
x’jiġri f’każ li TUE ma tingħatax?
Jekk atleta li jkun imniżżel fil-  (RTP) 
tal-KMS jew li jkun wasal biex jieħu sehem f’avveniment 
nazzjonali jew internazzjoni jiġi mċaħħad minn TUE, huwa 
jista’ jappella kontra d-deċiżjoni tat-TUEC mal-Bord ta’ Appell 
Nazzjonali ta’ Kontra d-Doping jew mal-WADA. 

Il-WADA tista’ tħassar id-deċiżjoni tat-TUEC u / jew tal-Bord 
ta’ Appell. Kwalunkwe deċiżjoni li tieħu l-WADA biex titreġġa’ 
lura deċiżjoni għall-għoti jew għaċ-ċaħda ta’ TUE tista’ tiġi 
appellata b’mod esklussiv quddiem il-Qorti tal-Arbitraġġ 
għall-Isport (CAS – Court of Arbitration of Sport) mill-atleta 
jew mill-KMS. Deċiżjoni meħuda mill-KMS, mit-TUEC u / jew 
mill-Bord ta’ Appell li ma tiġix imħassra mill-WADA tista’ tiġi 
appellata mill-atleta quddiem il-CAS.

x’inhi eżenzjoni
għall-użu terapewtiku?
Jista’ jagħti l-każ li atleti jkollom mard jew kundizzjonijiet 
li minħabba fihom ikollhom jieħdu mediċini partikolari. 
Eżenzjoni għall-Użu Terapewtiku (TUE - Therapeutic Use 
Exemption) tista’ tawtorizza lill-atleta biex jieħu l-mediċina 
li jkollu bżonn jekk il-mediċina li jrid jieħu biex jikkura 
l-marda jew il-kundizzjoni tkun inkluża fil-Lista Pprojbita.

x’jiġri jekk atleta jingħata TUE?
TUEs jingħataw għall-mediċini speċifiċi b’doża stabbilita. 
Dawn ikunu validi għal perjodu ta’ żmien limitat, li warajh 
jiskadu. L-atleta għandu josserva l-kondizzjonijiet kollha dwar 
it-trattament li jiġu deskritti fl-applikazzjoni għat-TUE. 

Meta TUE tingħata mill-KMS jew minn FI, l-organizzazzjoni 
kontra d-doping tgħarraf lill-WADA, li mbagħad ikollha 
l-opportunità li tirrevedi d-deċiżjoni. Jekk id-deċiżjoni ma 
tkunx konformi mal-Istandards Internazzjonali dwar it-TUE, 
il-WADA tista’ tiddeċiedi li tħassarha u żżomm it-TUE milli 
tinħareġ. Id-deċiżjoni tal-WADA mhijiex retroattiva.

l-informazzjoni li tiġi pprovduta 
fil-formola ta’ applikazzjoni tiġi ttrattata 
bħala kunfidenzjali?
L-informazzjoni kollha li titniżżel fl-applikazzjoni għal TUE 
tinżamm strettament kunfidenzjali, u tiġi ttrattata bħala 
tagħrif mediku. Il-membri kollha tal-bord tat-TUEC jridu 
jiffirmaw ftehim ta’ kunfidenzjalità, u f’każ li jkollhom bżonn 
ta’ parir mediku mingħand esperti mediċi oħra rigward każ 
partikolari, l-isem tal-atleta ma jissemmiex.

tagħrif importanti
It-tobba għandhom jikkonsultaw mal-Lista ta’ Sustanzi u 
Metodi Pprojbiti kull meta jkunu se jippreskrivu mediċini 
lill-atleti. Min-naħa tagħhom, l-atleti għandhom ir-
responsabbiltà li jfakkru lit-tobba biex jiċċekkjaw il-Lista 
ta’ Sustanzi u Metodi Pprojbiti. Il-coaches għandhom 
ifakkru kemm lit-tobba kif ukoll lill-atleti dwar dawn ir-
responsabbiltajiet kull meta jkun possibbli.

Il-Lista ta’ Sustanzi u Metodi Pprojbiti tiġi aġġornata 
kull sena. Ir-regolamenti l-ġodda jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ 
Jannar, iżda dawn jiġu ppubblikati fl-1 t’Ottubru, sabiex 
il-coaches u l-atleti jingħataw ċans biex jikkonformaw 
magħhom. L-aktar edizzjoni riċenti tal-Lista ta’ Sustanzi 
u Metodi Pprojbiti tista’ tiġi kkonsultata fuq il-websajt 
tal-KMS www.sportmalta.org.mt u fuq il-websajt tal-
WADA http://list.wada-ama.org/

Jekk il-mediċina li tiġi preskritta mit-tabib ikun fiha 
sustanza li tkun imniżżla fil-Lista ta’ Sustanzi u Metodi 
Pprojbiti, u jekk ma jkunx hemm alternattiva oħra, it-
tabib għandu jimla formola ta’ applikazzjoni għal TUE.

