WADA
SVĚTOVÁ ANTI-DOPINGOVÁ AGENTURA
SVĚTOVÝ ANTI-DOPINGOVÝ KODEX
MEZÍNÁRODNÍ STANDARD VÝJIMEK PRO LÉČEBNÉ UŽITÍ
Úvod
Světový Anti-dopingový Kodex Mezinárodní Standard Výjimek pro Léčebná Užití (TUE) je 2
úrovní povinných Mezinárodních Standardů vypracovaných jako součást Světového Antidopingového Programu.
Základem pro vypracování Mezinárodního Standardu pro TUE byla revize různých postupů a
protokolů Mezinárodních federací, MOV, Národních Anti-dopingových Organizací a
příslušných částí v revidovaném Mezinárodním Standardu pro Dopingovou Kontrolu (ISDC).
Dokument revidovala, prodiskutovala a připravila široká skupina expertů WADA.
V listopadu 2002 byla rozeslána verze 1.0 Mezinárodního Standardu pro TUE Signatářům a
vládám, aby jí prostudovali a zaslali připomínky. Verze 2.0 je založena na připomínkách a
návrzích, které byly obdrženy od Signatářů a vlád. Návrh verze 2.1 byl připraven na základě
obdržených připomínek k verzi 2.0 a zahrnuje některé principy o kterých se diskutovalo při
vypracovávání Mezinárodního Standardu Zakázaných látek 2004.
Všichni Signatáři a vlády byli konzultováni a měli příležitost prostudovat a zaslat připomínky
k verzi 2.3. Na základě připomínek Signatářů a vlád se Standard zrevidoval. Mezinárodní
Standard pro TUE byl předložen ke schválení Výkonné Komisi WADA v září 2003.
Mezinárodní Standard 3.0 pro TUE je platný od 1. ledna 2004.
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ĆÁST PRVNÍ: ÚVOD, NAŘÍZENÍ KODEXU A DEFINICE
1.0

Úvod a Rozsah

Důvodem proč byl vypracován Mezinárodní Standard pro TUE je, aby se zajistilo, že bude
proces udělování výjimek z léčebných důvodů shodný ve všech sportech a zemích.
Kodex povoluje Sportovcům a jejich lékařům, aby požádali o udělení Výjimky pro Léčebné
Užití, tzn. povolení užít, z léčebných důvodů, látky nebo metody, které jsou obsažené v
Seznamu Zakázaných látek nebo Metod, jejichž užití je jinak zakázané.
Mezinárodní Standard pro TUE zahrnuje kritéria pro udělení TUE, důvěrnost informací,
vytvoření Komisí pro udělování Výjimek pro Léčebné Užití a proces podávání žádosti o TUE.
Tento Standard platí pro všechny Sportovce, jak jsou definováni a podléhající Kodexu, tj. pro
zdravé i handicapované Sportovce.
Světový Anti-dopingový Program zahrnuje všechny prvky, které jsou potřebné k tomu, aby se
zajistila optimální shodnost a nejvhodnější postup v mezinárodních a národních antidopingových programech. Hlavní části jsou: Kodex (Úroveň 1), Mezinárodní Standard
(Úroveň 2), Modely a Nejvhodnější Postupy (Úroveň 3).
V úvodu ke Kodexu, jsou shrnuty důvody a začlenění Mezinárodních Standardů:
„Mezinárodní Standardy pro různé technické a prováděcí oblasti v rámci antidopingového programu budou vypracovány po konzultacích se Signatáři a vládami a
schváleny WADA. Účelem Mezinárodních Standardů je soulad mezi Anti-dopingovými
Organizacemi odpovědnými za specifické technické a prováděcí části anti-dopingových
programů. Dodržování Mezinárodních Standardů je podle předpisů Kodexu povinné.
Mezinárodní Standardy mohou být čas od času revidovány Výkonnou Komisí WADA,
po odpovídajících konsultacích se Signatáři a vládami. Pokud není v Kodexu stanoveno
jinak, Mezinárodní Standardy a všechny revize vstupují v platnost datem stanoveným
v Mezinárodním Standardu nebo revizi.“
Soulad s Mezinárodním Standardem (v protikladu k jinému alternativnímu standardu,
provádění nebo postupu ) je dostatečný, aby se potvrdilo, že postup zahrnutý v Mezinárodním
Standardu byl proveden správně.
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2.0

