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 (ISTU) רפואיבדבר שימוש  פטורבינ"ל ל תקן

בינלאומי  תקן( הינו ISTUבדבר שימוש רפואי ) פטורהבינלאומי ל תקןה

 בסמים.למניעת השימוש שפותח במסגרת התוכנית העולמית מחייב 

 

 2004לראשונה בשנת ץ אומ בדבר שימוש רפואי פטורלהבינ"ל  תקןה

, 2009-ב תוקןהתקנון  ,לאחר מכן .2005 בינואר 1-נכנס לתוקף בו
ע"י תיקונים שאושרו  משלבהמצורף בזה  ISTUE. מסמך 2011-ו 2010

המועצה המכוננת של הסוכנות העולמית למניעת שימוש בסמים 

. 2013בנובמבר  15תאריך ג, דרום אפריקה בביוהנסבור'( וואדה)'

 . 2015בינואר  1 -ייכנס לתוקף ב 2015המתוקן לשנת  התקנון

 

בדבר שימוש רפואי יוחזק  פטורהבינלאומי ל תקןהנוסח הרשמי של ה
ויפורסם באנגלית ובצרפתית. במקרה של סתירה כלשהי  WADAבידי 

  .רתגב בין הגרסה האנגלית והצרפתית, הגרסה האנגלית

 

  ע"י: פורסם

World Anti-Doping Agency 

Stock Exchange Tower 

800 Place Victoria (Suite 1700) 

PO Box 120 

Montreal, Quebec 

Canada H4Z 1B7 

URL: www.wada-ama.org 

Tel: +1 514 904 9232 

Fax: +1 514 904 8650 

E-mail: code@wada-ama.org  
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 דרותראשון: מבוא, התניות התקנון והג חלק
 

 מבוא והיקף 1.0
 
בינלאומי חובה שפותח  תקןהינו  '( תקןהבדבר שימוש רפואי )להלן ' פטורהבינלאומי ל תקןה

 .)סימום( במסגרת התוכנית העולמית למניעת השימוש בסמים
 

)להלן  בדבר שימוש רפואי פטורעל מנת לקבל מלא היא לקבוע )א( את התנאים שיש ל תקןהמטרת 
'TUE המתיר נוכחות חומר אסור בדגימה של ספורטאי או שימוש או ניסיון שימוש, ('פואיפטור ר'' או ,

חומר אסור או שיטה אסורה מטעמים רפואיים; )ב( האחריות המוטלת מתן החזקה ו/או מתן או ניסיון 
בקבלה ומסירת החלטות  ' בהתאמה( 'ארגוניםאו ארגון' )להלן ' על ארגוני מניעת השימוש בסמים

ע"מ ספורטאי הנדרש ל; )ד( ההליך TUE-מגיש בקשה לספורטאי  ; )ג( ההליך באמצעותוTUEבדבר 

בחן החלטות ת WADAבמסגרתו ; )ה( ההליך אחר ארגוןע"י ק לו נעושה פטור רפואיבשארגון יכיר 

 .הענקת פטור רפואיתהליך בדבר הקפדניים החלים  סודיות)ו( תנאי ה-; ופטור רפואיבנוגע ל
 

. מונחים גופן נטויבמופיעים הבינלאומי המהווים מונחים מוגדרים מהתקנון  תקןם בהמונחים המשמשי
 הבינלאומי זה מודגשים בקו. תקןהמוגדרים ב

 
 התניות התקנון 2.0

 
 בדבר שימוש רפואי: פטורהבינלאומי ל תקןלאופן ישיר רלבנטיים ב 2015בתקנון הבאים הסעיפים 

 
 (TUE - Therapeutic Use Exemptionאי )בדבר שימוש רפו פטור בתקנון 4.4סעיף 

 רפואי'( פטור)'
 

ניסיון שימוש, או  שימושו/או  החומר של ים או סמניםטחומר אסור, מטבוליהימצאות  4.4.1
לא ייחשבו להפרה של  חומר אסור או שיטה אסורהספק מתן או ניסיון ל, החזקה

 .תקןענק בהתאם לשהו הרפואי פטורה כלל מניעת סימום אם הם תואמים את תנאי
 

 לקבלתשאליו הוא שייך  ארגון הלאומיללפנות  ברמה בינלאומיתספורטאי שאינו על  4.4.2
רשאי לפנות אך יהיה  הספורטאי דוחה את הפנייה הלאומיארגון ה. אם רפואי פטור
 .13.2.3-ו 13.2.2הלאומי לערעורים המפורט בסעיפים מוסד ורק ל

 
/היא לפנות אל האיגוד הבינלאומי אליו הוא ומיתברמה בינלא /תספורטאיעל  4.4.3

 .כיםשיי
 

החומר בדבר  ארגון הלאומיהמ רפואי פטור כבר קיבל ספורטאישבמקרה  4.4.3.1
אמות המידה המפורטת מד בעו הרפואי פטוראו השיטה שבנדון, אם ה

, על האיגוד הבינלאומי להכיר בו. אם האיגוד הבינלאומי סבור כי תקןב
ומסרב להכיר בו, עליו להודיע  אלהלא עמד באמות מידה  הרפואי פטורה

הספורטאי . לרשות לכך ולפרט את הסיבותמייד  לספורטאי ולארגון הלאומי
ע"מ ממועד קבלת הודעה זו  מיםי 21 או הארגון הלאומי למניעת סימום

ה ר לבחינועביהעניין במקרה שלהפנות את העניין לוואדה לצורך בחינתו. 
הארגון הלאומי למניעת סימום ע"י ענק ושה הרפואי טורפוואדה, הע"י 

בדיקות שלא במסגרת בתחרויות ברמה לאומית ובתוקף לבדיקות יישאר 
)אך אינו תקף לתחרויות ברמה בינלאומי( עד לקבלת החלטת  תחרות
אבד יהרפואי  פטורוואדה, הע"י  הלבדיקיועבר  אלעניין במקרה שהוואדה. 

 הימים שבהם ניתן לערער. 21עם חלוף את תוקפו לכל מטרה שהיא 
 

 רפואי פטור לספורטאילא העניק  הארגון הלאומי למניעת סימוםשבמקרה  4.4.3.2
החומר או השיטה שבנדון, על הספורטאי לפנות ישירות לאיגוד בדבר 

במקרה רפואי ברגע שהצורך בכך עולה.  פטורהבינלאומי הרלבנטי לקבלת 
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, אם הסכים לבחון ן הלאומי למניעת סימוםהארגוהאיגוד הבינלאומי )או ש
דחה את בקשת הספורטאי, עליו יאת הפנייה עבור האיגוד הבינלאומי( 

האיגוד במקרה ש. רובילס להודיע על כך לספורטאי מייד, ולציין את הסיבות
את האישור, עליו להודיע לא רק לספורטאי  לספורטאיעניק יהבינלאומי 

סבור  הארגון הלאומי למניעת סימוםש . במידהלארגון הלאומיאלא גם 
יעמדו לרשותו , תקןהרפואי אינו עומד בקריטריונים המפורטים ב פטורשה
וואדה. ע"י ממועד קבלת ההודעה להפנות את העניין לבחינה מים י 21

וואדה, ה ע"י פנה העניין לבחיני ארגון הלאומי למניעת סימוםשהבמקרה 
בדיקות בדבר בתוקף יישאר ומי הרפואי שהעניק האיגוד הבינלא פטורה

תקף לתחרויות ה ייה אל)אך  ברמה בינלאומית ומחוץ לתחרותבתחרויות 
הלאומי איגוד שהבמקרה ( עד לקבלת החלטת וואדה. תברמה לאומי

הרפואי שהעניק  פטורעביר העניין לבדיקת וואדה, היא ל מניעת סימוםל
 21לאחר תום ית האיגוד הבינלאומי יהיה תקף גם לתחרויות ברמה לאומ

 הימים שבהם ניתן לערער.
 

ארגון ע"י  כרוהרפואי שה פטורסרב להכיר ביהאיגוד הבינלאומי במקרה ש: 4.4.3]הערה לסעיף 
עמידה באמות להוכחת מסמכים רפואיים ומידע אחר הודות לחוסר של רק  ,לאומי למניעת סימום

ת, יש להשלים את התיק ולהגישו מחדש העניין לוואדה. במקום זאאת , אין להפנות תקןהמידה של ה
 לאיגוד הבינלאומי.

 
 פטורחליט לבדוק ספורטאי שאינו ברמה בינלאומית, עליו להכיר ביבינלאומי האיגוד במקרה שה

 מניעת סימום.[הלאומי לארגון הוענק לספורטאי זה ע"י ההרפואי ש
 

רפואי  פטורלקבלת  לפנות אליו מספורטאיםיכול לדרוש  גוף המארגן אירוע מרכזי 4.4.4
בהקשר לאירוע זה. במקרה  בחומר אסור או בשיטה אסורהאם ברצונם להשתמש 

 זה:מסוג 
 

 לבקש יוכל  ספורטאיבו שקיים הליך כי להבטיח  המרכזי האירוע וןארגעל  4.4.4.1
יהה רפואי, הוא  פטור. אם הוענק פטורבמקרה שאין בידו רפואי  פטור

 תקף לאירוע זה בלבד.
 

