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Użytkownikiem przepisy antydopingowe 

  
Kodeks WADA ma na celu harmonizację przepisów i regulacji antydopingowych we wszystkich 
dyscyplinach sportowych we wszystkich krajach.Przepisy antydopingowe WRL są w pełni zgodne z 
Kodeksem WADA.Poniżej przedstawiono naruszenia przepisów antydopingowych zgodnie z 
przepisami antydopingowymi WADA:  
1.Obecność substancji zabronionej w próbce ciała gracza  
2.Użycie lub próba użycia substancji zabronionej lub metody zabronionej  
3.Odmowa zastosowania się do prośby o dostarczenie próbki lub w inny sposób unikanie pobrania 
próbki  
4.Niepodanie wymaganych informacji o miejscu pobytu i nieodebranych testów  
5.Manipulowanie lub próba manipulowania jakąkolwiek częścią procesu kontroli antydopingowej 
6.Posiadanie substancji zabronionych i metod  
7.Handel substancjami zabronionymi lub metodami 
8.Podawanie lub usiłowanie podania zabronionej substancji lub zabronionej metody jakiemukolwiek 
zawodnikowi lub pomaganie, zachęcanie, pomaganie, współsprawcanie, ukrywanie lub jakikolwiek 
inny rodzaj współudziału w naruszeniu przepisów antydopingowych. 
9.Współudział – co oznacza zaangażowanie w ADRV popełnione przez inną osobę, takie jak pomoc w 
ukryciu ADRV lub pomoc graczowi w uniknięciu wykrycia.Sankcje za współudział prawdopodobnie 
będą takie same jak sankcje za ADRV, w których dana osoba była współwinna. 
10.Stowarzyszenie Zabronione – co oznacza obcowanie z osobą, na przykład trenerem lub lekarzem, 
która została uznana za winną przestępstwa lub przewinienia dyscyplinarnego równoważnego z 
przestępstwem dopingowym, na przykład dostarczania zakazanych substancji.Sankcja za Zakazane 
Stowarzyszenie wynosi do 2 lat zakazu. 
11.Zapobieganie sygnalizowaniu nieprawidłowości – działania sportowca lub innej osoby w celu 
zniechęcenia lub odwetu za zgłoszenie do władz  
 
  
Aktualne przepisy antydopingowe można znaleźć na stronie  
https://www.ukad.org.uk/about/anti-doping-rules 
 Więcej informacji  
https://wrl.wales/clean-sport  
 
Ważne jest, aby wszyscy gracze sprawdzili leki, które są im przepisywane, aby sprawdzić, czy jest to 
substancja zabroniona. 
https://www.globaldro.com/Home 
Jeśli jest to substancja zabroniona, gracz będzie musiał złożyć wniosek o TUE przed zażyciem leku  
- Zobacz więcej na:  
https://www.ukad.org.uk/tue-wizard 
 
WRL dołożyło wszelkich starań, aby zawartość tej strony internetowej była aktualna i poprawna oraz 
została wyprodukowana w dobrej wierze.Jednak WRL nie może zagwarantować poprawności i 
kompletności treści i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia lub błędy.Każdemu, kto 
korzysta z tych informacji, zdecydowanie zaleca się upewnienie się, że jest w pełni świadomy 
przepisów antydopingowych WRL i listy zabronionych WADA przed podjęciem jakichkolwiek 
działań.Informacje na tych stronach są jedynie krótkim przewodnikiem po dostępnych informacjach i 
nie stanowią porady biznesowej, medycznej ani innej profesjonalnej porady. 
- Zobacz więcej na:  
https://wrl.wales/clean-sport  
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