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CODUL

Codul este cadrul sistemului anti-

doping, fiind acceptat de către intreaga

mişcare Olimpică, de organizațiile sportive

şi Organizaţiile Naţionale Anti-Doping din

170 de state, prin intermediul Convenţiei
UNESCO impotriva Dopajului in Sport.



Scopul Codului Mondial Anti-Doping este 
protecţia drepturilor sportivului curat



Subiecţii Codului

• sportiv de nivel naţional sau internaţional

• sportiv care participă in competiţie locală

la un nivel care nu te clasează la „nivel
naţional”

• Persoanele implecate în activităţi

recreaţionale sau de fitness



Rolurile şi responsabilităţile sportivului

• Cunoșterea şi respectarea tuturor „principiilor şi

reglementărilor anti-doping aplicabile”.

• Asumarea responsabilităţii pentru ceea ce „ingerezi”

• Disponibilitatea pentru colectarea probelor.

• Informarea personalului medical de interzicerea acestora

la administrarea substanţelor sau metode Interzise.

• Cooperarea cu organizaţiile anti-doping care

investighează incălcări ale reglementărilor Anti-doping



CE ESTE DOPINGUL?

• Falsificarea sau tentativa de falsificare a 

oricărei părți a controlului doping

• Posesia unei substanţe sau metode interzise

• Traficul sau tentativa de traficare a unei 
substanţe sau metode interzise.

• Administrarea sau tentativa de administrare

a unei substanţe sau metode interzise unui 
sportiv.



CE ESTE DOPINGUL?

• Complicitatea (asistarea, incurajarea,ajutarea, 
instigarea, implicarea, acoperirea sau „orice 
alt tip de complicitate”

• Asocierea Interzisă.

• Incălcarea obligațiilor privind localizarea.

• Sustragerea, refuzul sau neprezentarea pentru 
prelevarea probei. 



LISTA INTERZISĂ

1 .Substanţe Interzise oricind (ex.hormoni, beta2 
agonisti etc.)

2. Substanţe interzise pe perioada competiţiei 
(stimulenti, marijuană etc.)

Metode:

• transfuzia de singe 

• injecţii intravenoase in anumite situații.



SCUTIREA DE UZ
TERAPEUTIC (SUT)

• utilizarea substanţei interzise (sau metodei) 

este necesară pentru sănătatea ta; 

• utilizarea acestora nu trebuie să influențeze 

sporirea performanţei, mai mult decit revenirea 

la starea normală de sănătate; 

• nu există o alternativă terapeutică rezonabilă 

decit folosirea substanţei sau metodei 
interzise.



CONSECINŢELE 
INCĂLCĂRILOR REGLEMENTĂRILOR ANTIDOPING

• Descalificarea - pierderea rezultatelor, 

medaliilor, punctelor şi premiului bănesc

• Suspendarea – lipsirea dreptului  de a 
participa nici intr-o competiţie sau activităţi 

sportive ale Federaţiei Internaţionale, 
federaţiilor naţionale membre ale acesteia 
sau cluburilor membre ale acestora.



CONSECINŢELE 
INCĂLCĂRILOR REGLEMENTĂRILOR ANTIDOPING

• CONSECINŢE FINANCIARE

• DEZVĂLUIREA PUBLICĂ OBLIGATORIE

• TERMENUL DE PRESCRIPȚIE

• AUDIERI ŞI APELURI



PROCESUL DE PRELEVARE
A PROBELOR

1. SELECTAREA SPORTIVULUI

2. NOTIFICAREA

3. PREZENTAREA LA STAŢIA DE CONTROL 
DOPING

4. SELECTAREA UNUI VAS DE PRELEVARE

5. PRELEVAREA PROBEI

6. VOLUMUL URINEI



PROCESUL DE PRELEVARE
A PROBELOR

7. DIVIZAREA PROBEI

8. SIGILAREA PROBELOR

9. MĂSURAREA CONCENTRAȚIEI URINEI

10. MĂSURAREA CONCENTRAȚIEI URINEI

11. PROCESUL DE ANALIZARE IN LABORATOR



Mulţumesc pentru atenţie