הארגון הלאומי ע"י שהוענק רפואי  פטורמחזיק בכבר  ספורטאישבמקרה  4.4.4.2
הרפואי הנ"ל עומד  פטוראם ה - או האיגוד הבינלאומילמניעת סימום 

המרכזי להכיר בו.  האירוע וןארג, על תקןבקריטריונים המפורטים ב
אינו עומד  הרפואי פטורכי החליט י המרכזי האירוע וןארגשבמקרה 

 לספורטאילהודיע על כך  הםלהכיר בו, עלי וסרביולפיכך  בקריטריונים
 , ולפרט את הסיבות.מייד

 
או  שלא להכיר מרכזי אירוע וןארגספורטאי רשאי לערער על החלטה של  4.4.4.3

מטרה זו ע"י מונה ליגוף בלתי תלוי שבפני רפואי אך ורק  פטור עניקלהלא 
דחה( יער )או שערעורו עריא להספורטאי במקרה שהמרכזי.  האירוע וןארג
רשאי להשתמש בחומר או בשיטה שבנדון במסגרת אירוע לא יהיה הוא 

הארגון הלאומי או לה ע"י  שהוענק לוכלשהו רפואי  פטורולם, זה, א
 שבנדוןשיטה החומר או הר ואיגוד בינלאומי עבע"י או  למניעת סימום

 בתוקף מחוץ לאירוע.יישאר 
 

או גוף דומה יכול לפעול כוועדת  CASשל  'אד הוק', מחלקת : לדוגמה4.4.4.3]הערה לסעיף 
להסכים למלא תפקיד זה. אם  הוואדה יכוללחלופין, ערעורים בלתי תלויה עבור אירוע מסויים, או 

חלטות ה( לבחון את ייבתח)אך לא וואדה תהיה זכאית או וואדה,  CASע"י התפקיד אינו מבוצע 
 .[4.4.6ירוע בכל עת, בהתאם לסעיף לאשהתקבלו בנוגע רפואי  פטורבדבר 

 
ספורטאי ברמה חליט לאסוף דגימה מאדם שאינו י מניעת סימום ארגוןבמקרה ש 4.4.5

בחומר אסור או בשיטה אסורה עושה שימוש ואדם זה  ,בינלאומית או לאומית
 רפואי למפרע. פטורארגון להתיר לו לבקש רשאי המטעמים רפואיים, 
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ע"י הרפואי שהוענק  פטורחלטה של איגוד בינלאומי שלא להכיר בוואדה לבחון העל  4.4.6
הארגון הלאומי למניעת ספורטאי או ע"י אליו  יתמופנה ארגון לאומי למניעת סימום

הספורטאי. בנוסף, על וואדה לבחון החלטה של איגוד בינלאומי  אליו שייךשסימום 
ת סימום של הספורטאי. ארגון לאומי למניעע"י אליו  יתמופנרפואי ה פטורלהעניק 

רפואי בכל עת, בין אם לבקשת ה פטורוואדה רשאית לבחון החלטות אחרות בנוגע ל
שנבדקה עונה על  רפואי פטור . אם ההחלטה להעניקההנוגעים בדבר או מיוזמת

. אם ההחלטה החלטה זותערב בת, וואדה לא תקןהקריטריונים המפורטים ב
 .פטורבטל את התקריטריונים הללו, וואדה הרפואי נוגדת את ה פטורלהעניק את ה

 
)א( כל ערעור שיידרש לבצע בדבר : וואדה רשאית לדרוש תשלום לכיסוי עלויות 4.4.6]הערה לסעיף 

 חליט לבצע, בין אם ההחלטה נבדקה או נדחתה.[ת)ב( כל בחינה ש-ו 4.4.6בהתאם לסעיף 
 

]או ארגון לאומי למניעת  פטורלהעניק איגוד בינלאומי ע"י במקרה של החלטה  4.4.7
 וואדהע"י במקרה שהסכים לבדוק בקשה עבור איגוד בינלאומי[ שלא נבדקה  ,סימום

 הספורטאי ו/או הארגון הלאומי למניעת סימום - וואדה ולא בוטלהע"י או נבחנה  -
 .CAS-לערער אך ורק ל םרשאייהיו 

 
החלטת האיגוד הבינלאומי  לערעור היאהנתונה , ההחלטה ה: במקרים אל4.4.7]הערה לסעיף 

או )אם אכן בחנה  ,הרפואי פטורהה בדבר חלטה, ולא החלטת וואדה שלא לבחון את הפטורלהעניק 
דבר ההחלטה בכנגד אולם, מועד הגשת הערעור והרפואי.  פטורזאת( שלא לבטל את החלטת ה

אם וואדה  . בכל מקרה, ביןהפרסם את החלטתתחל אלא בתאריך בו וואדה י אל הרפואי פטורה
 רצה.[תוכל להשתתף בו אם תשע"מ קבל הודעה בנוגע לערעור תבחן את ההחלטה או לא, וואדה ת
 

הספורטאי, ארגון לאומי למניעת סימום ו/או האיגוד הבינלאומי הרלבנטיים רשאים  4.4.8
 .CASאך ורק בפני  רפואי, פטורוואדה לבטל החלטת  ה שללערער על החלטת

 
כאשר הוגשה בקשה כדין להענקה או הכרה  - ים תוך זמן סביראי נקיטת צעד 4.4.9

 תיחשב לדחיית הבקשה. - רפואי פטוראו לבחינת החלטה בנוגע ל ,הרפואי פטורב
 

 פטורערעור הנוגע ל 13.4סעיף תקנון 
 

 .4.4מפורט בסעיף כאך ורק  פטורניתן לערער על החלטות בנוגע ל
 
 

 הגדרות ופרשנות 3.0
 

 רפואי:  פטורלהבינ"ל  תקןהמשמשים ב 2015ים מתקנון מונחים מוגדר 3.1
 

ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System) מערכת מנהל וניהול מניעת :

סימום היא כלי מקוון לניהול מסדי נתונים, לטעינת נתונים, אחסון, שיתוף ודיווח, המיועדת לסייע 
 ם בהתאם לחקיקה בדבר הגנת מידע.לחברי וואדה בפעולותיהם למניעת סימו

 
שימוש או בניסיון שימוש של אדם אחר : אספקה, מתן, פיקוח, סיוע או כל השתתפות אחרת במתן

. ואולם, הגדרה זו אינה כוללת פעולות של צוות רפואי אמיתי הכרוכות בחומר אסור או שיטה אסורה
וחוקיות או בהצדקה סבירה אחרת, למטרות ריפוי אמיתיות  בחומר אסור או שיטה אסורהבשימוש 

אלא אם  -שאינם אסורים בבדיקות מחוץ לתחרות  - בחומרים אסוריםולא תכלול מעשים הכרוכים 
הנ"ל אינם מיועדים למטרות ריפוי אמיתיות וחוקיות או  שהחומרים האסוריםהנסיבות ככלל מוכיחות 

 מיועדים לשפר ביצועים ספורטיביים.
 

 תקן"ח ממעבדה המוסמכת או מאושרת ע"י וואדה לפיו, בהתאם ל: דוממצא אנליטי שלילי
חומר אסור או נוכחות של  בדגימההבינלאומי למעבדות ובהתאם למסמכים טכניים, זוהתה 

בשיטה )כולל כמויות מוגברות של חומרים אנדוגניים( או ראיות לשימוש מטבוליטים או סמנים שלו 
 .אסורה
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ים לייזום, החלה או אכיפה של חלק קנון האחראי לאימוץ חוקחותם על הת: ארגון מניעת סימום
כלשהו מתהליך בקרת הסימום. הדבר כולל למשל את הוועד האולימפי הבינלאומי, הוועד הפראלימפי 

אחרים המבצעים בדיקות באירועים שהם מקיימים, וואדה,  ארגוני אירועים גדוליםהבינלאומי, 
 .ים למניעת סימוםוארגונים לאומיאיגודים בינלאומיים 

 
: כל אדם המתחרה בספורט ברמה בינלאומית )כמוגדר ע"י האיגודים הבינלאומיים השונים( ספורטאי

הינו בעל  מניעת סימום השונים(. ארגון ארגוני מניעת הסימום הלאומייםאו ברמה ארצית )כמוגדר ע"י 
בינלאומי או ספורטאי לאומי  שיקול דעת בדבר החלת כללי מניעת סימום על ספורטאי שאינו ספורטאי

ובכך להוסיף אותו להגדרת "ספורטאי". בדבר ספורטאים שאינם ברמה ארצית או בינלאומית, ארגון 
רשאי: לבצע בדיקות מוגבלות או לא לבצע בדיקות כלל, לנתח דגימות עבור חלק מרשימת החומרים 

דרוש מידע כלל, ולא לדרוש האסורים בלבד, לדרוש מידע מוגבל אודות מקום הימצאותו או לא ל
TUES  .אולם, במקרה שספורטאי כלשהו המתחרה מתחת לרמה בינלאומית או ארצית ונמצא ומראש

של מניעת הסימום, יש ליישם  2.5או  2.3, 2.1תחת סמכות ארגון, יבצע עבירה על סעיפים 
מטרות מידע וחינוך ול 2.9-ו 2.8(. למטרת סעיפים 14.3.2הסנקציות המפורטות בתקנון )למעט סעיף 

למניעת סימום, כל אדם המשתתף בספורט הנמצא בתחום סמכותו של כל חותם על התקנון, ממשלה 
 או ארגון ספורט אחר שקיבלו על עצמם את התקנון יחשב כ'ספורטאי'.