Nařízení Kodexu

Následující články Kodexu se přímo vztahují k Mezinárodnímu Standardu pro TUE:
Kodex Článek 4.4 Léčebné Užití.
WADA musí přijmout Mezinárodní Standard pro proces udělování výjimek pro léčebné užití.
Každá Mezinárodní Federace musí zabezpečit, u Sportovců na mezinárodní úrovni nebo
jakéhokoli Sportovce, který je přihlášen na Mezinárodní Soutěž, že je zajištěno u Sportovců
s doloženým lékařským stavem vyžadujícím Užití Zakázané Látky nebo Zakázané Metody, že
mohou požádat o udělení Výjimky pro léčebné užití. Každá Národní Anti-dopingová
Organizace musí zabezpečit, u Sportovců, kteří spadají do její pravomoci a nejsou na
mezinárodní úrovni, že je zajištěno u Sportovců s doloženým lékařským stavem vyžadujícím
Užití Zakázané Látky nebo Zakázané Metody, že mohou požádat o udělení Výjimky pro
léčebné užití. Takové žádosti musí být vyhodnoceny v souladu s Mezinárodním Standardem
léčebného užití. Mezinárodní Federace a Národní Anti-dopingové organizace musí okamžitě
hlásit WADA udělení výjimky pro léčebné užití jakémukoli sportovci na mezinárodní nebo
národní úrovni, který je na registrovaném seznamu testovaných své Národní Anti-dopingové
organizace.
WADA může, na základě své vlastní iniciativy, prověřit udělení výjimky pro léčebné užití
jakémukoli sportovci na mezinárodní nebo národní úrovni, který je na registrovaném seznamu
testovaných své Národní Anti-dopingové organizace. Dále, na základě požadavku jakéhokoli
sportovce, kterému bylo zamítnuto udělení výjimky pro léčebné důvody, WADA může
prověřit toto zamítnutí. Pokud WADA rozhodne, že udělení nebo zamítnutí výjimky pro
léčebné důvody neodpovídá Mezinárodním Standardům udělení výjimky pro léčebné užití,
může WADA zvrátit toto rozhodnutí.
Kodex Článek 13.3 Odvolání se proti udělení nebo zamítnutí výjimky pro léčebné užití.
Proti rozhodnutí WADA o zvrácení rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí výjimky pro léčebné
užití se může sportovec nebo Anti-dopingová organizace, jejíž rozhodnutí bylo zvráceno
odvolat k CAS. Proti rozhodnutím Anti-dopingových organizací, které zamítly udělení
výjimky pro léčebné užití, které nebyla zvrácena WADA, se mohou sportovci na mezinárodní
úrovni odvolat k CAS a ostatní sportovci k odvolacímu orgánu na národní úrovni popsanému
v Článku 13.2.2. Pokud národní odvolací orgán zvrátí rozhodnutí o odmítnutí výjimky pro
léčebné užití, proti tomuto rozhodnutí se WADA může odvolat k CAS.
Kodex Článek 14.5 Informační centru dopingových kontrol.
WADA slouží jako centrální informační centrum dat Kontrol dopingových testů a výsledků
sportovců na mezinárodní a národní úrovni, kteří byli zařazeni do registrovaného seznamu
svých Národních Anti-dopingových organizací. Aby se zaručila koordinace rozdělení
plánování testování a aby se předešlo zbytečným duplikacím testování prováděných různými
Anti-dopingovými organizacemi, každá Anti-dopingová organizace musí podat zprávu o
všech soutěžních i mimo soutěžních testováních sportovců do informačního centra WADA,
okamžitě poté, co byly tyto testy provedeny.
WADA musí tyto informace zpřístupnit sportovcům, Národním federacím, NOV nebo NPV,
Národním Anti-dopingovým organizacím, Mezinárodním federacím a MOV nebo MPV.
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Osobní informace týkajících se sportovců musí WADA uchovat v přísné tajnosti. WADA
musí, nejméně jedenkrát ročně, zveřejnit statistické zprávy sumarizující tyto informace.
Kodex Článek 15.4 Vzájemné uznání.
Právo na odvolání podle Článku 13, Testování, výjimky pro léčebné užití a výsledky slyšení
nebo jiná rozhodnutí jakéhokoli Signatáře, která jsou v souladu s Kodexem a v rámci
pravomoci tohoto Signatáře, musí být uznána a respektována všemi ostatními Signatáři.
Signatáři mohou uznat stejná rozhodnutí jiných orgánů, které nepřijaly Kodex, pokud jsou
pravidla takových Orgánů jinak v souladu s Kodexem.

