Aprobat de către Comitetul Executiv al FMF
prin hotărârea nr.19 din 09 iunie 2017

REGULAMENTUL ANTI-DOPING
PREAMBUL
Federaţia Moldovenească de Fotbal (FMF) este împotriva dopajului în sport. Astfel FMF a
introdus controlul antidoping în fotbalul moldovenesc pentru a garanta că rezultatele meciurilor
din competiţiile sale la nivel naţional reflectă în mod obiectiv raportul de forţe de pe teren.
Lupta împotriva dopajului se articulează în jurul a trei obiective fundamentale :
a) salvarea eticii sportive ;
b) protecţia integrităţii fizice şi psihice ale jucătorilor;
c) menţinerea echităţii sportive pentru toţi jucătorii.
FMF prin intermediul Comitetului Medical îşi asumă responsabilitatea în domeniul luptei
împotriva dopajului prin aplicarea dispoziţiilor riguroase antidoping, colectarea continuă a datelor,
efectuarea şi susţinerea activităţilor de control antidoping.
Comitetul Medical FMF este competent împreună cu Agenţia Naţională Antidoping din
Republica Moldova pentru efectuarea controalelor de dopaj în orice competiţie organizată de către
FMF şi în afara competiţiilor, precum şi pentru aprobarea cererilor de autorizare de utilizare a
medicamentelor în scopuri terapeutice (AUT). Comitetul Medical al FMF gestionează şi
administrează controalelor de dopaj, evaluaiază şi aprobă AUT, coordonează activităţile
responsabililor de control de dopaj, colaborează cu Agenţia Naţională Antidoping are şi alte
competenţă conform regulamentului propriu de activitate.
Strategia FMF constă în axarea tuturor deciziilor şi regulamentelor pe particularităţile
jocului, proba ştiinţifică şi analiza statisticilor validate despre dopaj. La decizia Comitetului
medical la meciuri din competiţiile FMF, se trag la sorţi doi jucători din echipă şi supuşi controlului
antidoping.
FMF acceptă Codul mondial antidoping şi a introdus dispoziţii ale acestui cod în
Regulamentul antidoping al FMF (numit în continuare « prezentul regulament »).
Astfel, pentru orice problemă ce vizează interpretarea acestui regulament, trebuie de făcut
apel la comentariile care adnotează diferite dispoziţii ale Codului mondial antidoping şi
Standardele internaţionale de control.
Substantivele utilizate la genul masculin generic pot face referinţă la jucători, medici şi
responsabilii de controlul de dopaj şi se aplică în egală măsură la bărbaţi şi la femei. Orice
menţiune făcută mai jos de către organele competente ale FMF are aceeaşi valoare pentru instanţa
competentă din cadrul federaţiei.
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I : IMPORTANŢA REGULAMENTULUI ANTIDOPING FMF ŞI OBLIGAŢIILE
Articolul 1 Importanţa Regulamentului antidoping FMF
1. Regulamentul dat se aplică pentru FMF, asociaţiile sale membre, precum şi jucătorilor,
cluburilor, oricărei persoane care îi asistă pe jucători, arbitri, oficiali şi orice altă persoană care
participă la activităţi, la meciuri sau la competiţiile organizate de către FMF conform acordului
acestora, aderării, afilierii, autorizării, acreditării sau participării acestora.
2. Regulamentul dat se aplică tuturor controalelor de dopaj ce ţin de competenţa FMF.
Articolul 2 Obligaţiile asociaţiilor membre
1. Toate asociaţiile trebuie să se conformeze regulamentului dat care trebuie să fie inclus, în mod
direct sau prin trimitere, în propriul lor regulament.
2. Toate asociaţiile membre în special cluburile de fotbal trebuie să se conformeze regulamentului
dat prin semnarea « Declaraţiei de aderare la controalele de dopaj ».
3. Regulamentul fiecărei asociaţii trebuie să indice că Regulamentul antidoping FMF este
obligatoriu pentru fiecare jucător, club, persoană ce asistă jucătorul, oficial sau orice altă persoană
ce ţine de competenţa asociaţiei.
4. FMF este în drept să colecteze eşantioanele pentru controlul de dopaj în cadrul competiţiilor
naţionale, să organizeze controale în afara competiţiei, precum şi să supravegheze ca orice control
efectuat pentru jucătorii săi la nivel naţional şi gestionarea rezultatelor acestor controale să
corespundă acestui regulament.
5. FMF poate delega, în bază de contract, unele din aceste responsabilităţi către Agenţia Naţională
Antidoping.
Articolul 3 Obligaţiile speciale ale jucătorilor şi echipelor
1. Jucătorii şi orice altă persoană, organizaţie sau entitate trebuie să ştie ce constituie o încălcare a
unei reguli antidoping şi să cunoască substanţele şi metodele incluse în lista interdicţiilor.
2. Jucătorii trebuie să se supună controalelor de dopaj menţionate în capitolul VI. Fiecare jucător
numit pentru a trece un control de dopaj ţintă sau aleatoriu, efectuat de către un responsabil oficial,
trebuie să furnizeze un eşantion de urină şi, la cerere, un eşantion de sânge, şi să coopereze cu
responsabilul oficial în special să se supună oricărui control medical pe care acesta din urmă îl
consideră necesar.
3. Obligaţiile jucătorului sunt anume :
a) să fie asistat de către un medic din echipă sau de către un alt reprezentant şi, dacă este necesar,
de un traducător;
b) să fie informat şi să ceară informaţii suplimentare referitoare la procedura de colectare a
eşantioanelor.
4. Obligaţiile jucătorului sunt anume :
a) de a rămâne în permanenţă sub supravegherea directă a responsabilului de control de dopaj a
FMF sau a persoanei care îl însoţeşte şi anume, din momentul notificării controlului până la
furnizarea eşantionului ;
b) să se conformeze procedurilor de recoltare a eşantioanelor (jucătorul trebuie să fie informat
despre consecinţele care pot apărea în cazul încălcării acestei obligaţii) ;
c) să se prezinte imediat la un control, cu excepţia unui motiv ce justifică întârzierea.
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5. Orice jucător / echipă identificată ca aparţinând unui grup ţintă de jucători supuşi controalelor,
trebuie să transmită informaţii despre localizarea geografică. Jucătorii pot să delege unui
reprezentant al echipei menţionate obligaţiile referitoare la localizare.
Articolul 4 Competenţele FMF în materie de controale
1. FMF are competenţe în materie de controale asupra tuturor jucătorilor şi cluburilor membre
afiliate sau care participă la orice meci sau competiţie organizată de FMF.
2. FMF fixează controalele pe care le realizează în conformitate cu regulamentul dat, pe de o parte,
pentru jucătorii care fac parte din grupul ţintă supuşi controalelor, şi, pe de altă parte, pentru
jucătorii care participă sau care se pregătesc să participe la meciurile sau la competiţiile organizate
de către FMF.
II : DEFINIŢII
Dopajul este strict interzis conform acestui regulament. Se înţelege prin dopaj ocurenţa uneia sau
mai multor încălcări a regulilor antidoping enumerate în capitolul III.
III : ÎNCĂLCAREA REGULILOR ANTIDOPING
Următoarele cazuri constituie încălcări are regulilor antidoping :
Articolul 5 Prezenţa unei substanţe interzise
1. Fiecare jucător trebuie să se asigure că nici o substanţă interzisă să nu pătrundă în organismul
său. Jucătorii sunt responsabili pentru orice substanţă interzisă sau metaboliţii acesteia sau
indicatorii acesteia a căror prezenţă este atestată în eşantioanele lor. Prin urmare, nu este necesar
de a dovedi intenţia, neglijenţa sau utilizarea conştientă de către jucător pentru a stabili o încălcare
a regulilor antidoping în conformitate cu acest Articol.
2. Încălcarea unei reguli antidoping conform acestui Articol, este stabilită în următoarele cazuri :
prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor sau a indicatorilor acesteia în eşantionul A al
jucătorului, atunci când jucătorul renunţă la analiza eşantionului B şi eşantionul B nu este analizat;
sau atunci când eşantionul B este analizat, analiza este confirmată de eşantionul B, precum că se
atestă prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor sau a indicatorilor acesteia în eşantionul
A al jucătorului.
3. Cu excepţia substanţelor pentru care o limită cantitativă este precizată în Lista interdicţiilor ,
prezenţa oricărei cantităţi de substanţă interzisă sau a metaboliţilor sau indicatorilor acesteia în
eşantionul furnizat de către jucător constituie o încălcare a regulilor antidoping.
4. Ca excepţie la regula generală din acest Articol, Lista interdicţiilor sau standardele internaţionale
pot să prevadă criterii de apreciere speciale în cazul substanţelor interzise care pot fi de asemenea
produse pe cale endogenă.
Articolul 6 Utilizarea sau tentativa de utilizare a unei substanţe sau metode interzise
1. Fiecare jucător trebuie să se asigure că nici o substanţă interzisă nu va pătrunde în organismul
său.
Prin urmare, nu este necesar de a dovedi intenţia, neglijenţa sau utilizarea conştientă de către
jucător pentru a stabili o încălcare a regulilor antidoping din cauza utilizării unei substanţe sau
metode interzise.
2. Reuşita sau eşecul utilizării sau tentativei de utilizare a unei substanţe sau metode interzise nu
sunt determinante. Utilizarea sau tentativa de utilizare a unei substanţe sau metode interzise este
suficientă pentru ca aceasta să fie considerată ca încălcare a regulilor antidoping.
Articolul 7 Refuzul de a se supune sau absenţa de la colectarea eşantioanelor
Refuzul de a se supune sau absenţa de la colectarea eşantioanelor, în urma notificării primite în
conformitate cu regulile antidoping în vigoare, fără o justificarea valabilă sau faptul de a se eschiva
de la o colectare a eşantioanelor.
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Articolul 8 Încălcarea obligaţiei de tansmitere a informaţiei despre localizarea geografică
sau controalele ratate
Încălcarea condiţiilor prevăzute referitoare la disponibilitatea jucătorilor pentru controale în afara
competiţiei aceasta vizează şi încălcarea obligaţiei de transmitere a informaţiei despre localizarea
geografică, precum şi controalele ratate. Ratarea a trei controale sau încălcarea obligaţiei de
transmitere a informaţiei despre localizarea geografică pe o perioadă de optsprezece luni constituie
o încălcare a regulilor antidoping.
Articolul 9 Falsificarea
Falsificarea sau tentativa de falsificare a oricărui element al controlului de dopaj.
Articolul 10 Posesia substanţelor sau metodelor interzise
1. Dacă un jucător în competiţie se află în posesia unei metode sau substanţe interzise, sau dacă un
jucător în afara competiţiei este în posesia unei metode sau substanţe interzise, cu excepţia
cazurilor când jucătorul demonstrează că acest fapt reiese din o autorizare de utilizare în scopuri
terapeutice acordată în conformitate cu Articolul 17 sau dacă furnizează orice altă justificare
acceptabilă.
2. Dacă o persoană ce asistă un jucător în competiţie se află în posesia unei metode sau substanţe
interzise, sau dacă persoană ce asistă un jucător în afara competiţiei se află în posesia unei metode
sau substanţe interzise, care are legătură cu jucătorul, cu o competiţie sau cu un antrenament, cu
excepţia cazurilor când această persoană demonstrează că acest fapt reiese din o autorizare de
utilizare în scopuri terapeutice acordată în conformitate cu Articolul17 sau dacă furnizează orice
altă justificare acceptabilă.
Articolul 11 Traficul
Traficul sau orice tentativă de trafic cu orice substanţă sau metodă interzisă.
Articolul 12 Administrarea unei substanţe sau a unei metode interzise
Administrarea sau tentativa de administrare a unei substanţe sau a unei metode interzise unui
jucător în competiţie sau administrarea sau tentativa de administrare a unei substanţe sau a unei
metode interzise în afara competiţiei unui jucător în afara competiţiei, sau asistenţa, incitarea,
contribuţia, disimularea sau orice altă formă de complicitate care implică încălcarea sau orice altă
tentativă de încălcare a unei reguli antidoping.
IV : PROBA DE DOPING
Articolul 13 Indicele şi gradul de culpabilitate
1. FMF este responsabilă pentru găsirea probelor şi pentru stabilirea încălcării unei reguli
antidoping. În conformitate cu gradul de culpabilitate, FMF este obligată să stabilească încălcarea
regulilor antidoping la cererea Comisiei de competiţii, care va aprecia gravitatea prezumţiei. În
toate cazurile, gradul de culpabilitate, trebuie să fie mult mai important decît o simplă superioritate
a probabilităţilor, dar mai mică decît o orice probă în afara oricăror dubii simple.
2. Atunci cînd regulamentul dat impune unui jucător sau oricărei alte persoane bănuită că a comis
o încălcare a regulilor antidoping, sarcina de a respinge prezumţia sau să stabilească circumstanţe
sau fapte specifice, gradul de culpabilitate este stabilit de către superioritatea probabilităţilor, cu
excepţia cazurilor prevăzute în articolele 47.1 şi 51, atunci cînd jucătorul trebuie să corespundă
unui indice de culpabilitate mai înalt.
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Articolul 14 Stabilirea faptelor şi a prezumţiilor
Faptele legate de încălcarea regulilor antidoping pot fi stabilite prin orice mijloc fiabil, precum şi
mărturiile. În caz de dopaj, vor fi aplicate regulile următoare referitoare la probe:
1. Laboratoarele acreditate de către AMA trebuie să facă analizele eşantioanelor şi să respecte
procedurile lanţului de securitate conform Standardului internaţional pentru laboratoare.
Jucătorul sau o altă persoană va putea ataca această prezumţie prin demonstrarea existenţei unei
diferenţe la nivel de Standardul internaţional pentru laboratoare, ceea ce ar fi putut cauza, în mod
rezonabil, rezultatul anormal al analizei.
Dacă jucătorul sau altă persoană reuşeşte să respingă prezumţia demonstrând existenţa unei
diferenţe în raport cu standardul internaţional, ceea ce ar fi putut cauza, în mod rezonabil,
rezultatul anormal al analizei, atunci FMF trebuie să demonstreze că această diferenţă nu este la
originea rezultatului anormal a analizei.
2. Orice diferenţă în raport cu alte standarde internaţionale sau alte reguli sau principii antidoping
care nu au înregistrat un rezultat anormal al analizei şi nici alte încălcări ale regulilor antidoping,
nu va contribui la declararea rezultatelor iniţiale ca nevalabile.
Dacă jucătorul sau orice altă persoană stabileşte că există o divergenţă în raport cu un alt standard
internaţional sau altă regulă sau principiu antidoping şi care ar fi putut cauza un rezultat anormal
al analizei constatat sau o altă încălcare a regulilor antidoping FMF, atunci FMF trebuie să
dovedească că această diferenţă nu este la originea rezultatului anormal al analizei sau a faptelor
ce au stat la baza încălcării regulilor antidoping.

