
S0. Onaylanmamış Maddeler

 BPC-157 (Bepecin) örnek olarak eklenmiştir.

 S1. Anabolik Maddeler
 

 
Tibolon, S1.2’den, S1.1’e geçirilmiştir.

Osilodrostat S1.2'ye eklenmiştir.

Büyüme hormonu analoglarının örnekleri olarak lonapegsomatropin, somapacitan ve somatrogon eklenmiştir.

S3. Beta-2 Agonistler

Solunum yoluyla alınan Salbutamol için günlük doz zaman aralıkları ilk 8 saatte 600 mikrogram, sonraki 8 saatte

600 mikrogram ve günün geri kalan 8 saatinde 400 mikrogram olarak güncellenmiştir.

S6. Uyarıcılar

 

 
İmidazol türevleri ve katin (cathine) açıklamaları geliştirilmiştir. Metilfenidat analoglarının örnekleri çeşitlenmiştir.
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S9. Glukokortikoidler

 
 

Glukokortkoidlerin, oral ve rektal uygulamalarının yanı sıra, bölgesel uygulamalar da dahil tüm enjekte edilebilir

yolları müsabaka içi dönemde yasaklanmıştır.

MÜSABAKA İÇİNDE KULLANIMI YASAKLI
MADDELER VE YÖNTEMLER

Yasaklı enjeksiyonlar intravenöz, intramüsküler, periartiküler, intra-artiküler, peritendinöz, intratendinöz,

epidural, intratekal, intrabursal, intralezyonel (örneğin intrakeloid), intradermal ve subkutan dahil tümünü

kapsar. 

Dental-kanal içi yol hariç; oromukozal, bukkal, gingival ve dil altı olmak üzere oral yol uygulamaları da

yasaklanmıştır.

Yalnızca, inhalasyon yoluyla ya da intranazal, oftalmik, perianal ve dermal gibi topikal yollarla uygulanan

glukokortikoidler yasaklı değildir.
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S9. Glukokortikoidler

 

 

Glukokortikoidlerin müsabaka dışında kullanılması halinde tedavinin müsabakadan yeterli süre önce yapılması
gerekir. Enjeksiyon uygulamalarını takiben vücuttan atılma süreleri listede verilmiştir:

 

Glukokortikoidin belirtilen vücuttan atılma süreleri içinde yasaklı bir yol ile uygulanması gerekiyorsa, Tedavi Amaçlı
Kullanım İstisnası (TAKİ) gerekebilir.

 

MÜSABAKA İÇİNDE KULLANIMI YASAKLI
MADDELER VE YÖNTEMLER

P1. Beta-Bloke Ediciler

 

 

Sualtı Sporları (CMAS) alt disiplinleri yeniden gruplandırılmıştır.

 

BAZI ÖZEL SPORLARDA KULLANIMI YASAKLI
MADDELER

1 Ocak 2022 itibariyle oral ve rektal uygulamaların yanı sıra tüm enjeksiyonlar
yasaklanmıştır.
Enjeksiyon uygulaması Müsabaka İçi dönemde ya da yakınında yapılacaksa Tedavi
Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) için başvuru yapılmalıdır.
TAKİ başvurusunun yapılamadığı durumlarda alternatif bir tedavi denenmelidir.
Sporcular, uygulama zamanından Müsabaka İçi sürenin başlangıcına kadar, belirtilen
asgari vücuttan atılma süresini takip etmelidir.

Ek bilgilendirme:

Glukokortikoid uygulamalarında sporcuların dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

 
 