3.0

Termíny a definice

3.1

Stanovené termíny z Kodexu

Anti-dopingová organizace. Signatář Kodexu, který je odpovědný za přijetí pravidel o
návrzích, uplatňování nebo vyžadování jakékoli části procesu dopingové kontroly. To
zahrnuje např.: MOV, MPV, další Organizátory velkých soutěží, kteří provádějí testování na
svých soutěžích, WADA, Mezinárodní federace a Národní Anti-dopingové organizace.
Závodník. Pro účely Dopingové kontroly, jakákoli osoba, která se účastní sportu na
mezinárodní nebo národní úrovni (jak je definováno každou Mezinárodní federací nebo
každou Národní Anti-dopingovou organizací) a dále jakákoli další osoba, která se účastní
sportu na nižší úrovni pokud je vybrána danou Národní Anti-dopingovou organizací. Pro
účely anti-dopingových informací a výchovy, jakákoli osoba, která se účastní sportu
podléhajícímu autoritě jakéhokoli Signatáře, vlády nebo jiných sportovních organizací
řídících se Kodexem.
Kodex. Světový Anti-dopingový Kodex.
Dopingová kontrola. Proces zahrnující plánování rozdělení testování, odběr Vzorků a
zpracování, laboratorní analýzu, administraci výsledků, slyšení, odvolání.
Soutěž. Série jednotlivých závodů, pořádaných najednou jedním řídícím orgánem. (např. OH,
FINA Mistrovství světa nebo Pan Americké hry).
V soutěži. Pro účely rozlišení mezi testováním při soutěži a mimo soutěž, pokud není
stanoveno jinak v pravidlech Mezinárodní federace nebo jiné oprávněné Anti-dopingové
organizace, je test v soutěži test, kdy je Závodník vybrán k testování v souvislosti se
specifickou Soutěží.
Závodník mezinárodní úrovně. Závodníci vybraní jednou nebo více Mezinárodními
federacemi na Registrovaný seznam pro testování Mezinárodní federace.
Mezinárodní standard. Standard, který přijala WADA, aby podpořila Kodex. Soulad
s Mezinárodním standardem (oproti jiné alternativě standardu, praxi nebo postupu) je
dostačující, aby se mohlo dojít k závěru, že postupy určené Mezinárodním standardem byly
provedeny správně.
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Národní Anti-dopingová organizace. Právnická(é) osoba(y), určená každým státem, která
má výlučnou autoritu a odpovědnost přijímat a implementovat anti-dopingová pravidla, řídit
odběr Vzorků, administrativu výsledků testů a průběh slyšení, to vše na národní úrovni.
Pokud tato nominace nebyla učiněna oprávněným veřejným orgánem (orgány), je touto
právnickou osobou Národní olympijský výbor nebo jeho zástupce.
Mimo soutěž. Dopingová kontrola mimo soutěž.
Seznam Zakázaných látek. Seznam specifikující Zakázané látky a Zakázané metody.
Zakázaná metoda. Jakákoli metoda popsaná na Seznamu Zakázaných látek.
Zakázaná látka. Jakákoli látka popsaná na Seznamu Zakázaných látek.
Seznam registrovaných Závodníků. Seznam Závodníků na vysoké úrovni stanovený
jednotlivě každou Národní federací a Národní Anti-dopingovou organizací, kteří podléhají jak
testování v soutěži, tak mimo soutěž, jako součást rozdělení plánu testů dané Mezinárodní
federace nebo organizace.
Signatáři. Právnické osoby, které podepsaly Kodex a souhlasily s dodržováním Kodexu,
včetně MOV, Národních federací, MPV, NOV, NPV, Organizátorů velkých soutěží,
Národních Anti-dopingových organizací a WADA.
Testování. Části procesu Dopingové kontroly, které zahrnují plánování výběru pro testování,
odběr Vzorků, zpracování vzorků a transport Vzorků do laboratoře.
WADA. Světová Anti-dopingová Agentura.
3.2

