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SE ACORDĂ SUT DACĂ:

CE TREBUIE SĂ ŞTII DESPRE SUT?

O scutire pentru uz terapeutic (SUT) îţi
permite să utilizezi pentru tratarea unor stări
patologice, la recomandarea medicului,
substanţe şi/sau metode interzise.
Poţi solicita SUT în orice moment, dar
dacă urmează să participi la o competiţie,
trebuie să soliciţi SUT cu cel puţin 30 de zile
înainte de începerea acesteia.

CUI TREBUIE SĂ SOLICIŢI
ACORDAREA SUT?

Federaţiei internaţionale de
specialitate - dacă ai fost înştiinţat de către
aceasta că ești inclus în lotul său de testare
înregistrat sau dacă urmează să participi la o
anumită competiţie internaţională;
ANAD - dacă ești sportiv de nivel naţional,
chiar dacă nu ai fost înștiințat că eşti inclus în
lotul de testare înregistrat al Agenţiei.

CE TREBUIE SĂ CONŢINĂ
DOSARUL PENTRU
OBŢINEREA SUT?

1. Formularul SUT completat şi semnat de
tine şi de medicul care ţi-a recomandat
tratamentul. Poţi obţine acest formular de la
sediul ANAD sau de pe site-ul Agenţiei:
http://anad.gov.ro/web/formular-scutire-pentruuz-terapeutic/

1. Starea ta de sănătate s-ar putea
înrăutăţi semnificativ în cazul în care
substanţa şi/sau metoda interzisă nu ar fi
utilizată în tratamentul unei afecţiuni
medicale acute sau cronice.
2. Utilizarea substanţei şi/sau metodei
interzise, pentru care ai solicitat acordarea
SUT, nu va îmbunătăţi performanţa ta
sportivă, ci va asigura doar revenirea la
starea de sănătate iniţială.
3. Nu există o alternativă terapeutică
rezonabilă la utilizarea unei substanţe şi/sau
metode interzise.

NU SE ACORDĂ SUT:
2. Istoricul medical detaliat.
3. Rezultatele tuturor examinărilor speciale,
investigaţiilor de laborator şi radiografiile
relevante pentru a justifica solicitarea unei
SUT.

1. Pentru utilizarea unor substanţe
şi/sau metode interzise în scopul tratării
efectelor provocate de administrarea
anterioară a unor substanţe din Lista
Interzisă.
2. Pentru utilizarea unor substanţe şi/sau
metode interzise în scopul creşterii nivelului
scăzut (în mod natural) al unui hormon
endogen.

Comisia de acordare
a SUT avizează dosarul
şi emite decizia

Sportivul*/medicul solicită
formularul SUT de la ANAD

Sportivul împreună cu medicul
completează formularul SUT
şi întocmesc dosarul

* sportivul de nivel naţional care nu participă la anumite competiţii
internaţionale pentru care trebuie să solicite SUT la federaţia internaţională

Preşedintele
ANAD aprobă
decizia

ANAD transmite
decizia sportivului

ANAD raportează prin ADAMS scutirile acordate sportivilor

SUT SE ANULEAZĂ DACĂ:

1. Nu te conformezi oricărei cerinţe sau
condiţii impuse de ANAD sau federaţia
internaţională de specialitate care ţi-a
acordat SUT.
2. Termenul de acordare a SUT a expirat.
3. Ai fost anunţat că SUT a fost retrasă de
ANAD sau federaţia internaţională de
specialitate care ţi-a acordat SUT.
4. Proba ta de urină conţine un diuretic în
asociere cu o substanţă interzisă la
nivelul pragului de infracţiune sau sub
prag.

CE TREBUIE SĂ ŞTII
DACĂ AI ASTM?

Utilizarea prin inhalare de terbutalină
este interzisă şi necesită SUT.
În cazul astmului, SUT se acordă pe
viaţă, cu obligativitatea reevaluării
anuale de către un medic specialist
pneumofiziolog.
În cazul B.I.E. (Bronhoconstricţie indusă
de efort) durata de valabilitate a SUT
depinde de simptome.

5. Decizia de acordare a SUT a fost
anulată de WADA sau CAS.

Orice investigaţie suplimentară
solicitată de Comisia de acordare a SUT se
va realiza pe cheltuiala sportivului, a
federaţiei, a ligii sau a clubului!!!

Deciziile Comisiei de acordare
a SUT au caracter administrativ
autentificând utilizarea substanţelor şi/sau
metodelor interzise în sport şi nu reprezintă,
sub nicio formă, o prescripţie medicală sau
o interdicţie!!!

DACĂ AI O PROBLEMĂ MEDICALĂ
sau
PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE
SUT, NU EZITA SĂ CONTACTEZI
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING!
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