 
]הערה בדבר 'ספורטאי': הגדרה זו מבהירה כי כל הספורטאים ברמה בינלאומית ולאומית כפופים 

ת הסימום של התקנון. ההגדרות המדוייקות של ספורט ברמה בינלאומית וארצית יפורטו לכללי מניע
בכללי מניעת הסימום של האיגודים הבינלאומיים וארגונים ארציים, בהתאמה. ההגדרות מאפשרות 

גם לכל ארגון ארצי למניעת סימום, לפי בחירתו, להרחיב את תוכנית מניעת הסימום שלו מעבר 
ג בינלאומי או לאומי, למתחרים בתחרויות ברמה נמוכה יותר או אנשים העוסקים לספורטאים בדר

בפעילויות כושר גופני אך אינם מתחרים כלל. לפיכך, ארגון לאומי למשל, רשאי לבחור לבדוק 
מראש. אולם, הפרת כלל מניעת סימום הכרוך בממצא  TUESמתחרים בדרג פנאי, אך מבלי לדרוש 

( יוביל לכל העונשים המפורטים בתקנון )למעט סעיף tamperingות )בדיקה שלילי או התערב
(. ההחלטה אם העונשים חלים על ספורטאים בדרג פנאי העוסקים בפעילויות כושר גופני אך 14.3.2

משתתפים בתחרויות נתונה לארגון מניעת הסימום הלאומי. באותו אופן, ארגון של אירוע גדול 
אסטר בלבד יכול להחליט לבדוק את המתחרים מבלי לבדוק את המקיים אירוע למתחרים בדרג מ

הדגימות בדבר מלוא רשימת החומרים האסורים. על מתחרים בכל רמות התחרות ליהנות ממידע 
 וחינוך בדבר מניעת סימום.[

 
 (.The World Anti-Doping Code: הקוד )תקנון

 
 100ל, משחק כדורסל או גמר מרוץ : מרוץ אחד, תחרות, משחק או אירוע ספורט בודד. למשתחרות

מטר אולימפי באתלטיקה. כשמדובר במבחני שלב ותחרויות ספורט אחרות בהן מעניקים פרסים על 
בסיס יומי או בסיס ביניים אחר, ההבחנה בין תחרות לאירוע תחול, כמפורט בתקנון האיגוד 

 הבינלאומי הרלבנטי.
 

חת גוף מארגן אחד )לדוגמה, המשחקים : סדרת תחרויות נפרדות המתנהלות יחד תאירוע

 אמריקה(.-העולמית, או משחקי פאן FINAהאולימפיים, אליפות 

 
: אלא אם נאמר אחרת בתקנון של האיגוד הבינלאומי או הגוף המארגן את האירוע במהלך תחרות

עשרה שעות לפני תחרות בה הספורטאי -שבנדון, "במהלך תחרות" פירושו התקופה שמתחילה שתים
 ור להשתתף ועד לסיומה של התחרות הנ"ל ותהליך איסוף הדגימות הקשור בתחרות זו.אמ

 
]הערה: איגוד בינלאומי או גוף המארגן אירוע רשאי לקבוע תקופת "במהלך תחרות" שונה מזו של 

 תקופת האירוע עצמו.[
 

איגוד : ספורטאי המתחרה בספורט ברמה בינלאומית, כמוגדר ע"י כל ספורטאי בדרג בינלאומי
 הבינלאומי לבדיקות וחקירות. תקןבינלאומי בנפרד, בהתאם ל

 
הבינלאומי לבדיקות וחקירות, רשאי האיגוד הבינלאומי לקבוע את  תקן]הערה: בהתאם ל

הקריטריונים שישמשו אותו לסיווג ספורטאים כמשתייכים לרמה בינלאומי, למשל, באמצעות דירוג, 
מים, סוג רישיון וכו'. ואולם, עליו לפרסם קריטריונים אלו בצורה השתתפות באירועים בינלאומיים מסויי
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ברורה ומרוכזת כדי לאפשר לספורטאים לוודא במהירות ובקלות מתי הם יסווגו כספורטאים ברמה 
בינלאומית. למשל, אם הקריטריונים כוללים השתתפות באירועים בינלאומיים מסויימים, על האיגוד 

 אירועים בינלאומיים אלו.[ הבינלאומי לפרסם רשימה של
 

וארגונים בינלאומיים אחרים  ועדים אולימפיים לאומיים: איגודים יבשתיים של ני אירועים גדוליםוארג
אחר אירועי בינלאומי העוסקים במספר ענפי ספורט ופועלים כגוף המארגן אירוע יבשתי, אזורי או 

 כלשהו.
 

כל מדינה כבעל סמכות עליונה ואחריות לאמץ  : הגוף/ים הנבחר ע"יארגון מניעת סימום לאומי
יכת שימועים ברמה ערוליישם כללי מניעת סימום, ניהול איסוף דגימות, ניהול תוצאות בדיקות, ו

לאומית. במקרה שהרשות הציבורית המתאימה לא מינתה גוף)ים( מסוג כזה, הוועד האולימפי 
 הלאומי באותה מדינה או מי מטעמו ישמש בתפקיד זה.

 
ארגוני מניעת המתחרים בספורט ברמה לאומית, כמוגדר ע"י  ספורטאיםפורטאי  ברמה לאומית: ס

 הבדיקה והחקירה הבינלאומי. תקן, בהתאם להסימום הלאומיים
 

( )שתיקבע constructive possession: החזקה ממשית בפועל או החזקה קונסטרוקטיבית )החזקה

לממש את שליטו בחומר האסור או השיטה האסורה, או  רק אם לאדם יש שליטה בלעדית או בכוונתו
בהם נמצאים החומר האסור או השיטה האסורה(; בתנאי שאם לאותו אדם אין שליטה שבחצרים 

בהם נמצאים החומר האסור או השיטה שבלעדית בחומר האסור או השיטה האסורה או בחצרים 
ע לנוכחות החומר האסור או השיטה האסורה, החזקה קונסטרוקטיבית תיקבע רק אם האדם היה מוד

אולם, לא תיקבע הפרה של כלל מניעת סימום על סמך והאסורה והתכוון לממש את שליטתו בהם. 
האדם  -לפיה האדם הפר את כללי מניעת סימום  -החזקה בלבד, אם לפני קבלת הודעה מסוג כלשהו 

חש להחזקה באמצעות הצהרה מעולם לא התכוון ליטול חזקה והתכ הואנקט צעד ברור המדגים כי 
מפורשת לארגון. ללא קשר לדבר נוגד כלשהו בהגדרה זו, רכישה )כולל באמצעי אלקטרוני או אחר( 

 של חומר אסור או שיטה אסורה מהווים החזקה ע"י האדם שביצע את הרכישה.
 

עבירה  ]הערה בדבר 'החזקה': בהתאם להגדרה זו, סטרואידים שיימצאו במכוניתו של ספורטאי יהוו
אלא אם הספורטאי יוכיח שאדם אחר השתמש במכונית. במקרה זה, על ארגון מניעת הסימום 

להוכיח שלמרות שלספורטאי לא הייתה שליטה בלעדית במכונית, הוא היה מודע להימצאות 
הסטרואידים ותכנן לתפוס חזקה בהם. בדומה לכך, בדוגמה של סטרואידים שיימצאו בארון תרופות 

פורטאי ובן/בת זוגו, על ארגון מניעת הסימום להוכיח כי הספורטאי היה מודע להימצאות ביתי של ס
הסטרואידים בארון ושהיה בכוונתו לממש את שליטתו בהם. פעולת רכישת חומר אסור כשלעצמה 

מהווה החזקה, גם כאשר למשל, המוצר אינו מגיע, אדם אחר יקבל אותו או שישלח לכתובת של צד 
 שלישי.[

 
 : רשימה המזהה את החומרים האסורים והשיטות האסורות.מת חומרים אסוריםרשי

 
 : כל שיטה המתוארת כאסורה ברשימת החומרים האסורים.שיטה אסורה

 
 : כל חומר או סדרת חומרים המתוארים כאסורים ברשימת החומרים האסורים.חומר אסור

 
 .23לסעיף  : גופים שחתמו על התקנון והסכימו לציית לו, בהתאםחותמים

 
: חלקי תהליך בקרת הסמים הכרוכים בתכנון תפוצת בדיקות, איסוף דגימות, טיפול בדגימות, בדיקה

 והובלת הדגימות למעבדה.
 

TUE :4.4רפואי'(, כמפורט בסעיף  פטורשימוש רפואי )'בדבר  פטור. 

