Użytkownikiem przepisy antydopingowe
Kodeks WADA ma na celu harmonizację przepisów antydopingowych i regulacji mamy wszystkich
sportowych możemy wszystkich krajach. Użytkownikiem przepisy antydopingowe w RFL zostały
Disappear WADA kodu zgodnego od 2005 roku są następujące antydopingowe naruszeń przepisów
pod antydopingowe Regulaminu RFL:
1. Obecność im zabronionej w próbce fizjologicznej gracza
2. Użycie lub próba oznacze im zabronionej lub metody zabronionej
3. odmowy uwzględnienia wniosku o dostarczenie próbki lub w inny sposób unikanie pobrania
próbki
4. Niedostarczenie pobytu wymagane informacje i nieodebranych testy
5. manipulowanie lub próba manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli dopingowej Sposób
6. Te zabronionych im i sposobów
7. Handel zabronionych im lub metod
8. Podanie lub próba podania im zabronionej lub metody zabronionej dowolnego odtwarzacza lub
pomaganie, zachęcanie, ułatwianie, podżeganie, ukrywanie lub każdy inny rozwijanej rodzaj
współdziałania wiążący się z naruszeniem przepisów antydopingowych.
9. współudział - co oznacza zaangażowanie w ADRV popełnionego przez inną osobę, na przykład
pomagając ukryć się ADRV lub pomagając wykrywanie gracz uniknąć. Sankcje za współudział mogą
być takie same, jak kary za ADRV że osoba opowiada współwinna
10. zabronionej początkowo w łonie. -co oznacza obcowanie z osobą, na przykład trener lub lekarz,
który został uznany — ze księgowanie za winnego przestępcą lub dyscyplinarnego wykroczenie
równoważne wykroczenia domieszkowych przykładowo dostarczenie im zakazane. Karą za
zabronionej początkowo w łonie żartem aż zrobić 2-gmachów zakazu
Przepisów antydopingowych RFL znajdują się w
http://www.Rugby-League.com/the_rfl/Rules/Anti-doping
Dla dalszych informacji prosimy o e-mail: Reception@RFL.uk.com

Ważne jest, że wszyscy gracze Sprawdź leki, które są wymagane sprawdzenia, czy nie jest aby
substancja zabroniona. Jeśli do żartem im zabronionych, następnie gracz będzie musiał ubiegać się o
TUE przed zażyciem leku - Zobacz więcej na:http://www.rugby-league.com/the_rfl/rules/antidoping/checking_medication#sthash.Tnzmh4y5.dpuf

RFL podjęła wszelkie starania, aby zapewnić, że zawartość niniejszej strony internetowej są aktualne i
poprawne i jest wytwarzany w dobrej wierze. Jednak RFL nie gwarantuje poprawności i kompletności
zawartości, i pochodzi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia. Każdy, kto
korzysta z tej informacji zalecamy upewnij się, że są w pełni świadomi przepisów antydopingowych
RFL i liście zabronionej WADA przed wyruszeniem na każdy kurs akcji. Informacje na tych stronach
jest tylko krótki przewodnik po dostępnych informacji i nie stanowi działalności gospodarczej,
profesjonalnych porad medycznych lub innych.
-Zobacz więcej na: http://www.rugby-league.com/the_rfl/rules/antidoping/regulations#sthash.8laK5GKg.dpuf
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