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REGULAMENTO ANTIDOPAGEM

Capítulo

I

Disposiçôes Gerais

Artigo

1.o

Objeto, âmbito e definições
1. O presente regulamento, tem por objetivo estabelecer o quadro geral da luta

contra a dopagem na modalidade, aplicando-se aos praticantes desportivos,
entidades organizadoras de manifestações desportivas, agentes desportivos,
associações e clubes filiados na Federação Portuguesa de Aikido (FPA), bem

como aquele que, não se encontrando inscrito ou filiado, participe numa
competiçáo desportiva de Aikido, de qualquer natureza, rcalizada em território
português.

2. Ficam igualmente abrangidos pelo presente regulamento todos aqueles
praticantes que se encontrem em período fora de competiçÕes.

Artigo

2.o

DeÍiniçóes
Para efeitos do Regulamento, entende-se por:

a) «ADAMS (Anti-Doping Administration Management System)», a ferramenta
informática para registar, armazenar, partilhar e reportar informação, de modo a

ajudar os outorgantes e a AMA nas suas atividades relacionadas com a luta
contra a dopagem, respeitando a legislação de proteçáo de dados;

b)

«Administração»,

e

fornecimento, disponibilizaçao, supervisionamento,
facilitação ou qualquer outra forma de participaçáo no uso ou tentativa de uso
por outra pessoa de uma substância ou método proibido, excluindo as açÕes
realizadas de boa-fé por parte de pessoal médico envolvendo substância
),
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proibida ou método proibido utilizados para Íins terapêuticos genuínos e legais

ou por outra justificaçáo aceitável, bem como excluindo as ações envolvendo
substâncias proibidas que não sejam proibidas em controlos de dopagem fora
da competição, salvo se as circunstâncias no seu todo demonstrarem que essas

substâncias não se destinam a Íins terapêuticos genuínos e legais ou que têm
por finalidade melhorar o rendimento desportivo;

c) «AMA», a Agência Mundial Antidopagem;

d) «Amostra ou amostra orgânica», qualquer material biológico recolhido para
efeitos de controlo de dopagem;

e)

«Autoridade Antidopagem

de Portugal (ADoP)», a organizaçáo

nacional

antidopagem;

f) «Auxílio considerável», a revelação completa, através de declaraçáo escrita e
assinada, de toda a informação relevante conhecida relativamente a violaçÕes

de normas antidopagem, bem como a cooperaçáo com a investigação e nas
decisões que forem tomadas em qualquer caso relacionado com essa
investigação;

g) «Competiçáo», manifêstaçáo desportiva em que dois ou mais praticantes
executem técnicas de Aikido, pelas quais sejam pontuados por qualquer forma
e em que são atribuídos premios;

h)

«Controlo

de dopagem», o procedimento que inclui todos os atos

e

formalidades, desde a planificação e distribuiçâo dos controlos até à decisão

final, nomeadamente
desportivos,

a

a

recolha

informação sobre

eo

a

manuseamento

localização dos praticantes

das amostras, as

análises

laboratoriais, as autorizações de utilização terapêuticas, a gestão dos resultados,
as audições e os recursos;

i) «Controlo», a fase do procedimento de controlo de dopagem que envolve a
planificaçáo da distribuição dos controlos, a recolha de amostras, o
manuseamento de amostras e o seu transporte para o laboratório;
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j) «Controlo direcionado», a seleção não aleatória para controlo de praticantes
desportivos ou grupos de praticantes desportivos, conforme os critérios
estabelecidos na norma internacional de controlo e investigações da AMA;

k) «Controlo em competição», o controlo do praticante desportivo selecionado
no âmbito de uma competiçáo específica;
l) «Controlo fora de competiçáo», qualquer controlo de dopagem que não ocorra

em competiÉo;
m) «Culpa», a prática de um facto com dolo ou negligência; são fatores a ter em

conta na avaliação do grau de culpa de um praticante desportivo ou de outra
pessoa, por exemplo, o grau de experiência, a menoridade, a incapacidade, o
grau de risco que deveria ter sido percecionado pelo praticante desportivo e o
nÍvel de cuidado utilizado na avaliação desse grau de risco; a avaliação do grau
de culpa do praticante desportivo ou de outra pessoa deve ter em consideraçáo

as circunstâncias específicas e relevantes para explicar o seu desvio face ao
comportamento esperado;

n) «Em competição», o período que se inicia nas doze horas que antecedem
uma competiçáo em que o praticante desportivo irá participar e que termina com

o final da mesma e do processo de colheita de amostras, a menos que seja
definido de outra forma pelos regulamentos de uma federação desportiva
internacional ou de outra organização antidopagem responsável;

o) «Evento desportivo», a organizaçáo que engloba uma série de competições
individuais que se realiza sob a égide da mesma entidade desportiva;
p) «Evento desportivo internacional», o evento em que uma federação desportiva

internacional, as organizações responsáveis por grandes eventos desportivos ou
outra organização desportiva internacional constitua a entidade responsável pela

sua realização ou nomeie os responsáveis técnicos;
q) «Evento desportivo nacional», o evento que envolva praticantes desportivos
de nível nacional ou internacional e que não constitua um evento desportivo
internacional;
r) «Fora de competiçâo», qualquer período que não seja em competição;
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