
Għalkemm normalment naħsbu dwar id-doping bħala l-użu ta’ 
sustanzi pprojbiti, hemm ukoll modi oħra kif atleta jista’ jitqies bħala 
li jkun wettaq ksur tar-regoli kontra d-doping.

L-Aġenzija Dinjija ta’ Kontra d-Doping 
(WADA) tiddefinixxi d-doping bħala 
l-okkorrenza ta’ wieħed jew aktar 
mill-vjolazzjonijiet tar-regoli kontra 
d-doping li ġejjin:

X’INHU D-DOPING?

Anti-Doping
FAtti importAnti  
u punti EwlEnin

•	 Preżenza	ta’	sustanza	pprojbita	
f’kampjun meħud mingħand atleta

•		 Użu	ta’,	jew	tentattiv	biex	wieħed	
juża’, sustanza pprojbita jew 
metodu pprojbit

•		 Nuqqas	ta’	kunsens	biex	jingħata	
kampjun wara li l-individwu jkun ġie 
notifikat

•		 Nuqqas	li	jiġi	indikat	il-post	fejn	
jinsab atleta u / jew nuqqas ta’ 
attendenza għal testijiet – total ta’ 
3 minn dawn in-nuqqasijiet u /  jew 
nuqqas ta’ attendenza għal test 
f’perjodu ta’ 18-il xahar

•		 Tbagħbis	ta’	kwalunkwe	parti	tal-
proċess ta’ kontroll kontra d-doping

•		 Pussess	ta’	sustanza	pprojbita	jew	
ta’ metodu pprojbit

•		 Traffikar	ta’,	jew	tentattiv	biex	
wieħed	jipprova	jittraffika,	sustanza	
pprojbita jew metodu pprojbit

•		 Għoti	ta’,	jew	tentattiv	biex	wieħed	
jipprova jagħti, sustanza pprojbita 
jew metodu pprojbit

 

 

Il-ĠestjONI tar-rIżUltatI

Il-Ġestjoni tar-Riżultati huwa l-proċess li 
jittratta l-Ksur ta’ Regola Kontra d-Doping 
(ADRV - Anti Doping Rule Violation). 
F’każ li test jirriżulta pożittiv, il-laboratorju 
jinnotifika lin-NADO dwar is-Sejba 
Analitika Avversa (AAF - Adverse Analytical 
Finding), u n-NADO tinnotifika lill-atleta. 
Ftit wara li tirriżulta AAF, l-atleta jista’ jiġi 
sospiż fuq bażi temporanja. Atleti li jiġu 
sospiżi fuq bażi temporanja għandhom 
id-dritt għal smigħ proviżorju. L-atleta 
għandu d-dritt li jitlobli ssir analiżi ta’ 
kampjun B. L-atleta huwa intitolat għal 
smigħ imparzjali u f’waqtu, u jista’ jappella 
kontra kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed 
rigward test pożittiv jew sanzjoni li tiġi 
imposta fuqu wara li jkun sar ksur ta’ 
regola kontra d-doping.

Is-sanzjonijiet għall-ksur ta’ regolamenti 
kontra d-doping jistgħu jvarjaw minn 
twissija għal projbizzjoni permanenti.

Il-perjodu ta’ ineliġibilità jista’ jvarja, skont:
•	 it-tip	ta’	ksur	tar-regolamenti	kontra	

d-doping,
•	 iċ-ċirkostanzi	tal-każ	individwali,
•	 is-sustanza,
•	 ir-ripetizzjoni	possibbli	ta’ 

ksur ta’ regola kontra d-doping.

Ir-reGOlI KONtra  
D-DOPING F’Malta

Il-Kunsill Malti għall-Isport huwa 
uffiċjalment rikonoxxut mill-WADA bħala 
n-NADO. Il-KMS huwa l-korp nazzjonali 
responsabbli għall-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti tal-Kodiċi WADA u tal-Istandards 
Internazzjonali għall-isport f’Malta. 

Fl-2011, il-KMS waqqaf u stabbilixxa 
r-regoli nazzjonali tiegħu kontra d-doping, 
li huma rregolati mill-Avviż Legali 281 tal-
2011 u approvati fl-Att dwar l-Isport (Kap 
455). Dawn ir-regoli huma konsistenti 
mal-Kodiċi tal-WADA u jipprovdu l-qafas 
għan-NADO biex din timplimenta 
l-programm nazzjonali tagħha għal-
kontroll tad-doping. Ir-regoli japplikaw 
għall-parteċipanti li huma membri ta’ 
organizzazzjoni sportiva nazzjonali jew 
ta’ kwalunkwe organizzazzjoni rreġistrata 
mal-KMS li tinkludi atleti, coaches u 
l-persunal ta’ appoġġ tagħhom.