3. Faptele stabilite prin decizia unei instanţe comp competent care nu constituie obiectul unui apel
în curs constituie o dovadă sigură împotriva jucătorului sau a altei persoane vizate de către decizie,
cu excepţia cazului când jucătorul sau cealaltă persoană pot dovedi că decizia dată încalcă
principiile de justiţie naturală.
V: LISTA INTERDICŢIILOR ŞI AUTORIZĂRILOR DE UTILIZARE ÎN SCOPURI
TERAPEUTICE
Articolul 15 Lista interdicţiilor
1. Regulamentul antidoping al FMF conţine Lista interdicţiilor (Anexa B) care trebuie să fie
publicată anual.
2. Cu excepţia indicaţiilor contrare din Lista interdicţiilor şi / sau ale actualizărilor acesteia, Lista
interdicţiilor şi actualizările ei vor intra în vigoare conform termenilor din acest regulament, adică
după trei luni de la publicarea lor de către Asociaţia Mondială Antidoping (AMA) fără nici o
formalitate necesară din partea FMF.
3. Decizia AMA de a include substanţe şi metode interzise în Lista interdicţiilor şi clasificarea
substanţelor în clase speciale în Lista interdicţiilor este finală şi nu poate fi obiectul unui apel făcut
de către un jucător sau orice altă persoană care doreşte să invoce că substanţa sau metoda nu este
un agent mascant, nu are posibilitatea de a ameliora performanţa sportivă, nu prezintă nici un risc
pentru sănătate sau nu contravine spiritului sportiv.
Articolul 16 Substanţele specificate
În scopul aplicării condiţiilor prevăzute în capitolul IX, toate substanţele interzise sunt „substanţe
specificate”, cu excepţia substanţelor ce aparţin claselor de agenţi anabolizanţi, hormonilor,
precum şi stimulenţilor şi antagoniştilot hormonali şi modulatori identificaţi ca atare în Lista
interdicţiilor. Metodele interzise nu sunt substanţe specificate.
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Articolul 17 Autorizările de utilizare în scopuri terapeutice
1. Orice jucător care consultă un medic şi căruia îi este prescris un medicament sau un tratament
în scopuri terapeutice trebuie să se informeze pentru a şti dacă recomandările primite conţin
substanţe sau metode interzise. Dacă acestea conţin asemenea substanţe, jucătorul trebuie să ceară
un tratament alternativ.
2. Dacă nu există tratament alternativ terapeutic autorizat, jucătorul, a cărui stare patologică atestă
necesitatea utilizării unei substanţe interzise sau a unei metode interzise, trebuie să obţină în
prealabil o autorizare de utilizare în scopuri terapeutice (AUT). O asemenea autorizare va fi
acordată doar în cazurile clare şi incontestabile şi cu condiţia ca jucătorul să nu aibă nici un avantaj
concurenţial din folosirea acestor medicamente.
3. Modalitatea de depune a cererilor şi de aprobarea AUT corespunde strict procedurii descrise în
Standardele internaţionale de control ale AMA, Agenţia Naţională Antidoping din R.M. şi politica
referitoare la AUT pe care o are FMF.
4. Jucătorii pot să obţină o AUT doar în conformitate cu regulile FMF. FMF publică o listă a
competiţiilor pentru care o AUT eliberată de către FMF este necesară. AUT acordate de către FMF
conform acestor reguli trebuie să fie aduse la cunoştinţa asociaţiei jucătorului, AMA şi Agenţiei
Naţionale Antidoping.
5. Jucătorii care au fost identificaţi ca aparţinând grupului ţintă naţional de jucători supuşi
controalelor sau incluşi într-un asemenea grup, trebuie să obţină o AUT din partea Agenţiei
Naţionale Antidoping din R.M. sau din partea organismului numit de către FMF pentru a acorda
AUT sau care este competent pentru a acorda AUT pe teritoriul R.M.
În toate cazurile, FMF neapărat va informa imediat FIFA,UEFA şi AMA despre acordarea unei
AUT conform acestui regulament.
VI : CONTROALELE
Articolul 18 Reguli generale de control
1. Conform regulamentului dat, fiecare jucător poate fi supus controalelor de către FMF sau de
către Agenţia Naţională Antidoping, în competiţie în timpul meciurilor pe care acesta le dispută
sau în afara competiţiei în orice moment şi în orice loc. Controalele includ analiza sângelui şi a
urinei.
2. În cadrul autorităţii sale juridice şi în conformitate cu regulamentul dat, FMF poate delega
controalele oricărei asociaţii, agenţii guvernamentale, organizaţii naţionale antidoping, AMA sau
orice a treia persoană pe care FMF o consideră calificată pentru aşa ceva. În aşa caz, orice menţiune
făcută de către Comitetul Medical al FMF sau de către responsabilul de control de dopaj al FMF
este valabilă şi pentru partea sau persoana mandatată.
3. O singură şi unică organizaţie va fi responsabilă pentru iniţierea şi realizarea controalelor în
timpul competiţiei. În cadrul manifestaţiilor internaţionale, colectarea eşantioanelor trebuie să fie
realizată de către organizaţia internaţională sub egida căreia se desfăşoară meciul / competiţia.
Pentru competiţiile naţionale, colectarea eşantioanelor va fi realizată de către Agenţia Naţională
Antidoping din R.M.
Dacă o organizaţie antidoping nu este responsabilă pentru realizarea controalelor în timpul
unei competiţii, dar este autorizată să efectueze controale suplimentare în timpul perioadei
competiţiei, ea va trebui să contacteze mai întâi FMF pentru a obţine permisiunea respectivă. Dacă
organizaţia antidoping nu este satisfăcută de răspunsul FMF, ea poate cere permisiune la AMA
pentru a efectua controale suplimentare şi pentru a determina modul de coordonare a acestor
controale suplimentare. AMA va aproba aceste controale doar după ce va consulta în prealabil şi
în mod serios FMF.
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În plus, organizaţiile următoare sunt responsabile pentru iniţierea şi realizarea controalelor în afara
competiţiei :
a) AMA ;
b) Agenţia Naţională Antidoping.
4. Controalele individuale ale jucătorilor trebuie să fie efectuate fără notificare prealabilă. Pentru
controalele în timpul competiţiei, selectarea jucătorilor va fi efectuată din timp, dar va fi secretă
până la înştiinţarea acestora.
Articolul 19 Planificarea şi repartizarea controalelor
1. Comitetul Medical al FMF în colaborare cu Agenţia Naţională Antidoping elaborează o
planificare a repartizării controalelor pentru controlul eficace în timpul şi în afara competiţiilor a
tuturor jucătorilor ce ţin de competenţa FMF.
2. Elaborînd palnificarea repartizării controalelor, Comitetul Medical al FMF examinează riscul
de dopaj în fotbal bazîndu-se pe :
a) testele pozitive şi substaneţele respective detectate inventariate în baza de date a FMF în materie
de control de dopaj;
b) statisticile AMA, Agenţiei Naţionale Antidoping ;
c) istoria dopajului în fotbal ;
d) calendarul competiţiilor, incluse şi cele intersezon;
e) numărul de jucători;
f) exigenţele fizice ale fotbalului; şi
g) rezultatele cercetării.
3. În plus, se va lua în consideraţie programul naţional de luptă împotriva dopajului şi rezultatelor
ciclurilor precedente de repartizare a controalelor. Pe baza acestui examen periodic, planificarea
este actualizată dacă este necesar, în special cea referitoare la avantajele controalelor în afara şi în
timpul competiţiei în domeniul fotbalului.
4. Momentul ales pentru controalele şi numărul de colectări de eşantioane sunt determinate în
funcţie de tipul colectării, precum şi de colectările de sînge şi de urină în afara şi în timpul
competiţiei, pentru a exercita o descurajare mai mare şi pentru a detecta mai bine dopajul în fotbal.
5. Persoanele care îi asistă pe jucători şi / sau susceptibile de a fi implicate într-un conflict de
interese nu trebuie să fie asociate la planificarea repartizării controalelor jucătorilor lor şi nici la
procedura de selectare a jucătorilor pentru controale.
6. Comitetul Medical al FMF va completa un registru de date referitoare la planificarea repartizării
controalelor pentru a coordona activităţile de control cu cele ale Agenţiei Naţionale Antidoping.
7. Lanţul de securitate a eşantioanelor trebuie să garanteze că eşantioanele şi formularele de
documentare respective sosesc împreună la laborator.
Articolul 20 Selectarea jucătorilor pentru controale
1. Comitetul Medical al FMF realizează planificarea de repartizare a controalelor prin
selecţionarea jucătorilor pentru colectarea eşantioanelor conform metodelor de selectare aleatorie
sau pentru controalele ţintă, în dependenţă de caz.
2. Controlul ţintă se bazează pe evaluarea inteligentă a riscurilor de dopaj şi pe utilizarea cea mai
eficace a resurselor pentru a maximiza detectarea dopajului şi a efectului de descurajare. În fotbal,
în calitate de sport de echipă, controalele ţintă au ca obiectiv să identifice practicarea dopajului
sistemic într-o echipă. Dacă mai mult de un singur jucător dintr-o echipă au fost depistaţi pozitiv,
toţi jucătorii echipei sunt supuşi unui control ţintă. Controalele ţintă pot fi realizate individual în
cazul unui comportament cu o prezumţie de dopaj, parametri biologici anormali (parametri
sangvini, profiluri steroidiene, etc.), rănire, lipsa repetată de transmitere a informaţiei despre
localizarea geografică, de antecedente de control şi de reabilitare a jucătorului pe perioada unei
perioade de suspendare.
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3. Controalele simple trebuie să fie determinate prin selecţie aleatorie conform procedurii de
control de dopaj al FMF. În timpul competiţiei, Comitetul Medical al FMF responsabil de controlul
de dopaj este autorizat să selecţioneze jucătorii suplimentari pentru colectarea eşantioanelor, de
exemplu dacă comportamentul acestora indică o prezumţie de dopaj. În afara competiţiei,
responsabilul de controlul de dopaj trebuie să respecte instrucţiunile referitoare la selectarea
jucătorului / jucătorilor conform formularului de autorizare respectiv al Comitetului Medical al
FMF.
Articolul 21 Persoanele responsabile de colectarea eşantioanelor : responsabilul de controlul
de dopaj al FMF, asistenţii, escortele
1. Comitetul Medical FMF şi comisia de organizare a competiţiei respective trebuie să numească
un responsabil de controlul de dopaj FMF acreditat pentru a realiza controale în timpul competiţiei
în cadrul meciurilor respective.
2. Comitetul Medical al FMF în colaborare cu Agenţia Naţională Antidoping va numi responsabilii
de controlul de dopaj al FMF competenţi pentru realizarea controalelor de dopaj în afara
competiţiei aşa cum sunt definite în planificarea de repartizare a controalelor.
3. Responsabilul de controlul de dopaj al FMF trebuie să fie medic. El trebuie să aibă o formare
specifică pentru responsabilul de control de dopaj al FMF. El va fi responsabil de totalitatea
procedurii de control de dopaj, precum şi colectarea eşantioanelor de sînge, trimiterea imediată a
eşantioanelor de urină la laboratorul numit şi copiile formularelor vor fi trimise la FMF. FMF va
furniza echipamentul necesar pentru realizarea controalelor.
4. Comitetul Medical al FMF poate în egală măsură să numească, dacă este necesar, unul sau mai
mulţi asistenţi responsabili pentru controlul de dopaj, de exemplu în timpul meciurilor duble. În
plus, responsabilul de controlul de dopaj al FMF trebuie să fie asistat de escortă.
5. Responsabilul de controlul de dopaj al FMF poate delega asistentului său executarea procedurii
de colectare a eşantioanelor de urină sau o parte din aceasta. Procedura de colectare a eşantionului
de sînge poate fi delegată unui asistent doar dacă acesta este medic. În caz de delegare a executării
procedurii, orice menţiune făcută de către responsabilul de controlul de dopaj FMF, are aceeaşi
valoare şi pentru asistentul său.
6. Orice altă persoană responsabilă pentru colectarea eşantioanelor, în afară de responsabilul de
controlul de dopaj FMF, trebuie să fie formată pentru a-şi asuma responsabilităţile care îi sunt
încredinţate şi nu trebuie să fie implicată în vreun conflict de interese referitor la colectarea de
eşantioane pentru care a fost numită şi să nu fie minoră.
7. Orice persoană responsabilă pentru colectarea eşantioanelor trebuie să dispună de o identificare
oficială furnizată fie de către FMF, fie de către Agenţia Naţională Antidoping sau de către comisia
competentă de organizare a competiţiei. Exigenţele minime pentru identificare este un document
oficial care indică FMF sau organizaţia antidoping autorizată de către FMF care a furnizat
autorizarea persoanei în cauză. În ceea ce-l priveşte pe responsabilul de controlul de dopaj FMF,
acest document de identificare trebuie să conţină numele şi fotografia persoanei, precum şi data
de expirare.
Articolul 22 Încălcarea obligaţiei de a se supune controlului de dopaj
1. Dacă o persoană responsabilă de colectarea eşantioanelor este la curent cu vreo acţiune care a
survenit înainte sau după o şedinţă de colectare a eşantioanelor care duce la concluzia că nu a fost
respectată obligaţia de a se supune unui control de dopaj, ea trebuie să anunţe imediat responabilul
de controlul de dopaj al FMF şi/sau al Agenţiei Naţionale Antidoping.
2. Responsabilul de controlul de dopaj FMF trebuie în cazul dat:
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a) să informeze jucătorul sau orice altă persoană vizată despre consecinţele unei eventuale încălcări
a obligaţiei de a se supune controlului de dopaj;
b) să realizeze pînă la final, în măsura posibilităţii, şedinţa de colectare a eşantionului jucătorului;
c) să furnizeze Comitetului Medical al FMF un raport scris detaliat despre un eventual caz de
încălcare a obligaţiei de a se supune controlului de dopaj.
3. Comitetul Medical al FMF trebuie în cazul dat :
a) să informeze jucătorul sau orice altă persoană vizată în scris despre eventuala încălcare a
obligaţiei de a se supune controlului de dopaj dîndu-i posibilitatea de a răspunde la eventuala
încălcare în scris şi să-i garanteze acestuia posibilitatea de a răspunde;
b) să pornească o anchetă despre posibila încălcare a obligaţiei de a se supune controlului de dopaj
pe baza oricărei informaţii sau documente pertinente;
c) să documenteze procedura de evaluare;
d) să transmită Agenţiei Naţionale Antidoping determinarea finală a dispoziţiei, în conformitate
cu capitolul XIV.
4. Dacă Comitetul Medical al FMF determină că este o încălcare a obligaţiei de a se supune
controlului de dopaj, ea trebuie :
a) să informeze rapid în scris jucătorul sau orice altă persoană despre consecinţele pe care le-ar
putea avea încălcarea obligaţiei de a se supune procedurii şi a faptului că va fi lansată o anchetă
de către Comitetul de Competiţii a FMF, precum şi la o măsură suplimentară corespunzătoare,
conform acestui regulament şi a Codului disciplinar sau de Etică a FMF;
b) să informeze Comitetul de Competiţii a FMF despre toate lucrurile pertinente.
5. Orice informaţie suplimentară necesară referitoare la eventuala încălcare a obligaţiei de a se
supune controlului de dopaj trebuie să fie obţinută cît mai repede posibil de la orice sursă
competentă, precum şi de la jucător sau orice altă persoană, şi să fie consemnată.
6. Comitetul de Competiţii a FMF va studia eventuala încălcare a obligaţiei de a se supune
controlului de dopaj şi va lua măsurile necesare respective conform regulamentului dat şi conform
Codului disciplinar sau de Etică a FMF.
7. Comitetul Medical FMF va elabora un sistem prin care va garanta că rezultatele anchetei sale
despre eventuala încălcare a obligaţiei de a se supune controlului de dopaj va fi luat în consideraţie
la aplicarea măsurilor de gestionare a rezultatelor şi, eventual, alte planificări şi controale ţintă.
Articolul 23 Informaţii despre localizarea geografică
Regulile care vizează informaţiile despre localizarea geografică sunt fixate în anexa acestui
regulament.
VII:ANALIZA EŞANTIOANELOR
Articolul 24 Recurgerea la laboratoarele acreditate
1. Eşantioanele vor fi analizate în laboratoarele acreditate sau recunoscute de către AMA. Alegerea
laboratorului acreditat de către AMA (sau a unui laborator sau a unei metode care a primit
aprobarea de către AMA) utilizat pentru analiza eşantioanelor ţine exclusiv de Comitetul Medical
FMF sau Agenţia Naţională Antidoping.
2. Substanţele supuse detectării
Eşantioanele vor fi analizate pentru a detecta substanţele interzise metodele interzise enumerate în
Lista interdicţiilor şi orice altă substanţă a cărei detectare este cerută de către AMA conform
programului său de supraveghere.
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3. Cercetările asupra eşantioanelor
Fără acordul în scris al jucătorului, nici un eşantion nu poate servi în alte scopuri decît cele descrise
în paragraful precedent. Utilizarea eşantioanelor în alte scopuri decît cele prevăzute în paragraful
precedent, în special pentru cercetări, este total contraindicat de către FMF, deoarece acest lucru
contravine principiilor ştiinţifice de bază şi nu va fi autorizat în timpul meciurilor / competiţiilor
FMF.
Articolul 25 Standardele de analiză a eşantioanelor şi anunţarea rezultatelor
Laboratoarele vor efectua analiza eşantioanelor şi vor raporta rezultatele în conformitate cu
Standardul internaţional pentru laboratoare. Responsabilul de laborator va trimite imediat
rezultatele controlului criptate prin fax sau poştă electronică la Comitetul Medical al FMF.
Articolul 26 O nouă analiză a eşantioanelor
Un eşantion poate fi supus în orice moment unei noi analize în conformitate cu articolul 24.2, doar
dacă FMF ordonă acest lucru. Circumstanţele şi condiţiile care reglementează noua procedură de
analiză a eşantioanelor trebuie să corespundă exigenţelor Standardului internaţional pentru
laboratoare.
Articolul 27 Proprietate
Toate eşantioanele furnizate de către jucători în cazul controalelor de dopaj efectuate sub
responsabilitatea FMF devin imediat proprietatea FMF.
Articolul 28 Sfaturi
Pentru orice întrebare sau problemă referitoare la analiza sau la interpretarea rezultatelor unui
eşantion în orice moment, persoana responsabilă de analiză în laborator va putea consulta
Comitetul Medical al FMF pentru a obţine sfaturi.
VIII : GESTIONAREA REZULTATELOR
Articolul 29 Procedura de gestionare a rezultatelor
1. După notificarea unui rezultat anormal al analizei sau orice altă încălcare a regulilor antidoping
conform regulamentului dat, va fi aplicată procedura de gestionare a rezultatelor indicată mai jos.
2. Dacă un jucător este controlat de către FMF, gestionarea rezultatelor va fi efectuată de către
Comitetul Medical al FMF. În toate celelalte cazuri, aceasta va fi efectuată de către Agenţia
Naţională Antidoping. Cererile de asistenţă sau de informaţii referitoare la aplicarea procedurii de
gestionare a rezultatelor pot fi adresate în orice moment la Comitetul Medical al FMF.
3. În cadrul articolului dat, orice menţiune făcută după acesta de către Comitetul Medical al FMF
este valabilă, dacă este cazul, pentru orice persoană sau organ/instanţă competentă din FMF,
precum şi orice menţiune făcută pentru jucător este valabilă, daca este cazul, şi pentru persoană
care asistă jucătorul şi nu numai.
Articolul 30 Examinarea iniţială referitor la rezultatul anormal/atipic al analizei şi
notificarea
1. Din momentul recepţionării unui rezultat anormal sau atipic al analizei eşantionului A,
Comitetul Medical al FMF va proceda la o examinar pentru a determina dacă:
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a) o autorizare de utilizare în scopuri terapeutice pentru substanţa interzisă a fost acordată sau va
fi acordată jucătorului ;
b) o diferenţă în raport cu Standardul internaţional pentru laboratoare, cu Standardele
internaţionale de control sau orice altă dispoziţie a regulamentului dat este în măsură să
compromită valabilitatea analizei.
2. Dacă examinarea iniţială a unui rezultat anormal al analizei nu constată existenţa unei AUT sau
dreptul la o AUT sau o diferenţă care a cauzat rezultatul anormal al analizei, Comitetul Medical al
FMF trebuie să informeze în mod confidenţial Preşedintele sau Secretarul General al FMF,
preşedintele comitetului de competiţii a FMF, clubul jucătorului referitor la rezultatul pozitiv al
eşantionului A. Jucătorul trebuie să fie informat simultan în modul indicat în articolul 30.4.
3. Dacă examinarea iniţială a unui rezultat atipic nu dovedeşte existenţa unei AUT sau a unei
diferenţe care ar fi putut cauza rezultatul atipic, Comitetul Medical al FMF trebuie să efectueze
cercetarea indicată. În cazul efectuării cercetării, trebuie de informat jucătorul (conform regulei
indicate mai sus), clubul său, asociaţia respectivă şi AMA despre faptul că rezultatul atipic va fi
sau nu prezentat ca un rezultat anormal al analizei.
4. În cazul unui rezultat anormal al analizei, jucătorul trebuie să fie informat rapid, conform
articolului 73 :
a) despre rezultatul anormal al analizei ;
b) despre regula antidoping încălcată;
c) despre dreptul său de a cere imediat analiza eşantionului B şi despre faptul că dacă el nu face
această cerere în termenul indicat de către Comitetul Medical al FMF (cf. Art. 31), analiza
eşantionului B poate fi considerată ca respinsă de către jucător. Jucătorul trebuie de asemenea să
fie informat că dacă se cere analiza eşantionului B, toate cheltuielile de laborator vor fi achitate de
către jucător, cu excepţia cazului cînd analiza eşantionului B nu confirmă rezultatul analizei
eşantionului A, caz în care toate cheltuielile vor fi acoperite de către FMF;
d) despre faptul că analiza eşantionului B poate fi efectuată la cererea FMF, indiferent de decizia
jucătorului referitor la acest fapt;
e) despre data, ora şi locul prevăzut pentru analiza eşantionului B;
f) despre posibilitatea jucătorului şi / sau reprezentantului său să asiste la deschiderea eşantionului
B la analiza acestuia;
g) referitor la dreptul său de a cere copii ale dosarului de analiză a eşantioanelor A şi B, care vor
conţine documentele stipulate în Standardul internaţional pentru laboratoare;
h) despre dreptul său de a da o explicaţie drept răspuns la prezumţia de încălcare a unei regului
antidoping în termenul fixat de către Comitetul Medical al FMF.
5. Jucătorului trebuie să i se acorde posibilitatea de a da o explicaţie drept răspuns la prezumţia de
încălcare a unei reguli antidoping în termenul fixat de către Comitetul Medical al FMF.
6. Rezultatul atipic va fi notificat doar după ce se va termina cercetarea în conformitate cu articolul
30.3.
Articolul 31 Analiza eşantionului B în caz de rezultate anormale ale analizelor
1. FMF poate cere analiza eşantionului B în decurs de 12 ore (în timpul competiţiei) / 48 ore (în
afara competiţiei) după recepţionarea notificării. Cererea de analiză a eşantionului B nu are nici
un impact asupra suspendării provizorii a jucătorului (cf. Capitolul IX)
2. Un jucător poate accepta rezultatul analizei eşantionului A şi să renunţe la dreptul său de a
analiza eşantionul B. FMF poate totuşi să ceară analiza eşantionului B în orice moment, dacă
aceasta crede că o asemenea analiză va fi utilă pentru a examina cazul jucătorului.
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3. FMF va comunica imediat cererea sa de analiză a eşantionului B responsabilului de laborator
unde se păstrează eşantionul B. Analiza eşantionului B va fi realizată în decurs de 48 de ore de la
momentul cererii făcute de către FMF, sau imediat ce acest lucru este posibil. Laboratorul trebuie
să accepte realizarea analizei eşantionului B în acest termen, conform acordului dintre FMF sau
Agenţia Naţională Antidoping şi laboratorul dat înainte de meciul / competiţia cînd au fost realizate
controalele. Dacă laboratorul nu poate face analiza eşantionului în acest termen din motive tehnice
sau logistice, analiza va fi realizată la prima dată disponibilă pentru laborator. Acest lucru nu va fi
considerat în nici un caz ca o diferenţă în raport cu Standardul internaţional pentru laboratoare ce
ar putea pune în pericol valabilitatea procedurii şi a rezultatelor analizei. Nici un alt motiv nu va
fi acceptat pentru schimbarea datei cînd va fi analizat eşantionul B.
4. Jucătorul sau reprezentantul acestuia au dreptul să asiste la deschiderea eşantionului B şi să
asiste la analiza acestuia de la început pînă la finalulul procedurii. Un reprezentant al Agenţiei
Naţionale Antidoping sau a clubului jucătorului poate de asemenea să asiste la procedură, precum
şi un reprezentant FMF.
5. Rezultatele analizei eşantionului B vor fi anunţate imediat prin fax sau prin poştă electronică,
trimise unităţii antidoping FMF. Din momentul recepţionării raportului de laborator, Comitetul
Medical al FMF va efectua o examinare suplimentare necesară în conformitate cu Lista
interdicţiilor. După examinarea dată, Comitetul Medical al FMF va trebui să comunice rapid
rezultatele jucătorului şi să-i spună dacă FMF emite sau menţine prezumţia de încălcare a unei
reguli antidoping.
Articolul 32 Examinarea altor încălcări a regulilor antidoping
1. În caz de posibilă încălcare a unei reguli antidoping fără rezultatul anormal sau atipic al analizei,
Comitetul Medical al FMF va efectua orice examinare a faptelor pe care o consideră necesară.
2. În momentul în care Comitetul Medical al FMF are toate motivele să creadă că a fost încălcată
o regulă antidoping, ea va avertiza imediat jucătorul, clubul jucătorului, precum şi AMA referitor
la regula antidoping care a fost încălcată şi despre baza infracţiunii.
3. Jucătorului trebuie să i se acorde posibilitatea de a da o explicaţie drept răspuns la prezumţia de
încălcare a unei regului antidoping în termenul fixat de către Comitetul Competiţii a FMF.
Articolul 33 Retragerea sportivă
1. Dacă un jucător se retrage în momentul în care o procedură de gestionare a rezultatelor se
desfăşoară, FMF are dreptul să finalizeze procedura dată.
2. Dacă un jucător se retrage înainte de a demara procedura de gestionare a rezultatelor, Agenţia
Naţională Antidoping de care depinde jucătorul în momentul în care acesta a comis o încălcare a
regulilor antidoping are dreptul să gestioneze rezultatele.
IX : SUSPENDAREA PROVIZORIE
Articolul 34 Competenţe
1. În caz de prezumţie de încălcare a regulilor antidoping legată de vreun control realizat de către
FMF, Comitetul de Competiţii a FMF trebuie să impună suspendarea provizorie respectivă.
2. În cadrul capitolului dat, orice menţiune făcută aici de către Comitetul de Competiţii a FMF are
valoare, dacă este cazul, şi pentru persoana sau instanţa/organul competent din cadrul FMF,
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precum şi orice menţiune făcută pentru jucător, are aceeaşi valoare, dacă este cazul, şi pentru orice
persoană care asistă jucătorul.
Articolul 35 Suspendarea provizorie obligatorie după rezultatul anormal al eşantionului A
În caz de rezultat anormal al analizei eşantionului A pentru o substanţă interzisă alta decît o
substanţă specificată, o suspendare provizorie trebuie să fie impusă imediat după finele examinării
şi avizului indicat în articolul 30. Comitetul de Competiţii a FMF este obligat să audieze jucătorul.
Articolul 36 Suspendarea provizorie facultativă pe baza unui rezultat anormal al analizei
eşantionului A referitor la substanţele specificate sau alte încălcări a regulilor antidoping
În caz de rezultat anormal al analizei eşantionului A referitor la substanţele specificate sau alte
încălcări a regulilor antidoping, o suspendare provizorie poate fi impusă iar Comitetul de
competiţii a FMF nu este obligat să audieze jucătorul.
Articolul 37 Suspendarea voluntară
1. Un jucător poate accepta o suspendare voluntară cu condiţia de a confirma acordul său în scris
şi-l va expedia preşedintelui Comitetului de Competiţii a FMF.
2.O suspendare voluntară va fi valabilă doar după ce FMF a recepţionat acordul în scris al
jucătorului. Asociaţia vizată trebuie să transmită imediat o copie a acordului voluntar de
suspendare provizorie adresat de către jucător persoanei sau instanţei competente din cadrul FMF.
Articolul 38 Notificarea
1. Un jucător care a fost supus unei suspendări provizorii trebuie să fie informat imediat în
conformitate cu Codul disciplinar sau Codul de Etică a FMF.
2. În momentul în care FMF impune sau refuză de a impune o suspendare provizorie sau cînd un
jucător acceptă suspendarea provizorie, FMF va informa imediat părţile cointeresate despre acest
fapt.
Articolul 39 Eşantionul B negativ
1. Dacă o suspendare provizorie este impusă pe baza rezultatului anormal al analizei eşantionului
A şi rezultatul analizei subsecvente a eşantionului B nu confirmă rezultatele analizei eşantionului
A, suspendarea provizorie impusă jucătorului în conformitate cu articolul 5 va fi revocată.
2. Dacă jucătorul sau echipa sunt excluşi dintr-o competiţie pe baza încălcării articolului 5 şi dacă
rezultatul analizei subsecvente a eşantionului B nu confirmă rezultatele analizei eşantionului A,
cu condiţia că acest fapt nu interferează cu competiţia şi dacă mai este posibil de a reintegra
jucătorul sau echipa sa, jucătorul sau echipa respectivă vor putea să continuie participarea la
competiţie.
X : AUDIEREA ECHITABILĂ
Articolul 40 Competenţe
1. În caz de prezumţie de încălcare a regulilor antidoping legate de vreun test oarecare realizat de
către FMF sau Agenţia Naţională Antidoping, acest fapt trebuie prezentat în faţa Comitetului de
competiţii a FMF.
2. Comitetului de competiţii a FMF trebuie să aplice sanţiunile corespunzătoare în conformitate
cu regulamentul dat şi cu Codul disciplinar sau Codul de Etică a FMF.
3. Dacă un jucător este controlat de către FMF, FMF are dreptul exclusiv de a publica rezultatele
testului şi măsurile corespunzătoare.
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Articolul 41 Dreptul la o audiere echitabilă
Orice jucător care a fost suspendat provizoriu sau care a acceptat o suspendare voluntară trebuie
să poată cere să fie audiat de către Comitetul de competiţii a FMF înainte ca să-i fie aplicată vreo
sancţiune în conformitate cu Regulamentul antidoping FMF şi Codului disciplinar sau de Etică al
FMF.
Articolul 42 Condiţiile audierii
Comitetului de competiţii a FMF trebuie să fie echitabil şi imparţial şi procedura de audiere trebuie
să respecte următoarele drepturi ale jucătorului:
a) dreptul de a fi reprezentat de către un avocat şi asistat de către un traducător plătit de către
jucător;
b) dreptul de a fi informat în mod echitabil şi într-un termen rezonabil despre încălcarea sau
încălcările regulilor antidoping depistate;
c) dreptul de a se apăra împotriva acuzaţiilor de încălcare a regulilor antidoping şi consecinţele
care rezultă ulterior;
d) dreptul de a prezenta probe, precum şi dreptul de a trimite citaţie şi de a interoga martori;
e) dreptul de a primi o decizie în scris, argumentată şi într-un termen rezonabil, care va conţine în
special explicaţii sau motivele care justifică suspendarea.
Articolul 43 Estimările Comitetului de competiţii a FMF
1. În cadrul audierii, Comitetul de competiţii a FMF trebuie mai întâi să determine dacă a avut loc
sau nu o încălcare a regulilor antidoping.
2. Comitetului de competiţii a FMF poate, în cadrul unei audieri referitoare la încălcarea regulilor
antidoping, să aplice sancţiuni jucătorului care este acuzat de încălcarea unei reguli antidoping pe
baza unui refuz al jucătorului, în pofida cererii prezentate corespunzător în prealabil acestuia de a
se prezenta într-un termen rezonabil la audiere (personal sau prin telefon, conform indicaţiilor
Comitetului de competiţii a FMF) şi să răspundă la întrebările instanţei date.
3. Dacă Comitetului de competiţii a FMF consideră că a fost comisă o încălcare a regulilor
antidoping, ea trebuie să ia măsurile necesare ce sunt aplicate în conformitate cu art. 45 şi art.46
înainte de a impune o perioadă de suspendare. Trebuie să i se acorde posibilitatea jucătorului de a
dovedi că la cazul său se pot aplica circumstanţe specifice sau excepţionale şi care justifică
reducerea sancţiunii aplicate.
4. În lipsa audierii, Comitetului de competiţii a FMF trebuie să examineze dacă a avut loc o
încălcare a regulilor antidoping şi, dacă este cazul, să ia măsurile necesare respective pe baza
conţinutului dosarului, şi apoi să ia o decizie motivată care va explica măsurile luate.
Articolul 44 Procedurile în cadrul unei competiţii
Preşedintele Comitetului de competiţii a FMF poate conduce o procedură accelerată în cadrul unui
asemenea caz în special pentru că soluţionarea unei încălcări a regulilor antidoping poate avea o
incidenţă asupra participării jucătorului la o competiţie.
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XI : SANCŢIUNI APLICATE INDIVIZILOR
Articolul 45 Suspendarea pentru substanţe sau metode interzise
Perioada de suspendare impusă de către o încălcare a articolelor 5, 6 şi 10 va fi de doi ani, cu
excepţia cazului cînd condiţiile impuse pentru amînarea sau reducerea perioadei de suspendare,
conform articolelor 47 pînă la 50, sau îndeplinirea condiţiilor pentru extinderea perioadei de
suspendare, conform articolului 51.
Articolul 46 Suspendarea pentru încălcări ale regulilor antidoping, altele decît rezultatul
anormal al analizei
Perioada de suspendare pentru o încălcare a regulilor antidoping, alta decît cele indicate în articolul
45, va fi următoarea :
1. Pentru încălcările articolelor 7 sau 9, perioada de suspendare impusă va fi de doi ani minimum,
cu excepţia cazului când condiţiile prevăzute în articolele 47.2 pînă la 50 sau articolul 51 vor fi
îndeplinite.
2. Pentru încălcarea articolelor 11 sau 12, perioada de suspendare va fi de patru ani minimum şi
poate fi extinsă la suspendare pe viaţă cu excepţia cazurilor cînd sunt îndeplinite condiţiile
articolelor 47.2 până 50.
O încălcare a regulilor antidoping care implică un minor va fi considerată ca o infracţiune aparte
gravă şi, orice persoană ce asistă jucătorul respectiv la încălcarea regulilor antidoping, altele decît
cele legate de substanţele specificate indicate în articolul 16, va fi suspendată pe viaţă.
În plus, încălcările importante ale articolelor 11 sau 12 care sunt de asemenea susceptibile ca
încălcări ale regulamentelor şi legilor, dar nu ţin de sport, trebuie să fie semnalizate autorităţilor
competente.
3. Pentru încălcarea articolului 8, perioada de suspendare va fi de un an minimum şi de doi ani
maximum, conform gravităţii greşelii jucătorului.
Articolul 47 Anularea sau reducerea perioadei de suspendare legată de substanţele
specificate în circumstanţe specifice sau excepţionale
1. Substanţe specificate în anumite circumstanţe
Atunci cînd un jucător poate stabili în ce mod o substanţă specificată a ajuns în organismul său sau
în posesia sa, şi că această substanţă specificată nu viza ameliorarea performanţei jucătorului nici
mascarea folosirii unei substanţe care ameliorează performanţa, perioada de suspendare prevăzută
în articolul 45 va fi înlocuită de ceea ce urmează: minimum o mustrare, dar fără perioadă de
suspendare care interzice participarea la viitoarele manifestări şi la maximum doi ani de
suspendare.
Pentru a justifica anularea sau reducerea perioadei de suspendare, jucătorul trebuie să aducă
probele necesare pentru confirmarea celor afirmate, la cererea Comitetului de competiţii a FMF,
probe referitoare la absenţa intenţiei de a ameliora performanţa sportivă sau de a ascunde utilizarea
unei substanţe ce ameliorează performanţa. Gravitatea greşelii jucătorului va fi criteriul ce se va
aplica pentru analiza oricărei reduceri a perioadei de suspendare.
2. Absenţa greşelii sau a neglijenţei (circumstanţe excepţionale)
Atunci cînd jucătorul stabileşte, într-un caz particular, absenţa greşelii sau a neglijenţei din partea
sa, perioada de suspendare care se aplică va fi anulată.
Atunci cînd o substanţă interzisă, metaboliţii sau indicatorii acesteia sunt găsiţi în eşantionul unui
jucător încălcînd articolul 5, jucătorul va trebui să demonstreze cum a pătruns în corpul său această
substanţă interzisă pentru ca perioada de suspendare să fie anulată.
În caz de aplicare a articolului dat şi de anulare a perioadei de suspendare, încălcarea regulilor
antidoping nu va fi considerată ca o încălcare pentru determinarea perioadei de suspendare aşa
cum se aplică în cazurile de încălcări multiple conform articolului 52.
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3. Absenţa greşelii sau absenţa neglijenţei semnificative (circumstanţe excepţionale)
Dacă jucătorul demonstrează, într-un caz aparte, absenţa greşelii sau a neglijenţei semnificative
din partea sa, perioada de suspendare va putea fi atunci redusă. Totuşi, perioada de suspendare
redusă nu va putea fi inferioară la jumătate din perioada de suspendare normală care ar fi trebuit
să fie aplicată. Atunci cînd perioada de suspendare care ar fi trebuit să fie aplicată iniţial este o
suspendare pe viaţă, perioada de suspendare redusă aplicată conform acestui articol nu va putea fi
mai mică de opt ani.
Atunci cînd o substanţă interzisă, a metaboliţilor sau a indicatorilor acesteia, sunt depistaţi în
eşantionul unui jucător încălcând articolul 5, jucătorul va trebui să demonstreze cum a pătruns în
corpul său această substanţă interzisă pentru ca să beneficieze de o reducere a perioadei de
suspendare.
4. Principiile care se aplică în cazul circumstanţelor specifice sau excepţionale
Toate deciziile luate în conformitate cu regulamentul dat referitoare la circumstanţelor specifice
sau excepţionale trebuie să fie armonizate în aşa mod ca aceleaşi condiţii legale să poate fi
garantate pentru toţi jucătorii. În consecinţă, se aplică următoarele principii:
a) circumstanţele specifice sau excepţionale vor fi invocate doar în cazurile care sunr într-adevăr
excepţionale şi nu în majoritatea cazurilor;
b) proba prezentată trebuie să fie specifică şi determinantă pentru a explica diferenţa de
comportament a jucătorului în raport cu comportamentul aşteptat;
c) deoarece este obligaţia jucătorului să se asigure că nici o substanţă interzisă nu va părtunde în
ţesuturile sau lichidele din organismul său (articolul 5.1), o sancţiune nu poate fi anulată în
totalitate din cauza absenţei vinei sau neglijenţei (articolul 47.2) în următoarele circumstanţe:
rezultatul anormal al analizei din cauza unei erori de etichetare sau din cauza contaminării
aditivilor alimentari sau vitamine, substanţă interzisă administrată unui jucător de către medicul
acestuia sau de către preparatorul acestuia fără ca jucătorul să fie informat despre acest fapt,
contaminarea cu un aliment sau o băutură administrată jucătorului de către partenerul său de viaţă,
antrenorul acestuia sau orice altă cunoştinţă a jucătorului.
Totuşi, în funcţie de faptele excepţionale ce se referă la un caz particular, totalitatea exemplelor
menţionate ar putea contribui la o diminuare a sancţiunii pentru absenţa culpei sau neglijenţă
semnificativă (art. 47.3) ;
d) deşi minorii nu beneficiază de nici un tratament special în momentul determinării sancţiunii ce
va fi aplicată, totuşi tinereţea şi lipsa de experienţă sunt factori pertinenţi care vor fi luaţi în
consideraţie pentru a determina vina jucătorului sau a altei persoane în conformitate cu articolele
47.1 pînă la 47.3.
Articolul 48 Ajutor substanţial oferit pentru descoperirea sau determinarea încălcărilor
regulilor antidoping:
1. Comitetului de competiţii a FMF poate, înainte de a lua o decizie finală în apel sau expirarea
termenului de apel în conformitate cu capitolul XIII, dispune amînarea unei părţi a perioadei de
suspendare în cazuri speciale cînd jucătorul a ajutat substanţial FMF, o asociaţie sau un alt
organism antidoping, organele de drept sau un organism disciplinar profesional ceea ce i-a permis
FMF, Agenţiei Naţionale Antidoping să descopere încălcări ale regulilor antidoping comise de
către o altă persoană sau a ajutat organele de drept sau un organism disciplinar să descopere sau
să dovedească o infracţiune penală sau încălcarea regulilor profesionale din partea unei alte
persoane.
2. Modul în care o perioadă de suspendare poate fi micşorată depinde de gravitatea încălcării
regulilor antidoping comise de către jucător şi de importanţa ajutorului pe care acesta l-a oferit în
cadrul eforturilor depuse pentru lupta antidoping din sport. Nu mai mult de trei pătrimi din
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perioada de suspendare aplicată pot fi anulate. Atunci cînd perioada de suspendare care trebuia să
fie aplicată este o suspendare pe viaţă, perioada care nu a fost anulată conform acestui articol
trebuie să fie minimum de opt ani.
3. Dacă Comitetului de competiţii a FMF anulează o parte din perioada de suspendare conform
acestui articol, ea trebuie să prezinte imediat o justificare scrisă a deciziei sale la Agenţia Naţională
Antidoping care are dreptul să facă apel la această decizie.
4. Dacă Comitetului de competiţii a FMF revocă ulterior amânarea sau o parte a acesteia, deoarece
jucătorul sau altă persoană nu a contribuit substanţial aşa cum era prevăzut, jucătorul poate face
apel la această revocare în conformitate cu capitolul XIII.
Articolul 49 Admiterea unei încălcări a regulilor antidoping în absenţa altei probe
Dacă un jucător sau o altă persoană recunoaşte de bună voie că a comis o violare a regulilor
antidoping înainte de a primi notificarea posibilă de stabilire a încălcării regulilor antidoping în
cadrul unei colectări de eşantioane sau, în cazul unei încălcări a regulilor antidoping alta decît cea
prevăzută în art. 5, înainte de primirea notificării încălcării identificate conform capitolului VIII,
şi dacă această recunoaştere a vinei este singura probă fiabilă referitor la încălcarea regulilor
antidoping la momentul care aceasta este făcută, perioada de suspendare poate fi redusă, dar
aceasta nu va fi mai mică decât jumătate din perioada de suspendare normală acordată în acest caz.
Articolul 50 Reducerea sancţiunii în conformitate cu mai multe dispoziţii
1. Înainte de orice reducere a suspendării sau impunere de amînare conform art. 47.3, 48 şi 49,
perioada de suspendare aplicată trebuie să fie determinată conform art. 45, 46, 47.1 şi 51.
2. Dacă jucătorul stabileşte dreptul său la o reducere a sancţiunii sau la amînare conform cel puţin
a două articole din art. 47.3, 48 şi 49, perioada de suspendare poate fi redusă sau anulată, dar nu
va fi mai mică de o pătrime din perioada de suspendare aplicată în mod normal.
Articolul 51 Circumstanţele agravante pot mări perioada de suspendare
1. Dacă FMF stabileşte, într-un caz aparte care vizează încălcarea regulilor antidoping care nu este
prevăzut în articolele 11 sau 12, precum că există circumstanţe agravante care justifică perioada
de suspendare superioară la sancţiunile standard, perioada de suspendare aplicată va fi de
maximum patru ani, cu excepţia cazului când jucătorul va demonstra că nu a încălcat nici o regula
antidoping în cunoştinţă de cauză.
2. Jucătorul poate evita aplicarea acestui alineat prin recunoaşterea încălcării regulilor antidoping
imediat după ce a fost acuzat de FMF.