Jekk il-mediċina preskritta ma jkun fiha l-ebda 
waħda mis-sustanzi li jidhru fil-Lista ta’ Sustanzi u 
Metodi Pprojbiti, ma jkunx hemm bżonn ta’ TUE.
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min jista’ joħroġ TUE?
Ir-Regoli ta’ Malta Kontra d-Doping u l-Kodiċi tal-WADA 
jagħtu permess lill-atleti li jbatu minn kondizzjonijiet 
mediċi kkonfermati u li jkollhom bżonn jużaw metodu 
jew sustanza pprojbita biex japplikaw għal TUE. Skont 
l-Istandard Internazzjonali għall-Ittestjar, li huwa parti 
mir-Regoli ta’ Malta Kontra d-Doping u l-Kodiċi, 
l-Organizzazzjonijiet Nazzjonali ta’ kontra d-Doping 
(NADOs - National Anti-Doping Organisations) u 
l-Federazzjonijiet Internazzjonali (FI) kollha għandhom 
ikollhom fis-seħħ proċess li permezz tiegħu l-atleti li 
jbatu minn kondizzjoni medika kkonfermata jistgħu 
jitolbu TUE. Il-Kumitat għall-Eżenzjonijiet għal Uzu 
Terapewtiku (TUEC - Theraputic Use Exemption 

Committee) huwa bord li jikkonsisti minn tobba 
speċjalizzati maħtura mill-Kummissjoni Kontra 

d-Doping (ADC – Anti-Doping Commission) 
biex jipproċessaw it-talbiet għal TUE li jsiru 

mill-atleti. B’hekk, il-KMS jew il-FI huma 
responsabbli għall-għoti jew għaċ-ċaħda 

ta’ TUE permezz tal-TUEC tagħhom.

kriterji għall-għoti ta’ TUE
It-TUEC mwaqqaf mill-ADC jew mill-FI tiegħek jiddeċiedi dwar 
jekk għandhiex tingħatalek TUE skont il-kriterji li ġejjin:
•  L-atleta jibda jbati minn problemi sinifikanti ta’ saħħa jekk 

il-metodu pprojbit jew is-sustanza pprojbita ma jintużawx 
għat-trattament ta’ kondizzjoni medika akuta jew kronika.

•  L-użu terapewtiku tal-metodu pprojbit jew tas-sustanza 
pprojbita ma jtejjibx il-prestazzjoni jekk mhux biss sal-livell 
normali tal-atleta meta dan jerġa’ jirritorna għall-istat ta’ 
saħħa normali tiegħu wara t-trattament ta’ kundizzjoni 
medika leġittima.

•  Ma jkun hemm l-ebda alternattiva terapewtika raġonevoli 
għall-użu tas-sustanza jew tal-metodu pprojbit. 

F’ċirkostanzi normali, id-deċiżjonijiet tal-TUEC is-soltu jsiru 
fi żmien tletin (30) jum minn meta jaslu d-dokumenti kollha 
rilevanti. L-atleta jirċievi r-risposta dwar id-deċiżjoni bil-miktub, 
mingħand il-FI rilevanti jew mingħand il-KMS. 

Jekk it-TUE ma tinħariġx, l-atleta ma jkunx jista’ juża’ l-metodu 
jew is-sustanza pprojbita. L-użu tal-metodu jew tas-sustanza 
pprojbita jitqies bħala ksur tar-regoli kontra d-doping (ADRV 
– Anti-Doping Rule Violation). Jekk it-TUE tiġi approvata, 
l-atleta jkun jista’ juża l-metodu jew il-mediċina b’konformità 
mat-termini tat-TUE, f’ammonti li jaqblu mad-dożi għall-użu 
terapewtiku. L-użu ta’ ammonti tal-metodu jew tal-mediċina 
li huma ikbar minn dawk permessi għal użu terapewtiku jitqies 
bħala li hu ksur tar-regoli kontra d-doping (ADRV).

kif jista’ atleta japplika għal TUE?
Jekk l-atleta jkun atleta ta’ livell internazzjonali jew ser 
jikkompeti f’avveniment internazzjonali li għalih tkun 
meħtieġa TUE, l-atleta jrid jippreżenta l-applikazzjoni 
għal TUE lill-FI, li għandha r-responsabbiltà li tilqa’ 
l-applikazzjonijiet u toħroġ it-TUEs

Jekk l-atleta jkun atleta ta’ livell nazzjonali, huwa 
għandu jippreżenta l-applikazzjoni għal TUE lin-NADO,  
jiġifieri lill-KMS.

Kull atleta għandu jikkuntattja lin-NADO jew lill-FI u jistaqsi 
għal formola ta’ applikazzjoni għal TUE, jew iniżżilha 
mill-websajt tal-FI jew tal-KMS (www.sportmalta.org.mt/
antidoping). L-atleta jrid jgħid lit-tabib tiegħu biex jimla 
l-formola għat-TUE, u biex jipprovdi d-dokumenti ta’ prova 
meħtieġa. Il-formola għat-TUE għandha tiġi ffirmata mill-
atleta (jew minn ġenitur jew mill-gwardjan tiegħu, f’każ ta’ 
minuri). Il-formola mimlija għandha tintbagħat lin-NADO jew 
lill-FI ikkonċernata.

L-atleta għandu jippreżenta l-applikazzjoni għal TUE sa 
mhux aktar tard minn tletin (30) jum qabel ma tkun meħtieġa 
l-approvazzjoni. Pereżempju, jekk l-atleta jkun jixtieq 
jikkompeti f’avveniment, il-formola ta’ applikazzjoni għandha 
tasal għand il-KMS jew għand il-FI tletin (30) jum qabel ma 
jseħħ l-avveniment. TUEs retroattivi jiġu kkunsidrati biss 
meta jkun hemm bżonn li jsir trattament ta’ emerġenza jew 
trattament għal kondizzjoni medika akuta, jew inkella taħt 
ċirkostanzi straordinarji.

L-atleti m’għandhomx jippreżentaw applikazzjoni għal TUE lil 
aktar minn organizzazzjoni waħda. 

* Ir-referenza għall-atleta tinkludi kemm
is-sess femminili kif ukoll is-sess maskili.