 
 ור או שיטה אסורה.: ניצול, יישום, בליעה, הזרקה או צריכה בכל אמצעי שהוא של כל חומר אסשימוש

 
 World Anti-Doping Agency: וואדה
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 תקןהבינלאומי להגנה על פרטיות ומידע אישי, המשמש ב תקןמהנוסף מונח מוגדר  3.2
 בדבר שימוש רפואי: פטורהבינלאומי ל

 
ניתן ה, המתייחס למשתתף מזוהה או מידע אישי רגישהגבלה, ללא : מידע, כולל אך נתונים אישיים

 לפעילויות מניעת סימוםאך ורק בהקשר  מעובדאו מתייחס לאנשים אחרים שמידע אודותיהם  ,לזיהוי
 .ארגון מניעת סימוםהנערכות בידי 

 
, תאריך לידתו, של ספורטאי מידע הנוגע לשמו, אך אינו מוגבל לכולל מידע אישי]הערה: מובן כי 

(, בכללשימוש רפואי )אם דבר ים שניתנו בפטורבספורט, מקום הימצאו, ו פרטי ההתקשרות ושיוכ
מידע תוצאות בדיקות מניעת סימום, וניהול תוצאות )כולל הליכים משמעתיים, ערעורים ועונשים(. 

כולל גם פרטים אישיים ונתוני התקשרות הנוגעים לאנשים אחרים, כגון אנשים העוסקים  אישי
ים לו בהקשר של פעילויות עם ספורטאי, מטפלים בו ומסייעיחד עובדים הברפואה ואנשים אחרים 

קשר ללא , עיבודובמהלך כל  תקןמסגרת מוסדר בו מידע אישיזה נותר מסוג למניעת סימום. מידע 
 מעורב בספורט מאורגן.[שאר בנדון נאדם אם ה

 
 :תקןמוגדרים נוספים ספציפיים למונחים  3.3

 
המספקים או , או רפאיםת מ: קשור או מתייחס לטיפול במצב רפואי באמצעות חומרים או שיטוטיפולי

 .מסייעים בריפוי
 
לצורך שקילת בקשות  ארגון מניעת סימון: הגוף שהקים (TUECבדבר שימוש רפואי ) פטורת עדוו

 .פטור
 

TUEC וואדה לבחינת החלטות ע"י : הגוף שהוקם של וואדהTUE  ארגוני מניעת ע"י שהתקבלו
 אחרים. סימום

 
 פרשנות 3.4

 
 .תקןהזכרים הם סעיפים מתוך נ, הסעיפים החרת במפורשצויין אאלא אם  3.4.1

 
 שבנדון. הבינלאומי תקןהישמשו לפרשנות של  תקןההערות המלוות התניות שונות ב 3.4.2

 
ותפרסם אותו באנגלית ובצרפתית. במקרה  תקןהוואדה תחזיק בידיה את הנוסח הרשמי של  3.4.3

 .תגבר רסה האנגליתשל סתירה בין הגרסה האנגלית לגרסה הצרפתית, הג
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 פטורי: תקנים ותהליכים להענקת נש חלק
 

 פטורקבלת  4.0
 

בכל אחד ואחד כי עמדו להוכיח יוכלו אם )ורק אם( הוא/היא  פטורלקבל יהיה רשאי  ספורטאי 4.1
 מהתנאים שלהלן:

 
שבנדון נדרש לטיפול במצב רפואי אקוטי או  החומר האסור או השיטה האסורה א.

 הספורטאייסבול לא יינתנו, החומר האסור או השיטה האסורה שה במקרו ,כרוני
 מפגיעה ממשית בבריאותו.

 
לא  בחומר האסור או בשיטה האסורה הרפואיסבירות גבוהה כי השימוש קיימת  ב.

 הספורטאימעבר לצפוי עם חזרת  הספורטאילשיפור נוסף כלשהו בביצועי וביל י
 הרפואי האקוטי או הכרוני.למצב בריאות רגיל בעקבות הטיפול במצב 

 
בחומר האסור או בשיטה סבירה אחרת לשימוש  טיפוליתחלופה לא קיימת  ג.

 .האסורה
 
 תוצאה, מלאה אומהווה אינו  בשימוש בחומר האסור או בשיטה האסורההצורך  ד.

( בחומר או שיטה שהיו אסורים בעת שנעשה פטורללא חלקית, של שימוש קודם )
 בו שימוש.

 
", שפורסם TUEC: מסמכי וואדה שכותרתם "מידע רפואי לתמיכה בהחלטות 4.1 סעיףהערה ל]

 בנוגע למצבים רפואיים מסויימים.[ הקריטריונים אליישום באתר וואדה, ישמש כסיוע ב
 

בחומר להשתמש נזקק ש ספורטאי, 4.3המפורטים בסעיף חריגים אחד המקרה של למעט ב 4.2
 עיבודאו  שימושהלפני  פטורחייב להשיג את ה ייםרפואמטעמים  אסור או שיטה אסורה

 החומר או השיטה שבנדון.
 

בחומר אסור או שהוא/היא עושה  רפואיספורטאי יכול לקבל אישור בדיעבד עבור שימוש  4.3
 רטרואקטיבי( אם: TUE)כלומר,  שיטה אסורה

 
 נדרש טיפול חירום או טיפול במצב רפואי אקוטי; או א. 

 
 - ריגות אחרות, לא היה די זמן ולא הייתה לספורטאי הזדמנות להגישעקב נסיבות ח ב.

 איסוף הדגימה; אולפני  פטורבבקשת ה - לדון TUECאו לוועדת 
 
( או התירו 5.1הכללים הרלבנטיים דרשו כי הספורטאי )ראה הערה לסעיף  ג.

 בדיעבד; או פטורלתקנון( לבקש  4.4.5לספורטאי )ראה סעיף 
 
)ג(: לספורטאים במצב זה מומלץ מאוד להכין תיק רפואי שיוכיח כי עמדו בתנאי  4.3 הערה לסעיף]

רטרואקטיבי לאחר איסוף  פטורבמקרה שיידרשו להגיש בקשה ל 4.1המפורטים בסעיף  פטורה
 הדגימה.[

 
רטרואקטיבי או  פטורהבקשה לאו תוגש אליו הוגשה  וארגון מניעת הסימוםוואדה  ד.

 רטרואקטיבי. פטורההגינות דורשת כי יוענק כי  מסכימים תוגש בקשה כזו
 

)ד(, לא ניתן  4.3סעיף יישום ללא יסכימו )ד(: אם וואדה ו/או ארגון מניעת הסימום  4.3]הערה לסעיף 
 לערער על כך הן כהגנה בהליך בגין הפרת כללי מניעת סימום או בצורת ערעור או בדרך אחרת.[
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 פטורוגע לאחריות ארגוני מניעת סימום בנ 5.0
 

הם בעלי סמכות לקבל החלטות בנוגע  ארגוני מניעת סימוםבתקנון מפרט )א( אילו  4.4סעיף  5.1
)ג( -; והאל פטוראחרים יכירו ויכבדו בהחלטות  ארגוני מניעת סימום; )ב( כיצד פטורהענקת ל

 .פטורהענקת מתי ניתן לבחון ו/או לערער על החלטות ל
 
 4.4יות בסעיף רהעיקתרשים זרימה המסכם את ההתניות יים ק 1: בנספח 5.1 הערה לסעיף]

 לתקנון.
 

לגבי  פטורלתקנון מפרט את סמכותו של ארגון מניעת סימום לאומי לקבל החלטות בנוגע  4.4.2סעיף 
ספורטאים שאינם ספורטאים ברמה בינלאומית. במקרה של מחלוקת באשר לזהות ארגון מניעת 

הדבר יוחלט ע"י מצד ספורטאי שאינו ברמה בינלאומית,  פטורשת הסימום הלאומי שצריך לטפל בבק
 וואדה הינה סופית ואינה ניתנת לערעור. ה שלוואדה. החלטת

 
-ענפי ספורט מסויימים עלהעדיף לארגון מניעת סימום לאומי ל וגרמית והוראות לאומיכאשר דרישות ו

הבינלאומי לבדיקות  תקןל 4.4.1הבדיקות שלו )כמפורט בסעיף פרישת אחרים בתכנון ענפים  פני
למפרע של  פטורלסרב לשקול בקשות יהיה רשאי וחקירות(, ארגון מניעת הסימום הלאומי 

יהיה זה מסוג במקרה . אולם, או כל ענפי הספורט שאינם בראש סולם העדיפויותחלק ב ,ספורטאים
בדיעבד. על ארגון  פטורלבקש לאחר מכן, להתיר לכל ספורטאי כזה שממנו נלקחה דגימה על הארגון 

מניעת הסימום הלאומי לפרסם מדיניות זו באתר האינטרנט שלו לתועלת הספורטאים הנוגעים 
 בדבר.[

 
 פטורעדת וו להקים אירוע מרכזיארגון ו, איגוד בינלאומי ארגון מניעת סימום לאומיכל על  5.2

בתנאים  עומדות פטוראו הכרה ב תשתשקול אם בקשות להענק בדבר שימוש רפואי
 .4.1המפורטים בסעיף 

 
אוטומטי, אופן קיים ב פטורלהכיר ברשאי לבחור אירוע מרכזי ון : אמנם ארג5.2]הערה בנוסע לסעיף 

חדש אם יזקקו לכך. על  פטורגם מנגנון שיאפשר לספורטאים המשתתפים באירוע להשיג יש לקיים 
עביר העניין במסגרת או להרה זו, שלו למטמ פטורועדת קים יאירוע מרכזי להחליט אם ארגון כל 

לצד שלישי )כגון אמנת ספורט(. המטרה בכל מקרה היא להבטיח לספורטאים הסכם מיקור חוץ 
ותם במהירות וביעילות לפני השתתפ פטורקבל את האפשרות ל ההמשתתפים באירועים אל

 בתחרות.[
 

לכלול לפחות שלושה רופאים בעלי ניסיון בטיפול בספורטאים וידע  פטורועדת על  א.
מבוסס ברפואה קלינית, רפואת ספורט ופעילות גופנית. במקרים בהם מעורב 

בעל ניסיון כללי בטיפול לפחות להיות  פטורועדת האחד מחברי על ספורטאי נכה, 
 טאי שבנדון.בספורטאים נכים, או בעל ניסיון ספציפי בנכות ממנה סובל הספור

 
ועדת רוב מחברי על , ניתןלוודא שהחלטות הוועדה יהיו בלתי תלויות ככל הע"מ  ב.

