutice
(CEUT al AMAD) va putea, aşa cum se specifică în articolul 4.4 din Cod, să anuleze o
hotărâre privind o excepţie EUT luată de o Organizaţie Naţională Anti-doping.
Sportivul va furniza CEUT al AMAD toate informaţiile pentru o EUT, în forma în care
au fost trimise iniţial Oraganizaţiei Anti-doping, însoţite de o taxă de solicitare. Până
la finalizarea procesului de revizie, rămâne în vigoare decizia iniţială. Procesul nu
trebuie să dureze mai mult de 30 de zile de la primirea informaţiei de către AMAD.
b. AMAD se poate implica în revizia acordării unei EUT în orice moment din proprie iniţiativă. CEUT al AMAD va finaliza revizia sa în decurs de 30 de zile.
7.12 Dacă hotărârea privind acordarea unei EUT este anulată în urma revizuirii, anularea nu
se aplică retroactiv şi nu va descalifica rezultatele sportivului în timpul perioadei în care
EUT fusese acordată şi îşi va exercita efectele în termen de 14 zile de la data în care
sportivul a luat cunoştinţă de decizia CEUT al AMAD.
8.0 EXAMINAREA SOLICITĂRILOR UNEI EUT ÎN PROCEDURĂ RESTRÂNSĂ
8.1 Este recunoscut faptul că unele substanţe incluse pe Lista substanţelor interzise sunt
utilizate pentru a trata condiţii medicale frecvent întâlnite la sportivi. În astfel de cazuri, o
solicitare completă, după cum este prezentată detaliat în secţiunea 4 şi secţiunea 7, nu
este necesară. Prin urmare, se va stabili o examinare restrânsă a EUT.
8.2 Substanţele sau metodele interzise care pot fi permise prin această examinare restrânsă
sunt limitate strict la următoarele:
Beta-2 agoniştii (formoterol, salbutamol, salmeterol şi terbutalină) prin inhalare şi
glucocorticosteroizii prin căi nesistemice.
8.3 Pentru a utiliza una din substanţele de mai sus, sportivul va furniza Organizaţiei Antidoping o înştiinţare medicală justificând necesitatea terapeutică. O astfel de înştiinţare
medicală, după cum este prezentată în Anexa 2, va descrie numele substanţei, doza,
modul de administrare şi durata tratamentului.
Diagnosticul şi posibilitatea de a fi aplicate orice teste pentru a stabili acest diagnostic
trebuie incluse (fără rezultate sau detalii).
8.4 Examinarea restrânsă include:
a. Aprobarea pentru utilizarea substanţei interzise ce constituie subiectul examinării
restrânse intră în vigoare la primirea unei cereri complete de către Organizaţia Antidoping. Cererile incomplete trebuie să fie returnate solicitantului.
b. Organizaţia Anti-doping a federaţiei va raporta cu promptitudine FI, FN şi ONAD ale
sportivului (după cum este cazul), precum şi AMAD la primirea cererii din partea
sportivului.
c. O cerere în vederea unei EUT nu va fi luată în considerare pentru aprobare
retroactivă, cu excepţia cazurilor:
– în care a fost necesar un tratament de urgenţă sau dacă a fost necesar tratamentul unei probleme medicale acute, sau
– în care, datorită unor circumstanţe excepţionale, nu a fost destul timp sau nu a

existat ocazia ca solicitantul să transmită, sau ca CEUT să primească cererea
înainte de Controlul Doping.
8.5 a. O revizie de către CEUT sau CEUT al AMAD poate fi iniţiată în orice moment în timpul
duratei EUT.
b. Dacă un sportiv cere o revizie a unei decizii de neacordare a EUT, CEUT al AMAD va
avea competenţa de a preţinde de la sportiv informaţii medicale suplimentare, după
cum se consideră necesar, iar cheltuielile aferente furnizării lor vor fi suportate de
către sportiv.
8.6 O EUT poate fi anulată de către CEUT sau CEUT al AMAD oricând. sportivul, Federaţiile
Internaţionale de care aparţine şi toate Organizaţiile Anti-doping relevante vor fi
înştiinţate imediat.
8.7 Anularea va avea efect imediat după înştiinţarea sportivului privind această decizie.
Oricum, sportivul va avea posibilitatea de a solicita o EUT, sub incidenţa secţiunii 7 (în
procedură normală).
9.0 CLEARINGHOUSE
9.1 Organizaţiilor Anti-doping li se cere să furnizeze către AMAD toate EUT, precum şi tot
suportul de documente prezentat în secţiunea 7.
9.2 În ceea ce priveşte EUT acordate în procedură restrânsă, Organizaţiile Anti-doping vor
furniza către AMAD cererile trimise de sportivi completate sub incidenţa secţiunii 8.
9.3 Clearinghouse va garanta confidenţialitatea strictă a tuturor informaţiilor
medicale.