Stanovené termíny z Mezinárodního Standardu pro TUE

Léčebné. Vztahující se k léčení zdravotního stavu léčebnými látkami nebo metodami; nebo
poskytování nebo asistence při léčení.
TUE. Výjimka pro léčebné užití.
TUEC. Komise pro udělování výjimek pro léčebné užití je orgán ustanovený danou Antidopingovou organizací.
WADA TUEC. Komise WADA pro udělování výjimek pro léčebné užití je orgán ustanovený
WADA.
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ĆÁST DRUHÁ: STANDARDY PRO UDĚLENÍ VÝJIMEK PRO
LÉČEBNÉ UŽITÍ
4.0

Kritéria pro udělení Výjimek pro Léčebné Užití

Výjimka pro léčebné užití (TUE) může být udělena sportovci, aby mohl užít Zakázanou látku
nebo Zakázanou metodu, která je na Seznamu zakázaných látek. Žádost o TUE bude
prověřena Komisí pro udělování výjimek pro léčebné užití (TUEC). TUEC je jmenována
Anti-dopingovou organizací. Výjimka bude udělena pouze pokud bude v přísném souladu
s následujícími kritérii:
(Poznámka: Tento standard se vztahuje na všechny sportovce jak jsou definováni a v souladu
s Kodexem, tj. na zdravé i handicapované sportovce. Tento standard bude použit na základě
individuálních okolností každého jednotlivce. Např. Výjimka, která je vhodná pro sportovce s
postižením může být nevhodná pro jiné sportovce.)
4.1

Sportovec musí předložit žádost o TUE nejméně 21 dní před účastí v Soutěži.

4.2

Sportovec by měl zásadní zdravotní potíže, pokud by musel přestat užívat Zakázanou
látku nebo Zakázanou metodu v průběhu léčení akutního nebo chronického zdravotního
stavu.

4.3

Terapeutické užití Zakázané látky nebo Zakázané metody neposkytne žádnou další
výhodu při výkonu než tu, která může být předpokládána návratem do normálního
zdravotního stavu po léčení daného zdravotního stavu. Užití jakékoli Zakázané látky
nebo Zakázané metody ke zvýšení „snížené“ úrovně jakéhokoli endogenního hormonu
je považováno za neakceptovatelný léčebný zákrok.

4.4

Pokud neexistuje odůvodněná terapeutická alternativa oproti užití jinak Zakázané látky
nebo Zakázané metody.

4.5

Potřeba užití jinak Zakázané látky nebo Zakázané metody nesmí být následkem
úplného nebo částečného předchozího neléčebného užití jakékoli látky, která je na
Seznamu Zakázaných látek.