Dan ifisser li l-KMS, permezz tal-Anti-
Doping Unit tiegħu, huwa l-korp 
awtorizzat mill-WADA biex jiżgura li 
l-organizzazzjonijiet sportivi, kif ukoll 
l-atleti u l-persunal ta’ appoġġ tagħhom, 
josservaw dawn ir-regoli.

Kummissjoni tal-Anti-Doping
Kumpless Sportiv tal-Kottonera

Bormla BML 9020

T:	2203	6200		|		F:	2203	6200
E: antidoping@sportmalta.org.mt

www.sportmalta.org.mt/antidoping

Id-doping huwa l-użu ta’ metodi jew ta’ drogi 
pprojbiti biex tittejjeb il-prestazzjoni fl-isport

www.sportmalta.org.mt

kunsill malti
g˙all-isport

www.sportmalta.org.mt

kunsill malti
g˙all-isport



X’inhi l-wADA?

Il-World Anti-Doping Agency (WADA) 
hija l-organizzazzjoni internazzjonali 
indipendenti li ġiet imwaqqfa fl-1999 
biex tippromwovi, tikkoordina u 
tissorvelja l-ġlieda kontra d-doping fl-
isport fil-forom kollha tiegħu.

Il-WADA kkoordinat l-iżvilupp u 
l-evoluzzjoni sussegwenti tal-Kodiċi 
Dinji ta’ Kontra d-Doping (il-Kodiċi), 
li huwa d-dokument li jarmonizza 
r-regolamenti ta’ kontra d-doping 
fid-dixxiplini sportivi kollha u fil-
pajjiżi kollha. Il-WADA hija involuta 
f’bosta attivitajiet ewlenin, inklużi 
r-riċerka xjentifika u x-xjenza soċjali, 
l-edukazzjoni, is-sensibilizzazzjoni 
tal-atleti, il-bini ta’ kapaċità kontra 
d-doping u l-infurzar u l-monitoraġġ 
tal-implimentazzjoni tal-Kodiċi.  Il-
WADA mhijiex aġenzija ta’ ttestjar. 

Il-KONtrOll taD-DOPING 

Atleti li jikkompetu fil-livell internazzjonali 
u nazzjonali jistgħu jiġu ttestjati F’KULL 
ĦIN u FI KWALUNKWE POST. 

Il-Kontrolli ta’ kontra d-doping jitwettqu 
b’konformità mar-Regoli Nazzjonali 
Kontra d-Doping, mal-Kodiċi tal-WADA 
u mal-Istandard Internazzjonali għall-
Ittestjar. L-ittestjar jista’ jitwettaq mill-KMS 
(NADO), mill-WADA u mill-assoċjazzjoni 
nazzjonali li jirregola l-isport. 

L-ittestjar fil-perjodu ta’ waqt il-
kompetizzjoni jirreferi għal ittestjar li jsir 
waqt avveniment, filwaqt li ttestjar barra 
mill-perjodu ta’ kompetizzjoni jirreferi 
għal ittestjar li jsir f’ħinijiet oħra, qabel 
jew wara avveniment, li permezz tiegħu 
jiġi żgurat l-atleti kollha jistgħu jiġu 
ttestjati f’kull ħin u fi kwalunkwe post. 
Testijiet li jitwettqu barra mill-perjodu ta’ 
kompetizzjoni jsiru mingħajr ebda avviż 
bil-quddiem.

L-atleta jkun meħtieġ li jipprovdi 
kampjun ta’ awrina u / jew ta’ demm. 

eżeNzjONI Għal UżU 
teraPewtIKU (tUe - 
tHeraPeUtIc Use eXeMPtION)

L-atleti, bħal kull persuna oħra, ġieli 
jistgħu jiġu affettwati minn xi kundizzjoni 
medika li għaliha jkollhom jagħmlu użu 
minn mediċini partikolari. Is-sustanzi li 
atleta forsi jkollu jieħu biex tiġi kkurata 
l-kundizzjoni jistgħu jkunu inklużi fil-Lista. 
Madankollu, atleta jista’ jitħalla juża 
sustanzi jew metodi pprojbiti biex tiġi 
kkurata kundizzjoni medika ġenwina billi 
tinkiseb TUE.

TUE tingħata fuq applikazzjoni, u 
tista’ tinkiseb biss jekk jiġu ssodisfati 
l-kondizzjonijiet li ġejjin: 
• L-atleta	jkollu	jbati	minn	problemi

sinifikanti ta’ saħħa jekk ma jieħux
is-sustanza pprojbita jew ma jagħmilx
użu mill-metodu pprojbit;

• L-użu	terapewtiku	tas-sustanzi	ma
jwassalx għal titjib sinifikanti fil-
prestazzjoni tal-atleta b’mod li din tkun
differenti ħafna minn dik li s-soltu juri
meta jkun meta tkun f’kundizzjoni
normali;

• Ma	jkun	hemm	l-ebda	alternattiva
terapewtika raġonevoli għall-użu
tas-Sustanza jew tal-Metodu pprojbit.
TUEs jingħataw għal mediċini speċifiċi
b’dożaġġ stabbilit. Dawn jingħataw
għal perjodu speċifiku ta’ żmien,
u għalhekk għandhom data ta’
skadenza.