שמינה אותם. על  בארגון מניעת הסימוםאחריות פוליטית לשאת בלא לפחות,  פטור
)דוגמה להצהרה  סודיותלחתום על הצהרת ניגוד אינטרסים ו פטורועדת הכל חברה 

 ה(.נמצאת באתר האינטרנט של וואד
 

לקבוע הליך ברור  ן אירוע מרכזיווארג, איגוד בינלאומי ארגון מניעת סימום לאומיכל על  5.3
 הם. עליהבינלאומי תקןהעומד בדרישות ה, פטורלקבלת שלו  פטורלוועדת הפנייה בנושא 

פרסום המידע במקום בולט באתר באמצעות גם לפרסם את פרטי ההליך )לפחות( 
מידע לוואדה. וואדה רשאית אף היא לפרסם את אותו המידע ושליחת ה הםהאינטרנט של

 באתר האינטרנט שלה.
 

ללא דיחוי לדווח  אירוע מרכזיארגון ו, איגוד בינלאומי ארגון מניעת סימום לאומיכל על  5.4
ת ודחלהעניק או ל הםשל פטורועדת השל חלטות הכל הבדבר )באנגלית או צרפתית( 

ארגוני ע"י התקבלו ה להכיר או סירוב להכיר בהחלטות שכל החלטכן בדבר , ופטורבקשות 
ע"י או כל מערכת אחרת שאושרה  ADAMS, באמצעות בדבר פטור אחרים מניעת סימום

 ים שהוענקו, המידע המדווח יכלול )באנגלית או צרפתית(:פטורוואדה. בנוגע ל
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דרך המתן לא רק את החומר או השיטה המאושרים, אלא גם את המינון, התדירות ו א.
 ; וכןפטורוכל תנאי שהוטל בנוגע ל פטורשהותרו, משך ה

 
והמידע הקליני הרלבנטי )מתורגם לאנגלית או צרפתית(  פטורטופס בקשת ה ב.

תוגבל לוואדה, לטופס דון )גישה נב פטורבדבר ה 4.1המוכיח עמידה בתנאי סעיף 
אירוע ארגון וכן ארגון מניעת הסימום הלאומי של הספורטאי והאיגוד הבינלאומי, 

 להתחרות.(מבקש אירוע בו הספורטאי ן את המארגהמרכזי ה
 

 .[פטורתהליך ההכרה במקלה על  ADAMSשימוש במערכת : 5.4 הערה לסעיף]
 

, עליו להזהיר אותו/אותה בכתב כי פטורעניק לספורטאי י ארגון לאומי למניעת סימוםכאשר  5.5
ספורטאי הופך לספורטאי ברמה במקרה שה)ב(  -בנדון תקף רק ברמה לאומית, ו פטור)א( ה

אלא אם הוכר  ה,לא יהיה תקף למטרות אל פטורתחרה באירוע בינלאומי, היבינלאומית או 
. לאחר מכן, על 7.1בהתאם לסעיף  האירוע המרכזי וןארגהאיגוד הבינלאומי הרלבנטי או ע"י 

לאיגוד  פטורלהגיש את ה המתי עליו/לסייע לספורטאי לקבוע  ארגון מניעת הסימום הלאומי
הכרה, ועליו לספק לספורטאי הדרכה ותמיכה ע"מ לזכות ב אירוע מרכזי וןארגבינלאומי או 

 לכל אורך תהליך ההכרה.
 

הצבתה במקום באמצעות לפרסם הודעה )לפחות  אירוע מרכזי וןוארגכל איגוד בינלאומי על  5.6
מבין  מי( 1מפרטת בבירור )הה( לוואדבאמצעות העברתה בולט באתר האינטרנט שלו או 

( אילו החלטות 2ומתי; ) פטורת בקשב הםנדרשים לפנות אלי הםספורטאים הכפופים לה
מקום הגשת בהעדר ביוכרו באופן אוטומטי אחרים  מניעת סימום ניארגושניתנו ע"י  פטור

מניעת  ארגונישניתנו ע"י  פטורת ו( אילו החלט3) -)א(; ו 7.1בהתאם לסעיף מסוג זה בקשה 
)ב(. וואדה רשאית  7.1לצורך קבלת הכרה, בהתאם לסעיף  הםאחרים יש להגיש ל סימום

 באתר האינטרנט שלה.מחדש לפרסם את ההודעה 
 

אם הספורטאי הופך לא יחול  מארגון מניעת סימום לאומישספורטאי קיבל  פטורכל  5.7
האיגוד אשר ועד  ,אלא אם ,תחרה באירוע בינלאומיאו י לספורטאי ברמה בינלאומית
שספורטאי קיבל מאיגוד  פטור. כל 7.0הנ"ל בהתאם לסעיף  פטורהבינלאומי הרלבנטי יכיר ב

אירוע מרכזי,  וןארגהמאורגן ע"י תחרה באירוע בינלאומי יאם הספורטאי חול בינלאומי לא י
. כתוצאה מכך, 7.0הנ"ל בהתאם לסעיף  פטורכיר ביהאירוע המרכזי בנדון  וןאלא אם ארג

 פטורלהכיר ב וסרביאירוע בינלאומי )בהתאם לנסיבות(  וןאיגוד בינלאומי או ארגבמקרה ש
בכדי זה  פטורהנ"ל, אז )בכפוף לזכויות הבחינה והערעור של הספורטאי( אין להשתמש ב

 פטורלהסביר נוכחות, שימוש, החזקה או מתן של חומר אסור או שיטה אסורה המוזכרים ב
 אירוע מרכזי. וןמי או ארגאותו איגוד בינלאובפני 

 
 פטורתהליך בקשת  6.0

 
בהקדם האפשרי. כאשר מדובר בחומרים האסורים הגיש בקשה ל פטורזקוק להפורטאי על ס 6.1

 הוא/ הלפני התחרות הבאה ב מיםי 30לפחות  פטורבתחרות בלבד, על הספורטאי לבקש 
/ היא אליו הוא הלאומי לארגון מניעת הסימוםעל הספורטאי לפנות  להשתתף. יםהיא אמור

טופס בקשת באמצעות (, מההאירוע המרכזי )בהתא ון, לאיגוד הבינלאומי או לארגכיםמשתיי
את טופס הבקשה שברצונם לאתר האינטרנט שלהם להעלות  ארגוני מניעת סימום. על פטור

. 2טופס זה להיות מבוסס על התבנית המפורטת בנספח על ימלאו. יורידו ושהספורטאים 
לשנות את התבנית ולהוסיף בקשות למידע נוסף, אך אין רשאים  וני מניעת הסימוםארג

 להסיר ממנה סעיפים ופריטים.
 

הרלבנטי באמצעות  לארגון מניעת הסימום פטורעל הספורטאי להגיש את טופס הבקשה ל 6.2
ADAMS לטופס יש לצרף:ארגון מניעת הסימוםצויינה ע"י או בכל דרך אחרת ש . 

 
מטעם רופא מוסמך, המעידה על הצורך של הספורטאי להשתמש בחומר  הצהרה א.

 ; וכןרפואייםהאסור או בשיטה האסורה שבנדון מטעמים 
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היסטוריה רפואית מקיפה, כולל מסמכים מהרופא)ים( המאבחן המקורי )כאשר  ב.
הדבר אפשרי( ותוצאות כל הבדיקות, חקירות המעבדה ונתוני ההדמייה הרלבנטיים 

 לבקשה.
 
המידע המוגש בנוגע לאבחון, טיפול ומשך התוקף על מסמכי וואדה יש לבסס )ב(:  6.2 הערה לסעיף]

 ".[בדבר שימוש רפואי פטורועדות למתן שכותרתם "מידע רפואי לתמיכה בהחלטות 
 

כה יוכל החומר והמידע שהוגש בתמ פטורהספורטאי ישמור עותק שלם את טופס הבקשה ל 6.3
 לבקשה.

 
מלווה בכל ו כהלכהשהושלם רק לאחר קבלת טופס בקשה  פטורתדון בבקשת  פטורועדת ה 6.4

 תוחזר לספורטאי להשלמה ולהגשה מחדש. ההמסמכים הרלבנטיים. בקשה שאינה מלא
 

רשאית לבקש מהספורטאי ו/או רופאו מידע נוסף, בדיקות והדמיות, וכל חומר  פטורועדת ה 6.5
שת הספורטאי; ו/או רשאית לפנות לעזרה מצד אחר שלדעתה דרוש על מנת לשקול את בק

 מומחים רפואיים ומדעיים אחרים כראות עיניה.
 