Articolul 52 Încălcări multiple
1. A doua încălcare a regulilor antidoping
În cazul unei prime violări a regulilor antidoping de către un jucător, perioada de suspendare a
jucătorului sau a altei persoane este indicată în articolele 45 şi 46. În cazul unei a doua încălcare a
regulilor antidoping, perioada de suspendare se va situa în intervalul din tabelul indicat mai jos.
Prima încălcare/
a doua încălcare
RS
FFMT
AFNS
St

RS
1- 4
1-4
1-4
2-4

FFMT
2-4
4-8
4-8
6-8

NSF
2-4
4-8
4-8
6-8

St

SA

TRA

4-6
6-8
6-8
8 – pe viaţă

8-10
10 – pe viaţă
10 – pe viaţă
Pe viaţă

10 – pe viaţă
Pe viaţă
Pe viaţă
Pe viaţă
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SA
TRA

10 – pe 10 – pe Pe viaţă
viaţă
viaţă
8 – pe Pe viaţă
Pe
Pe viaţă
viaţă
viaţă
4-5

Pe viaţă

Pe viaţă

Pe viaţă

Pe viaţă

Legenda :
RS (reducerea sancţiunii pentru substanţă specificată conform alineatului 47.1) : Încălcarea
regulilor antidoping a fost sau ar trebui să fie obiectul unei sancţiuni reduse conform alineatului
47.1 deoarece aceasta viza o substanţă specificată şi celelalte condiţii indicate în alineatul 47.1 au
fost îndeplinite.
FFMT (lipsa de obligaţie pentru transmiterea informaţiei despre localizarea şi / sau controalele
ratate): Încălcarea regulilor antidoping a fost sau ar trebui să fie obiectul unei sancţiuni conform
art. 46.3.
NSF (Sancţiune redusă pentru absenţa greşelii sau a neglijenţei semnificative): Încălcarea regulilor
antidoping a fost sau ar trebui să fie obiectul unei sancţiuni reduse conform art. 47.3, jucătorul a
demonstrat absenţa greşelii sau a neglijenţei semnificative din partea sa conform art. 47.3.
St (sancţiune standard conform art. 45 sau 46.1): Încălcarea regulilor antidoping a fost sau ar trebui
să fie obiectul unei sancţiuni standard de doi ani conform art. 45 sau 46.1.
SA (sancţiune agravantă) : Încălcarea regulilor antidoping a fost sau ar trebui să fie obiectul unei
sancţiuni agravante conform art. 51 deoarece FMF a stabilit existenţa condiţiilor enumerate în art.
51.
TRA (trafic sau tentativă de trafic sau tentativă de administrare): Încălcarea regulilor antidoping
a fost sau ar trebui să fie obiectul unei sancţiuni conform alineatului art. 46.2.
2. Aplicarea art. 48 şi 49 la o a doua violare a regulilor antidoping
Atunci când un jucător care comite o a doua violare a regulilor antidoping stabileşte dreptul său la
amânare sau la reducerea unei părţi a perioadei de suspendare conform art. 48 şi 49, Comitetului
de competiţii a FMF trebuie să determine mai întâi perioada de suspendare aplicată în intervalul
stabilit în tabelul care figurează în articolul 52.1, apoi să aplice amînarea sau reducerea respectivă
a perioadei de suspendare. Perioada de suspendare care va fi executată, după aplicarea amînării
sau reducerii prevăzute conform art.48 şi 49, trebuie să reprezinte cel puţin o pătrime din perioada
de suspendare aplicată în mod normal.
3. Apicarea la unele încălcări anterioare
În scopul aplicării articolului 52.1 în cazul încălcării regulilor antidoping anterioare intrării în
vigoare a regulamentului dat, care ţine de o substanţă clasată printre substanţele specificate
conform acestui regulament şi pentru care suspendarea impusă e mai mică de doi ani, se va
considera că încălcarea anterioară a dus la o sancţiune redusă (SR).
4. A treia încălcare a regulilor antidoping
O a treia încălcare a regulilor antidoping se va sancţiona întotdeauna cu o suspendare pe viaţă, cu
excepţia cazurilor când aceasta corespunde condiţiilor fixate pentru amânare sau reducere a
perioadei de suspendare conform art. 47.1 sau dacă aceasta ţine de o încălcare reglementată din
art. 8. În aceste cazuri aparte, perioada de suspendare va varia de la opt ani pînă la o suspendare
pe viaţă.
5. Reguli suplimentare ce se aplică în caz de încălcări multiple:
Pentru impunerea sancţiunilor conform articolului dat, o încălcare a regulilor antidoping va fi
considerată ca o a doua violare doar dacă FMF poate stabili că jucătorul a comis a doua încălcare
a regulilor antidoping după ce a primit notificarea primei încălcări, în conformitate cu capitolul
VII, sau după ce FMF a încercat în mod rezonabil să notifice prima încălcare. Atunci cînd FMF
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nu poate să stabilească acest fapt, încălcările trebuie să fie considerate împreună drept o singură şi
primă încălcare şi sancţiunea va fi dată pe baza încălcării care este pedepsită cu sancţiunea cea mai
severă. Totuşi, se va putea ţine cont de existenţa încălcărilor multiple pentru determinarea
circumstanţelor agravante (cf. art. 51).
6. Reguli suplimentare în caz de încălcări comise anterior, dar descoperite mai târziu
Dacă după ce a fost stabilită o primă încălcare a regulilor antidoping, FMF descoperă fapte
referitoare la încălcarea regulilor antidoping de către jucător înainte de notificarea primei încălcări,
FMF va impune o sancţiune suplimentară în funcţie de sancţiunea care ar fi putut fi aplicată pentru
ambele încălcări făcute în acelaşi moment. Pentru a evita luarea în consideraţie a circumstanţelor
agravante (cf. art. 51) din cauza încălcărilor comise anterior, dar care au fost descoperite mai
târziu, jucătorul trebuie să recunoască singur încălcarea anterioară a regulilor antidoping imediat
după recepţionarea notificării de infracţiune semnalată în prima acuzaţie. Aceeaşi regulă se va
aplica în egală măsură dacă FMF descoperă fapte referitoare la o altă încălcare anterioară a
regulilor antidoping.
7. Încălcări multiple a regulilor antidoping pe o perioadă de opt ani
Conform articolului dat, fiecare încălcare a regulilor antidoping trebuie să survină în aceeaşi
perioadă de opt ani pentru ca acestea să fie considerate drept încălcări multiple.
Articolul 53 Începutul perioadei de suspendare
1. Cu excepţia cazurilor de mai jos, perioada de suspendare va începe din momentul înştiinţării
jucătorului despre decizia referitor la suspendare. Toată perioada de suspendare provizorie (impusă
sau acceptată voluntar) va fi dedusă din perioada totală de suspendare aplicată.
2. În cazul unor întîrzieri considerabile a procedurii de audiere sau a altor aspecte referitoare la
controlul antidoping ce nu i se atribuie jucătorului, Comitetului de competiţii a FMF va putea să
stabilească începutul perioadei de suspendare la o dată anterioară chiar pînă la data colectării
eşantioanelor respective sau la data încălcării regulilor antidoping.
3. Dacă jucătorul recunoaşte repede (ceea ce înseamnă, în toate cazurile, înainte de a participa la
o altă competiţie) că a comis o încălcare a regulilor antidoping după ce a fost informat
corespunzător de către FMF, perioada de suspendare va putea începe de la data la care eşantionul
a fost colectat sau de la data ultimii încălcări a regulilor antidoping. Totuşi, în fiecare caz unde
articolul dat va fi aplicat, jucătorul va trebui să ispăşească cel puţin jumătate din termenul perioadei
de suspendare începînd de la data la care i-a fost aplicată sancţiunea în urma unei audieri sau de la
data la care o sancţiune i-a fost aplicată în alt mod.
4. Dacă o suspendare provizorie este impusă şi respectată de către jucător, durata sa va trebui
dedusă din cea a oricărei suspendări care îi va fi impusă după audieri.
5. Dacă un jucător acceptă de bună voie în scris suspendarea dată de către FMF şi se abţine apoi
să particiăe la competiţii, această perioadă de suspendare provizorie va trebui să fie apoi dedusă
din orice perioadă de suspendare care îi va fi aplicată ulterior. O copie a acordului benevol a
suspedării provizorie a jucătorului va fi transmisă fiecărei părţi la recepţionarea notificării unei
încălcări eventuale ale regulilor antidoping în conformitate cu articolul 67.
6. Jucătorul nu va putea beneficia de nici o reducere a perioadei sale de suspendare pentru orice
perioadă anterioară suspendării sale provizorii sau suspendării sale provizorii prealabile în timpul
căreia el a decis să nu joace sau în care a fost suspendat de către clubul sai asociaţia lui.
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Articolul 54 Statutul în timpul suspendării

1. Interdicţia de participare în timpul suspendării
Nici un jucător suspendat nu va putea pe perioada de suspendare să participe la o competiţie sau
activitate, indiferent de tipul acestora (alta decît programele de educare sau de reabilitare
antidoping autorizate) autorizate sau organizate de către FMF sau alte Asociaţii Internaţionale sau
Europene de Fotbal conform reglementărilor lor normative specifice.
Indiferent de cele precedente, jucătorul va putea participa la antrenament sau la alte activităţi din
afara competiţiei organizate de către echipa sa înainte de expirarea perioadei de suspendare, doar
în cazul în care aceasta este mai mare de şase luni. Data la care jucătorul îşi va putea relua
activităţile date depinde de durata perioadei de suspendare, conform tabelului de mai jos:
Perioada de suspendare Numărul de luni ce preced expirarea perioadei de suspendare şi în care
antrenamentul sau alte activităţi în afara competiţiei pot avea loc.
Mai puţin de şase luni
Zero
De la şase la nouă luni
O lună
De la zece luni la un an
Două luni
Un an sau mai mult
Trei luni
2. Reguli suplimentare în cazul unei perioade de suspendare mai mare de patru ani
Un jucător căruia i se acordă o suspendare mai mare de patru ani va putea, după patru ani de
suspendare, să participe la competiţiile locale în alt sport sau altă probă fotbalistică cum ar fi :
fotbal tenis, fotbal plajă, futsal , decît cel în care a comis o încălcare a regulilor antidoping, doar
dacă competiţia locală nu se desfăşoară la un nivel unde jucătorul sau persoana respectivă poate
să se califice direct sau indirect (sau să acumuleze puncte pentru calificarea sa) la un campionat
naţional sau la o competiţie internaţională. Jucătorului căruia i se aplică suspendare este în
continuare supus controalelor.
3. Încălcarea interdicţiei de participare în timpul suspendării
Atunci cînd jucătorul care a fost suspendat încalcă interdicţia de participare în timpul perioadei de
suspendare conform articolului 54.1, perioada de suspendare impusă iniţial începe din nou la data
încălcării.
Noua perioadă de suspendare poate fi redusă în conformitate cu articolul 47.3 dacă jucătorul
demonstrează absenţa vinei sau neglijenţă semnificativă din partea sa referitor la încălcarea
interdicţiei de participare.
Organizaţia antidoping responsabilă de gestionarea rezultatelor care au dus la aplicarea perioadei
iniţiale de suspendare trebuie să determine dacă jucătorul a încălcat sau nu interdicţia de
participare, şi dacă este cazul sau nu să reducă perioada de suspendare în conformitate cu articolul
47.3.
4. Reţinerea ajutorului financiar în timpul suspendării
În afară de acestea, în caz de încălcare a regulilor antidoping fără reducerea sancţiunii pentru
substanţe specifice menţionate în articolul 47.1, FMF, cluburile de fotbal vor refuza să acorde o
parte sau totalitatea avantajelor ce ţin de statutul jucătorului, în special a ajutorului financiar de
care beneficia jucătorul.
Articolul 55 Controalele de reabilitare
1. Pentru obţinerea reabilitării sale pe perioada de suspendare dată, un jucător trebuie, în timpul
periodei de suspendare provizorie sau suspendare, să fie disponibil pentru controalele în afara
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competiţiei realizate de către orice organizaţie antidoping responsabilă de aceste controale şi
trebuie, la cerere, să furnizeze informaţii despre localizarea sa geografică.
2. Atunci cînd un jucător se retrage din sport pe perioada suspendării şi nu mai face parte din
grupul ţintă de jucători supuşi controalelor în afara competiţiei, şi acesta cere apoi reabilitarea, el
poate cere acest lucru doar după ce a informat FMF şi după ce a fost supus controalelor în afara
competiţiei pe o perioadă corespunzătoare duratei suspendării care trebuia ispăşite în momentul
retragerii sale din sport.
Articolul 56 Sancţiuni financiare
În cazul încălcării regulilor antidoping, sancţiuni financiare pot fi aplicate complementar în
conformitate cu Codul disciplinar sau de Etică al FMF. Totuşi, nici o sancţiune finaciară nu va
putea justifica reducerea perioadei de suspendare sau orice altă sancţiune ce se aplică de obicei în
conformitate cu regulamentul dat.

Articolul 57 Retragerea premiilor sau a altor ajutoare financiare
1. Înainte de a reveni în competiţie după ce a fost găsit vinovat de încălcarea regulilor antidoping,
jucătorul trebuie sa ramburseze toate premiile şi toate ajutoarele financiare primite de la FMF sau
Clubul de Fotbal din momentul cînd a fost colectat un eşantion pozitiv sau de la data cînd a fost
înregistrată o altă încălcare a regulilor antidoping, pînă la debutul perioadei de suspendare sau a
suspendării.
2. Premiile retrase vor fi alocate pentru rambursarea cheltuielilor legate de colectarea eşantioanelor
şi de gestionarea rezultatelor.
XII : CONSECINŢELE PENTRU ECHIPE
Articolul 58 Controale ţintă a echipei
Atunci cînd conform capitolului VIII, mai mulţi membri a unei echipe încalcă în timpul unei
competiţii regulile antidoping, trebuie să se realizeze un număr de controale ţintă a echipei pe
perioada competiţiei.
Articolul 59 Sancţionarea clubului
1. Atunci cînd mai mulţi jucători din aceeaşi echipă au fost notificaţi de o posibilă încălcare a
regulilor antidoping în timpul unei competiţii, Comitetul de Competiţii al FMF, dacă FMF este
responsabil pentru eveniment, trebuie să aplice o sancţiune corespunzătoare clubului căruia aparţin
jucătorii echipei în afara consecinţelor pentru jucătorii respectivi.
Următoarele sancţiuni vor fi aplicate :
a) anularea unor puncte ;
b) excluderea din competiţie ;
c) excluderea echipei din faza finală a competiţiei;
d) amendă financiară.
XIII : APELURILE
Articolul 60 Decizii la care poate fi făcut apel
1. Orice hotărâre referitoare la încălcarea regulilor antidopaj şi alte consecinţe impuse în
virtutea prezentului regulament pot constitui obiectul unui apel în conformitate cu
prevederile prezentului regulament sau a Codul disciplinar sau de Etică al FMF. Orice
hotărâre cu privire la autorizarea sau refuzul utilizării în scopuri terapeutice poate constitui
obiectul unui apel.
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2. Deciziile de apel vor rămâne în vigoare pe parcursul procedurii de apel cu excepţia situaţiei
când Comitetul de apel decide în alt mod.
Articolul 61 Recursuri
1. Decizia Comitetului de Apel a FMF poate fi contestată în ultimă instanţă cu recurs la Curtea
de Arbitraj şi Mediere în Fotbal, conform procedurii prevăzute în regulamentele de
activitate a acesteia.
Articolul 62 Difuzarea publică
1. Nici o organizaţie antidopaj, niciun laborator acreditat de către AMA, şi niciun reprezentat
al acestora nu trebuie să comenteze public fapte referitoare la o anchetă în curs (ceea ce nu
cuprinde descrierea generală a procedurii şi a aspectelor ştiinţifice) doar dacă se
reacţionează la comentariile publice atribuite jucătorului, celeilalte persoane sau
reprezentantului lor.
2. Numai după ce se va fi determinat, în cadrul unei audienţe ţinute conform capitolului X,
că s-a comis o încălcare a regulilor antidopaj, sau că s-a renunţat la o asemenea audienţă,
sau că acuzaţia de încălcare a regulilor antidopaj n-a fost contestată în termenii stabiliţi,
FMF va trebui să raporteze public rezultatul procedurii antidopaj, inclusiv regula anidopaj
încălcată, numele jucătorului sau a altei persoane care a comis încălcarea regulilor
antidopaj, substanţa interzisă sau metoda interzisă şi consecinţele impuse conform politicii
sale de comunicare. FMF va putea de asemenea să facă publice deciziile luate în apel sau
recurs în cazurile încălcării regulilor antidopaj şi va trebui să transmită AMA toate
deciziile.
3. În orice chestiune unde se va stabili, după un apel sau un recurs, că jucătorul sau o altă
persoană nu a comis încălcarea regulilor antidopaj, decizia nu va putea fi divulgată public
decât cu consimţământul jucătorului sau a persoanei care a constitut obiectul deciziei. FMF
sau asociaţia va trebui să publice decizia integral sau conform formulării pe care jucătorul
sau persoana o va fi aprobat.
4. Într-un final, publicarea va trebui să fie realizată cel puţin prin difuzarea informaţiilor
cuvenite pe site-ul Internet al FMF.
Articolul 63 Informaţii privind localizarea geografică şi controluri
1. Jucătorii identificaţi de FMF sau cluburile acestora trebuie să furnizeze Agenţiei Naţionale
Antidoping informaţii exacte şi actualizate despre localizarea geografică a jucătorului.
Aceste informaţii vor fi păstrate în strictă confidenţialitate în orice moment; ele vor servi
exclusiv la planificarea, coordonarea şi realizarea controalelor. Ele vor fi distruse din
moment ce nu vor mai fi utile în aceste scopuri.
2. FMF poate comunica centrului de informaţii al AMA toate controalele de dopaj pe care le
efectuează în cadrul competiţiei şi în afara competiţiei pe jucători. Aceste informaţii vor fi
puse la dispoziţia jucătorului, a clubului jucătorului, Agenţiei Naţionale Antidoping.
3. FMF va publica, cel puţin o dată pe an, un raport statistic general privind activităţile sale
de control de dopaj şi va furniza AMA sau Agenţiei Naţionale Antidoping o copie.
Articolul 64 Confidenţialitatea datelor
1. Prelucrarea datelor personale ale jucătorilor şi ale părţilor terţe care sunt adunate, păstrate,
prelucrate sau comunicate în cadrul executării obligaţiei în virtutea prezentului regulament,
trebuie să fie în conformitate cu legile aplicabile în materie de protecţie a datelor şi
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informaţiilor personale, precum şi cu Standardul internaţional pentru protecţia
informaţiilor personale.
Nicio acţiune nu poate fi angajată împotriva unu jucător sau a altei persoane pentru încălcarea unei
reguli antidopaj descrisă în prezentul regulament mai târziu de 8 ani de la data încălcării.
Articolul 65 Recunoaşterea de către membrii afiliaţi şi membrii acestora
1. Atunci când controalele de dopaj sunt efectuate de către FMF sau Agenţia Naţională
Antidoping , cluburile şi membrii, angajaţii acestora trebuie să recunoască rezultate acestor
controale de dopaj.
2. Atunci când deciziile sunt luate de către FMF în ceea ce priveşte încălcarea prezentului
regulament, fiecare club, membru sau angajat al acestora trebuie să le recunoască şi să ia
toate măsurile necesare pentru a le executa şi a le face efective.
Articolul 66 Destinatarii
Hotărârile şi alte documente destinate jucătorilor, cluburilor, arbitrilor şi oficialilor sunt adresate
acestora sau asociaţiilor din care ei fac parte cu condiţia ca acestea să le transmită fără întârziere
părţilor implicate. Documentele care nu au fost trimise părţii implicate sunt totuşi considerate ca
fiind comunicate corect destinatarului final la patru zile după ce au fost transmise asociaţiei
respective.
Articolul 67 Formă
1. Deciziile comunicate prin fax vor avea o natură obligatorie. Ele pot fi de asemenea
comunicate sub formă de scrisoare recomandată, care va avea de asemenea o natură
obligatorie.
2. Deciziile nu pot fi comunicate prin poşta electronică.
3. În circumstanţe excepţionale, părţile pot fi informate doar despre rezultatul deciziei.
Decizia motivată va trebui atunci să fie trimisă într-un interval de treizeci de zile.
Termenele legale nu încep să fie socotite decât după comunicarea deciziei motivate.
Articolul 68 Interpretarea Regulamentului antidoping al FMF
1. Interpretare prezentului regulament, este de competenţa Comitetului Executiv al FMF.
2. Anexele sunt considerate ca făcând parte integrantă din prezentul regulament.
3. Diversele titluri şi subtitluri utilizate în prezentul regulament sunt destinate facilitării
lecturii şi nu vor fi considerate ca făcând parte din substanţa prezentului regulament şi nici
nu vor afecta în niciun fel sensul dispoziţiilor la care el se referă.
Articolul 69 Dispoziţii complementare
Dispoziţiile Codului disciplinar sau Codului de Etică al FMF şi toate celelalte coduri şi
regulamente sau dispoziţii ale FMF se aplică în celelalte cazuri sau complementează prezentul
regulament dacă se referă la cazuri de dopaj.
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Articolul 70 Cazuri neprevăzute
1. Cazurile neprevăzute ale prezentului regulament vor fi soluţionate de către Comitetul
Executiv al FMF, care va lua o decizie definitivă.
2. Prezentul regulament va fi implementat şi interpretat conform dreptului R.M., Codurilor ,
Regulamentelor şi a Statutului FMF.
3. Orice litigiu care va decurge din prezentul regulament sau care se va referi la el va fi hotărât
conform jurisdicţiei FMF, prezentului regulament, Codurilor , Regulamentelor şi a
Statutului FMF.
4. Prezentului regulament i se vor aplica suplimentar prevederile Regulamentului Antidoping FIFA și anexele la acesta, care vor fi aplicate pentru realizarea și implementarea
prezentului regulament. În caz de neconcordanță între prezentul regulament și
Regulamentul FIFA Anti-Doping, prevalează prevederile stabilite în Regulamentul FIFA
Anti-Doping.
(Modificat prin Hotărârea nr. 244 din 30.11.2020 a Comitetului Executiv al FMF)
Prezentul regulament a fost adoptat de către Comitetul Executiv al FMF în data de 09 iunie 2017
şi a intrat în vigoare la 09 iunie 2017.
Preşedinte FMF:

Secretar General FMF:

Pavel Cebanu

Cebotari Nicolae

24

ANEXA A
Definiţii
Absenţa greşelii sau a neglijenţei: Demonstrarea de către jucător că el nu cunoştea, nu bănuia,
ori că n-ar fi putut şti sau bănui în mod rezonabil, nici chiar dând dovadă de cea mai mare vigilenţă,
că a utilizat sau că s-a văzut administrându-şi o substanţă sau o metodă interzisă.
Absenţa greşelii sau a neglijenţei semnificative: Demonstrarea de către jucător a faptului că în
ceea ce priveşte ansamblul circumstanţelor şi ţinând cont de criteriile reţinute pentru absenţa
greşelii sau a neglijenţei, greşeala sau neglijenţa sa nu era semnificativă în raport cu încălcarea
regulilor antidopaj comisă.
Activitatea echipei: orice activitate sportivă (de exemplu antrenament, călătorie, şedinţă tactică)
exercitată colectiv cu echipa jucătorului sau oricare altă activitate sub supravegherea echipei (de
exemplu tratare de către medicul echipei).
ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System, system de administrare şi
gestiune antidopaj): instrument de gestiune a băncii de date bazat pe Internet care permite
culegerea, stocarea, partajarea şi comunicarea datelor şi care e destinat să ajute colaboratorii AMA
în activităţile lor de luptă împotriva dopajului, în legătură cu reglementarea protecţiei datelor.
Ajutor substanţial: În scopul capitolului V, persoana care oferă un ajutor substanţial trebuie: 1)
să divulge în întregime, printr-o declaraţie scrisă semnată, toate informaţiile de care dispune în
legătură cu violarea regulilor antidopaj şi 2) să colaboreze la ancheta şi examenul oricărui lucru
legat de aceste informaţii, de exemplu, mărturisind unei audienţe dacă o organizaţie antidopaj sau
o instanţă de audiere o cere. În plus, informaţiile oferite trebuie să fie credibile şi să reprezinte o
parte importantă a oricărui lucru urmărit sau, dacă acest lucru nu este urmărit, ele trebuie să
constitue un fundament suficient pe care un lucru se poate baza.
Audienţă preliminară: audienţă sumară şi accelerată înainte de a avea loc audienţa prevăzută în
capitolul X care garantează jucătorului un aviz şi ocazia de a se exprima în scris sau pe viu.
AMA: Agenţia Mondială Antidopaj.
Biroul Medical al FMF: birou administrativ în sânul FMF, acţionând ca o unitate antidopaj a
FMF, care planifică, organizează şi administrează controale de dopaj, inclusiv coordonarea
responsabililor controlului de dopaj, conform solicitărilor Comisiei Medicale a FMF.
Lanţ de securitate: secvenţă de persoane sau de organizaţii responsabile de o probă, din momentul
prelevării probei până la primirea ei pentru analiză.
Comitetul Naţional Olimpic: organizaţie recunoscută cu această denumire de către Comitetul
Internaţional Olimpic. Termenul de Comitet Naţional Olimpic cuprinde orice confederaţie sportivă
naţională a ţărilor unde o confederaţie sportivă naţională îşi asumă responsabilităţile generale ce
ţin de competenţa unui Comitet Naţional Olimpic în materie de luptă împotriva dopajului.
Comisia Medicală a FMF: comisie permanentă a FMF, definită în Statutele FMF care se ocupă
de toate aspectele medicale ale fotbalului, printre care şi problemele legate de dopaj.
Competiţie: serie de meciuri de fotbal care se derulează sub egida unui organism responsabil
(Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale ale FMF, etc.). Termenul de „manifestaţie” este utilizat
în Codul mondial antidopaj cu sensul de „competiţie” conform terminologiei oficiale a FMF, care
este termenul utilizat în cadrul prezentului regulament.
Competiţie internaţională: competiţie unde Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul
Internaţional Paralimpic, o federaţie internaţională, organizaţiile responsabile de o manifestare
sportivă mare sau o altă organizaţie sportivă internaţionlă acţionează în calitate de organism
responsabil de competiţie şi anume oficialii tehnici ai competiţiei (termenul de „manifestaţie
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internaţională” este folosit în Codul mondial antidopaj cu sensul de „competiţie internaţională”
conform terminologiei oficiale a FMF, termen care este utilizat în prezentul regulament).
Competiţie naţională: competiţie sportivă care nu este o competiţie internaţională şi la care pot
participa jucători de nivel internaţional sau jucători de nivel naţional.
Control: parte a procedurii globale de control de dopaj care cuprinde planificarea controalelor,
colectarea probelor, tratarea şi transportarea lor la laborator.
Control premeditat: Selectarea jucătorilor în vederea controalelor atunci când jucători particulari
sau grupuri de jucători sunt selectaţi în mod nealeatoriu în vederea controalelor la un moment dat.
Control de dopaj: Toate etapele şi procedurile începând cu planificarea controlului până la decizia
finală în apel, inclusiv toate etapele şi procedurile intermediare, de exemplu transmiterea
informaţiilor despre localizarea geografică, colectarea mostrelor şi manipularea lor, analiza
laboratorului, autorizaţiile de utilizare în scopuri terapeutice, gestionarea rezultatelor şi audienţele.
Control de dopaj în cadrul competiţiei: controale de dopaj „în cadrul competiţiei” sunt efectuate
în timpul tuturor competiţiilor (termenul „competiţie” conform terminologiei oficiale a FMF
corespunde termenului „manifestaţie” din Codul mondial antidopaj), meciurilor naţionale şi
internaţionale, inclusiv a meciurilor de calificare pentru competiţiile confederaţiilor şi a FMF şi
Campionatul Mondial al FMF. Termenul „în cadrul competiţiei” corespunde perioadei care începe
cu 24 de ore înaintea loviturii de începere a meciului de deschidere a competiţiei şi se termină cu
24 de ore după sfârşitul procedurii de prelevare a probelor care are loc după fluierul final de la
finala competiţiei respective.
Control de dopaj în afara competiţiei: orice control de dopaj care nu are loc în timpul competiţei.
Control neprevăzut: Control antidopaj care are loc fără avertismentul prealabil al jucătorului şi
în timpul căruia acesta este însoţit în permanenţă, de la înştiinţarea sa până la oferirea probei.
Descalificare: rezultatele echipei în timpul unei anumite competiţii sunt invalidate având în
rezultat consecinţele corespunzătoare, inclusiv retragerea medaliilor, punctelor şi premiilor.
A divulga public sau a raporta public: a revela sau a difuza informaţiile marelui public sau altor
persoane decât celor având dreptul de a fi avizate în prealabil conform capitolului XIV al
prezentului regulament.
Durata competiţiei: Timpul scurs între începutul şi sfârşitul unei competiţii, fixat de către instanţa
conducătoare a competiţiei.
Escortă: agent oficial format şi autorizat de către FMF să execute sarcini specifice, inclusiv:
însoţirea şi supravegherea jucătorului pentru colectarea probei până la sosirea sa în sala controlului
de dopaj; şi/sau atestarea şi verificarea recoltei probei dacă formarea sa îl califică pentru realizarea
acestor sarcini.
Mostră sau Probă: Orice substanţă biologică colectată în cadrul unui control de dopaj.
Falsificare: Faptul de a falsifica în scopuri ilegale sau într-un mod ilegal; de a influenţa un rezultat
într-un mod ilegal; de a interveni într-un mod ilegal; de a crea un obstacol, de a induce în eroare
sau de a da dovadă de o conduită frauduloasă cu scopul de a modifica nişte rezultate sau de a
încurca desfăşurarea procedurilor normale; sau de a oferi informaţii false unei organizaţii
antidopaj.
Gravitate specifică necesară: Gravitate specifică superioară sau egală cu 1,005 dacă ea este
măsurată cu un refractometru, ori superioară sau egală cu 1,010 dacă e măsurată cu ajutorul
benzilor indicatoare.
Grup ţintă de jucători supuşi controalelor: grup de jucători de nivel înalt, stabilit separat de
către FMF, asociaţiile sau organizaţiile naţionale antidopaj, membrii cărora sunt supuşi
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controalelor atât în timpul competiţiei cît şi înafara competiţiei în cadrul planului de controale a
FMF, a asociaţiilor sau organizaţiilor naţionale antidopaj.
Grup consultativ al FMF referitor la AUT: organ căruia Comisia Medicală a FMF îi
încredinţează evaluarea şi aprobarea autorizaţiilor de utilizare în scopuri terapeutice.
Jucător: orice persoană care practică fotbalul la nivel internaţional (conform definiţiei FMF,
printre care şi persoanele prezente în GCC) şi naţional (conform definiţiei fiecărei organizaţii
naţionale de control antidopaj, printre care şi persoanele prezente în GCC) precum şi oricare alt
sportiv fiind supus jurisdicţiei oricărui semnatar sau oricărei organizaţii sportive care a acceptat
Codul mondial antidopaj. În scopul art. 12 precum şi a informării şi sensibilizării la lupta împotriva
dopajului, orice persoană care practică un sport sub autoritatea oricărui semnatar, administraţie
sau organizaţie sportivă care a acceptat Codul mondial antidopaj este considerată ca fiind un
jucător.
Jucător de nivel internaţional: jucător desemnat de către FMF sau o confederaţie ca făcând parte
din grupul ţintă supus controalelor stabilit de către FMF sau confederaţie.
Jucător de nivel naţional: jucător desemnat de către organizaţia naţională ca făcând parte din
grupul ţintă supus controalelor stabilit de către organizaţia naţională.
Lista interdicţiilor: listă care identifică substanţele şi metodele interzise.
Indicator: compus, ansamblu de compuşi sau parametri biologici care atestă folosirea unei
substanţe interzise.
Meci: meci de fotbal izolat. Termenul de „competiţie” este folosit în Codul mondial antidopaj cu
sensul de „meci” conform terminologiei oficiale a FMF, termenul de „meci” fiind utilizat în cadrul
prezentului regulament.
Metabolit: orice substanţă care rezultă dintr-o biotransformare.
Metodă interzisă: orice metodă descrisă ca fiind interzisă în lista interdicţiilor.
Minor: persoană fizică care n-a atins vârsta majoratului în virtutea legilor aplicabile ale ţării sale
de reşedinţă.
Oficial: orice persoană, cu excepţia jucătorilor, care efectuează o activitate legată de fotbal în
sânul unei asociaţii sau a unui club, oricare n-ar fi titlul său, natura activităţii (administrativă,
sportivă sau alta) şi durata de activitate; în special directorii sportivi, antrenorii şi membrii stafului
tehnic sunt oficiali.
Oficial al meciului: arbitru, asistentul arbitrului, al patrulea oficial, comisarul meciului,
inspectorul arbitrului, responsabilul de securitate şi orice altă persoană desemnată de către FMF
pentru asumarea responsabilităţii ce se referă la un meci.
Organizaţie antidoping: organizaţie responsabilă de adoptarea regulilor referitoare la crearea,
implementarea sau aplicarea oricărei secţiuni a procedurii de control antidopaj. Aceasta cuprinde
Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Internaţional Paralimpic, alte organizaţii responsabile
de manifestaţii sportive mari în timpul cărora ele realizează controale, AMA, federaţiile
internaţionale şi organizaţiile naţionale antidopaj.
Organizaţie naţională antidopaj: entitatea sau entităţile desemnate de fiecare ţară ca autoritate
principală responsabilă de adoptarea şi implementarea regulilor antidopaj, de gestionarea colectării
probelor, de gestionarea rezultatelor controalelor şi de ţinerea audienţelor la nivel naţional. Aceasta
cuprinde orice entitate care poate fi desemnată de mai multe ţări ca organizaţie antidopaj regională
reprezentând aceste ţări. Dacă desemnarea n-a fost făcută de autorităţile publice competente,
această entitate va fi Comitetul Naţional Olimpic al ţării sau reprezentantul său, aşa ca asociaţia.
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Organizaţii responsabile de manifestaţii mari: asociaţii continentale de Comitete Naţionale
Olimpice şi oricare altă organizaţie internaţională multisport care servesc drept organism
responsabil de o competiţie internaţională, fie ea continentală, regională sau alta.
Participant: orice jucător sau persoană care-l asistă pe jucător.
Persoană care asistă jucătorul: orice antrenor, director sportiv, agent, personal de echipă, oficial,
personal medical sau paramedical, rudă sau oricare altă persoană care lucrează, tratează sau îl
asistă pe un jucător care participă la competiţii sportive sau se pregăteşte de ele.
Posesie: Posesie fizică sau de fapt (care nu va fi stabilită decât dacă persoana exercită un control
exclusiv asupra substanţei/metodei interzise sau a locurilor unde o asemenea substanţă/metodă se
află). Dacă persoana nu exercită un control exclusiv asupra substanţei/metodei interzise sau a
locurilor unde o asemenea substanţă/metodă se află, posesia de fapt nu va fi stabilită decât dacă
persoana era la curent cu prezenţa substanţei/metodei interzise şi avea intenţia de a exercita un
control asupra acesteia. Posesia singură nu se va considera încălcare a regulilor antidopaj dacă,
înainte de a i se fi informat despre încălcarea regulilor antidopaj, persoana a luat măsuri concrete
demonstrând că nu a avut niciodată intenţia de a fi în posesia unei substanţe/metode interzise şi a
renunţat la această posesie declarând-o explicit unei organizaţii antidopaj. În pofida oricărei
dispoziţii contrare din această definiţie, procurarea (inclusiv printr-un mijloc electronic sau altul)
unei substanţe sau metode interzise constituie posesia acesteia de către persoana care a procurat.
Regulamente FMF: Statute, regulamente, directive şi circulare ale FMF precum şi Legile Jocului
publicate de către International Football Association Board.
Responsabil de controlul de dopaj al FMF: persoană care efectuează controale de dopaj pentru
FMF.
Rezultat atipic: raport al unui laborator sau al unei alte entităţi recunoscute de AMA pentru care
se cere o investigaţie suplimentară, conform Standardului Internaţional pentru laboratoare sau a
documentelor tehnice conexe, înainte ca un rezultat de analiză anormal să poată fi stabilit.
Rezultat de analiză anormal: raport al unui laborator sau al unei alte entităţi recunoscute de
AMA care, în conformitate cu Standardul Internaţional pentru laboratoare şi documentele tehnice
conexe sesizează prezenţa într-o mostră a unei substanţe interzise sau a unuia din metaboliţii săi
sau indicatori (inclusiv cantităţi ridicate de substanţe endogene) sau folosirea unei metode
interzise.
Semnatari: entităţi care au semnat Codul mondial antidopaj şi se angajează sa-l respecte, care
cuprinde Comitetul Internaţional Olimpic, federaţiile internaţionale, Comitetul Internaţional
Paralimpic, comitetele naţionale olimpice, comitetele naţionale paralimpice, organizaţiile
responsabile de manifestări mari, organizaţiile naţionale antidopaj şi AMA.
Sub-comisia controlului de dopaj FMF: instanţă căreia Comisia Medicală FMF îi încredinţează
supravegherea controalelor de dopaj.
Standard internaţional: standard (cum sunt Standardele internaţionale de control) adoptat de
AMA în sprijinul Codului mondial antidopaj. Respectul unui standard internaţional (în opoziţie cu
alte standarde, practici sau proceduri) va fi suficient pentru a concluziona executarea corectă a
procedurilor. Standardele internaţionale cuprind toate documentele tehnice publicate conform
dispoziţiilor sale.
Substanţă interzisă: Orice substanţă descrisă ca fiind interzisă în Lista interdicţiilor.
Suspendare: interdicţie aplicată unui jucător sau oricărei persoane de a participa la orice
competiţie, activitate sau finanţare pe durata unei perioade determinate după cum se stipulează în
capitolul XI al prezentului regulament.
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Suspendare provizorie: interdicţie aplicată unui jucător sau oricărei persoane de a participa la
orice competiţie până la decizia finală luată în timpul audienţei prevăzută în capitolul X al
prezentului regulament.
TAS: Tribunalul Arbitral de Sport, situat la Lausanne (Elveţia).
Tentativă: conduită voluntară care constituie o etapă importantă a unei acţiuni planificate al cărei
scop este încălcarea regulilor antidopaj. Totuşi, o tentativă nu va putea constitui încălcarea
regulilor antidopaj daca persoana renunţă la ea înainte de a fi surprinsă de către o persoană terţă
neimplicată în tentativă.
Trafic: vânzarea, donarea, transportarea, expedierea, livrarea sau distribuirea unei substanţe sau
metode interzise (fizic sau printr-un mijloc electronic sau altul) unei persoane terţe de către un
jucător, personalul de supraveghere al jucătorului sau o altă persoană aparţinând unei organizaţii
antidopaj. Această definiţie nu cuprinde acţiunile membrilor personalului medical realizate cu
bună credinţă şi referindu-se la o substanţă interzisă utilizată în scopuri terapeutice legale şi licite
sau cu alte scopuri justificabile. Ea nu cuprinde nici acţiunile referitoare la substanţe interzise care
nu sunt interzise în controalele înafara competiţiei, înafară de cazul când ansamblul
circumstanţelor demonstrează că aceste substanţe interzise nu sunt destinate unor scopuri
terapeutice veritabile şi legale.
Unitate antidoping FMF: instanţă căreia Comisia Medicală a FMF îi încredinţează gestionarea
şi administrarea controlului de dopaj.
Utilizare: folosirea, aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumarea prin orice alt mijloc a unei
substanţe sau metode interzise.
ANEXA B
Lista substanţelor şi metodelor interzise (Lista interdicţiilor)
(în conformitate cu Lista interdicţiilor 2009 Standardul Internaţional AMA care a intrat în vigoare
la date de 1 ianuarie 2009)
Lista interdicţiilor a fost adaptată în confomitate cu versiunile actualizate ale Codului Mondial
Antidoping.
Toate substanţele interzise trebuie să fie considerate ca substanţe specificate, cu excepţia
substanţelor din clasele S1, S2, S4.4 şi S6.a, şi metodele interzise M1, M2 şi M3.
SUBSTANŢELE ŞI METODELE INTERZISE ÎN PERMANENŢĂ
(în timpul şi în afara competiţiei)
SUBSTANŢELE INTERZISE
S1. AGENŢII ANABOLIZANŢI
Agenţii anabolizanţi sunt interzişi.
1. Steroizii anabolizanţi androgeni (SAA)
a. SAA exogeni*, care includ:
1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol ); 1-androstenedion (5α-androst-1-ene-3,17dion); bolandiol (19-norandrostenediol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien3,17-dion); calusteron; clostebol; danazol (17α-etinil-17β-hidroxiandrost-4-eno[2,3d]isoxazol); dehidroclormetiltestosteron (4-cloro-17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3on); dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon; etilestrenol (19nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17β-hidroxi-17α-metil-5αandrostano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hidroxitestosteron (4,17β-dihidroxiandrost-4-en-3on); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienon (17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,429