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

Il-lIsta ta’ sUstaNzI 
PPrOjbItI 

Il-Lista ta’ Sustanzi u Metodi Pprojbiti 
(Il-Lista), hija l-Istandard Internazzjonali 
li tistabbilixxi liema sustanzi huma 
pprojbiti waqt u barra mill-perjodu ta’ 
kompetizzjoni. Il-Lista tindika wkoll 
jekk sustanzi speċifiċi humiex projbiti 
f’dixxiplini sportivi partikolari. Is-sustanzi 
u l-metodi huma kklassifikati f’kategoriji 
(per eżempju sterojdi, stimulanti, gene 
doping).

Il-Lista tiġi aġġornata kull sena, tiġi 
ppubblikata mhux aktar tard mill-1 
t’Ottubru u tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 
tas-sena ta’ wara. Tista’ tikkonsulta l-aktar 
l-edizzjoni riċenti fuq il-websajt tal-WADA 
http://list.wada-ama.org/ u fuq il-websajt 
tal-KMS www.sportmalta.org.mt

Sustanza tiġi miżjuda fil-lista jekk tissodisfa 
tnejn mit-tliet kriterji mniżżla hawn taħt: 
• Il-potenzjal	li	ttejjeb	il-prestazzjoni

sportiva
• Il-potenzjal	li	jkollha	effett	negattiv	fuq

is-saħħa
• Il-vjolazzjoni	tal-ispirtu	tal-isport.	Anki

sustanzi jew metodi li għandhom il-
potenzjal li jgħattu l-evidenza tal-użu
ta’ Sustanzi jew ta’ Metodi Pprojbiti
jistgħu jiġu miżjuda fil-lista.

 GħalIeX HUwa PPrOjbIt 
ID-DOPING? 

Id-doping huwa pprojbit minħabba 
li huwa meqjus b’mod universali 
bħala prattika li tagħmel ħsara lill-
ispirtu tal-isport u li ddgħajjef il-ferħ 
u l-immaġni pożittiva assoċjata 
miegħu. Barra minn hekk, bosta 
sustanzi pprojbiti għandhom effetti 
negattivi sinifikanti fuq is-saħħa.
ID-DOPING	HUWA	PRATTIKA	
QARRIEQA.

Id-doping mhux biss imur kontra 
l-etika: huwa perikoluż għas-saħħa. 
Għaliex?
• Ħafna	mill-mediċini	li	jintużaw

għad-doping inħolqu għal persuni
li jbatu minn mard speċifiku jew
minn problemi ta’ saħħa. Ma
nħolqux biex jintużaw minn atleti
f’saħħithom.

• Atleti	li	jieħdu	dawn	is-sustanzi	ta’
spiss jeħduhom f’dożi ogħla minn
dawk rakkomandati, anki flimkien
ma’ mediċini oħra.

• Ħafna	minn	dawn	is-sustanzi	jiġu
prodotti b’mod illegali. Jistgħu
jkunu kkontaminati, jew jista’
jkun li ma jkunux ġew ittestjati
klinikament. Għalhekk jistgħu
jikkawżaw problemi serji tas-
saħħa, jew saħansitra jwasslu
għall-mewt.

X’inhu l-KoDiċi?

Il-Kodiċi Dinji ta’ kontra d-Doping, 
li s-soltu ssir referenza għalih bħala 
“il-Kodiċi,” inħoloq sabiex ikun żgurat 
li l-atleti mill-pajjiżi u mid-dixxiplini 
sportivi differenti kollha jkunu soġġetti 
għall-istess regoli u proċeduri ta’ kontra 
d-doping.

Il-Kodiċi jopera flimkien ma’ 
5-Standards Internazzjonali: Il-Lista 
ta’	Sustanzi	Pprojbiti,	l-Istandard	
Internazzjonali għall-Ittestjar, 
l-Istandard Internazzjonali għall-
Laboratorji, l-Istandard Internazzjonali 
għall-Eżenzjonijiet	Terapewtiċi	
(TUE)	u	l-Istandard	Internazzjonali	
għall-Protezzjoni	tal-Privatezza	u	
l-Informazzjoni	Personali.

Il-Kodiċi jiddeskrivi liema sanzjonijiet 
għandhom ikunu imposti għat-tipi 
differenti ta’ vjolazzjonijiet, u jiddeskrivi 
ċirkostanzi oħra li jista’ jkollhom effett 
fuq liema sanzjoni tiġi imposta. 
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