ובאיסוף החומר הנוסף הנדרש  פטורבהגשת בקשת ההוציא שעל הספורטאי לכלשהי עלות  6.6
 תחול על הספורטאי. פטורועדת הע"י 

 
דם האפשרי ובדרך או לדחות את הבקשה בהק פטורתחליט אם להעניק את ה פטורועדת ה 6.7

ם ממועד מיי 21-כלל )כלומר, אלא אם חלות נסיבות יוצאות מגדר הרגיל( תוך לא יותר מ
 פטורועדת המוגשת זמן סביר לפני אירוע, על  פטורקבלת הבקשה המלאה. כאשר בקשת ה

 לעשות כמיטב יכולתה לקבל החלטה לפני תחילת האירוע.
 

ויש להעבירה לוואדה ולארגוני מניעת סימום כתב בתימסר לספורטאי  פטורועדת ההחלטת  6.8
 .5.4וואדה, בהתאם לסעיף ע"י או כל מערכת אחרת שאושרה  ADAMS תאחרים באמצעו

 
את המינון, תדירות, מסלול ומשך מתן החומר תפרט  פטורהחלטה להעניק ה א.

, המשקפים את פטורוועדת השהותר ע"י  האסור או השיטה האסורה שבנדון,
 .פטורהקליניות וכן כל תנאי החל בנוגע להנסיבות 

 
 הסבר בדבר הסיבות לדחייה.כלול ל פטורבקשת בדבר דחיית החלטה על  ב.
 

יפוג  פטורהף תקופה זו , ובסופטורועדת ההחלטת בהתאם ל יהיה מוגדר פטורכל משכו של  6.9
להמשיך להשתמש בחומר האסור או בשיטה יזדקק הספורטאי במקרה שאוטומטית. 

ע"מ חדש לפני מועד התפוגה,  פטורלהגיש בקשה ל /הורה לאחר מועד התפוגה, עליוהאס
 לקבלת החלטה בנוגע לבקשה לפני מועד התפוגה.מספיק לאפשר זמן 

 
: משך התוקף ייקבע בהתאם למסמכי וואדה שכותרתם "מידע רפואי לתמיכה 6.9 הערה לסעיף]

 ."[בדבר שימוש רפואי פטורועדות למתן בהחלטות 
 

יבוטל קודם למועד התפוגה אם הספורטאי אינו מציית במהירות לכל דרישה או תנאי  פטור 6.10
 פטור. לחלופין, וואדה רשאית לבטל את הפטורהמעניק את ה ארגון מניעת הסימוםשיקבע 

 וכך גם ערכאות ערעור.
 

עבור  פטור , משיכת או ביטולזמן קצר לאחר תפוגת ממצא אנליטי שליליכאשר מתפרסם  6.11
הממצא המבצע את הבחינה הראשונית של  ארגון מניעת הסימום, החומר האסור שבנדון

אם הממצא תואם את השימוש בחומר האסור ישקול בתקנון(  7.2)סעיף  האנליטי השלילי
. אם כן, שימוש זה )וכל נוכחות של חומר אסור בדגימה פטורביטול הת, משיכת או תפוגלפני 

 ך( לא יהוו הפרה של תקנת מניעת סימום.מכנובעת של הספורטאי ה
 

תקופת שימוש או  התוויהמינון, תדירות, /ת יזדקקו ל, ספורטאיפטורהענקת במקרה שלאחר  6.12
אלה מתן החומר האסור או השיטה האסורה לעומת בדבר מהותית  יםשונאשר הינם 

ש, החזקה נוכחות, שימובמקרה שהחדש.  פטורהגיש בקשה לל /ה, עליופטורב יםהמפורט
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שהוענק, העובדה  פטוראו מתן החומר האסור או השיטה האסורה אינם תואמים את תנאי ה
 לא תמנע ממצאים של הפרת תקנת מניעת סימום. פטורשהספורטאי קיבל 

 
 פטורהליך הכרה ב 7.0

 
 ארגון מניעת סימוםע"י שהוענק  פטורלהכיר ב מארגוני מניעת סימוםבתקון דורש  4.4סעיף  7.1

של איגוד  פטורכפוף לדרישות הספורטאי במקרה ש. לפיכך, 4.1עומד בתנאי סעיף ה אחר
להגיש לאיגוד נדרשים  נםאי /היא, הואפטורכבר מחזיק ב אירוע מרכזי וןארגבינלאומי או 

 חדש. במקום זאת: פטורבקשה ל האירוע המרכזי וןארגהבינלאומי או ל
 

בדבר הכרה הודעה רשאים לפרסם  יהמרכז ארגון האירועהאיגוד הבינלאומי או  א.
בתקנון )או קטגוריות  4.4שהתקבלו בכפוף לסעיף  פטוראוטומטית בהחלטות ה
, סויימיםארגוני מניעת סימום מע"י שהתקבלו  ה, כגון אלהמסויימות בהחלטות אל

דווחו  האל פטוראו המתייחסות לחומרים אסורים מסויימים(, בתנאי שהחלטות 
של  פטורבמקרה שוואדה. חשופות לבדיקה ע"י פיכך ול ,5.4בהתאם לסעיף 

הענקת מועד בכאמור אוטומטי באופן מוכר ה פטורהספורטאי נמצא בקטגוריה של 
 לנקוט כל פעולה נוספת./היא אינם נדרשים , הואפטורה

 
להקל את הנטל המוטל על הספורטאים, מומלץ מאוד להעניק הכרה בכדי )א(:  7.1 הערה לסעיף]

 אירועמארגני . אם איגוד בינלאומי או 5.4לאחר שדווחו בהתאם לסעיף  פטורהחלטות אוטומטית ב
להעניק הכרה אוטומטית  הם, עליהללוחלטות המרכזי אינם מוכנים להעניק הכרה אוטומטית לכל ה

פרסום רשימת ארגוני מניעת באמצעות לדוגמה,  – מסוג זהלמספר רב ככל האפשר של החלטות 
בגינם פטור ו/או רשימת החומרים האסורים יוכרו באופן אוטומטי שלהם  ורפטהחלטות השסימום 

יש לפרסם הודעה דהיינו, , 5.3הפרסום להתבצע באופן המפורט בסעיף על . יוכר באופן אוטומטי
 לוואדה ולארגוני מניעת הסימום הלאומיים.[ההודעה באתר האיגוד הבינלאומי ולשלוח 

 
 וןארגעל הספורטאי להגיש לאיגוד הבינלאומי או ל ,אמורבהעדר הכרה אוטומטית כ ב.

או בדרך אחרת  ADAMSבאמצעות  פטורהמרכזי בנדון בקשה להכרה ב האירוע
קשה עותק בליש לצרף . אלהמרכזי  אירוע וןארגהאיגוד הבינלאומי או ע"י שתוגדר 

-ו 6.1המקורי והחומר הנלווה המפורטים בסעיפים  פטורטופס בקשת ה, פטורהשל 
 פטורכבר העמיד את ה פטור)אלא אם ארגון מניעת הסימום שהעניק את ה 6.2

או מערכת אחרת  ADAMSוהחומר הנלווה לרשות הארגונים האחרים באמצעות 
 (.5.4וואדה, בהתאם לסעיף ע"י שאושרה 

 
לספורטאי לצורך השלמה והגשה מחדש. בנוסף, שבו יושאינן מלאות  פטורבקשות להכרה ב 7.2

כל מידע נוסף,  המטפל בו/בה רופאהלבקש מהספורטאי ו/או מהיה רשאית ת פטורועדת ה
בדיקות, הדמיות ונתונים אחרים שלדעתה דרושים על מנת לשקול את בקשת הספורטאי 

סיוע ממומחים רפואיים ומדעיים קבלת לפנות להועדה תהיה רשאית ו/או  ;פטורלהכרה ב
 אחרים לפי שיקול דעתה.

 
ואיסוף החומר הנוסף  פטורהגשת בקשת הוציא בדבר הספורטאי לשעל  ןכלשהת יועלו 7.3

 על הספורטאי. וחולי פטורועדת הע"י הנדרש 
 

בהקדם האפשרי ובדרך כלל )אלא אם  פטוראו לדחות התחליט אם להכיר  פטורועדת ה 7.4
ם ממועד קבלת הבקשה המלאה. מיי 21-חלות נסיבות יוצאות מגדר הרגיל( תוך לא יותר מ

לעשות כמיטב יכולתה  פטורועדת הגש זמן סביר לפני אירוע, על תו פטורשת הכאשר בק
 לקבל החלטה לפני תחילת האירוע.