diin-3-on); metandriol; metasteron (2α, 17α-dimetil-5α-androstan-3-on-17β-ol); metildienolon
(17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-on); metil-1-testosteron (17β-hidroxi-17α-metil-5αandrost-1-en-3-on); metilnortestosteron (17β-hidroxi-17α-metilestr-4-en-3-on); metiltrienolon
(17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-on); metiltestosteron; miboleron; nandrolon; 19norandrostenedion (estr-4-en-3,17-dion); norboleton; norclostebol; noretandrolon;
oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oxemetolon; prostanozol (17β-hidroxi-5αandrostano[3,2-c]pirazol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17β-hidroxi-5αandrost-1-en-3-on);
tetrahidrogestrinon
(18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-on);
trenbolon şi alte substanţe care posedă o structură chimică similară sau unul / unele efecte
biologice similare.
b. SAA endogeni** prin administrare exogenă :
androstenediol (androst-5-en-3β,17β-diol); androstenedion (androst-4-en-3,17-dion);
dihidrotestosteron (17β-hidroxi-5α-androstan-3-on); prasteron (dehidroepiandrosteron,
DHEA); testosteron şi metaboliţii sau izomerii următori :
5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17β-diol; 5α-androstan-3β,17α-diol; 5αandrostan-3β,17β-diol; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17β-diol; androst-4-en3β,17α-diol; androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17β-diol; androst-5-en-3β,17α-diol;
4-androstenediol (androst-4-en-3β,17β-diol); 5-androstenedion (androst-5-en-3,17-dion); epidihidrotestosteron;
epitestosteron;
3α-hidroxi-5α-androstan-17-on;
3β-hidroxi-5αandrostan-17-on; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.
[Comentarii referitor la clasa S1b :
În cazul unui steroid anabolizant androgen care poate fi produs în mod endogen, un eşantion va fi
analizat care va conţine această substanţă interzisă şi rezultatul analizei va fi unul anormal dacă
concentraţia substanţei indicată sau a indicatorilor ori metaboliţilor acesteia şi / sau orice alt raport
pertinent din eşantionului sportivului diferă cu un punct de valorile normale găsite la om, având în
vedere că o producţie endogenă normală este imposibilă. În asemenea cazuri, un eşantion nu va fi
considerat conţinând substanţa interzisă dacă sportivul demonstrează că concentraţia substanţei
interzise, a indicatorilor sau a metaboliţilor acesteia şi / sau orice alt raport pertinent în eşantionul
sportivului este atribuit unei stări psihologice sau patologice.
În toate cazurile, şi indiferent de concentraţie, eşantionul sportivului va fi considerat cu un conţinut
de substanţă interzisă şi laboratorul va raporta rezultatul anormal al analizei dacă, bazându-se pe
o metodă de analiză fiabilă (de ex. SMRI), acesta poate demonstra că substanţă interzisă este de
origine exogenă. În acest caz, nici o investigaţie suplimentară nu este necesară.
Atunci când valoarea nu deviază de la valorile normale găsite la om şi originea exogenă a
substanţei nu a fost demonstrată cu ajutorul unei metode de analiză fiabilă (de ex. SMRI), dar
există indicaţii exacte precum comparaţia cu profilurile steroidiene endogene de referinţă a unui
posibil uz de substanţe interzise, sau când un laborator a făcut un raport T/E superior la patru (4)
pentru (1) şi aplicarea unei metode de analiză fiabilă (de ex. SMRI) nu a demonstrat că substanţa
interzisă este de origine exogenă, organizaţia antidoping responsabilă va efectua o analiză
suplimentară, care va cuprinde un examen al tuturor controalelor anterioare şi / sau subsecvent.
Atunci când sunt necesare analize suplimentare, rezultatul va fi dat de către laborator ca atipic în
loc de anormal. Dacă un laborator demonstrează, prin aplicarea unei metode de analiză fiabilă (de
ex. SMRI) că substanţa interzisă este de origine exogenă, nici o investigaţie suplimentară nu este
necesară şi eşantionul sportivului va fi considerat că conţine o substanţă interzisă.
Când o metodă de analiză fiabilă (de ex. SMRI) nu a fost aplicată şi un minimum de trei rezultate
ale controalelor anterioare nu sunt disponibile, organizaţia antidoping responsabilă va efectua o
supraveghere longitudinală a sportivului şi va proceda la minimum trei controale instantanee pe o
perioadă de trei luni. Rezultatul care a declanşat acest studiu longitudinal va fi considerat atipic.
Dacă profilul longitudinal al sportivului supus la controalele suplimentare nu este normal din punct
de vedere fiziologic, laboratorul va constata un rezultat al analizei anormal. În cazuri individuale
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foarte rare, boldenonul poate fi găsit în mod endogen şi la nivele constante foarte joase de câteva
nanograme pe mililitru (ng/mL) în urină. Când un asemenea nivel foarte mic de boldenon este
raportat de către laborator şi aplicarea unei metode de analiză fiabilă (de ex. SMRI) nu
demonstrează ca substanţa este de origine exogenă, care va conţine un examen al tuturor
controalelor anterioare şi / sau subsecvent.
Petru 19-norandrosteron, un rezultat anormal al laboratorului este considerat ca o dovadă ştiinţifică
şi valabilă care demonstrează originea exogenă a substanţei interzise. În acest caz, nici o
investigaţie suplimentară nu este necesară.
Dacă sportivul refuză să colaboreze pentru analizele suplimentare, se va considera că eşantionul
său conţine o substanţă interzisă.]
2. Alţi agenţi anabolizanţi, care includ şi nu se limitează doar la :
Clenbuterol, modulatori selectivi a receptorilor la substanţe androgene (SARMs), tibolon,
zeranol, zilpaterol.
În acest document :
* «exogen» înseamnă o substanţă care nu poate în mod normal să fie produsă natural de către
organismul uman.
** «endogen» se referă la o substanţă care poate fi produsă natural de către organismul uman.
S2. HORMONII ŞI SUBSTANŢELE SIMILARE
Substanţele care urmează şi factorii lor de eliberare sunt interzişi:
4. Agenţi stimulenţi ai eritropoiezei (de ex. eritropoietina (EPO), darbepoietina (dEPO),
hematida);
5. Hormonul de creştere (GH), factorii de creştere analogi cu insulina (de ex. IGF-1),
factorii de creştere mecanică (MGFs);
6. Gonadotrofina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH), interzise doar pentru
sportivul de genul masculin;
7. Insulina;
8. Corticotrofinele;
şi alte substanţe care posedă o structură chimică similară sau un efect sau efecte biologice similare,
[Comentarii referitoare la S2 :
Dacă sportivul poate demonstra că concentraţia se datorează unei stări fiziologice sau patologice,
un eşantion va fi raportat că conţine o substanţă interzisă (conform listei de mai sus) atunci când
concentraţia de substanţă interzisă sau a metaboliţilor ori indicatorilor acesteia şi / sau orice alt
raport pertinent din eşantionul sportivului corespunde criteriilor de pozitivitate stabilite de către
AMA sau dacă excede valorile normale ale omului deoarece producerea endogenă normală este
puţin probabilă.
Dacă laboratorul poate demonstra, pe baza unei metode de analiză fiabilă, că substanţa interzisă
este de origine exogenă, eşantionul sportivului va fi raportat ca rezultat anormal şi că conţine o
substanţă interzisă.]
S3. BETA-2 AGONIŞTI
Toţi beta-2 agonişti, precum şi izomerii acestora D- şi L-, sunt interzişi.
Astfel, formoterolul, salbutamolul, salmeterolul şi terbutalina, atunci cînd sunt folosiţi prin
inhalare, necesită de asemenea o autorizare de utilizare în scopuri farmaceutice conform secţiunii
respective a Standardului internaţional pentru autorizarea de utilizare în scopuri terapeutice.
Chiar dacă o autorizare de utilizare în scopuri farmaceutice a fost acordată, prezenţă în urină a
salbutamolului cu o concentraţie mai mare de 1000 ng/mL va fi considerată ca un rezultat anormal
al analizei, doar dacă sportivul dovedeşte printr-un studiu farmacocinetic controlat că acest rezultat
este consecinţa utilizării unei doze terapeutice de salbutamol prin inhalare.
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S4. ANTAGONIŞTI ŞI MODULATORII HORMONALI
Următoarele clase de substanţe sunt interzise:
1. Inhibitorii de aromatază, care includ, dar nu se rezumă doar la: anastrozol, letrozol,
aminoglutetimid, exemestan, formestan, testolacton.
2. Modulatori selectivi ai receptorilor la estrogeni (SERMs), care includ, dar nu se rezumă
doar la: raloxifenă, tamoxifenă, toremifenă.
3. Alte substanţe anti - estrogenice, care includ, dar nu se rezumă doar la: clomifenă, ciclofenil,
fulvestrant.
4. Agenţi care modifică funcţia sau funcţiile miostatinei, care includ, dar nu se rezumă doar
la: inhibitorii miostatinei.
S5. DIURETICILE ŞI ALŢI AGENŢI CARE MASCHEAZĂ
Agenţii care maschează sunt interzişi. Aceştia includ:
Diureticile, probenecide, înlocuitorii de plasma (de ex. administrarea intravenoasă de
albumină, dextran, hidroxietilamidon şi manitol), şi alte substanţe care posedă un efect sau
efecte biologice similare,
Diureticile includ :
Acetazolamida, amilorida, bumetanida, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furozmid,
indapamida, metolazon, spironolacton, tiazide (de ex. bendroflumetiazide, clorotiazide,
hidroclorotiazide), triamteren, şi alte substanţe care posedă o structură chimică similară sau un
efect sau efecte biologice similare, (cu excepţia drosperinon, şi administrarea externă de
dorzolamide şi brinzolamide care nu sunt interzise).
[Comentarii la clasa S5 :
O autorizare de utilizare în scopuri terapeutice nu este valabilă dacă eşantionul de urină a
sportivului conţine un diuretic detectat în asociere cu substanţe exogene interzise la limita de sus
de acestora sau la limita de jos admisă.]
METODE INTERZISE
M1. AMELIORAREA TRANSFERULUI DE OXIGEN
Ceea ce se interzice :
1. Dopingul sangvin, precum şi utilizarea produselor sangvine autologe, homologe sau
heterologe, sau globule roşii indiferent de originea acestora.
2. Ameliorarea artificială a consumului, a transportului sau a eliberării oxigenului, care
includ, dar care nu se rezumă doar la produsele chimice perfluorate, efaproxiral (RSR13)
şi la produsele de hemoglobină modificate (de ex. înlocuitorii sângelui pe bază de
hemoglobină, produsele pe bază de hemoglobină reticulare).
M2. MANIPULARE CHIMICĂ ŞI FIZICĂ
2. Este interzisă falsificarea sau tentativa de falsificare în scopul de a altera integritatea şi
valabilitatea eşantioanelor colectate în timpul controalelor de doping. Această categorie
vizează, dar nu se limitează la cateterizarea, la înlocuirea şi / sau alterarea urinei.
3. Perfuziile intravenoase sunt interzise în afara de cele făcute la intervenţiile chirurgicale,
în stare de urgenţă medicale sau în cadrul examenelor clinice.
M3. DOPAJ GENETIC
Se interzice transferul de celule sau de elemente genetice sau utilizarea celulelor, a elementelor
genetice sau de agenţi farmacologici care modulează expresia genetică endogenă şi care au
capacitatea de a creşte performanţa sportivă.
Agoniştii receptorului activat de către proliferatorii peroxizomi δ (PPARδ) (de ex. GW 1516) şi
agoniştii axei PPARδ-proteina kinază activată de l’AMP (AMPK) (de ex. AICAR) sunt interzise.
SUBSTANŢELE ŞI METODELE INTERZISE ÎN COMPETIŢIE
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În afară de categoriile S1 până la S5 şi M1 până la M3 definite mai sus, următoarele categorii
sunt interzise în competiţie :
SUBSTANŢELE INTERZISE
S6. STIMULENŢII
Toţi stimulenţii (precum şi izomerii optici ai acestora (D- şi L-) atunci când aceştia se aplică) sunt
interzişi, cu excepţia derivaţilor de imidazol pentru aplicare externă şi stimulenţii care figurează
în Programul de supraveghere 2009*.
Stimulenţii includ:
a : Stimulenţi nespecificaţi :
Adrafinil, amfepramon, amifenazol, amfetamină, amfetaminil, benzfetamine,
benzilpiperazin, bromantan, clobenzorex, cocaină, cropropamide, crotetamide,
dimetilamfetamine, etilamfetamine, famprofazon, fencamin, fenetilin, fenfluramin,
fenproporex, furfenorex, mefenorex, mefentermine, mezocarb, metamfetamine (D-),
metilenedioxiamfetamine, metilenedioximetamfetamine, p-metilamfetamine, modafinil,
norfenfluramin, fendimetrazin, fenmetrazin, fentermin, 4-fenilpiracetam (carfedon);
prolintan.
Un stimulent care nu este indicat în această listă este o substanţă specificată :
b : Stimulenţi specificaţi (exemple):
Adrenalina**, catina***, efedrina****, etamivan, etilefrine, fenbutrazat, fencamfamina,
heptaminol, isometepten, levmetamfetamina, meclofenoxat, metilefedrina****, metilfenidat,
nicetamida, norfenefrina, octopamina, oxilofrina, parahidroxiamfetamina, pemolin,
pentetrazol, fenprometamina, propilhexedrina, selegilin, sibutramin, stricnina,
tuaminoheptan şi alte substanţe care au o structură chimică similară sau un efect sau efecte
biologice similare.
* Substanţele care sunt incluse în Programul de supraveghere 2009 (bupropion, cafeina,
fenileprina, fenilpropanolamina, pipradrol, pseudoefedrina, senefrina) nu sunt considerate ca
substanţe interzise.
** Adrenalina asociată agenţilor anestezici locali sau pentru pregătire de utilizare locală (de ex. pe
cale nazală sau oftalmologică), nu este interzisă.
*** Catina este interzisă atunci concentraţia ei în urină depăşeşte 5 micrograme pe mililitru.
**** Efedrina şi metilefedrina sunt interzise atunci concentraţia lor în urină depăşeşte 10
micrograme pe mililitru.
S7. NARCOTICILE
Următoarele narcotice sunt interzise :
Buprenorfina, dextromoramida, diamorfina (heroina), fentanil şi derivaţii acestuia,
hidromorfon, metadon, morfina, oxicodon, oximorfon, pentazocin, petidin.
S8. CANABINOIDE
Canabinoidele (de ex. haşişul, marihuana) sunt interzise.
S9. GLUCOCORTICOIZII
Toate glucocorticoizii sunt interzişi atunci când sunt administraţi pe cale orală, intravenoasă,
intramusculară sau rectală.
Conform Standardului Internaţional pentru autorizarea de utilizarea în scopuri farmaceutice, o
declaraţie de utilizare trebuie să fie completată de către sportiv pentru glucocorticoizi adminsitraţi
pe cale intr-articulară, peri-articulară, peritendinoasă, peridurală, intradermică şi prin inhalare, cu
excepţia căilor de administrare indicate mai jos.
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Substanţele de uz extern pentru a trata afecţiuni articulare, bucale, dermatologice (precum şi
iontoforeză/fonoforeză), gingivale, nazale, oftalmologice, şi peri-anale, nu sunt interzise şi nu
necesită nici o autorizare de utilizare sau o declaraţie de utilizare.
Atenţionare
Studii recente făcute referitor la aditivii alimentari pentru jucători au demonstrat că aceste produse
conţin steroizi anabolizanţi androgeni, numiţi „pro – hormoni”, care constituie substanţe interzise.
Informaţiile disponibile pe cutii sau modul de folosire nu permit identificarea contaminării. Orice
jucător care a recurs la aditivi alimentari este responsabil în totalitate în cazul unui control de dopaj
pozitiv şi poate fi în consecinţă sancţionat.
ANNEXE C
Autorizarea de utilizare în scopuri terapeutice
1. O autorizare de utilizare în scopuri terapeutice (AUT) poate fi acordată unui jucător pentru ca
acesta să poată folosi o substanţă sau o metodă interzisă aşa cum sunt acestea definite în Lista
interdicţiilor. Cererea de AUT va fi analizată de către Comisia Medicală FMF şi de Sub – comisia
de control de dopaj FMF reprezentate de către grupul consultativ referitor la AUT (organul care
acordă autorizarea).
2. O autorizare va fi acordată doar în conformitate strictă cu următoarele criterii :
a) jucătorul trebuie să depună o cerere de AUT cu cel puţin douăzeci şi unu de zile înainte de a
participa la o competiţie.
b) un jucător ar suferi un prejudiciu de sănătate semnificativ dacă substanţa sau metoda interzisă
nu ar fi fost administrată în timpul unei stări patologice grave sau cronice.
c) utilizarea terapeutică a substanţei sau a metodei nu va produce nici o ameliorare a performanţei,
alta decît cea atribuită revenirii la o stare normală a sănătăţii după atestarea stării patologice.
Utilizarea oricărei substanţe sau metode interzise pentru mărirea nivelelor naturale, în mod normal
joase, de hormoni endogeni nu este considerată ca o intervenţie terapeutică acceptabilă.
d) nu există alternativă terapeutică autorizată care ar putea substitui substanţa sau metoda care este
în mod normal interzisă.
e) necesitatea de a utiliza o substanţă sau o metodă interzisă interzisă în mod normal nu trebuie să
fie o consecinţă parţială sau totală a utilizătii anterioare, nu în scopuri terapeutice, a substanţelor
din Lista interdicţiilor.
3. AUT va fi anulată de către organizaţia care a acordat-o dacă:
a) jucătorul nu se conformează strict oricărei cereri sau condiţie impusă de către grupul consultativ
referitor la AUT care a acordat autorizarea;
b) perioada de autorizare de utilizare în scopuri terapeutice a expirat;
c) jucătorul este informat că AUT a fost anulată de către grupul consultativ referitor la AUT.
4. O cerere de AUT nu va fi aprobată retrospectiv, cu excepţia cazurilor următoare:
a) urgenţă medicală sau tratamentul unei stări patologice grave, sau
b) dacă, din cauza circumstanţelor excepţionale, cel care face cererea n-a avut suficient timp sau
posibilitatea pentru a face o cerere înainte de controlul de dopaj, sau organul care acordă
autorizarea nu a avut suficient timp sau posibilitatea de a analiza cererea dată.
5. Confidenţialitatea informaţiilor:
Autorul cererii trebuie să-şi dea acordul în scris pentru transmiterea tuturor informaţiilor
referitoare la cererea adresată membrilor organului FMF care acordă autorizările, şi dacă este
cazul, şi altor experţi medicali şi ştiinţifici independeţi.
Dacă este necesar de a face apel la experţi independenţi, toate detaliile referitor la cerere le vor fi
transmise acestora, fără a identifica jucătorul vizat. Autorul cererii trebuie de asemenea să-şi dea
acordul scris pentru a permite organului FMF care acordă autorizările să comunice concluziile sale
altor organizaţii antidoping vizate, în conformitate cu regulamentul dat.
Membrii organului ce acordă autorizarea îşi vor desfăşura activitatea confidenţial, în conformitate
cu jurămîntul lui Hippocrate şi a regulilor medico – legale şi etice de confidenţialitate.
34

FMF propune utilizarea formularului standard de cerere de AUT care este prezentat în anexa F a
regulamentului dat şi anexa 2 a „Standardului Internaţional pentru Autorizarea de utilizare în
scopuri terapeutice” al AMA.
ANNEXA D
Localizarea geografică
Articolul 1 Grupul ţintă supus controalelor
1. FMF trebuie sa formeze un grup ţintă internaţional de jucători supuşi controalelor (GCIC), în
timp ce formarea unui grup ţintă naţional de jucători supuşi controalelor ţine de competenţa
asociaţiei/organizaţiei naţionale antidoping (ONA) vizată.
2. Grupul ţintă de jucători supuşi controalelor (GCC) a FMF se subdivizează în trei subgrupe ce
răspund exigenţelor specifice în materie de localizare geografică:
a) GCIC al FMF include jucătorii de nivel internaţional ce au fost suspendaţi în urma unei decizii
a unei instituţii a FMF sau care sunt consideraţi drept jucători cu grad de risc înalt. Comitetul
Medical al FMF va desemna aceşti jucători individual si îi va notifica prin intermediul asociaţiei
implicate fară a fi obligată să dea careva explicaţii.
b) Grupul ţintă al FMF include de la 2 pâna la 32 cluburi participante la Liga campionilor a UEFA
în orice moment dat. Gestionarea controalelor şi rezultatelor acestui grup ţintă este desemnată de
UEFA. Prin urmare, în locul articolelor 2-9 ale prezentei anexe D, grupului ţintă al FMF i se aplică
Regulamentul antidoping al UEFA şi Regulamentul disciplinar al UEFA.
c) Grupul ţintă pre-competiţie (GCPC) al FMF include echipele naţionale participante la Cupa
Federaţiilor a FMF 2009 in timpul fazei de pregătire în decursul a două luni ce preced competiţia.
Echipele sunt integrate în mod automat în grupul ţintă sau în GCPC, fără a se cere o notificare
specifică de la FMF.
3. Ficare asociaţie implicată trebuie să informeze imediat în scris jucătorii care au fost desemnsţi
de către FMF pentru a face parte din GCIC la fel şi cluburile şi echipele naţionale care au fost
integrate în grupul ţintă sau în GCPC :
a) despre faptul că ele au fost integrate in GCIC, GC sau GCPC al FMF (în dependenţă de caz);
b) despre obligaţia de a furniza informaţii exacte şi exhaustive despre localizarea lor geografică;
c) despre consecinţele ce survin in cazul în care nu se respectă aceste obligaţii.
Fiecare asociaţie vizată este obligată să urmărească dacă jucătorii săi sau echipele transmit
informaţii exacte şi exhaustive despre localizarea geografică, în conformitate cu prezentul
regulament.
4. Jucătorii care au anunţat pensionarea lor şi nu mai fac parte din GCIC sau din GC nu pot relua
competiţia fără a executa prealabil următoarele condiţii:
a) să anunţe asociaţia în cauză despre intenţia lor de a reveni în competiţie cu cel puţin şase luni
înainte;
b) să facă faţă aceloraşi exigenţe vizând transmiterea informaţiei despre localizarea geografică
exact ca jucătorii ai GCIC;
c) să participe la toate controalele neaşteptate fără a participa direct la competiţie în perioada lor
invalidă.
5. Jucătorii care sunt în regim de suspendare vor fi menţinuţi în GCC în cauză până la sfârşitul
perioadei de suspendare dacă cel puţin au fost desemnaţi ca făcând parte din GCIC.
6. Jucătorii care nu sunt apţi să joace din cauza unei traume vor rămâne în componenţa GCC şi pot
fi supuşi unui control ţintă, dacă cel puţin au fost desemnaţi ca făcând parte din GCIC.
7. FMF va verifica şi actualiza periodic, dacă va fi necesar, criteriile pentru includerea jucătorilor,
cluburilor şi echipelor naţionale în GCC. Dacă sunt efectuate modificări, jucătorii (în cazul GCIC),
cluburile şi echipele (în cazul GC şi GCPC) în cauză trebuie să fie informaţi de către asociaţia
membru căreia aparţin sau de către UEFA.
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Articolul 2 Obligaţii de transmitere a informaţiei despre localizarea geografică
1. Fiecare jucător (GCIC) sau echipă naţională (GCPC), care face parte din GCC în cauză trebuie
să furnizeze informaţii corecte şi complete despre localizarea geografică, în conformitate cu
procedura prevăzută în art. 3 din prezenta anexă D.
2. Un jucător care aparţine GCPC poate delega sarcina de a transmite toată informaţia sau o parte
din informaţiile privind localizarea geografică, în conformitate cu art. 3 din prezenta anexă D,
asociatului/clubului său în persoana unuio antrenor sau manager. În acest caz, el va confirma în
scris Comitetul Medicala FMF că el transmite această sarcină unei a treia persoană. Se admite ca
această delegare de autoritate să se aplice pentru orice transmitere de informaţii vizând localizarea
geografică, cu excepţia cazului în care jucătorul ia o altă decizie contrară art. 2.3 din prezenta
anexă D.
3. Un jucător al unei echipe ce face parte din GCPC, care a fost suspendat sau traumat, sau a
anunţat pensionarea sa, trebuie să informeze direct asociaţia sau clubul în cauză despre
coordonatele sale geografice pe tot parcursul perioadei în care făcea parte din GCC.
Articolul 3 Cerinţe vizând localizarea geografică
a) GCIC: Folosind formularul pus la dispoziţie de către FMF, fiecare jucător trebuie să informeze
asociaţia în cauză despre coordonatele sale geografice, până la sfârşitul trimestrului în curs, pentru
o perioadă de zece zile de la notificarea desemnării sale, apoi pe o bază trimestrială (la 25
decembrie, 25 martie, 25 iunie şi 25 septembrie). Asociaţia va prezenta rapoarte trimestriale şi
actualizările lor unităţii antidoping a FMF, respectiv, nu mai târziu de 30 decembrie, 30 martie, 30
iunie şi 30 septembrie.
În plus, fiecare jucător trebuie să informeze în scris cât mai curând posibil Comitetul Medicala
FMF despre expirarea perioadei sale de suspendare sau despre data de reabilitare.
b) GCPC: Folosind formularul pus la dispoziţie de către FMF, fiecare asociaţie-membru în cauză
trebuie să transmită înainte de 14 martie 2009 informaţii vizând locaţia geografică a echipei sale
naţionale în fiecare zi de activitate pe parcursul a două luni (de la 14 aprilie la 13 iunie 2009), ce
preced Cupa Confederaţiilor FMF 2009.
2. Minimumul de informaţii ce urmează a fi furnizate:
GCIC: a) numele jucătorului şi al echipei lui,
b) adresa poştală completă şi numărul de fax pentru notificare oficială;
c) confirmarea faptul că jucătorul îşi dă consimţământul ca informaţiile despre localizarea
geografică să fie ţmpărtăşite cu alte organizaţii antidoping competente de a-l controla;
d) pentru fiecare zi a perioadei vizate, adresa completă a sediului de reşedinţă a jucătorului
(domiciliu, cazare temporară, hoteluri, etc.);
e) pentru fiecare zi a perioadei respective, orarul obişnuit şi locul oricărei activităţi exersate,
precum şi orice alte informaţii necesare pentru a localiza jucătorul în perioada de timp în cauză;
f) pentru fiecare zi a perioadei respective, disponibilitate pe parcursul a 60 minute între orele 6:00
şi 23:00, în timpul cărora jucătorul va fi capabil să efectueze un control într-un loc anumit.
GCPC:
a) numele clubului / echipei naţionale în cauză;
b) adresa poştală completă si numărul de fax pentru aviz formal;
c) confirmarea faptului că jucătorii îşi exprimă acordul pentru ca informaţiile vizând amplasarea
geografică să fie ţmpărtăşite cu alte organizaţii antidoping compente de a-i controla;
d) pentru fiecare zi de activitate a echipei în perioada respectivă, adresa completă a locului de
reşedinţă a membrilor clubului / echipei (cazare temporară, hotel, etc.);
e) programul de competiţii al clubului / echipei în perioada respectivă, denumirea şi adresa fiecărui
loc unde sunt programate meciurile în această perioadă, precum şi data când va avea loc meciul;
f) pentru fiecare zi de activitate a echipei pe parcursul perioadei respective, ora şi locul oricărei
activităţi colective (cum ar fi antrenamentul) sau individuale, supravegheate de personalul echipei
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(tratament medical, etc.) şi orice alte activităţi regulate, dacă este cazul, precum şi orice alte
informaţii necesare pentru a localiza echipa în timpul perioadei în cauză.
3. GCIC:
Jucătorul trebuie să se asigure că toate informaţiile transmise vizând localizarea sa geografică sunt
corecte şi suficient de detaliate pentru a permite unitaţii antidoping a FMF să-l localizeze pentru
control în oricare altă zi a perioadei respective, dar nu numai în decursul acelor 60 minute fixate
pentru o zi anumită.
GCPC: Clubul / asociaţia membru trebuie să se asigure că toate informaţiile vizând localizarea lor
geografică sunt corecte şi suficient de detaliate pentru a permite unităţii antidoping a FMF să
efectueze un control al echipei in orice zi a perioadei respective.
4. Dacă ca urmare a unei schimbări de circumstanţe, informaţia privind amplasarea geografică a
unui jucător / club / echipă nu mai este exactă sau completă, ea trebuie să fie actualizată în mod
obligatoriu.
Această actualizare ar trebui să se facă cât mai curând posibil şi, în orice caz, înainte de cele 60
minute fixate pentru o zi anumită. Încălcarea acestei obligaţii va antrena consecinţele ce urmează
a fi prezentate mai jos.
Articolul 4 Disponibilitatea pentru control
1. Orice jucător care aparţine GCIC trebuie să fie prezent personal şi disponibil pentru control pe
parcursul celor 60 minute fixate din timp şi în locul specificat în informaţia furnizată cu privire la
activitatea lui în perioada respectivă.
2. Orice echipa sau club integrat în GCPC trebuie să fie prezent şi disponibil pentru control la ora
şi locul specificat în informaţia furnizată cu privire la activitatea lui în perioada respectivă. Dacă
este localizată pentru control, echipa în toată componenţa trebuie să rămână pe loc până când se
termină luarea probelor pentru control.
Articolul 5 Responsabilitate în caz de absentare la control sau de nerespectare a obligaţiei
de transmitere a informaţiei despre localizarea geografică
1. Fiecare jucător aparţinând CGIC este responsabil în orice moment de transmiterea de informaţii
vizând localizarea sa geografică exactă şi completă, în conformitate cu prezentul regulament.
2. Fiecare jucător aparţinând GCIC trebuie fie disponibil pentru control în timpul celor 60 minute
stabilite şi în locul specificat pentru ziua fixată prealabil în informaţia furnizată cu privire la
localizarea sa geografică. Dacă tentativa de a controla jucătorul în aceste 60 minute prevăzute se
dovedeşte a fi nereuşită, jucătorul va fi tras la raspundere în conformitate cu art. 8 din prezentul
regulament, în baza cerinţelor din art. 8.2 din prezenta anexă D.
3. Dacă careva date din informaţia vizând localizarea geografică sunt modificate ulterior, conform
dispoziţiilor art. 3.3 din prezenta anexă D, ele urmează a fi împrospătate pentru a asigura
actualiatatea permanentă a dosarului. Dacă, ca urmare a neactualizării informaţiei despre
localizarea geografică, o încercare de a controla jucătorul în decursul acelor 60 minute prevăzute
suferă eşec - conform cerinţelor art. 8.2 din prezenta anexă D - jucătorul se consideră responsabil
de ratarea controlului în virtutea art. 8 din prezentul regulament.
4. Fiecare asociaţie a unei echipe naţionale integrată în GCPC este obligată să furnizeze informaţii
corecte şi complete despre localizarea geografică, conform prezentului regulament, şi să se asigure
că echipa sa naţională este disponibiălă pentru control în momentul şi în locul specificat în
informaţia furnizată. În caz de încălcare a obligaţiei de a transmite informaţii despre localizarea
geografică, asociaţia este supusă sancţiunilor prevăzute de Codul Disciplinar al FMF.
Articolul 6 Violarea regulilor antidoping
1. Se consideră că un jucător aparţinând GCIC a violat regulile antidoping în termenii articolului
8 al prezentului regulament dacă lui i se aplică trei nererespectări a obligaţiilor de transmitere a
informaţiei vizând localizarea geografică (adică orice combinare de încălcări vizând furnizarea
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aceste informaţii) pe o perioadă de 18 luni, oricare ar fi organizaţiile antidoping care au semnalat
nerespectarea acestor obligaţii.
2. Perioada de 18 luni începe cu data când jucătorul se dovedeşte a fi vinovat de nerespectarea
obligaţiei de a transmite informaţia cu privire la localizarea lui geografică. Ea nu se pune în discuţie
dacă jucătorul a reuşit deja să dea o probă la control. Totuşi, dacă un jucător care a violat obligaţia
de a furniza informaţii cu privire la localizarea sa geografică nu mai comite alte încălcari pe
parcursul acestor 18 luni (începând cu data comiterii primei), prima nerespectare a obligaţiei de
furnizare a informaţiei despre localizarea geografică este anulată în conformitate cu art.8 al
prezentei anexe D.
3. Dacă un jucător revine la fotbal după ce s-a pensionat, perioada sa de indisponibilitate pentru
control în perioada inactivă nu va fi luată în consideraţie în calcularea termenului de 18 luni.
4. Oricare jucător care transmite informaţie falsă despre localizarea sa geografică, fie că aceasta
se referă la locul unde se află în timpul celor 60 minute fixate sau înafara lor ori de oricare altă
natură ar fi, este considerat vinovat de nerespectare a regulilor antidoping conform articolului 7
şi/sau 9 al prezentului regulament şi se expune sancţiunilor Comitetului de competiţii a a FMF.
5. Dacă un club sau o asociaţie nu oferă la FMF informaţii exacte şi complete despre localizarea
geografică a unui jucător din echipa sa sau a echipei naţionale, acest gest va fi evaluat de către
Comitetul Medical al FMF ca încălcare a obligaţiei de transmitere a informaţiei despre localizarea
geografică.
Dispoziţiile art.7 din prezenta anexă D se aplică prin analogie. În cazul în care, ca urmare a acestei
evaluări, Comitetul Medical al FMF trage concluzia că clubul / jucătorul / asociaţia nu respectă
obligaţia de a transmite informaţii despre localizarea geografică, ea trebuie să avertizeze
clubul/asociaţia şi să prezinte cazul în faţa Comitetului de competiţii a a FMF, care va stabili
sancţiuni corespunzătoare, în conformitate cu Codul Disciplinar al FMF.
Articolul 7 Gestionarea rezultatelor vizând nerespectarea obligaţiei de a transmite
informaţii despre localizarea geografică
Procedura de gestionare a rezultatelor privind o aparentă încălcare a obligaţiei de transmitere a
informaţiei despre localizarea geografică va fi următoarea:
1. Se consideră că un jucător a comis o încălcare a obligaţiei de a transmite informaţia vizând
coordonatele sale geografice atunci când Comitetul Medical al FMF, în urma aplicării procedurii
de gestionare a rezultatelor descrise mai jos, poate determina fiecare dintre elementele ce urmează:
a) jucătorul a primit o notificare întocmită conform cerinţelor în care se indică:
i. că el a fost desemnat ca facând parte din GCIC;
ii. exigenţele riguroase cu privire la transmiterea informaţiei exacte şi exhaustive privind
localizarea sa geografică;
iii. consecinţele ce decurg din nerespectarea acestei obligaţii.
b) jucătorul nu a respectat aceste cerinţe în termenul prevăzut;
c) în cazul când după nerespectarea repetată sau triplă a obligaţiei de transmitere a informaţiei
despre localizarea sa geografică pe parcursul aceluiaşi trimestru, jucătorul a primit notificări cu
referire la violarea obligaţiei, conform art.7.2 al prezentei anexe D, şi nu a reuşit să remedieze în
decursul intervalului de timp specificat în notificare;
d) obligaţia de a transmite informaţii despre localizarea geografică a fost pur şi simplu neglijată.
Astfel, jucatorul va fi acuzat vinovat de neglijenţă, dacă se adevereşte ca nu a respectat obligaţia
după primirea notificării. Această prezumţie poate fi combătută dacă jucătorul dovedeşte faptul că
aceasta nerespectare a obligaţiei nu se dataorează unui comportament neglijent din partea sa.
2. Dacă toate cerinţele prevăzute în art. 7.1 al acestei anexe D sunt respectate, în termen de cel
mult paisprezece zile de la data când obligaţia de a transmite informaţii despre localizarea
geografică a fost violată, Comitetul Medicalde la FMF trebuie să avertizeze jucătorul în cauză
respectând procedura indicată capitolul XVII din prezentul regulament, invitându-l să prezinte
explicaţiile sale în decursul a paisprezece zile de la primirea notificării. În această notificare,
unitatea anti-doping trebuie să informeze jucătorul că:
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a) pentru a evita o nouă violare a obligaţiei de transmitere a informaţiei despre localizarea
geografică, el trebuie să furnizeze informaţiile solicitate în termenul acordat de către unitatea antidoping a FMF. Acest termen trebuie să fie de cel puţin 24 de ore de la primirea notificării, dar nu
poate depăşi sfârşitul lunii în care notificarea a fost primită,
b) încercarea de a convinge Comitetul Medicala FMF că nu şi-a violat obligaţia de a transmite
informaţia despre localizarea sa geografică nu este decât o prezumţie a violării obligaţiei de a
transmite această informaţie;
c) despre orice altă încercare de violare a obligaţiei de a transmite informaţie despre localizarea
geografică înregistrată la adresa lui în timpul celor optsprezece luni care au precedat încălcarea;
d) despre consecinţele cărora va fi expus dacă o instanţă împuternicită îi va intenta tentativa de
nerespectare a acestei obligaţii.
3. Dacă jucătorul contestează violarea obligaţiei de a transmite informaţii despre localizarea
geografică, Comitetul Medicalde la FMF trebuie să reevalueze dacă toate cerinţele din art. 7.1 din
prezenta anexă D au fost îndeplinite. Comitetul Medicala FMF va informa jucătorul, trimiţând o
scrisoare în decursul a maximum paisprezece zile de la primirea răspunsului, dacă aceasta
confirmă sau nu că a vut loc o încălcare.
4. În cazul în care jucătorul nu dă nici un răspuns în perioada de timp fixată sau dacă Comitetul
Medicala FMF susţine că a fost totuşi o încălcare a obligaţiei de transmitere a informaţiei despre
localizarea geografică, Comitetul Medicalde la FMF va informa jucătorul că i se intentează o
prezumpţie conform căreea el ar fi comis o încălcare a obligaţiei în cauză. Comitetul Medicala
FMF va informa jucătorul că el are dreptul de a solicita o examinare administrativă a acestei
decizii. 5. La cererea jucătorului, examinarea administrativă va fi efectuată de către o persoană
desemnată de către Comitetul Medicala FMF care nu a luat parte la examinarea precedentă a
presupusei încălcări a obligaţiei de a transmite informaţii despre localizarea sa geografică.
Revizuirea se va baza exclusiv pe concluzii scrise şi se va verifica dacă toate cerinţele înaintate în
art. 7.1 din prezenta anexă D au fost îndeplinite. Aceasta se va face în termen de paisprezece zile
de la primirea cererii jucătorului şi decizia va fi transmisă prin transmiterea unei scrisori în
următoarele 7 zile ce urmează luării deciziei.
6. Dacă la sfârşitul acestei revizuiri se dovedeşte că cerinţele prevăzute în art .7.1 din această anexă
D nu au fost îndeplinite, presupusa încălcare a obligaţiei de a transmite informaţii vizând
coordonatele geografice nu va fi tratată ca o încălcare a acestei obligaţii şi va fi necesar să se anunţe
jucătorul despre această decizie.
7. În cazul în care jucătorul reclamează revizuirea administrativă a prezumţiei de încălcare a
obligaţiei de a transmite informaţii despre localizarea sa geografică în termenul stabilit, sau dacă
revizuirea administrativă demonstrează că toate cerinţele prevăzute în art. 4.1 din prezentul
apendice D sunt îndeplinite, Comitetul Medicalde la FMF va înregistra o prezumţie de
nerespectare a obligaţieil de transmitere a informaţiei vizând coordonatele geografice la adresa
jucătorului şi îl va averiza despre aceasta, specificând data când aceasta s-a produs. Această
informaţie va fi adusă la cunoştinţa jucătorului, a AMA şi tuturor altor organizaţii antidoping
competenteprecum şi notificarea epocă, precum şi data la care acesta s-au produs, player-ul, pentru
a WADA, în conformitate cu procedura descrisă în art. 67.7 din prezentul regulament.
8. Orice notificare trimisă unui jucător, în conformitate cu art. 7 din prezenta anexă D, prin care se
afirmă că nu a existat nici o încălcare a obligaţiei de a transmite informaţie despre localizarea
geografică va fi trimisă în mod obligatoriu şi la AMA, precum şi oricărei altei instituţii interesate
în conformitate cu capitolul XIII din prezentul regulament şi poate să facă obiectul unui recurs de
către AMA şi / sau aceste alte instituţii, în conformitate cu acest capitol.