4.6

TUE bude zrušena orgánem, který ji udělil, pokud:
a. Sportovec okamžitě nevyhoví jakýmkoli požadavkům nebo podmínkám
stanovených Anti-dopingovou organizací, která uděluje výjimku.
b. Doba na kterou byla TUE udělena vyprší.
c. Sportovec byl upozorněn, že TUE byla odejmuta Anti-dopingovou organizací.

(Poznámka: Každá TUE má danou dobu trvání podle rozhodnutí TUES. Může ale nastat
případ, kdy TUE vypršela nebo byla odejmuta a Zakázaná látka, které se TUE týkala je stále
přítomna v těle sportovce. V takovém případě, provede Anti-dopingová organizace základní
kontrolu pozitivního nálezu a rozhodne jestli je nález v souladu s vypršením nebo odebráním
TUE.)
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4.7

Žádost o TUE nebude posuzována se zpětným účinkem, s výjimkou v případech, že:
a. Užití bylo nezbytné z důvodu naléhavé léčby nebo při léčení akutního zdravotního
stavu, nebo
b. Z důvodu výjimečných okolností, nebyl dostatečný čas nebo možnost pro užití
náhradní látky, nebo TUES posuzuje žádost před provedením Dopingové kontroly.

(Poznámka: Situace naléhavé léčby nebo akutního zdravotního stavu vyžadující podání jinak
Zakázané látky nebo Zakázané metody před žádostí o TUE může nastat, ale nejsou
běžné.Podobně, okolnosti vyžadující urychlené zvážení žádosti o TUE z důvodu nastávající
soutěže nejsou časté. Anti-dopingové organizace udělující TUE musí mít interní postupy,
které umožňují řešit takové situace.

5.0
5.1

Důvěrnost informací
Žadatel musí předložit písemný souhlas s postoupením všech informací týkajících se
žádosti členům TUEC a, podle požadavků, dalším nezávislým lékařským nebo
vědeckým expertům, nebo všem nutným zaměstnancům, kteří se účastní administrace,
kontroly nebo odvolání se.

Pokud bude nutná asistence externích, nezávislých expertů, všechny detaily žádosti budou
rozeslány bez identifikace sportovce, kterého se případ týká. Žadatel musí také předložit
písemný souhlas, aby byla rozhodnutí TUEC zaslána dalším důležitým Anti-dopingovým
organizacím podle pravidel Kodexu.
5.2

Členové TUEC a administrátoři zúčastněné Anti-dopingové organizace musí provádět
veškeré své aktivity se striktní důvěrností. Všichni členové TUEC a zúčastnění
zaměstnanci musí podepsat dohodu o mlčenlivosti. Zejména budou považovat
následující informace za důvěrné:
a. Veškeré zdravotní informace a data poskytnutá sportovcem a lékařem(i), která se
týkají jeho stavu.
b. Veškeré detaily žádosti, včetně jména lékaře(ů) účastnícího se procesu.

Pokud si sportovec přeje zrušit právo TUEC nebo WADA TUEC na obdržení jakýchkoli
zdravotních informací, které se ho týkají, musí o tom sportovec uvědomit svého lékaře
písemně. Následkem takového rozhodnutí je, že sportovec neobdrží souhlas TUE nebo
obnovení stávající TUE.

6.0

Komise pro Výjimky pro Léčebné Užití (TUEC)

TUEC musí být ustanoveny a musí jednat v souladu s následujícími pravidly:
6.1

TUEC musí být sestavena z minimálně tří lékařů se zkušenostmi s léčením sportovců a
se znalostmi z klinické, sportovní a pohybové medicíny. Aby se zajistila úroveň
nezávislosti rozhodnutí, většina členů TUEC nesmí mít žádnou oficinální odpovědnost
v Anti-dopingové organizaci. Všichni členové TUEC musí podepsat dohodu o střetu
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zájmů. Při posuzování žádostí týkajících se sportovců s postižením, musí mít minimálně
jeden člen TUEC specifické zkušenosti s léčením postižených sportovců.
6.2

TUEC si může vyžádat jakoukoli lékařskou a vědeckou expertizu, kterou považují za
vhodnou pro posuzování okolností jakékoli žádosti o TUE.