 
תימסר בכתב לספורטאי ויש להעבירה לוואדה ולארגוני מניעת סימום  פטורועדת ההחלטת  7.5

וואדה. החלטה לא להכיר ע"י או כל מערכת אחרת שאושרה  ADAMSאחרים באמצעות 
 ההכרה.-חייבת לכלול הסבר בדבר הסיבות לאי פטורב
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 וואדהע"י  פטורבחינת החלטות  8.0
 

שניתנו  פטורלתקנון מחייב את וואדה, במקרים מסויימים, לבחון החלטות מתן  4.4.6סעיף  8.1
, ובכל פטורבדבר הענקת איגודים בינלאומיים ומאפשר לה לבחון כל החלטה אחרת ע"י 

עומדת ה של וואדה פטורועדת . על וואדה להקים 4.1אי סעיף מקרה לבדוק עמידה בתנ
 .העל מנת לבצע בחינות אל 5.2בדרישות סעיף 

 
תלווה בתשלום דמי הטיפול . הבקשה בכתביש להגיש לוואדה כל בקשה בדבר בחינה  8.2

)או במקרה של בחינת  6.2וואדה, וכן עותקים של כל המידע המפורט בסעיף ייקבעו ע"י ש
המקורית(. יש  פטורהספורטאי בנוגע לבקשת ההוגשו ע"י , כל הנתונים שפטורמתן סירוב ל

להעביר עותק מהבקשה לגוף שהחלטתו אמורה להיות מושא הבחינה ולספורטאי )אם 
 הוא/היא אינו מבקש את הבחינה(.

 
שוואדה אינה מחוייבת לבחון, וואדה תודיע  ,פטורבקשה לבחינת החלטת במקרה של הגשת  8.3

 פטורפורטאי בהקדם האפשרי לאחר קבלת הבקשה אם אכן תעביר את החלטת הלס
, פטורחליט שלא להעביר את החלטת הת. אם וואדה של וואדה פטורועדת הבחינה ע"י ל

 פטורלספורטאי. כל החלטה של וואדה שלא להעביר את החלטת הדמי הטיפול יושבו 
נת לערעור. אולם, עדיין ניתן לערער סופית ואינה ניתתהיה  של וואדה פטורועדת ה טיפולל

 לתקנון. 4.4.7כמפורט בסעיף  פטורעל החלטת ה
 

מטעם איגוד בינלאומי שוואדה חייבת  פטורכאשר הבקשה היא לבחינת החלטה בדבר  8.4
להחזיר את ההחלטה אל האיגוד הבינלאומי )א( לקבלת תהיה רשאית לבחון, וואדה 

נן מפורטות בבירור(; ו/או )ב( על מנת שהאיגוד הבהרות )למשל, אם הסיבות להחלטה אי
הודות לחוסר נדחתה רק  פטורקשת הבמקרה שבמחדש )למשל, הנושא הבינלאומי ישקול 

 (.4.1להפגין עמידה בדרישות סעיף ע"מ נדרש הבדיקות רפואיות וחומר אחר של 
 

 של וואדה פטורועדת ה, רשאית של וואדה פטורועדת הכאשר בקשה לבחינה מופנית אל  8.5
ו/או הספורטאי, כולל מחקרים נוספים כמפורט  מארגון מניעת הסימוםלבקש מידע נוסף 

 .בהתאם לשיקולה, ו/או לקבל סיוע ממומחים רפואיים ומדעיים אחרים 6.5בסעיף 
 

. 4.1שאינה עומדת בדרישות סעיף  פטורתבטל כל החלטה למתן  של וואדה פטורועדת ה 8.6
בדיעבד(, הביטול ייכנס לתוקף  פטורלמפרע )להבדיל מ פטור שבוטל הוא פטורכאשר ה

תאריך ההודעה של וואדה לספורטאי(. הביטול לא יחול לפני וואדה )לא ע"י בתאריך שיצויין 
שבוטל  פטורותוצאות הספורטאי קודם למשלוח הודעה זו לא ייפסלו. אולם, כאשר הבדיעבד 

 יהיה בדיעבד.גם בדיעבד, הביטול  פטורהוא 
 

עמדה בתנאי  פטורכאשר בקשת ה פטורכל דחייה של מתן הפוך ת של וואדה פטורועדת ה 8.7
 .פטורהיא תעניק את ה, , כלומר4.1סעיף 

 
בכפוף לוועדה בוחנת החלטה של איגוד בינלאומי שהופנתה  של וואדה פטורועדת הכאשר  8.8

מארגון מניעת וש חובה(, היא רשאית לדרה המהווה לתקנון )כלומר, בחינ 4.4.3לסעיף 
שיב דחתה( )א( להנשדעתו  ארגון מניעת הסימום)כלומר,  בדיקה" באינו צולח"אשר  הסימום

הוצאו ע"י לצד שפנה לוואדה את דמי הטיפול )אם רלבנטי(; ו/או )ב( לשלם את ההוצאות ש
 בחינה, במידה שדמי הטיפול אינם מכסים זאת.בדבר הוואדה 

 
שוואדה החליטה לבחון לפי שיקול  פטורבטל החלטת ת השל וואד פטורועדת הכאשר  8.9

שקיבל את ההחלטה לשלם את  מארגון מניעת הסימוםלדרוש תהיה רשאית דעתה, וואדה 
 של וואדה בנוגע לבחינה. יהעלויות

 
לספורטאי ו/או  של וואדה פטורועדת ההחלטתה המנומקת של יתן הודעה בדבר וואדה ת 8.10

מרכזי(  אירוע וןארגמי ולאיגוד הבינלאומי )ובמקרה הצורך ללארגון מניעת הסמים הלאו
 .כפופים /תאליהם הספורטאי
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 מידע סודיות 9.0
 

ארגוני מטעם  פטורבזמן הליך מתן  מידע אישיאיסוף, אחסון, עיבוד, חשיפה ושמירה של  9.1
 שי.הבינלאומי להגנה על פרטיות ומידע אי תקןבתנאי ה ועמדיוואדה וגם  ,מניעת סימום

 
 זה יגיש הסכמה בכתב:מסוג  פטוראו להכרה ב פטורמבקש הספורטאי  9.2

 
בעלות סמכות שהינן  פטורועדות הלהעברת כל המידע הקשור בבקשה לחברי כל  א.

בינלאומי זה, וכנדרש גם למומחים רפואיים ומדעיים  תקןבמסגרת לבחון את התיק 
לל סגל וואדה( הכרוכים בניהול, בלתי תלויים אחרים, ולכל אנשי הסגל הדרושים )כו

 .פטורבקשה למתן בדבר בחינה או ערעור 
 
כל מידע בריאותי  ,לפי דרישתה ,פטורלוועדת הלכך שרופאו של הספורטאי יעביר  ב.

 -נחוץ על מנת לשקול ולהחליט בנוגע לבקשת הספורטאי; ו פטורועדת השלדעת 
 
ניעת הסימום בעלי סמכות שההחלטה בנוגע לבקשה תועמד לרשות כל ארגוני מ ג.

 בדיקה ו/או סמכות ניהול תוצאות בנוגע לספורטאי.
 
יעביר הסכמה מהספורטאי, ארגון מניעת הסימום קבלת ו מידע אישיאיסוף לפני : 9.2 הערה לסעיף]

 הבינלאומי להגנה על פרטיות ומידע אישי(. תקןה לש 7.1לספורטאי את המידע המפורט בסעיף 
 

, פטורועדת ה. חברי יםקפדני תרפואי סודיותתטופל בהתאם לעקרונות  ורפטהבקשה למתן  9.3
המומחים הבלתי תלויים ואנשי סגל ארגון מניעת הסימום הרלבנטי יבצעו את כל הפעילויות 

מתאימים. בפרט, עליהם  סודיותויחתמו על הסכמי  סודיותהקשורות בהליך תוך הקפדה על 
 :באיםהנתונים ה סודיותלשמור על 

 
בטיפול  יםמעורבהכל המידע הרפואי והנתונים שסיפק הספורטאי והרופא/ים  א.

 בספורטאי.
 
 בהליך. יםכל פרטי הבקשה, כולל שם הרופא/ים המעורב ב.

 
לקבל מידע בריאותי מטעמו,  פטורועדת הלשלול את זכותה של יבקש הספורטאי במקרה ש 9.4

, זכות זומשיכת תנאי שכתוצאה מב ;על הספורטאי להודיע על כך בכתב לרופא המטפל בו
 אישור/הכרה. תקבלללא כאילו נמשכה תחשב  פטורבקשת הספורטאי ל

 
אך ורק לצורך  פטורארגוני מניעת סימום ישתמשו במידע שהגיש ספורטאי בנוגע לבקשת  9.5

הערכת הבקשה ובהקשר של חקירות והליכים הנוגעים להפרות אפשריות של תקנות מניעת 
 סימום.
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 תרשים זרימה  -בתקנון  4.4סעיף : 1 נספח
 
אינו ספורטאי ברמה  פטורבדבר שימוש רפואי כאשר הספורטאי הזקוק ל פטורהליך קבלת  .1

 בינלאומית.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .ומשל פטור( יש דרישות MEOהמרכזי )או  האירוע וןארגו להספורטאי נרשם לאירוע ב .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הספורטאי אינו ספורטאי 

 ברמה בינלאומית

 בקשת פטור

ועדת ערעורים 

 בדרג לאומי
בקשת פטור 

 נדחתה
 ניתן פטור

ועדת פטור של ארגון 

 לאומי למניעת סימום

הספורטאי רשאי 

 לערער

 האם הספורטאי

מחזיק כבר 

פטור?ב  

 לא כן

האם הפטור משתייך לקבוצת החלטות 

ון ארגע"י  הפטור המוכרות אוטומטית

 אירוע מרכזי?