Articolul 8 Gestionarea rezultatelor referitoare la controalele ratate
Procedura de gestionare a rezultatelor ce vizează un control ratat este următoarea:
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1. Responsabilul de control de dopaj FMF trebuie să înregistreze un raport de tentativă
nereuşită de colectare a eşantioanelor de către Comitetul Medical al FMF, şi va preciza
toate detaliile referitor la data, locul unde aceasta a avut loc, orele exacte a sosirii la locul
indicat, şi plecarea, măsurile luate pe loc pentru a găsi jucătorul, toate celelalte persoane
care au fost contactate şi alte informaţii pertinente referitoare la tentativa de colectare a
eşantioanelor.
2. Se consideră că un jucător a ratat un control dacă Comitetul Medical al FMF poate stabili
unul din următoarele elemente :
a) atunci cînd jucătorul a primit notificarea despre faptul că a fost selectat să facă parte din
GCIC, el a fost anunţat că va fi responsabil pentru ratarea controlului dacă nu va fi la
disponibil pentru control în decurs de 60 minute şi în locul precizat conform informaţiilor
despre localizarea geografică transmise în acest sens;
b) un responsabil de control de dopaj FMF a încercat să verifice jucătorul într-o zi anumită
din trimestru într-un interval de 60 minute indicat pentru ziua respectivă conform
informaţiei despre localizarea geografică referitoare la jucător, şi se va deplasa în locul dat
în timpul acestei; perioade de timp;
c) în timpul intervalului de 60 minute indicat, responsabilul de control de dopaj FMF a
făcut ceea ce a fost rezonabil conform circumstanţelor pentru a localiza jucătorul, fără ca
să-i dea acestuia un preaviz de control;
d) indicaţiile articolului 8.3 din această anexă D sunt respectate, dacă este cazul, şi
e) indisponibilitatea jucătorului pentru control în locul indicat pe perioada de 60 minute
este considerată ca neglijenţă. Astfel, o prezumţie de neglijenţă va fi fondată împotriva
jucătorului în conformitate cu art. 8.2 a acestei anexe D. Pentru a respinge această
prezumţie, jucătorul va trebui să aducă dovezi precum că:
- el nu a fost disponibil pentru control în locul dat şi în această perioadă de timp; şi
- el a omis actualizarea informaţiei despre localizarea geografică referitoare la propria-i
persoană pentru a semnala în ce loc va fi disponibil pentru control în acest interval de timp
de 60 minute precizat pentru ziua respectivă, ceea ce nu înseamnă că aceasta este în
totalitate sau parţial o neglijenţă din partea sa.
3. Pentru a garanta un tratament echitabil, dacă jucătorul a constituitsubiectul unei tentative
de control nereuşită în decurs de acest interval de 60 minute indicat în informaţiile despre
localizarea sa geografică, orice tentativă de control ulterioară a aceluiaşi jucător va fi putea
luată în calcul ca un nou control eşuat doar dacă aceasta a avut loc după notificarea primei
tentative ratate a jucătorului, în conformitate cu art. 7.4 a acestei anexe D.
4. Dacă se dovedeşte că toate exigenţele art. 8.2 dinaceastă anexă D au fost respectate, în
termen de 14 zile maximum de la data tentativei de control eşuată, Comitetul Medical al
FMF va informa jucătorul respectiv în conformitate cu procedura indicată în capitolul XVII
a acestui regulament, şi îl va invita să dea un răspuns în decurs de 14 zile de la data
recepţionării notificării. Prin această notificare, Comitetul Medicalîl va informa pe jucător:
a) să convingă Comitetul Medical al FMF că nu sunt controale ratate , el va fi obiectul unei
prezumţii de control ratat;
b) despre orice altă neîndeplinire a obligaţiei de transmitere a informaţiei despre localizarea
geografică a sa în decurs de 18 luni care au precedat controlul ratat supus prezumţiei; şi
c) consecinţele pe care le va suporta dacă o instanţă de audit îl va supune prezumţiei de
control ratat.
5. Dacă jucătorul contestă controlul ratat în aparenţă, unitatea antdioping FMF trebuie să
evalueze din nou toate exigenţele prevăzute în art. 8.2 a acestei anexe D, exigenţe ce au
fost respectate. Comitetul Medical al FMF va da un aviz jucătorului prin trimiterea unei
scrisori în decurs de maximum 14 zile din momentul recepţionării răspunsului său, dacă
prin acesta se susţinae dacă a fost sau nu ratat un control.
6. Jucătorul nu transmite un răspuns în termenul stabilit sau dacă unitatea antdioping FMF
susţine în continuare ca a fost un control ratat, atunci Comitetul Medical al FMF va informa
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5.

6.

7.

8.

jucătorul despre prezumţia de control ratat care a fost înregistrată împotriva sa. Unitatea
antdioping FMF va trebui în acelaşi timp să informeze jucătorul că acesta are dreptul să
ceară o revizie administrativă a acestei decizii. Raportul de tentativă ratată trebuie să fie
transmis jucătorului cel tîrziu în momentul respectiv, dacă acest lucru nu a fost încă făcut.
La cererea jucătorului, revizia administrativă va fi efectuată de către o persoană numită de
către Comitetul Medical al FMF care nu a participat la evaluarea anterioară a controlului
ratat din prezumţie. Revizia se va baza doar pe concluziile scrise şi va verifica dacă toate
exigenţele prevăzute în art. 82 a acestei anexe D au fost respectate. Dacă este necesar, el
poate cere responsabilului de controlul de dopaj FMF competent să îi dea informaţiile
necesare referitor la perosana care a fost numită de către unitatea antdoping FMF. Revizia
va fi efectuată în decurs de 14 zile de la data recepţionării cererii jucătorului şi decizia sa
va fi transmisă prin intermediul unui curier cel tărziu după şapte zile de la data transmiterii
deciziei.
Dacă se adevereşte în cadrul acestei reevaluări că nu au fost respectate exigenţele fixate în
art. 8.2 a a anexei D, tentativa ratată de control a jucătorului nu va fi analizată ca un control
ratat şi jucătorul va trebui informat despre acest lucru.
Dacă jucătorul nu cere o reevaluare administrativă a prezumţiei de control ratat pe termenul
fixat, sau dacă reevaluarea administrativă a concluzionat că toate exigenţele art. 8.2 a
acestei anexe D au fost respectate, Comitetul Medical al FMF va înregistra prezumţia de
control ratat împotriva jucătorului şi îl va informa despre acest fapt precum şi despre data
la care a fost făcută această informare a jucătorului, AMA, precum şi a altor organizaţii
antdioping competente, în conformitate cu procedura descrisă în art. 67.7 a acestui
regulament.
Orice notificare trimisă unui jucător în conformitate cu art.8 a acestei anexe D, chiar dacă
nu a avut loc un conbtrol ratat, va trebui trimisă la AMA şi oricărei părţi care dispune de
dreptul de a face apel în conformitate cu termenii din capitolul XIII a acestui regulament,
şi va putea constitui obiectul unui apel făcut de către AMA şi / sau de aceste alte părţi, în
conformitate cu capitolul menţionat.