6.3

WADA TUEC musí být ustavena podle kritérií stanovených v článku 6.1. WADA
TUEC je ustanovena aby kontrolovala, na základě svého uvážení, rozhodnutí o TUE
udělené Anti-dopingovými organizacemi. Jak je stanoveno v článku 4.4 Kodexu,
WADA TUEC, na základě požadavku sportovců, kterým byla zamítnuta žádost o
udělení TUE Anti-dopingovou organizací, přezkoumá taková rozhodnutí a má pravomoc
je změnit.

7.0

Proces žádostí o Výjimky pro Léčebné Užití

7.1

Žádost o TUE bude posuzována pouze po obdržení kompletní žádosti, která musí
obsahovat všechny podstatné dokumenty (viz. příloha 1 – formulář TUE). Proces
posuzování žádosti musí probíhat na základě dodržování principů lékařského tajemství.

7.2

Formulář(e) žádosti o TUE, viz. příloha 1, mohou být pozměněny Anti-dopingovými
organizacemi, a mohou požadovat předložení dodatečných informací, ale žádné části ani
body nesmí být vypuštěny.

7.3

Formulář(e) žádosti TUE mohou být přeloženy do jiných jazyků Anti-dopingových
organizací, ale anglický nebo francouzský text musí zůstat na formuláři žádosti.

7.4

Sportovec nesmí podat žádost o TUE k více než jedné Anti-dopingové organizaci.
Žádost musí obsahovat odvětví sportu sportovce a kde je to nutné i disciplínu a
specifické postavení nebo roli.

7.5

Žádost musí obsahovat všechny předchozí a/nebo současné žádosti o povolení užití
jinak Zakázané látky nebo Zakázané metody, orgán na který byla žádost podána a
rozhodnutí tohoto orgánu.

7.6

Žádost musí obsahovat zevrubnou zdravotní historii a výsledky všech vyšetření,
laboratorních testů a představitelných studií týkajících se žádosti.

7.7

Jakákoli podstatná vyšetření, testování nebo představitelné studie požadované TUEC po
Anti-dopingové organizaci budou provedena na náklady žadatele nebo jeho řídícího
národního sportovního orgánu.

7.8

Žádost musí obsahovat zprávu příslušně kvalifikovaného lékaře, potvrzujícího nutnost
užití jinak Zakázané látky nebo Zakázané metody při léčení sportovce a popis, proč
nemůže být jako alternativa použita povolená látka při léčení jeho zdravotního stavu.

7.9

Množství, dávkování, způsob a délka podávání jinak Zakázané látky nebo Zakázané
metody musí být specifikovány.
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7.10 Rozhodnutí TUEC budou sportovci sdělena písemně danou Anti-dopingovou
organizací. V případě, že byla udělena TUE sportovci, který je na Registrovaném
seznamu Anti-dopingové organizace, bude sportovci a WADA okamžitě zaslán souhlas,
který obsahuje informace týkající se trvání výjimky a jakékoli podmínky týkající se
TUE.
7.11
a. Po obdržení požadavku sportovce o revizi, jak je specifikováno v článku 4.4
Kodexu, WADA TUEC může, jak je specifikováno v článku 4.4 Kodexu, změnit
rozhodnutí o TUE udělené Anti-dopingovou organizací. Sportovec musí poskytnout
WADA TUEC veškeré informace o TUE, které byly původně předloženy Antidopingové organizaci společně s poplatkem žádosti. Dokud není dokončen proces
přehodnocení žádosti, platí původní rozhodnutí. Tento proces nesmí trvat déle než
30 dní od doby kdy WADA obdržela informace.
b. WADA může provést přezkoumání kdykoli. WADA TUEC musí dokončit
přezkoumání do 30 dnů.
7.12 Pokud je rozhodnutí o udělení TUE zvráceno při přehodnocení, toto rozhodnutí nesmí
platit zpětně a nesmí diskvalifikovat výsledky sportovce za dobu, kdy byla TUE udělena
a nabývá platnosti nejdéle 14 dní po oznámení rozhodnutí sportovci.

