SUT- încheiere
Procedurile pentru solicitarea și acordarea unei SUT sunt prezentate
în Standardul Internațional pentru SUT (SISUT) și în Îndrumările
aferente SISUT, publicate de WADA și disponibile pe site-ul acesteia.
Pentru a găsi anumite informații speciﬁce despre SUT, luați legătura
cu FI (federația internațională) sau Agenția Națională Anti-Doping.
Pentru sportivi de reținut:
Declară pe formularul de control doping
medicamentele folosite.
Precizează dacă a fost acordată o SUT.
Păstrează la tine o copie a SUT.
Țineți minte, WADA nu acordă SUT.

anad.gov.ro
contact@anad.gov.ro
facebook.com/anad.gov.ro
Documentele de reglementare ale WADA sunt disponibile pe
site-ul Agenției. Materialele pe care WADA le furnizează pe
platforma sa ADEL sunt destinate numai în scopuri
educaționale și informaționale. Orice conținut sau limbă
utilizată în cuprinsul materialelor ADEL nu pot înlocui
dispozițiile Codului Mondial Anti-Doping și/sau ale
standardelor internaționale.
ADEL și cursurile sale de educație și resursele de informare
sunt gestionate de WADA și publicate de WADA în limba
engleză, ca un minim.
În orice caz de discrepanțe între versiunea în limba engleză
sau orice versiune sponsorizată de o organizație anti-doping,
versiunea în limba engleză va prevala.

Scutiri pentru Uz
Terapeutic
Scurtă prezentare
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Scutiri pentru Uz Terapeutic

Ce?
Sportivii pot avea o boală sau o afecțiune medicală care
necesită un anumit medicament. Dacă acest medicament
conține o substanță interzisă (una care apare pe Lista
Interzisă), este posibil să ﬁe necesar să se solicite o
scutire pentru uz terapeutic (SUT). Acest lucru oferă
sportivului o scutire pentru a lua medicamentul, în timp
ce concurează în activități sportive.

Scutiri pentru Uz Terapeutic

Procedura de solicitare SUT
1

De ce?

SUT reprezintă garanția că sportivii pot
obține tratament adecvat pentru o afecțiune
medicală documentată – chiar dacă acel
tratament include o substanță sau metodă
interzisă.
În timp ce protejează sportivii curați,
permițând competiția în condiții de
concurență echitabile, procedura SUT
permite evitarea riscurilor sau a sancțiunilor.

• Spor vii de nivel național: trebuie să contacteze
Agenția Națională An -Doping (ANAD)

• Spor vii de nivel internațional: trebuie să contacteze
federația internațională relevantă (FI)

• La o compe ție majoră: trebuie să contacteze
organizatorul evenimentului major (OEM)
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Medicul spor vului completează formularul de solicitare
a SUT. Apoi, spor vul îl trimite la OAD relevantă.
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Odată ce a fost solicitată o SUT, o comisie de experți
(Comitetul pentru SUT) aleși de OAD analizează solicitarea
pentru SUT și va acorda o SUT dacă sunt îndeplinite
următoarele criterii:

Cine?
Orice sportiv care poate ﬁ supus testării
(controlului doping) trebuie să obțină o
SUT dacă ia o substanță interzisă sau dacă
folosește o metodă interzisă. Toate
informațiile distribuite într-o cerere
pentru SUT rămân strict conﬁdențiale.

a) Substanța sau metoda interzisă este necesară pentru a
trata afecțiunea medicală diagnos cată.
b) Substanța nu sporește performanța, ci doar readuce
spor vul la starea normală de sănătate.
c) Nu există un alt tratament alterna v rezonabil, permis
care să poată ﬁ folosit.

Când?
Cererea pentru SUT trebuie înaintată cât
mai repede posibil.
Pentru substanțele interzise doar în
competiție, sportivii trebuie să solicite o
SUT cu cel puțin 30 de zile înainte de
următoarea competiție la care participă,
cu excepția situațiilor de urgență sau
excepționale. În aceste cazuri, SUT poate
ﬁ solicitată retroactiv.

Spor vul trebuie să veriﬁce site-ul organizației an doping (OAD) relevante, pentru a obține un formular de
solicitare a unei SUT.
Nu sunteți siguri la ce organizație trebuie să caute
spor vul formularul pentru SUT?

d) Necesitatea de a folosi substanța sau metoda interzisă
nu se datorează u lizării prealabile a substanței sau
metodei interzise fără a deține o SUT validă.
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OAD transmite dacă o SUT a fost aprobată – as el încât
spor vul deține o scu re pentru a folosi medicația
solicitată, con nuând să par cipe la compe ții spor ve.
Dacă o SUT este respinsă (SUT nu a fost aprobată)
spor vul va ﬁ informat în legătură cu mo vele respingerii.
Spor vii au dreptul de a formula apel împotriva deciziei.
Contactați OAD pentru a aﬂa cum trebuie să procedați.
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