Articolul 9 Competenţele pentru efectuarea procedurii
1. Comitetul Medical al FMF va păstra orice dovadă despre prezumţiile de încălcare a obligaţiilor
dr transmitere a informaţiilor de localizare geografcă referitoare la jucătorii din grupul său ţintă.
În caz de prezimţie că un jucător a comis trei încălcări a obligaţiei de transmitere a informaţiei de
localizare deografică în decurs de 18 luni, ţine de competenţa următorului organism pentru a lansa
procedura împotriva lui în conformitate cu art.8 a acestui regulament:
a) FMF va fi competentă dacă ea este cea care a făcut cele două prezumţii de încălcare a obligaţiilor
de transmitere a informaţiilor de localizare geografică sau mai mult, sau dacă trei organizaţii
antidoping diferite sunt cele care au lansat prezumţia şi dacă jucătorul respectiv făcea parte din
GCIC la data celei de a treia încălcări a obligaţiei de transmitere a informaţiei despre localizarea
geografică;
b) asociaţia sau ONA respectivă vor fi competente dacă ele sunt cele care au lansat cele două
prezumţii de încălcare a obligaţiei de transmitere a informaţiei despre localizarea geografică sau
mai mult chiar, dacă trei organizaţii antidoping diferite au făcut o prezumţie şijucătorul dat face
parte din grupul ţintă naţional al jucătorilor care sunt supuşi controalelor începînd cu data în care
au fost comise trei încălcări a obligaţiei de transmitere a informaţiei de localizare geografică. În
acest caz, orice menţiune făcută de către FMF sau de către Comitetului de competiţii a FMFeste
valabilă, dacă este cazul, şi pentru asociaţie / ONA sau instanţa de audiere competentă.
2. FMF va avea dreptul să recepţioneze de la orice altă organizaţie antidoping informaţii
suplimentare referitor la încălcarea obligaţiei de transmitere a informaţiilor de localizare
geografică pentru a evalua calitatea elementelor probelor şi pentru a demara procedura în
conformitate cu art. 8 a acestui regulament, pe baza acestor elemente. Dacă FMF crede că probele
referitoare la aceste încălcări a obligaţiei de transmitere a informaţiilor de localizare geografică
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nu sunt suficiente pentru a demara o atare procedură în conformitate cu art.8 a acestui regulament,
ea poate refuza demararea procedurii pe baza acestor prezumţii de încălcare a obligaţiei de
transmitere a informaţiilor de localizare geografică.
Orice decizie a organizaţiei antidoping competente de a ignora încălcările obligaţiei de transmitere
a informaţiilor de localizare geografică din cauza lipsei probelor suficiente va fi comunicată
celorlalte organizaţii antidoping şi AMA, fără a prejudicia dreptul AMA de a face apel, în
conformitate cu capitolulul XII a acestui regulament. În orice caz, acest fapt nu va afecta
valabilitatea altor prezumţii de încălcare a obligaţiei de transmitere a informaţiilor de localizare
geografică împotriva jucătorului respectiv.
3. FMF poate de asemenea să suspendeze jucătorul provizoriu în aşteptarea deciziei luate în urma
procedurii, în conformitate cu capitolul IX a acestui regulament.
4. Un jucător bănuit că a comis o încălare a regulilor de dopaj în conformitate cu art. 8 a
acestui regulament are dreptul să audă această prezumţie în cazul unei audieri complete în
cadrul căreia probele îi vor fi prezentate, conform capitolului X a acestui regulament.
5. Comisia pentru disciplină FMF nu va avea nici o legătură cu deciziile luate în timpul
procedurii de gestionare a rezultatelor, fie că este vorba de probe fondate pentru a explica
încălcarea obligaţiei de transmitere a informaţiei despre localizarea geografică sau alta.
Acuzarea pentru fiecare încălcare a obligaţiei de transmitere a informaţiei referitoare la
localizarea geografică va fi efectuată de către organizaţia antidoping care a demarat
procedura.
6. Dacă Comitetului de competiţii a FMFjudecă că una sau două prezumţii că încălcarea
obligaţiei de transmitere a informaţiei de localizarea geografică au fost stabilite conform
standardelor stabilite, dar nu este cazul celei de a treilea prezumţii, o încălcare a regulilor
antidoping în conformitate cu art.8 a acestui regulament nu va fi stabilită. Totuşi, dacă
jucătorul comite apoi una sau două încălcări ale obligaţiei de transmitere a informaţiei
despre localizarea geografică suplimentară pentru perioada indicată de 18 luni, o nouă
procedură va putea fi demarată pe baza combinării încălcărilor obligaţiei de transmitere a
informaţiei despre localizarea geografică stabilite conform indicaţiei instanţei de audiere
în cadrul procedurii precedente (în conformitate cu art. 14.3 a acestui regulament) şi
încălcarea obligaţiei de transmitere a informaţiei despre localizarea geografică comisă
ulterior de către jucător.
7. Dacă FMF nu porneşte o procedură împotriva unui jucător în conformitate cu art.8 a acestui
regulament în treizeci de zile de la data recepţionarea de către AMA a notificării celei de a
treia prezumţie de încălcare a obligaţiei de transmitere a informaţiei despre localizare
geografică referitoare la acest jucător pentru toată perioada de 18 luni, se va considera că
FMF a considerat că nu a avut loc o încălcare a regulilor de dopaj respective, pentru a
acorda drepturile de apel prevăzute în capitolul XIII a regulamentului dat.
ANEXA E
Procedura de control
În cazul tuturor controalelor de dopaj FMF, responsabilul de controlulul de dopaj FMF trebuie să
se asigure că fiecare jucător este informat despre :
a) colectarea eşantionului va fi efectuată sub autoritatea FMF
b) trebuie să se supună colectării eşantioanelor
c) consecinţele unui refuz de a se supune controlului
d) dacă jucătorul a ales să consume propria hrană sau propriile sale băuturi nealcoolice sau hrană
sau băuturi nealcoolice puse la dispoziţia sa înainte de colectare a eşantionului, el va fi responsabil
în totalitate de acest lucru;
e) eşantionul furnizat de către jucător responsabilului de controlul de dopaj FMF trebuie să fie
prima micţie a jucătorului după convocarea sa la controlul de dopaj.
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Toţi jucătorii trebuie să fie însoţiţi pe perioada procedurii de către un reprezentant oficial al
echipei, de preferinţă medicul echipei.
Articolul 1 Procedura de control în cadrul competiţiilor
1. În cadrul fiecărui meci care este supus unui control de dopaj, cel puţin doi jucători din
fiecare echipă vor fi supuşi controlului de dopaj din cei patru care au fost traşi la sorţi (în
conformitate cu art. 2.6 a anexei date E). Primii doi jucători care au fost traşi la sorţi din
fiecare chipă vor fi verificaţi şi ceilalţi doi îi vor înlocui în caz de accidentare. În cadrul
competiţiilor unde jucătorii supuşi controalelor vor fi mai puţini, de exemplu fotbalul de
plajă sau de sală, cel puţin un jucător din echipă va fi verificat. Pentru un control ţintă a
unei echipe în competiţie, cel puţin patru jucători din echipa respectivă trebuie traşi la sorţi
şi verificaţi.
Pregătirea etapei de colectare a eşantionelor
2. Comisarul pentru meci FMF sau coordonatorul general FMF va transmite înainte de meci
responsabilului de controlul de dopaj FMF lista oficială a jucătorilo din fiecare cele două
echipe.
3. Medicul echipei va completa formularul 0-1 (anexa F) înainte de fiecare meci şi îl va
transmite responsabilului de controlul de dopaj FMF personal sau prin intermediul unei
peroane de încredere. Medicul echipei va indica pe formularul 0-1, şi va scrie lizibil, orice
tratament pe care l-a luat jucătorul sau care i-au fost administrate în decurs de 72 ore înainte
de meci, şi va preciza substanţa, doza, data şi durata prescripţiei, precum şi modul de
administrare. Medicul echipei va indica de asemenea medicamentele care au fost luate fără
prescripţie medicală precum şi aditivii alimentari care au fost luaţi de către jucători, atît cît
este la curent cu informaţia dată. Prescripţiile de medicamente declarate pe formularul 0-1
vor fi divulgate doar în cazul în care rezultatul testului este pozitivse. Dacă un medicament
menţionat pe formularul 0-1 se dovedeşte o substanţă interzisă, responsabilul de control de
dopaj FMF trebuie să facă investigaţii mai detaliate care pot duce la suspendarea
jucătorului.
În caz contrar, formularul 0-1 rămîne în posesia permanentă a responsabilului de controlul de dopaj
FMF.
4. Jucătorii supuşi controalelor vor fi traşi la sorţi la pauză de către responsabilul de controlul
de dopaj FMF în sala pentru controlul de dopaj. În afară de responsabilul de controlul de
dopaj FMF şi asistentul său, următoarele persoane trebuie să fie prezente:
a) un reprezentant oficial a fiecărei echipe în cauză;
b) dacă este necesar, comisarul pentru meci FMF sau locţiitorul acestuia.
5. Responsabilul de controlul de dopaj FMF va efectua tragerea la sorţi în modul următor:
a) va verifica numele şi numerele de pe tricou a jucătorilor conform listelor oficiale ale jucătorilor;
b) va pune apoi pe o masă jetoanele cu numerele tuturor jucătorilor eligibili şi care pot să joace,
precum şi jucătorii accidentaţi sau suspendaţi din motice disciplinare pe banca de rezerve, din cele
două echipe;
c) el se va asigura că nu lipseşte nici un număr înainte de a le pune într-un săculeţ de culoare
diferită pentru fiecare din cele două echipe;
d)va trage la sorţi patru numere din fiecare săculeţ fără a le privi, le va pune în plicuri diferite
numerotate de la 1 la 4 pentru fiecare echipă;
e) apoi, va sigila şi va semna cele opt plicuri pe banda adezivă, le va constrasemna de către
reprezentanţii echipelor şi le va păstra la loc secret;
f) săculeţete vor fi puse în două plicuri separate, sigilate şi contrasemnate de către reprezentanţii
echipelor.
6. Cei doi jucători din fiecare echipă a căror numere au fost puse în plicurile 1 şi 2 trebuie să se
supună controlului de dopaj.
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Dacă unul din aceşti jucători este accidentat înainte de finele meciului, responsabilul de controlul
de dopaj FMF trebuie să decidă dacă accidentarea este sau nu suficient de gravă pentru a împiedica
jucătorul să se supună controlului de dopaj. Dacă acesta consideră că accidentarea este gravă,
jucătorul a cărui număr se află în plicul 1 va fi înlocuit pentru controlul de dopaj cu jucătorul din
plicul 3, şi cel a cărui număr este în plicul doi, va fi înlocuit pentru controlul de dopaj cu jucătorul
din plicul 4.
7. În plus, responsabilul de controlul de dopaj FMF trebuie să numească jucători suplimentari
pentru a trece controlul înainte, în timpul şi după meci, fără a da explicaţii pentru acest fapt.
Notificarea jucătorilor
8. Cincisprezece minute1 înainte de fnele meciului (care durează 90 minute) responsabilul de
controlul de dopaj FMF va deschide responsabilul de controlul de dopaj FMF plicurile 1
şi 2 pentru fiecare echipă în sala de control de dopaj în prezenţa unui reprezentant a fiecărei
echipe.
9. Responsabilul de controlul de dopaj FMF va indica pe formularul 0 – 2 „Convocarea la
controlul de dopaj” numele şi numărul jucătorului tras la sorţi, apoi va semna formularul
şi îl va contrasemna şi de către reprezentantul echipei. Responsabilul de controlul de dopaj
FMF va transmite apou exemplarele formularelor respective reprezentanţilor fiecărei
echipe. Exemplarele în culoarea verde a formularului 0 – 2 trebuie să fie transmise
comisarului meciului sau coordonatorului general al FMF care stă pe tuşă.
10. Dacă un jucător primeşte un cartonaş roşu îm timpul unui meci, indiferent de moment, el
va fi escorta în sala de control de dopaj, în vestiarul echipei sale sau în tribuna echipei sale
pentru a urmări meciul pînă la final şi pînă cînd vor fi anunţate numele jucătorilor
selecţionaţi pentru controalele de dopaj şi se va asigura că e disponibil imediat după meci
în cazul în care a fost selecţionat pentru control, dacă este necesar. Dacă cartonaşul roşu
este acordat la începutul meciului, acceaşi procedură va fi aplicată, darf jucătorul poate să
se prezinte la responsabilul de controlul de dopaj FMF şi să aleagă să dea de bună voie un
eşantion pentru ca să fie liber de procedură.
Articolul 2 Procedura de control instantaneu în afara competiţiilor în timpul activităţilor
echipelor
Pregătirea etapei de colectare a eşantionului
1. FMF va efectua controale de dopaj instanee bazate pe localizarea echipei din echipele ce
aparţin grupului ţintă supus controalelor (GCC) şi grupului ţintă înaintea competiţiei
(GCPC) stabilite de către FMF. Conform planului de repartizarea a controalelor, Comitetul
Medical al FMF alege echipele care vor rfi supuse unui control. Comitetul Medical al FMF
indetifică apoi data / datele controlului sau controalelor respective şi va localiza echipa
selecţionată pe baza informaţiilor de localizare geografică furnizate de către echipe. Ea va
planifica procedura şi va numi un responsabil de controlul de dopaj FMF disponibil la data
/ datele respective pentru a realiza controlul instantaneu şi îl va informa pe acesta despre
localizarea geografică a echipei date la datele respective.
2. Dacă echipa nu poate să fie contactată de către responsabilul de controlul de dopaj FMF
după încercări nenumărate pentru localizare conform informaţiilor de localizare geografică
furnizate de către aceasta, cazul trebuie să fie raportat la Comitetul Medical al FMF
imediat, conform anexei D. Dacă Comitetul Medical al FMF va evalua că a avut loc o
încălcare a obligaţiei de transmitere a informaţiei despre localizarea geografică conform
anexei D.
În cazul meciurilor de fotbal în sală, responsabilul de controlul de dopaj FIFA trebuie să deschidă plicurile
1 şi 2 a fiecărei echipe în sala de control de dopaj, la zece minute de la debutul celei de a doua reprize.
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3. Dacă responsabilul de controlul de dopaj FMF a localizat echipa, el trebuie să se identifice
în faţa şefului sau adjunctului delegaţiei echipei sau clubului respectiv şi va prezenta
acreditarea sa de responsabil de controlul de dopaj FMF şi mandatul său pentru efectuare
controlului respectiv şi să discute cu acesta procedura de control de dopaj, cu medicul
echipei şi dacă este necesar, cu antrenorul.
4. Şeful delegaţiei echipei sau a clubului respectiv va furniza responsabilului de controlul de
dopaj FMF o listă actualizată a jucătorilor echipei, precum şi cei absenţi la momentul
realizării controlului. Motivele absenţei jucătorilor trebuie să fie indicate responsabilului
de controlul de dopaj FMF, precum şi orele prevăzute pentru sosire sau de retur la locul
activităţilor echipei. Responsabilul de controlul de dopaj FMF va decide dacă este cazul să
integreze aceşti jucători în procedura de tragere la sorţi pentru jucătorii care trebuie să se
supună controlului de dopaj. El va informa Comitetul Medical al FMF care va evalua apoi
dacă este vorba de o încălcare a obligaţiei de transmitere a informaţiei de localizare
geografică în conformitate cu anexa D.
5. Responsabilul de controlul de dopaj FMF va transmite medicului echipei un exemplar al
formularului 0 – 1 în care va indica toate medicamentle administrate sau prescrise tuturor
jucătorilor care au participat la activităţile echipei în ultimele 72h, dacă este necesar după
consultarea jucătorilor. Indicaţiile articolului 1.3 al acestei anexe E se aplică de asemenea
şi indicaţiilor ce trebuie scrise pe formularul 0-1 şi la procedura de utilizare a acestui
formular.
6. Cel puţin patru jucători din echipa respectivă trebuie să fie traşi la sorţi, numărul jucătorilor
poate totuşi varia în dependenţă de planul de control de dopaj anual al FMF şi în cazul unui
control de dopaj ţintă. Jucătorii selecţionaţi pentru a trece controlul vor fi traşi la sorţi de
către responsabilul de controlul de dopaj FMF în mod individual. În afară de responsabilul
de controlul de dopaj FMF şi, dacă este cazul, a asistentului acestuia, doi reprezentanţi
oficiali ai echipei respective trebuie să fue prezenţi.
7. Responsabilul de controlul de dopaj FMF va face tragerea la sorţi în modul următor:
a) va verifica numele şi numerele de pe tricou a jucătorilor conform listelor actualizate ale
jucătorilor care participă la activităţile echipei;
b) va pune apoi pe o masă jetoanele cu numerele tuturor jucătorilor înregistraţi conform art. 24 din
această anexă E;
c) el se va asigura că nu lipseşte nici un număr înainte de a le pune într-un săculeţ prevăzut în acest
sens;
d)va trage la sorţi din săculeţ cel puţin patru numere .
8. Dacă un jucător din cei care au fost traşi la sorţi, sau mai mulţi, sunt accidentaţi sau bolnavi,
responsabilul de controlul de dopaj FMF va decide atunci dacă aceştia vor fi supuşi controlului
antidoping sau dacă pot fi înlocuiţi de către alţi jucători care au fost sau care vor fi traşi la sorţi.
Notificarea jucătorilor
9. Responsabilul de controlul de dopaj FMF şi oficialul sau medicul echipei prezenţi la tragerea la
sorţi şi trebuie să semneze formularul 0 – 2 « Convocarea la controlul de dopaj». Responsabilul
de controlul de dopaj FMF va informa jucătorul şi :
a) se va identifica în faţa sa şi îi va prezenta autorizarea sa de responsabil de controlul de dopaj
FMF şi mandatul său pentru efectuarea controlului respectiv;
b) îi va cere jucătorului să prezinte un act de indentitate şi să confirme identitatea sa pentru a se
asigura că jucătorul care a fost anunţat este cel care a fost selectat pentru a trece controlul de dopaj.
Metoda de indentificare a jucătorului sau lipsa de comfirmare a identităţii acestuia de către jucător
vor fi docuemntate şi raportate unităţii antidoping FMF. În asemenea cazuri, unitatea antdioping
FMF va trebui să decidă dacă este judicios să raporteze situaţia ca lipsă de conformitate cu articolul
22 a acestui regulament.
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Articolul 3 Procedura de control instantaneu al jucătorilor în afara competiţiilor
1. FMF efectuează controale de dopaj instantanee bazate pe localizarea geografică a
jucătorilor ce aparţin GCIC stabilită de către FMF. Conform planului de repartizare a
controalelor, Comitetul Medical al FMF selecţionează jucătorii în mod aleatoriu sau are
obiective ţintă. Comitetul Medical al FMF identifică apoi data / datele controlului sau
controalelor respective şi încearcă să determine localizarea geografică a jucătorului
selecţionat şi consultă datele despre localizarea geografică furnizate de acesta, planifică
procedura şi momentul notificării în consecinţă şi numeşte un responsabil de controlul de
dopaj FMF disponibil la data / datele respective şi îi indică acestuia localizarea geografică
a jucătorului la data / datele respective.
2. Pentru colectarea eşantioanelor instantanee în afara competiţiei, tentative rezonabile pot fi
făcute pentru a avertiza jucătorii că au fost selecţionaţi pentru colectarea eşantioanelor.
Responsabilul de controlul de dopaj FMF va nota toate tentaivele de notificare pe care lea făcut în timpul perioadei respective.
3. În cazul jucătorilor minori, sau atunci cînd serviciile unui traducător sunt necesare şi
disponibile, responsabilul de controlul de dopaj FMF va evalua dacă o a treia persoană va
fi informată înainte de motificarea jucătorului.
4. Trebuie de respectat procedura de identificare prezentată în art. 2.9 din această anexă E.
Responsabilul de controlul de dopaj FMF va informa jucătorul despre drepturile pe care le
are, şi anume:
a) dreptul său de a avea un reprezentant şi, dacă e posibil, un traducător;
b) dreptul său de a cere informaţii suplimentare despre procedura de colectare a eşantioanelor;
c) dreptul său de a cere un răgaz înainte de a se prezenta în sala de control de dopaj, din motive
valabile (conform articolului 4 a acestei anexe E), şi
d) dreptul său de a cere modificări din cauza unui handicap;
şi despre responsabilităţile sale, şi anume :
a) obligaţia de a se prezenta la ora exactă pentru control, excepţie pot fi cazurile cînd are un motiv
plauzibil pentru întîrziere;
b) obligaţia de a rămîne sub observaţie directă conform art. 4 al anexei date, E; şi
c) obligaţia de a rămîne sub observaţia directă a responsabilulului de controlul de dopaj FMF pînă
la finele procedurii de colectare a eşantioanelor.
5. Dacă jucătorul nu poate fi contactat de către responsabilul de controlul de dopaj FMF după un
număr de tentative efectuate pe baza informaţiilor despre localizarea geografică furnizate de către
jucător, Comitetul Medical al FMF va fi informată despre acest fapt imediat ce e posibil, conform
articolului 8.1 al anexei D. Comitetul Medical al FMF va determina apoi dacă a avut loc o încălcare
a obligaţiei de transmitere a informaţiilor despre localizarea geografică, în conformitate cu anexa
D.
Articolul 4 Momentul prezentării
1. Din momentul notificării şi pînă la părăsirea sălii pentru controlul de dopaj la finele etapei
de colectare a şantioanelor, jucătorul trebuie să fie supravegheat în permanenţă.
2. În general, procedura este următoarea: pentru controalele în timpul competiţiei, fiecare
asociaţie şi / echipă vizată va trebui să se asigure că jucătorii selectaţi pentru control de
dopaj vor fi însoţiţi sub escortă în sala de control de dopaj din momentul ieşirii acestora de
pe teren, la finalul meciului. Pentru controalele instantanee a jucătorilor ce fac parte din
GCIC FMF, imediat ce jucătorul a primit notificarea, trebuie să se prezinte în sala pentru
controlul de dopaj. Pentru controalele instantanee realizate în intersezon în grupul ţintă
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internaţional A, imediat ce a primit notificarea, jucătorul trebuie să se prezinte în sala
pentru control.
3. Responsabilul de controlul de dopaj FMF poate, la discreţia sa, să studieze orice exigenţă
sau cerere rezonabilă a jucătorului pentru a permite prezentarea întîrziată a acestuia în sala
de control de dopaj, şi poate acorda o permisiune dacă jucătorul poate fi escortat în
permanenţă şi ţinut sub observaţie directă în acest interval şi dacă cererea este legată de
următoarele activităţi:
Pentru controalele în timpul competiţiei:
a) să asiste la o ceremonie de protocol de înmînare a unei recompense;
b) să-şi onoreze angajamentele sale cu mass – media (de exemplu interviuri, flash, dar nu
conferinţă de presă) ;
c) să fie supus unui tratament decical necesar;
d) orice altă curcumstanţă excepţională care ar putea justifica absenţa sa şi poate fi să fie
documentată.
Pentru controalele în timpul competiţiei :
a) să finiseze şedinţa sa de antrenament
b) să primească tratamentul medical necesar
c) să obţină o fotografie pentru identificare
d) orice altă circumstanţă excepţională care ar putea justifica şi care poate fi documentată.
4. Responsabilul de controlul de dopaj FMF va trebui să documenteze orice motiv de
întîrziere de prezentare în sala de control de dopaj doar dacă acesta necesită o analiză mai
detaliată din partea FMF. Orice altă încălcare a jucătorului referitoare la obligaţia de a
rămîne sub supravegherea constantă trebuie să fie înregistrată în formularul 0 – 5 (referitor
la încălcarea obligaţiei de a se supune controlului de dopaj).
5. Responsabilul de controlul de dopaj FMF va respinge orice cerere de amînare din partea
unui jucător dacă acesta nu poate fi escortat în permanenţă.
6. Dacă, în timpul în care jucătorul este sub observaţie, responsabilul de controlul de dopaj
FMF constată un incident susceptibil de a compromite controlul, el va raporta acest fapt şi
va documenta circumstanţele. Dacă el consideră că este necesar, responsabilul de controlul
de dopaj FMF va demara procedura din art.22 a acestui regulament şi / sau va determina
dacă este necesar de a supune jucătorul unei colectări de eşantion suplimentare.
Articolul 5 Sala pentru controlul de dopaj
1. Sala pentru controlul de dopaj trebuie să asigure intimitatea jucătorului, şi, mereu în timpul
controalelor în competiţie, dacă este posibil şi pentru controalele instantanee, să fie
destinată doar în acest scop pe toată durata colectării eşantioanelor. Responsabilul de
controlul de dopaj FMFva nota orice deviere importantă în raport cu aceste criterii.
2. În caz de control de dopaj în competiţie, accesul în sala de control de dopaj va fi strict
rezervat persoanelor următoare:
a) jucătorilor selecţionaţi pentru control;
b) un delegat oficial a fiecărei echipe, e preferabil să fie medicul echipei;
c) responsabilul de controlul de dopaj FMF
d) asistentul / asistenţii acreditaţi ai responsabilului de controlul de dopaj FMF ;
e) un oficial local, la cerere;
f) comisarul meciului FMF, la cerere;
g) coordonatorul general FMF, la cerere;
h) un traducător recunoscut de către FMF, la cerere;
i) un observator independt care trebuie să fie doctor conform exigenţelor FMF.
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3. În caz de control de dopaj instantaneu în timpul activităţilor echipei, accesul în sala de control
de dopaj va fi strict rezervată următoarelor persoane:
a) jucătorilor selecţionaţi pentru control;
b) persoana care însoţeşte jucătorul, e preferabil să fie medicul echipei;
c) responsabilul de controlul de dopaj FMF
d) asistentul / asistenţii acreditaţi ai responsabilului de controlul de dopaj FMF ;
e) un traducător recunoscut de către FMF, la cerere.
În caz de control de dopaj instantaneu individual al jucătorului, accesul în sala de control de dopaj
va fi strict rezervată următoarelor persoane:
a) jucătorului care a fost selecţionat pentru a trece controlul
b) persoana care însoţeşte jucătorul sau martorul, la dorinţa jucătorului
c) responsabilul de controlul de dopaj FMF.
4. Jucătorii selecţionaţi pentru control vor trebui să rămînă în sala de aşteptare a sălii de control de
dopaj pînă cînd vor fi invitaţi să furnizeze eşantioanele. În timpul competiţiei, băuturi nealcoolice
vor fi puse la dispoziţia jucătorilor sub formă de sticle din plastiv care nu au fost deschise, unele
din ele vor fi plasate în frigiderul din sala de control de dopaj.
5. În timpul controalelor din competiţie, serviciile de securitate locale vor lua toate măsurile
necesare pentru ca accesul în sala de control de dopaj să fie interzis cu stricteţe oricărei persoane
ce nu are autorizaţie conform art. 5.2 din anexa data E. Intrarea în sala de control de dopaj va fi
păzită în permanenţă. Delegaţiile echipelor vizate sunt responsabile de securitatea controalelor de
dopaj în afara competiţiei. Responsabilul de controlul de dopaj FMF va avea dreptul să refuze
accesul în sala de control de dopaj oricărei persoane neautorizate.
6. În circumstanţe excepţionale, responsabilul de controlul de dopaj FMF poate autoriza un jucător
să părăsească sala de control de dopaj, doar în cazul în care acesta este informat de către jucător
referitor la condiţiile următoare ale absenţei:
a) motivul pentru care jucătorul părăseşte sala de control de dopaj
b) ora cînd acesta va reveni (sau cînd se va întoarce după executarea unei activităţi respective)
c) faptul că jucătorul este în permanenţă sub observaţie.
Responsabilul de controlul de dopaj FMF trebuie să noteze ora reală a plecării şi a revenirii
jucătorului.
Articolul 6 Etapa de colectare a eşantioanelor : colectarea eşantioanelor de urină
1. Responsabilul de controlul de dopaj FMF va fi responsabil pentru executarea etapei de colectare
a eşantioanelor, în special să se asigure că eşantionul este colectat corect, identificat şi sigilat. El
va verifica identitatea jucătorului în raport cu acreditarea acestuia sau orice alt document de
identitate şi conform formularului 0 – 2 (pentru echipe) sau 0 – 1 (pentru jucătorii individuali). El
se va asigura că jucătorul a fost informat despre drepturile şi responsabilităţile sale şi despre
exigenţele legate de etapa de colectare a eşantioanelor.
2. Responsabilul de controlul de dopaj FMF notează următoarele informaţii în formularul 0-3:
tipul eşantionului (în competiţie, în afara conpetiţiei, ţintă, instantaneu), precum şi data, numele
jucătorului, numărul şi echipa sa, dacă este cazul.
3. În primul rînd, jucătorul va putea alege dinurmătoarele opţiuni pentru colectarea
eşantionului şi va alege el singur accesoriile necesare pentru această procedură:
a) un recipient sigilat şi sterilizat
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b) o cutie de polistiren cu kit Berlinger care va conţine două flacoane de sticlă transparente pe
care va fi scris „eşantionul A” şi „eşantionul B”. Un cod este gravat cu laser pe flacoane şi pe
capacul acestora şi de asemenea pe cutia de polistiren.
Responsabilul de controlul de dopaj FMF şi jucătorul vor verifica ca toate numerele de cod să
coincidă şi ca numărul de cod să fie notat cu exactitudine de către responsabilul de controlul de
dopaj FMF în formularul 0-3. Dacă numerele nu coincid, jucătorul va trebui să aleagă o altă cutie
de polistiren şi responsabilul de controlul de dopaj FMF va nota acest fapt în formularul 0-3.
4. Responsabilul de controlul de dopaj FMF îi va cere jucătorului să verifice ca toate sigiliile de
pe echipamentul ales să fie intacte şi ca echipamentul să nu fie stricat. Dacă echipamentul
disponibil nu-l satisface pe jucător, acest fapt va fi notat de către responsabilul de controlul de
dopaj FMF.
Dacă responsabilul de controlul de dopaj FMF nu este de acord cu jucătorul pentru recunoaştereea
echipamentului disponibil ca nesatisfăcător, el îi va cere jucătorului să treacă la etapa de colectare
a eşantioanelor.
Dacă responsabilul de controlul de dopaj FMF este de acord cu jucătorul pentru recunoaştereea
echipamentului disponibil ca nesatisfăcător, el va opri colectarea eşantionului de urină şi va nota
acest fapt.
5. Jucătorul trebuie să păstreze controlul recipientului de colectare şi a oricărui eşantion colectat
pînă cînd acesta va fi au sigilat. Un ajutor suplimentar îi poate fi acordat de către însoţitorul său
de către responsabilul de controlul de dopaj FMF cu acordul jucătorului.
6. Responsabilul de controlul de dopaj FMF şi asistentul său se vor deplasa într-un loc ce va
garanta intimitate pentru colectarea eşantioanelor. Jucătorul va urina în recipientul său sub
supravegherea responsabilului de controlul de dopaj FMF şi a asistentului acestuia, care
trebuie să fie de acelaşi sex ca şi jucătorul. Responsabilul de controlul de dopaj FMF sau
asistentul său se vor asigura că eşantionul este din corpul jucătorului. Volumul de urină
total
din flacoanele A şi B trebuie să fie minimum de 90 ml. Responsabilul de controlul de dopaj FMFva
verifica, de faţă cu jucătorul, că un volum de urină corespunzător a fost colectat şi el va aproba
volumul dat. Dacă volumul de urină nu este suficient, responsabilul de controlul de dopaj FMF va
informa jucătorul că un ou eşantion trebuie colectat şi el va respecta procedura indicată în art. 6.13
din anexa dată E. Decizia îi aparţine responsabilului de controlul de dopaj FMF. Ora la care au
fost colectate eşantionul parţial şi eşantionul complet este notată în formularul 0-3.
7. Jucătorul va decide dacă el vrea sa toarne singur urina în flacoane sau îl va lăsa pe responsabilul
de controlul de dopaj FMF să facă acest lucru. Decizia va fi docuemntată în scris în formularul 03. Dacă jucătorul decide să facă singur procedura, atunci responsabilul de controlul de dopaj FMF
care este aceasta. Cel puţin 30 ml de urină trebuie vărsate în flaconul B şi restul va fi vărsat în
flaconul A, dar să nu fie mai puţin de 60 ml. În cazul în care mai rămîne urină în flacon,
responsabilul de controlul de dopaj FMF se va asigura că jucătorul a umplut flaconul A şi apoi
flaconul B la maximum care se recomandă de către producătorul echipamentului. Responsabilul
de controlul de dopaj FMF va cere jucătorului să se asigure că în colectorul de eşantioane mai
rămîne puţină urină pentru a putea colecta urina reziduală conform art.6.9 al acestei anexe E.
8. Atunci cînd eşantionul de urină a fost împărţit între flacoanele A şi B, jucătorul şi responsabilul
de controlul de dopaj FMF le vor închide în conformitate cu art. 6.7 a acestei anexe E.
Jucătorul şi responsabilul de controlul de dopaj FMF trebuie să se asigure că flacoanele au fost
închise corect şi să compare încă o dată numerele de cod a fiecărui flacon din cele două şi de pe
capacele acestora cu informaţiile indicate în formularele 0 – 3.
9. Responsabilul de controlul de dopaj FMF va determina greutatea specifică cu ajutorul picăturilor
de urină reziduală din recipient şi va indica rezultatul în formularu 0 – 3. Jucătorul va putea apoi
să ceară ca urina reziduală care nu va fi trimisă la analize, să fie aruncată în prezenţa sa. Dacă
eşantionul nu corespunde cerinţelor de gravitaţie necesare pentru analiză, responsabilul de
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controlul de dopaj FMF trebuie să informeze jucătorul că el trebuie să furnizeze un eşantion
suplimentar şi să respecte provedura indicată în art. 6.14 din prezenta anexă E.
10. Jucătorul, însoţitorul acestuia, dacă este cazul, şi responsabilul de controlul de dopaj FMF
vor semna apoi formularul 0-3.
11. Formularul 0 – 4 va fi apoi completat corespunzător şi semnat de către responsabilul de
controlul de dopaj FMF, cu informaţiile respective: data, meciul în sau în afara competiţiei,
locul, dacă este cazul, numărul meciului, numărul codului eşantioanelor A şi B, volumul şi
greutatea specifică a eşantioanelor de urină.
12. Eşantioanele A şi B a tuturor jucătorilor controlaţi şi exemplarul galben al formularului 0 – 4
trebuie să fie transmise la laborator fie de către responsabilul de controlul de dopaj FMF, fie de
către curier. În ultimul caz, curierul va trebui să-i transmită responsabilul de controlul de dopaj
FMF un exemplar al formularului canalului de securitate semnat de către ambele părţi, care se
certifică că eşantioanele vor fi transportate corect în recipientele prevăzute în acesc sens şi vor fi
transmise corespunzător.
Procedura care trebuie respectată dacă cantitatea de urină colectată este mai mică de 90 ml
13. Jucătorul va alege o cutie de polistiren aşa cum e stipulat în art. 6.3 din anexa dată E. El va
deschide flaconul A cu grijă pentru a nu îndepărta inelul roşu de securitate şi va alege un
set de sigilare provizoriu (mecanism de sigilare provizoriu şi banda de securitate
numerotată).
Jucătorul sau responsabilul de controlul de dopaj FMF (conform art. 6.7 al acestei anexe
E) va vărsa urina în flaconul A şi îl va închide prin utilizarea mecanismului de sigilare
provizorie înainte de a pune capacul flaconului. El va pune apoi flaconul A în cutia de
polistiren, care conţine de asemenea şi flaconul B, şi îl va închide cu banda de securitate a
cărui număr este înregistrată pe formularul 0-3.
Responsabilul de controlul de dopaj FMF şi jucătorul trebuie să verifice ca numărul de cod, precum
şi volumul şi identitatea eşantionului insuficient, au fost notate corespunzător în formularul 0-3.
Responsabilul de controlul de dopaj FMF sau jucătorul trebuie să păstreze în posesia lor cutia
seigilată. Jucătorul se va întoarce în sala de asşteptare. Imediat ce jucătorul este capabil să
furnizeze un alt eşantion de urină, el trebuie să selecteze din nou un recipient sigilat şi steril şi
procedura de colectare indicată în art. 6 a acestei anexe E va fi repetată.
După verificarea sigiliului setului de sigilare provizorie, responsabilul de controlul de dopaj FMF
sau jucătorul (conform articolului 6.7 a acestei anexe E) vor vărsa urina flaconului A în recipientul
care conţine micţia recent colectată. Orice neregularitate la nivel de integritate a segiliului va fi
notată de către responsabilul de controlul de dopaj FMFşi examinată în conformitate cu articolul
22 a acestui regulament.
Dacă volumul de urină este încă mai mic de 90 ml, provedura trebuie repetată.
Atunci cînd 90 ml de urină au fost colectate, procedura va continua conform articolelor 6.8 la 6.12
a acestei anexe E.
Procedura care trebuie urmată dacă eşantionul nu corespunde exigenţelor de gravitaţie
specifică necesare analizei
Atunci cînd jucătorul poate furniza un eşantion suplimentar, responsabilul de controlul de dopaj
FMF trebuie să repete procedura de colectare a eşantioanelor indicată în art. 6.8 la 6.12 din
prezenta anexă E. Responsabilul de controlul de dopaj FMF va continua colectarea eşantioanelor
suplimentare pînă cînd vor fi respectate exigenţele de gravitaţie specifice necesare pentru analiză
sau pînă cînd responsabilul de controlul de dopaj FMF determină circumstanţe excepţionale, ceea
ce înseamnă că din motive logistice, este imposibil de a continua etapa de colectare a eşantioanelor.
Asemenea circumstanţe excepţionale trebuie să fie documentate în acest scop de către
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responsabilul de controlul de dopaj FMF. În asemenea circumstanţe, dacă este cazul, FMF poate
examina o eventuală încălcare a regulilor antidoping. Responsabilul de controlul de dopaj FMF
trebuie să noteze că eşantioanele colectate aparţin unui singur şi aceluiaşi jucător, precum şi
ordinea în care acestea au fost colectate. El va trimite apoi la laborator pentru analiză eşantioanele
care au fost colectate, fie că acestea respectă sau nu condiţiile de gravitaţie specifică necesare
analizei. Laboratorul va determina împreună cu FMF care eşantioane vor fi analizate.
Articolul 7 Etapa de colectare : colectarea eşantioanelor sangvine
1. Planul de repartizare a controalelor FMF defineşte jucătorii care vor da eşantioane pentru
controalelele de dopaj pentru care au fost selectaţi.
2. În timpul competiţiei, sala de controlul de dopaj va fi făcută compartimente şi amenajată
în aşa mod încît să permită realizarea procedurii de colectare sangvină.
3. În general, colectările sangvine vor fi efectuate înainte ca jucătorii să dea eşantioanele de
urină.
4. Referitor la „Declaraţia de acceptate pentru colectarea eşantioanelor sangvine ale
jucătorilor în competiţie”, responsabilul de controlul de dopaj FMF va explica mai întîi
provedura de colectare a eşantioanelor de sînge jucătorilor selecţionaţi pentru ca aceştia să
înţeleagă de la început necesitatea de a se supune acestora.
Înainte de colectarea eşantioanelor de sînge, jucătorilor trebuie să confirme:
a) dacă au înţeles procedura şi scopul colectării eşantioanelor
b) dacă au luat medicamente care pot afecta procedura de colectare a eşantionului de sînge (în
special cele care afectează coagularea) precum aspirina, warfarina, agenţii antiinflamatori non
steroizi, cazuri la care se va atrage atenţia în special la hemostază;
c) dacă au probleme hemoragice care pot afecta coagularea.
5. Responsabilul de controlul de dopaj FMF sunt responsabili de:
a) igienă şi sterilizare
b) manipularea echipamentelor de colectare sangvină
c) manipularea eşantioanelor de sînge, în special adăugarea anticoagulanţilor;
d) să se asigure că fiecare eşantion a fost colectat corect, identiifcat, stocat şi remis laboratorului
e) să răspundă la întrebările referitoare la furnizarea eşantioanelor şi ghidarea jucătorilor după
colectare.
6. Jucătorii vor putea alege kitul Berlinger care conţin tuburile, unităţile de colectare şi
seringile butterfly. În conformitate cu articolele 6.3 pînă la 6.5 a acestei anexe E, jucătorul
va alege două cutii de polistiren care au acelaşi număr de cod şi sunt dotate cu o etichetă
neagră pentru eşantionul de urină şi de o etichetă roşie pentru eşantionul de sînge.
7. Responsabilul de control de dopaj FMF sau asistentul său trebuie să poarte mănuşi sterile
în timpul colectării, şi ei sunt singurii, împreună cu jucătorii care au dreptul să manipuleze
eşantioanele.
8. Responsabilul de control de dopaj FMF trebuie să cureţe pielea cu un tampon de bumbac
dezinfectat steril şi să aplice un garou dacă este necesar. Colectările de sînge vor fi
efectuate pe cale intravenoasă, conform procedurii care nu prezintă nici un risc pentru
sănătate, ar care poate provoca hematoame locale.
9. Volumul de sînge colectat trebuie să fue suficient pentru a corespunde exigenţelor de
analiză a laboratorului. El trebuie să fie colectat de preferinţă din o venă superificială din
interiorul antebraţului, în timp ce jucătorul va fi aşezat cu braţul pus pe un suport.
Responsabilul de control de dopaj FMF trebuie să aplice un pansament pe locul puncţiei.
10. Dacă volumul de sînge colectat prima oară nu este suficient, responsabilul de control de
dopaj FMF trebuie să repete procedura. El nu trebuie să facă mai mult de două tentative.
Responsabilul de control de dopaj FMF trebuie în cazul dat să suspendeze colectarea
51