8.0

Zkrácený Proces žádostí o Výjimky pro Léčebné Užití

8.1

Bere se na vědomí, že některé látky, které jsou na seznamu Zakázaných látek se
používají při léčení zdravotních potíží, které se u sportovců často objevují. V takových
případech není nutná úplná žádost, jak je popsaná v části 4 a části 7. Podobně je
v takovém případě i zkrácen proces udělení TUE.

8.2

Zakázané látky nebo Zakázané metody, které mohou být povoleny podle tohoto
zkráceného procesu jsou striktně omezeny na následující:
Beta-2 agonisty (formoterol, salbutamol, salmeterol a terbutalin) při inhalaci; a
glokokortikosteroidy nesystematickými způsoby podávání.

8.3

Aby mohl sportovec užít některou z výše uvedených látek, musí předložit Antidopingové organizaci lékařskou zprávu dosvědčující nutnost léčebného užití. Taková
lékařská zpráva, jak je uvedeno v příloze 2, musí obsahovat jméno léku, dávkování,
způsob podávání a dobu léčení.
Dále musí být zpráva obsahovat diagnózu a pokud je to aplikovatelné i jakékoli testy
provedené ke stanovení této diagnózy (bez vlastních výsledků nebo detailů).

8.4

Zkrácený proces zahrnuje:
a. Schválení užití Zakázané látky podléhající zkrácenému procesu je platné po té, co
Anti-dopingová organizace obdrží kompletní oznámení. Neúplné oznámení musí být
vráceno žadateli.
b. Anti-dopingová organizace musí okamžitě dát na vědomí sportovci, Mezinárodní
federaci, Národní federaci a NADO (podle náležitosti) a WADA, že obdržela
oznámení.
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c. Oznámení o TUE nebude posuzováno z hlediska zvrácení rozhodnutí pokud:
-

Nebude nutné z důvodu naléhavého léčení, léčení akutního zdravotního stavu
nebo
Z důvodu výjimečných okolností, neměl žadatel dostatek času nebo příležitost
předložit, nebo TUEC obdržet, žádost před provedením Dopingové kontroly.

8.5
a. Přehodnocení ze strany TUEC nebo WADA TUEC může být provedeno kdykoli
během trvání TUE.
b. Pokud sportovec žádá přezkoumání zamítnutí TUE, WADA TUEC má právo
požadovat po sportovci dodatečné lékařské informace, které považuje za nezbytné,
náklady na získání těchto dodatečných informací nese sportovec.
8.6

TUEC nebo WADA TUEC může TUE kdykoli zrušit. Sportovec, jeho Mezinárodní
federace a všechny příslušné Anti-dopingové organizace musí o tom být okamžitě
informováni.

8.7

Zrušení nabývá platnosti okamžitě po oznámení rozhodnutí sportovci. Sportovec má
nicméně právo se odvolat podle části 7 TUE.

9.0

Clearinghouse - Místo pro vyřizování výjimek

9.1

Anti-dopingové organizace mají povinnost předložit WADA všechny TUE a veškerou
dokumentaci, vydanou podle části 7.

9.2

Ohledně zkrácených TUE, musí Anti-dopingové organizace předložit WADA lékařské
žádosti předložené sportovci vydané podle části 8.

9.3

Clearinghouse musí zaručit přísnou důvěrnost všech lékařských informací.
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