לא נדרשת 

 פעולה נוספת

 לא הוענק פטור הוענק פטור פטור לא הוכר

 לא

 פטור הוכר

 כן

ועדת ערעורים של 

 המרכזי האירוע וןארג

ועדת פטור של 

 האירועון ארג

 המרכזי

 פטור להכרההגשת ה

ספורטאי רשאי  ספורטאי רשאי לערער על אי הענקה

על אי הכרהלערער   
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של האיגוד  פטורספורטאי ברמה בינלאומית )הכפוף לדרישות הבדבר  פטורנפקת הליך ה .3

 בדבר שימוש רפואי. פטורצורך במתעורר הבינלאומי( כאשר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מחזיק בפטור כבר האם הספורטאי 

 ברמה לאומית?

 לא כן

האם הפטור משתייך לקבוצת החלטות 

האיגוד ע"י הפטור המוכרות אוטומטית 

 הבינלאומי?

לא נדרשת 

 פעולה נוספת

 לא הוענק פטור הוענק פטור פטור לא הוכר

 לא

 פטור הוכר

 כן

ת פטור של וואדהועד  

ועדת פטור של 

וד בינלאומיאיג  

 פטור מוגש להכרה

ארגון ארצי למניעת 

סימום רשאי 

הענקה הלהפנות 

 לוואדה

ספורטאי ו/או ארגון 

ארצי למניעת סימום 

 רשאי לפנות לוואדה

בקשת פטור הגשת  

וואדה רשאית לקבל 

את בקשת 

הספורטאי לבחון 

החלטה לדחיית 

 פטור

החלטת איגוד 

בינלאומי 

 נשארת בעינה

החלטת איגוד 

בינלאומי 

 מתבטלת

CAS 

הספורטאי רשאי 

 לערער

האיגוד הבינלאומי 

 רשאי לערער
הספורטאי ו/או 

ארגון מניעת 

הסימום הלאומי 

 רשאים לערער
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 בדבר שימוש רפואי פטור: תבנית לטופס בקשת 2נספח 
 
 
 
 
 
 

 (TUE) רפואיבדבר שימוש  פטורטופס בקשה ל
 

. על 7-ו 6, 5, 1. על הספורטאי למלא סעיפים באותיות דפוס או בהדפסהאת כל הסעיפים  /ינא מלא
שאינו מלא יוחזר ויהיה צורך להגישו . טופס בקשה בלתי קריא או 4-ו 3, 2הרופא להשלים סעיפים 

 מחדש בצורה קריאה ומלאה.
 
 נתוני הספורטאי .1
 

 
 שמות פרטיים: ____________________ שם משפחה: ________________________

 
 תאריך לידה )שנה/חודש/יום(: ________________  זכר ___ נקבה __

 
 ______________________כתובת: ______________________________________

 
 מיקוד: ________ מדינה: ______________ עיר: _______________________

 
 טלפון )עם קידומת בינלאומית(: ______________________

 
 דואר אלקטרוני: 

 
 דיסציפלינה/תפקיד: ________________________ ספורט: ____________________

 
 ו לאומי: ____________________________________________ארגון ספורט בינלאומי א

 
 אם הנך ספורטאי נכה, אנא ציין את סוג הנכות: __________________________________

 

 
 מידע רפואי )אנא הוסף על דף נפרד, אם צריך( .2
 

 
 אבחנה: _____________________________________________________________

 
יתן להשתמש בתרופה מותרת לטיפול בבעיה הרפואית, נא ספק הצדקה קלינית לשימוש אם נ

 המבוקש בתרופה האסורה:
___________________________________________________________________ 

 
 

 

 אבחנה הערות
ההוכחות על הוכחות המאוששות את האבחנה יצורפו לבקשה זו ויועברו עימה. 

לול היסטוריה רפואית מקיפה ותוצאות כל הבדיקות, בדיקות הרפואיות לכ
המעבדה וההדמיות הרלבנטיות. יש לצרף עותקים מהדוחות והמכתבים 

ההוכחות להיות אובייקטיביות ככל האפשר על המקוריים כאשר הדבר אפשרי. 
בהתאם לנסיבות הקליניות. במקרה של מצבים שלא ניתן להדגימם, יש לצרף 

 בבקשה.לתמיכה ית בלתי תלויה חוות דעת רפוא

 זיהוי ארגון מניעת הסימום )לוגו או שם הארגון(
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 פרטי מתן תרופות .3
 

 חומר/ים אסור: 
 שם גנרי

דרך מתן  מינון
 התרופה

 משך הטיפול תדירות

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

 
 הצהרת הרופא .4
 

לעיל מדוייק, וכי הטיפול המפורט לעיל נחוץ מבחינה  3-ו 2המידע בסעיפים כי  האני מאשר בז
 רפואית.

 
 _______________________________________________________________ שם:

 
 תחום התמחות רפואי:

 
 _____________________________________________  כתובת:

 
 _____________________________________________  טלפון:

 
 _____________________________________________  פקס:

 
 _____________________________________________ וני:דואר אלקטר

 
 תאריך: ________ חתימת הרופא: ______________________________________

 

 

 )בקשה בדיעבד )רטרואקטיבית .5
 

 האם מדובר בבקשה בדיעבד?
 
 

 ___כן: 
 

 : ___לא
 
 

 אם כן, באיזה תאריך החל מתן הטיפול?
 

___________________________ 
 

 :נא ציין סיבה
 

 __ נדרש טיפול חירום או טיפול בבעיה רפואית אקוטית
 

__ עקב נסיבות חריגות אחרות לא היה די זמן או 
 הזדמנות להגיש בקשה לפני איסוף הדגימה

 
 ___ בהתאם לכללים החלים לא נדרשה בקשה מראש

 
 ___ סיבה אחרת

 
 נא הסבר:

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
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 בקשות קודמות .6
 

 
 לא ___  כן ___  בדבר שימוש רפואי? פטורהאם הגשת בקשות קודמות ל

 
 באיזה חומר או שיטה מדובר?

 
___________________________________________________________________ 

 
 מתי? ___________________________ למי הגשת? ________________________

 
 ___ לא אושרה  ___ אושרה החלטה: 

 

 
 /תהצהרת הספורטאי .7
 

הינו מדוייק.  6-ו 5, 1כי המידע המפורט בסעיפים  הבז /תאני ____________________ מאשר
( וכן לסגל מוסמך של ADOמניעת הסימום )שחרור מידע רפואי אישי שלי לארגון  /תאני מאשר

בדבר שימוש  פטורוועדות ( ולבדבר שימור רפואי פטורהוועדה לשל וואדה ) פטורלוועדת הוואדה, 
של ארגוני מניעת סימום אחרים ולסגל מוסמך בעל זכות לקבל מידע זה בהתאם לתקנון מניעת  רפואי

 .תקןההסימום העולמי )"התקנון"( ו/או 
 

לכך שהרופא/ים שלי יגלה לאנשים הנ"ל כל מידע רפואי שלדעתו נחוץ על מנת לשקול  /האני מסכים
 ולפסוק בנוגע לבקשתי.

 
שלי ובהקשר של חקירות ונהלים  פטורהמידע שלי ישמש רק להערכת בקשת הכי  /האני מבין

וסף על ( להשיג מידע נ1העוסקים בהפרות אפשריות של כללי מניעת סימום. ידוע לי כי אם אבקש )
( לשלול 3( לממש את זכות הגישה והתיקון הנתונה לי; או )2השימוש שייעשה במידע הרפואי שלי; )

לקבל את המידע הרפואי שלי, עליי להודיע על כך בכתב לרופא שלי  האת זכותם של ארגונים אל
ה קודם שהוגש פטורכי יתכן שמידע הקשור בבקשת ה /הומסכים /הולארגון מניעת הסימום. אני מבין

למשיכת הסכמתי יישמר למטרה בלבדית של הוכחת עבירה אפשרית על כלל מניעת סימום, כאשר 
 התקנון דורש זאת.

 
לכך שההחלטה בנוגע לבקשה זו תועמד לרשות כל ארגוני מניעת הסימום והארגונים  /האני מסכים

 ./ההאחרים בעלי סמכות בדיקה ו/או סמכות ניהול תוצאות שאליהם אני כפוף
 

כי מקבלי המידע אודותיי וההחלטה בבקשה זו יכולים להיות ממוקמים מחוץ  /הומסכים /האני מבין
ממדינות אלו, חוקי הגנת המידע והפרטיות אינם בהכרח זהים חלק . ב/תלמדינה בה אני מתגורר

 לאלו המקובלים במדינת מגוריי.
 

הבינלאומי  תקןאם להסכמה זו ולשלי אינו משמש בהת המידע האישיכי  /הברור לי שאם אהיה סבור
 .CAS-להגנה על פרטיות ומידע אישי, אוכל להגיש תלונה לוואדה או ל

 
 תאריך: ____________________ : __________________________/תחתימת הספורטאי

 
 תאריך: ____________________ חתימת הורה/אפוטרופוס: _______________________

 
א קטין או סובל מנכות המונעת ממנו תחתום על טופס זה, יחתום ההורה או )אם הספורטאי הו

 האפוטרופוס בשם הספורטאי.(

 
  . ...........................הטופס המלא ל ................................................ /יא הגשנ

 .........................בדרכים המפורטות להלן )ושמור עותק עבורך( ......................
 


