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Lista zabroniona WADA 2020

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Artykułem 5.01 Przepisów Antydopingowych UEFA, edycja 2018, Lista Substancji i Metod
Zabronionych WADA 2020 ma zastosowanie do wszystkich rozgrywek UEFA od 1 stycznia 2020.
W tym celu załączamy nową listę 2020 oraz dokument WADA podsumowujący zmiany w porównaniu z
listą 2019 (Podsumowanie głównych modyfikacji). Informacje te są również dostępne na stronie
internetowej WADA (www.wada-ama.org).
Wyłączenia dla Celów Terapeutycznych (TUE)
Zasady i procedury UEFA dotyczące TUE, zharmonizowane z przepisami FIFA, pozostają takie same, jak
w 2019 roku, pomimo pewnych zmian na liście zabronionej. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach
UEFA lub meczach towarzyskich reprezentacji seniorskiej (Reprezentacja A), którzy muszą stosować
substancje zabronione lub zakazane metody w celach terapeutycznych, są zobowiązani wystąpić o
pozwolenie UEFA korzystając z formularza UEFA TUE (w załączeniu).
Formularz wniosku o TUE musi zostać wypełniony i podpisany przez zawodnika i jego lekarza, a
następnie przesłany wraz z pełną dokumentacją badań medycznych do Jednostki Medycznej i
Antydopingowej UEFA (antidoping@uefa.ch). Formularze należy przesyłać wyłącznie do UEFA, a nie do
krajowych organizacji antydopingowych. Z wyjątkiem przypadków nagłej sytuacji medycznej, lekarzom
zabrania się podawania zabronionej substancji lub stosowania zabronionej metody przed przyznaniem
TUE przez UEFA.

Wyłączenia TUE przyznawane przez FIFA stają się automatycznie ważne dla rozgrywek UEFA, natomiast
TUE przyznawane przez krajowe organizacje antydopingowe – dla zawodników, którzy w tym czasie nie
uczestniczyli w rozgrywkach UEFA – muszą najpierw zostać przyjęte przez UEFA, aby mogły zostać
uznane dla rozgrywek UEFA. Zgodnie z artykułem 4.4.3 Światowego Kodeksu Antydopingowego,
Komitet TUE UEFA uznaje TUE przyznane przez krajowe organizacje antydopingowe, pod warunkiem
spełnienia dwóch następujących warunków:
•

•

Jednostce Medycznej i Antydopingowej UEFA zostanie dostarczona kopia oryginalnego formularza
wniosku, zawierająca wszystkie informacje medyczne przedłożone organowi zatwierdzającemu (w
razie potrzeby przetłumaczone na jeden z języków urzędowych UEFA); oraz
Komitet TUE UEFA potwierdza, że TUE spełnia kryteria określone w Międzynarodowym Standardzie
Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych WADA.

Zawodnicy uczestniczący w międzynarodowych meczach towarzyskich na poziomie młodzieżowym
(czyli jakiejkolwiek reprezentacji młodzieżowej do U21 włącznie) są zobowiązani wystąpić o TUE do
krajowej organizacji antydopingowej, a nie do UEFA.
Więcej informacji można znaleźć w punkcie 6 oraz Załączniku A do Przepisów Antydopingowych UEFA,
edycja 2018, i w załączonym zaktualizowanym Informatorze UEFA (listopad 2019) dotyczącym Listy
Substancji i Metod Zabronionych WADA oraz TUE .
Odpowiedzialność
Zawodnicy powinni być świadomi, że kontrole dopingowe mogą być przeprowadzane w dowolnym
momencie, zarówno podczas zawodów, jak i poza zawodami. W związku z tym przypominamy treść pkt
3.01b) Przepisów Antydopingowych UEFA, wydanie 2018: "Osobistym obowiązkiem każdego zawodnika
jest zadbać o to, aby do jego organizmu nie przedostały się substancje zabronione i aby nie były
stosowane przez niego metody zabronione. Odpowiednio, nie jest konieczne wykazanie zamiaru, winy,
zaniedbania lub świadomego użycia ze strony zawodnika w celu stwierdzenia naruszenia reguły
antydopingowej poprzez stosowanie zabronionej substancji lub zabronionej metody". Biorąc pod uwagę
konsekwencje dyscyplinarne, jakim może podlegać zawodnik w przypadku naruszenia reguł
antydopingowych, prosimy, aby wszyscy zawodnicy zostali w pełni poinformowani o ryzyku związanym
z przyjmowaniem wszelkich leków lub suplementów diety.
Prosimy o niezwłoczne przekazanie niniejszego okólnika oraz Listy Substancji i Metod Zabronionych
WADA 2020 do Państwa zespołu lekarzy, którzy z kolei są zobowiązani przekazać te informacje
zawodnikom. Lista, "Informator UEFA dotyczący Listy Substancji i Metod Zabronionych WADA oraz
TUE", a także Przepisy Antydopingowe UEFA, edycja 2018, oraz formularz UEFA TUE są dostępne
również
w
specjalnej
sekcji
antydopingowej
na
stronie
UEFA:
http://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the- game/anti-doping/index.html
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W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji, osoby z którymi należy
się skontaktować to pan Marc Vouillamoz (marc.vouillamoz@uefa.ch) lub Charles-André Lutz (charlesandre.lutz@uefa.ch) z Jednostki Medycznej i Antydopingowej UEFA.
Z poważaniem,

UEFA

Theodore Theodoridis
Sekretarz Generalny

Załączniki
- Lista Substancji i Metod Zabronionych WADA 2020
- Podsumowanie najważniejszych zmian
- Informator UEFA dotyczący Listy Substancji i Metod Zabronionych WADA oraz Wyłączeń dla Celów
Terapeutycznych
- Formularz wniosku o Wyłączenie dla Celów Terapeutycznych UEFA
DW (z załącznikami)
- Komitet Wykonawczy UEFA
- Komitet Medyczny UEFA
- Panel ds. Procedur Antydopingowych UEFA
- Europejscy członkowie Rady FIFA
- FIFA, Zurych
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