eşantionului de sînge şi să noteze acest fapt, conform justificativelor, în formularul 0 – 3
B.
11. Dacă o venă a jucătorului se înfundă după colectarea unui mic volum de sînge, o nouă
colectare va trebui efectuată de la celălalt braţ pentru a colecta volumul necesar de sîge
pentru kitul Berlinger.
12. Dacă eşantionul necesită alte tentative pe loc, precum centrifugarea sau separarea serului,
jucătorul va rămîne pe loc pentru a observa eşantionul pînă la sigilarea finală a acestuia în
securitate fără posibilitatea de efracţie evidentă.
13. Jucătorul va decide dacă doreşte să sigileze el singur flaconul pe care este o etichetă roşie
şi care a fost special conceput pentru colectarea de sînge, sau să îl lase pe responsabilul de
control de dopaj FMF să facă acest lucru atunci cînd asistentul acestuia va finisa procedura
de colectare a sîngelui. Responsabilul de control de dopaj FMF trebuie să verifice de faţă
cu jucătorul că eşantionul este bine sigilat. Responsabilul de control de dopaj FMF va pune
apoi flaconul de sticlă sigilat care conţine eşantionul de sînge, într-un săculeţ refrigerant
prevăzut în acest sens.
14. Responsabilul de control de dopaj FMF trebuie să distrugă echipamentul de colectare a
eşantionului de sînge folosit care nu mai este necesar pentru a finisa etapa de colectare a
eşantioanelor în conformitate cu standardele locale cerute pentru manipularea sîngelui.
15. Eşantionul sigilat trebuie să fie depozitat în aşa mod încît să-i protejeze integritatea,
identitatea şi securitatea înainte de transportarea acestuia din sala de controlul de dopaj la
laborator.
Articolul 8 Exigenţele pentru colectarea eşantioanelor
1. Orice comportament anormal al jucătorului şi / sau a persoanelor din anturajul său, sau
orice anomalie care ar putea să compromită colectarea eşantioanelor, va fi indicată de către
responsabilul de control de dopaj FMF în formularul 0-5 (referitor la încălcarea obligaţiei
de a se supune controlului de dopaj). Dacă este cazul, Comitetul Medical al FMF poate
examina un refuz posibil de a se conforma, în conformitate cu art.22 a acestui regulament.
2. Responsabilul de controlul de dopaj FMF va da jucătorului posibilitatea de a se documenta
referitor la orice dubiu pe care acesta l-ar putea avea referitor la modul în care a fost
realizată etapa de colectare a eşantioanelor.
3. În timpul perioadei de colectare a eşantioanelor, el trebuie în mod obligatoriu să noteze
informaţiile următoare:
a) data, ora, natura controlului (instantaneu, ţintă, în timpul sau în afara competiţiei);
b) competiţia/ locul, data şi ora colectării eşantionului;
c) numele şi numărul jucătorului;
d) numele echipei jucătorului;
e) numele medicului jucătorului şi / sau a persoanei care îl asistă (în timpul activităţilor de echipă)
;
f) numărul codului eşantionului;
g) informaţiile despre eşantion necesare la la borator;
h) medicamentele şi aditivii luaţi, dacă este cazul, şi transfuziile recente de sînge care au fost
realizate conform termenilor stabiliţi de laborator, aşa cum au fost declarate de către jucător /
medicul echipei;
i) orice deviere de la proceduri;
j) comentariile sau preocupările jucătorului referitoare la executarea etapei de colectare a
eşantioanelor, dacă este cazul;
k) numele şi semnătura medicului jucătorului şi / sau a persoanei care îl însoţeşte (în caz ca e
necesar);
l) numele şi semnătura jucătorului;
m) numele şi semnătura responsabilului de controlul de dopaj FMF.
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4. La finele etapei de colectare a eşantioanelor, jucătorul şi responsabilul de controlul de
dopaj FMF vor semna actele respective şi vor confirma că acestea reflectă exact detaliile
referitoare la etapa de colectare a eşantionului, precum şi orice remarcă făcută de către
jucător. În timpul activităţilor de echipă, medicul jucătorului şi / sau persoana care îl
însoţeşte vor semna actele în calitate de martori. În cazul controalelor individuale,
reprezentantul sau martorul, în ultimă instanţă, vor semna actele.
5. Responsabilul de controlul de dopaj FMF îi va da jucătorului o copie a formularului 0-3
referitor la etapa de colectare a eşantionelor semnată de către jucător.
Articolul 9 Administrarea după control
1. Comitetul Medical al FMF va defini criteriile pentru a se asigura că fiecare eşantion este
păstrat în aşa mod încît să garanteze integritatea, securitatea şi identitatea eşantionului
înainte de transportarea acestuia din sala de controlul de dopaj la laborator. Responsabilul
de controlul de dopaj FMF se va asigura că toate toate eşantioanele au fost depozitate
corespunzător.
2. Comitetul Medical al FMF va elabora un sistem pentru a se asigura că toate documentele
referitoare la fiecare eşantion sunt complete şi în siguranţă.
3. Comitetul Medicalse va asigura că instrucţiunile referitoare la tipul de analiză care va fi
efectuat sunt fixate în acordul cu laboratorul ales în conformitate cu capitolul VII a acestui
regulament.
Articolul 10 Transportarea eşantioanelor şi a documentelor
1. Comitetul Medical al FMF va autoriza un sistem de transport care va garanta integritatea,
securitatea şi identitatea eşantioanelor şi a documentelor referitoare la acestea.
2. Eşantioanele vor fi mereu transportate la laboratorul ales conform capitolului VII a acestui
regulament, în conformitate cu metoda de transport a eşantionalelor autorizată de către
FMF, imediat ce acest lucru este posibil după etapa de colectare a eşantionalor.
Eşantioanele vor fi transportate în aşa mod în care se va minimiza degradarea potenţială a
acestora din cauza factorilor precum perioada de întîrziere şi variaţiile extreme de
temperatură.
3. Documentele referitoare la indetificarea jucătorului nu trebuie să fie incluse cu
eşantioanele sau în documentele trimise la laboratorul ales în conformitate cu capitolul VII
a acestui regulament.
4. Responsabilul de controlul de dopaj FMF va trimite toate documentele pertinente a etapei
de colectare a informaţiei serunităţii antidoping FMF prin intermediul curierului autorizat
de către FMF, imediat ce acest lucru este posibil după etape de colectare a eşantioanelor.
5. Comitetul Medical al FMF va verifica canalul de securitate, daca recepţionarea
eşantioanelor şi documentele referitoare la acestea sau referitoare la etapa de colectare a
eşantioanelor nu au fost confirmate la destinaţie sau dacă integritatea sau indentitatea unui
eşantion a fost compromisă în timpul transportării. Dacă este cazul, Comitetul Medical al
FMF va decide dacă trebuie sau nu de declarat nevalabil eşantionul.
6. Documentele referitoare la etapa de colectare a eşantioanelor şi / sau la încălcarea unei
reguli antidoping trebuie să fie păstrată la FMF minimum opt ani, în conformitate cu
capitolul XV a acestui regulament.
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Competiţia
FMF
_________________________________________________________________

:

Asociaţia
______________________________________________________________________

:

DECLARAŢIA DE ACORD A ASOCIAŢIILOR PENTRU CONTROLUL DE DOPAJ
Subsemnaţii _________________________________________________________________
(Preşedinte – cu majuscule)
_____________________________________________________________________________
___
(Secretarul general – cu majuscule)
prin prezenta confirmăm că am citii şi am înţeles în totalitate Regulamentul de Control Antidoping
FMF precum şi procedurile de colectare a sîngelui (aşa cum au fost actualizate de către Comitetul
Executiv FMF la date de 17 decembrie 2002) şi prin semnătura noastră de mai jos, le recunoaştem
obligatorii pentru echipă, delegaţia echipei şi orice persoană care are grijă de jucători.
Aceasta se aplică şi la Regulamentul Antidoping FMF şi la implimentarea acestuia.
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Regulamentul de comtrol antidoping va fi aplicat şi interpretat în conformitate cu legislaţia
elveţiană şi cu Codul disciplinar FMF.
__________, _________
(LOCUL)
(DATA)
Semnături:
(Preşedinte)
__________________
(Ştampila asociaţiei)
_____________________

(Secretarul General)
________________

01.09 son/pma
Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Fotbal
FMF-Strasse 20 P.O.Box CH-8044 Zurich Elveţia Tel.: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222
7878 www.FMF.com
Declaraţia referitoare la acordul pentru colectarea sîngelui
jucători în cadrul competiţiei _______________________

a ____________________

Jucătorii subsemnaţi confirmă că au îmnţeles informaţia referitoare la eşantioanele sangvine şi
acceptă să se supună procedurii de colectare sangvină.

Echipa __________________
Medicul echipei ____________

Data __________________
Semnătura ______________

Numele / Prenumele tuturor jucătorilor Semnătura tuturor jucătorilor
(în majuscule de tipar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Formularul de control de dopaj 0-1
Competiţia FMF _______________________________________________în afara competiţiei

LISTA MEDICAMENTELOR PRESCRISE
Meciul:
____________________________________
Meciul
nr.:
_______
Data:
______________
Asociaţia: _________________________________________ Locaţia: ____________________
Numele
doctorului
echipei
:
_________________________________________________________
certifică că în conformitate cu această informaţie, jucătorii indicaţi mai jos au luat următoarele
medicamente şi / sau aditivi alimentari în cele 72 h care preced meciul:

Numele

Numărul

Substanţa, doza, diagnoza, cînd şi pentru cît timp a fost
prescris şi metoda de administrare
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Data:
_______________________
___________________________

Semnătura

doctorului

echipei:

1) Comitetul Medical al FMF (original)
2) Ofiţerul de control antidoping FMF (albastru)
3) Doctorul echipei (roz)

01.09 son/pma
Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Fotbal
FMF-Strasse 20 P.O.Box CH-8044 Zurich Elveţia Tel.: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222
7878 www.FMF.com
Formularul de control de dopaj 0-2
Competiţia
competiţiei

FMF

:

________________________________________________

în

afara

SUPUNEREA LA CONTROLUL DE DOPAJ
Jucătorul numit mai jos a fost selectat pentru a trece un test de dopaj şi se cere să se prezinte
imediat după meci în sala de control de dopaj. El poate fi însoţit de către o persoană (medicul
echipei, antrenorul sau un oficial al echipei).
Medicul echipei, antrenorul sau un oficial al echipei este responsabil pentru a informa
corespunzător jucătorul selectat.
Jucătorul va lua acest formular cu el precum şi acreditarea sa atunci cînd se va prezenta
pentru testul de dopaj.
Refuzul de a se supune testului sau încercarea de manipulare a acestuia vor avea acelaşi
consecinţe ca şi un rezultat pozitiv la testul de dopaj.
Meciul:
_____________________________
____________________________

Numărul

meciului
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Data:
_______________________________
Locaţia:
______________________________________
Asociaţia: _____________________________________________________________________
Numele
________________________________________________________________

jucătorului:

Numărul
jucătorului
_______________________________________________________________
Semnătur: ofiţerul FMF de control de dopaj : __________________________________________

1)
2)
3)
4)

Comitetul Medical al FMF (original)
Ofiţerul FMF de control de dopaj (albastru)
Jucătorul (roz)
Coordonatorul general FMF (verde)

01.09 son/pma
Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Fotbal
FMF-Strasse 20 P.O.Box CH-8044 Zurich Elveţia Tel.: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222
7878 www.FMF.com
Formularul de control de dopaj 0-3

Competiţia FMF: ________________________________________________în afara competiţiei
ÎNREGISTRAREA EŞANTIONULUI DE URINĂ
Meciul _________________________ Numărul meciului _________ Data: ________________
Asociaţia: ________________________________________ Locaţia: _____________________
Numele jucătorului: _________________________________ Nr.: _______________________
Însoţit de către: ______________________________________________________________
 jucătorul va turna singur eşantionul de urină. El a fost informat referitor la procedură.
 la cererea jucătorului, rresponsabilul de control de dopaj FMF va turna singur eşantionul de
urină.
1) Jucătorul a furnizat un eşantion de urină parţial ________ minute după meci /notificare şi
a fost sigilat cu o bandă cu nr. _________
Semnătura jucătorului _____________
2) Jucătorul a furnizat un eşantion complet de urină ______ minute după meci / notificare.
Eşantionul de urină a fost divizat în două flacoane marcate „A” şi „B” şi cu numărul de cod ______
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Greutatea specifică______
Jucătorul a refuzat să dea un eşantion de urină
Da
NU
Prin prezentul jucătorul confirmă că numărul codului pe flacoanele „A” şi „B” corespund şi că
capacele au fost verificate şi informaţia din formularul dat este corectă.
Comentarii
ale
jucătorului
referitoare
la
etapa
de
colectare
________________________________
Semnături:
Jucătorul : ____________________________________________________________________
Persoana
care
însoţeşte
jucătorul
_____________________________________________________
Ofiţerul
FMF
de
control
de
dopaj
____________________________________________________
1) Comitetul Medical al FMF (original)
2) Ofiţerul FMF de control de dopaj (albastru)
3) Jucătorul (roz)

01.09 son/pma
Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Fotbal
FMF-Strasse 20 P.O.Box CH-8044 Zurich Elveţia Tel.: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222
7878 www.FMF.com
Formularul de control de dopaj 0-3B

Competiţia FMF: ________________________________________________în afara competiţiei
ÎNREGISTRAREA EŞANTIONULUI DE SÎNGE
Meciul _________________________ Numărul meciului _________ Data: ________________
Asociaţia: ________________________________________ Locaţia: _____________________
Numele jucătorului: _________________________________ Nr.: _______________________
Însoţit de către: ______________________________________________________________
Jucătorul a furnizat de bună voie un eşantion de sînge ____ minute după meci / notificare
Eşantionul de sînge a fost pus într-un vacutainer care a fost marcat cu codul de numere ________
Vacutainerul care conţine eşantionul de sînge al jucătorului a fost apoi pu şi sigilat într-un flacon
marcat cu codul de numere : ______________
Prin prezentul jucătorul confirmă că codul de numere de pe flacon care conţine eşantionul de sînge
corespunde informaţiei din acest formular 0-3B şi este corectă.
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Semnături:
Jucătorul : ____________________________________________________________________
Persoana
care
însoţeşte
jucătorul
_____________________________________________________
Ofiţerul
FMF
de
control
de
dopaj
____________________________________________________
1) Comitetul Medical al FMF (original)
2) Ofiţerul FMF de control de dopaj (albastru)
3) Jucătorul (roz)

01.09 son/pma
Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Fotbal
FMF-Strasse 20 P.O.Box CH-8044 Zurich Elveţia Tel.: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222
7878 www.FMF.com
Formularul de control de dopaj 0-4
ÎNREGISTRAREA EŞANTIONULUI DE URINĂ PENTRU TESTUL DE LABORATOR
ANTIDOPING
Competiţia FMF _______________________________________________ în afara competiţiei
Meciul
________________________________________Numărul
meciului
_________________
Locaţia: _______________________________________________ Data: ______________
Numărul cod A

Numărul cod B

Greutatea specifică
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1) Comitetul Medical al FMF (original)
2) Ofiţerul FMF de control de dopaj (albastru)
3) Laboratorul de testate antidoping (galben)

01.09 son/pma
Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Fotbal
FMF-Strasse 20 P.O.Box CH-8044 Zurich Elveţia Tel.: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222
7878 www.FMF.com
Formularul de control de dopaj 0-4B
ÎNREGISTRAREA EŞANTIONULUI DE SÎNGE PENTRU TESTUL DE LABORATOR
ANTIDOPING
Competiţia FMF _______________________________________________ în afara competiţiei
Meciul
________________________________________Numărul
meciului
_________________
Locaţia: _______________________________________________ Data: ______________
Numărul cod al flaconului care conţine eşantionul de sînge
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Numele ofiţerului FMF pentru controlul antidoping _____________
Semnătura ___________
1) Secretarul general FMF (original)
2) Ofiţerul FMF de control de dopaj (albastru)
3) Laboratorul de testate antidoping (galben)

01.09 son/pma
Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Fotbal
FMF-Strasse 20 P.O.Box CH-8044 Zurich Elveţia Tel.: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222
7878 www.FMF.com
Formularul de control de dopaj 0-5
Competiţia FMF ____________________________________ în afara competiţiei
ÎNCĂLCAREA OBLIGAŢIEI DE A SE SUPUNE CONTROALELOR
Meciul
_______________________
Nr.
meciului
______
Locaţia:
___________________________
Asociaţia
_______________________________________________________________________
Jucătorul _____________________________ Nr. ______ a încălcat obligaţia de a se prezenta la
controlul de dopaj aşa cum este indicat în regulamentul antidoping FMFreferitor la următoarele:
 Neprezentarea în termen în sala de control de dopaj
Motivele întîrzierii la sala de control de dopaj _______________________________________
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 Nu a rămas sub observaţie constantă din momentul notificării pînă în momentul colectării
eşantioanelor
Comentarii
______________________________________________________________________
 Comportamentul jucătorului şi / sau a persoanelor care îl însoţesc pot pune în pericol şi
compromite colectarea eşantioanelor
Comentarii____________________________________________________________________
___
Data: __________________
Ofiţerul FMF pentru control doping _______________________________________
1) Comitetul Medical al FMF (original)
2) Ofiţerul FMF pentru controlul de dopaj (albastru)
3) Jucătorul (roz)

01.09 son/pma
Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Fotbal
FMF-Strasse 20 P.O.Box CH-8044 Zurich Elveţia Tel.: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222
7878 www.FMF.com

ANEXA G
Lista laboratoarelor acreditate de Agenţia Mondială Antidoping (AMA)
AFRICA DE SUD
Bloemfontein

South African Doping Control Laboratory
Department of Pharmacology
University of the Free State
P.O. Box 339 (G6)
ZA-9300 Bloemfontein
Director : Dr Pieter J. van der Merwe
Tel. : (27 51) 401 31 82
Fax : (27 51) 444 15 23
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E-mail : gnfmpvdm.md@ufs.ac.za
GERMANIA
Cologne

German Sports University
Laboratory for Doping Analysis
Carl-Diem-Weg 6, DE-50933 Cologne
Director : Prof. Wilhelm Schanzer
Tel. : (49.221) 498 24 920
Fax : (49.221) 497 32 36
E-mail : schaenzer@biochem.dshs-koeln.de

GERMANIA
Kreischa

Institute of Doping Analysis and Sports KBiochemistry(IDAS)
Dresdner Strasse 12
DE-01731 Kreischa b. Dresden
Director : Dr Joachim Grosse (Interim)
Tel. : (49.352) 06 20 60
Fax : (49.352) 06 20 620
E-mail : info@idas-kreischa.de

AUSTRALIA
Sydney

Australian Sports Drug Testing
Laboratory (ASDTL)
National Measurement Institute
1 Suakin Street
AU-Sydney, NSW 2073
Director : Dr Rymantas Kazlauskas
Tel. : (61.2) 94 49 01 11
Fax : (61.2) 94 49 80 80
E-mail : ray.kazlauskas@measurement.gov.au

AUSTRIA
Seibersdorf

Austrian Research Centers GmbH
ARC Doping Control Laboratory
A-2444 Seibersdorf
Director : Dr Günter Gmeiner
Tel. : (43) 50 550 35 39
Fax : (43) 50 550 35 66
E-mail : guenter.gmeiner@arcs.ac.at

BELGIA
Ghent

DoCoLab Universiteit Gent-UGent
Technologiepark 30
B-9052 Zwijnaarde
Director : Prof. F. T. Delbeke
Tel. : (32.9) 331 32 90
Fax : (32.9) 331 32 99
E-mail : frans.delbeke@UGent.be

BRAZILIA
Rio de Janeiro

LABDOP-LADETEC/IQ-UFRJ
Rio de Janeiro Doping Control
Laboratory, Centro de Technologia - Bloco A – Sala 607,
Ilha do Fundão-Cidade Universitária
RJ-21949-900 Rio de Janeiro, Brazil
Director : Prof. Francisco Radler de Aquino Neto
Tel. : (55.21) 2562 7130 – 2562 7134
Fax : (55.21) 2260 3967 – 2562 7489
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E-mail : ladetec@iq.ufrj.br
CANADA
Montreal

Laboratoire de contrôle du dopage
INRS - Institut Armand-Frappier
531, boul. des Prairies
CA-Laval (Quebec) H7V 1B7
Director : Prof. Christiane Ayotte
Tel. : (1.450) 686 54 42
Fax : (1.450) 686 56 14
E-mail : christiane.ayotte@iaf.inrs.ca

COLUMBIA
Bogota

Laboratorio de Control al Dopaje
Coldeportes Nacional Bogota
Calle 63, No. 47-06
CO-7652 Bogotá D.C.
Director : Dr Gloria Gallo Isaza
Tel. : (57.1) 608 33 16
Fax : (57.1) 250 42 02
E-mail : ggallo@coldeportes.gov.co
gigal2003@yahoo.es

COREEA DE SUD
Seul

Doping Control Center
Korea Institute of Science and
Technology, P.O. Box 131,
Cheongryang, KR-130-650 Seoul
Director : Dr Changbae Jin
Tel. : (82.2) 958 50 69
Fax : (82.2) 958 50 59
E-mail : cbjin@kist.re.kr

CUBA
Havana

Antidoping Laboratory
Sports Medicine Institute
Calle 100 esquina a Aldabo.
Boyeros
Ciudad de la Habana
Cuba CP 10800
Director : Dr M. Jose Granda Fraga
Tel. : (537) 643 76 83
Fax : (537) 643 77 76
E-mail : antidop@inder.co.cu

SPANIA
Barcelona

Institut Municipal d’Investigació Mèdica
Unitat de Farmacologia
c/ Doctor Aiguader, 88
ES-08003 Barcelona
Director : Prof. Jordi Segura
Tel. : (34.93) 316 04 00
Fax : (34.93) 316 04 10
E-mail : jsegura@imim.es

SPANIA
Madrid

Laboratorio de Control del Dopaje del Consejo Superior de Deportes
Madrid, Spain
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c/ El Greco, s/n
ES-28040 Madrid
Director : Dr Agustin-Francisco Rodríguez Cano
Tel. : (34.91) 589 68 90/88
Fax : (34.91) 543 72 90
E-mail : agustinf.rodriguez@csd.mec.es
STATELE UNITE
Los Angeles

UCLA Olympic Analytical Laborataory
2122 Granville ALocaţia
USA-Los Angeles, CA 90025
Director : Prof. Anthony W. Butch
Tel. : (1.310) 825 26 35
Fax : (1.310) 206 90 77
E-mail : abutch@mednet.ucla.edu

STATELE UNITE
Salt Lake City

The Sports Medicine Research and
Testing Laboratory (SMRTL)
560 Arapeen Way, Suite 150
USA-Salt Lake City, Utah 84108
Director : Dr Matthew Slawson
Tel. : (1.801) 994 94 57
(1.866) 404 65 61
Fax : (1.801) 944 94 55
E-mail : mslawson@smrtl.org

FINLANDA
Helsinki

United Laboratories Ltd.
Doping Control Laboratory
FI-00380 Helsinki
Technical Director: Mr Antti Leinonen
Tel. : (358.9) 50 60 54 42
Fax : (358.9) 50 60 54 20
E-mail : antti.leinonen@yhtyneetlaboratoriot.fi

FRANŢA
Paris

Agence Francaise de Lutte contre le Dopage (AFLD)
Department des Analyses
143, Avenue Roger Salengro
F-92290 Châtenay-Malabry
Director : Prof. Jacques de Ceaurriz
Tel. : (33.1) 46 60 28 69
Fax : (33.1) 46 60 30 17
E-mail : analyses@afld.fr

GRECIA
Atena

Doping Control Laboratory of Athens
OAKA, Kifissias 37
GR-15123 Maroussi/Athens
Director : Dr Costas Georgakopoulos
Tel. : (30.210) 683 45 67
Fax : (30.210) 683 40 21
E-mail : oaka@ath.forthnet.gr

INDIA
New Delhi

National Dope Testing Laboratory
Sports Authority of India
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2nd Floor, Gate No. 22
Jawaharlal Nehru Stadium
INDIA-New Delhi – 110003
Director scientifique : Dr Shila Jain
Tel. : (91.11) 2436 55 30
Fax : (91 11) 2436 88 50
E-mail : ndtlindia@nic.in
ITALIA
Roma

Laboratorio Antidoping
Federazione Medico Sportiva Italiana
Largo Giulio Onesti 1
IT-00197 Roma RM
Director scientifique : Dr Francesco Botre
Tel. : (39.06) 368 59 600
Fax : (39.06) 807 89 71
E-mail : francesco.botre@uniroma1.it

JAPONIA
Tokyo

Mitsubishi Chemical Medience Corporation
Anti-Doping Center
3-30-1 Shimura, Itabashi-ku
JP-Tokyo 174 – 8555
Director : Mr. Shinji Kageyama
Tel. : (81.3) 5994 23 51
Fax : (81.3) 5994 29 90
E-mail : Kageyama.Shinji@mk.medience.co.jp

MALAEZIA
Penang

Doping Control Centre Penang
Universiti Sains Malaysia
MY-11800 Minden, Penang
Director : Dr Aishah A. Latiff
Tel. : (60.4) 659 56 05
Fax : (60.4) 656 98 69
E-mail : aishah@dccusm.my

NORVEGIA
Oslo

Hormone Laboratory
Section for Doping Analysis
Aker University Hospital
Trondheimsveien 235
NO-0514 Oslo
Director ştiinţific : Prof. Dr P. Hemmersbach
Tel. : (47.22) 89 43 68/89 40 07
Fax : (47.22) 89 41 51
E-mail : peter.hemmersbach@farmasi.uio.no,dopinganalyse@hlab.no

POLONIA
Varşovia

Department of Anti-Doping
Research Institute of Sport
Trylogii 2/16
PL-01-982 Warsaw
Director : Dr Dorota Kwiatkowska
Tel. : (48.22) 834 94 05
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Fax : (48.22) 835 09 77
E-mail : antydoping.dep@insp.waw.pl
dorota.kwiatkowska@insp.waw.pl
PORTUGALIA
Lisabona

Laboratório de Análises e Dopagem
Instituto do Desporto de Portugal
Av. Professor Egas Moniz (Estádio Universitário)
PT-1600-190 Lisboa
Director : Dr Michael Sekera
Tel. : (351.21) 796 40 00
Fax : (351.21) 797 59 49
E-mail : lad@idesporto.pt

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Pekin
National Anti-Doping Laboratory
China Anti-Doing Agency
1, An Ding Road
CN-Beijing 100029
Director : Dr Moutian Wu
Tel. : (86.10) 64 98 05 25
Fax : (86.10) 64 91 21 36
E-mail : moutianw@public.bta.net.cn
REPUBLICA CEHĂ
Praga

General Faculty Hospital
Department of Doping Control
Nehvizdska 8
CZ-198 00 Prague 9
Directorul laboratorului : Dr R. Slechtova
Tel. / Fax : (420.2) 818 62 332 (420.2) 818 61 733
E-mail : odkusm@mbox.vol.cz

MAREA BRITANIE
Londra

Drug Control Centre
King’s College London
The Franklin-Wilkins Building
150 Stamford Street, GB-LONDON SE1 9NH
Director : Prof. David Cowan
Tel. : (44.20) 7848 48 48
Fax : (44.20) 7848 49 80
E-mail : david.cowan@kcl.ac.uk

RUSIA
Moscova

Antidoping Centre Moscow
Elizavetinskii projezd, 10
RU-107005 Moscow
Director : Dr Grigory Rodchenkov
Tel. : (70.95) 261 92 22
Fax : (70.95) 267 73 20
E-mail : grodchen@yandex.ru

SUEDIA
Stockholm

Doping Control Laboratory
Karolinska University Hospital
C2-66
68

S-141 86 Stockholm
Director ştiinţific : Dr Mats Garle
Tel. : (46.8) 58 58 10 75
Fax : (46.8) 58 58 10 76
E-mail : mats.garle@karolinska.se, dopinglab@karolinska.se
ELVEŢIA
Lausanne

Centre Universitaire Romand de Medecine Legale (CURML)
Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage
Chemin des Croisettes 22
CH-1066 Epalinges
Director : Dr Martial Saugy
Tel. : (41.21) 314 73 30
Fax : (41.21) 314 73 33/70 95
E-mail : lad.central@chuv.ch, Martial.saugy@chuv.ch

TAILANDA
Bangkok

National Doping Control Centre
Mahidol University
New Biology Building, 6th Floor
Rachathewee District
Rama 6 Road
TH-Bangkok 10400
Director : Dr T. Anukarahanonta
Tel. : (662) 354 7147 (662) 354 7148
Fax : (662) 354 7150
E-mail : sctan@mahidol.ac.th

TUNISIA
Tunis

Laboratoire de depistage du dopage
11, bis rue Jebel Lakhdar
TN-1006 Bab Saadoun, Tunis
Director : Dr Mohamed Hedi Loueslati
Tel. : (216.71) 570 117/577 643
Fax : (216.71) 571 015
E-mail : mh.loueslati@fmt.rnu.tn

TURCIA
Ankara

Turkish Doping Control Center
Hacettepe University
TR-06100 Ankara
Director : Prof. Nursabah Elif Basci
Tel. : (90.312) 310 67 76
(90.312) 305 21 56
Fax : (90.312) 305 20 62
E-mail : nbasci@hacettepe.edu.tr
tdkmmaster@hacettepe.edu.tr
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