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ARTICLE 1 - ROLE OF WSL ANTI-DOPING POLICY  

This Anti-Doping Policy (the “Policy”) is adopted and implemented in accordance with 
WSL’s efforts to eradicate doping in the sport of professional surfing. WSL strives to 
provide a global stage for its Surfers to showcase their talent in a fair, independent 
and impartial environment. WSL also strives to have its Surfers serve as good role 
models for young people all around the world.  This Policy is based in significant part 
on the World Anti-Doping Code, which may be considered for purposes of 
interpretation in circumstances where this Policy is not clear. This Policy is 
incorporated into the WSL Rulebook governing professional surfing worldwide.   

Any conflict between any document or process referred to in this Policy will be 
governed first by this Policy. The WSL Commissioner will determine any remaining 
conflict by considering the circumstances and context of the situation. The definitions 
within Appendix 1 will apply to this Policy.  

WSL condemns the Use of Prohibited Substances and Prohibited Methods in sport. The 
Use of Prohibited Substances and Prohibited Methods is contrary to the ethics and the 
‘spirit’ of surfing as a sport and profession and endangers the health and wellbeing of 
the Surfers. 

This Policy is designed to: 

· Protect the Surfers’ fundamental right to participate in doping free sport and 
thus promote health, fairness, and equality for Surfers worldwide; and 

· Ensure harmonized, coordinated and effective anti-doping programs at an 
international and national level with regard to detection, deterrence, and 
prevention of doping. 

· Ensure that all Persons associated with WSL and the sport of surfing are not 
involved in any way with Prohibited Substances, Prohibited Methods, or other 
forms of doping. 

WSL aims to fulfill the aforementioned commitments by: 

· Educating and informing Persons about drugs in surfing as a sport; and 

· Imposing effective sanctions on Persons who commit Anti-Doping Rule 
Violations.  
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AUTHORITY 

The Discipline Director is authorized to enforce this Policy on behalf of WSL and to act 
for WSL where WSL is referred to in this Policy. 

This Policy applies to all Persons who have signed a document agreeing to be bound by 
this Policy, including Surfers, Support Staff, and WSL staff and officials. 

ARTICLE 2 - THE PROHIBITED LIST 

2.1 Prohibited List 

This Policy incorporates the Prohibited List, published and revised by the World 
Anti-Doping Agency (“WADA”), which can be found at the following link: 
www.wada-ama.org. 

2.2 Prohibited Substances and Prohibited Methods Identified on the 
Prohibited List 

(a) All substances and methods identified on the Prohibited List are prohibited at all 
times, notwithstanding the fact that the WADA Prohibited List separately 
identifies those substances which are prohibited at all times and those substances 
which are prohibited In-Competition only. 

(b) For purposes of the application of Article 10, all Prohibited Substances shall be 
Specified Substances, except substances in the class of anabolic agents and 
hormones and those stimulants and hormone antagonists and medications so 
identified on the Prohibited List. The category of Specified Substances shall not 
include Prohibited Methods.  

(c) The Prohibited Substances identified on Appendix 2 are considered “Illicit 
Substances” for the purpose of this Policy. 

 
(d) WADA’s determination of the Prohibited Substances and Prohibited Methods 

that will be included on the Prohibited List and the classification of substances 
into categories on the Prohibited List is final and shall not be subject to 
challenge by a Person on any basis.  Similarly, WSL’s decision to identify or to 
not identify a substance as an Illicit Substance shall not be subject to challenge. 

 
(e) Unless provided otherwise in the Prohibited List, revisions of the Prohibited List 

will go into effect under this Policy three months after publication of the 
Prohibited List by WADA without requiring any further action by WSL.  Any 
revisions to the list of substances identified by WSL as Illicit Substances shall go 
into effect three months after publication of such revision by WSL. 

ARTICLE 3 - ANTI-DOPING VIOLATIONS 

The following constitute Anti-Doping Rule Violations under this Policy. 
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3.1 The presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in 
a Person’s Sample 

(a) It is each Person’s personal duty to ensure that no Prohibited Substance enters 
his or her body.  All Persons are responsible for any Prohibited Substance 
found in their Samples.  Accordingly, it is not necessary that intent, fault, 
negligence or knowing Use on the Person’s part be demonstrated in order to 
establish an Anti-Doping Rule Violation under this Article 3.1. 

(b) Sufficient proof of an Anti-Doping Rule Violation under Article 3.1 is established 
by any of the following:  presence of a Prohibited Substance or its Metabolites 
or Markers in the Person’s A Sample where the Person waives analysis of the B 
Sample and the B Sample is not analyzed; or where the Person’s B Sample is 
analyzed and the analysis of the Person’s B Sample confirms the presence of 
the Prohibited Substance or its Metabolites or Markers found in the Person’s A 
Sample; or where the Person’s B Sample is split into two bottles and the 
analysis of the second bottle confirms the presence of the Prohibited Substance 
or its Metabolites or Markers found in the first bottle. 

(c) Excepting those substances for which a quantitative threshold is specifically 
identified in the Prohibited List, the presence of any quantity of a Prohibited 
Substance or its Metabolites or Markers in a Person’s Sample will constitute an 
Anti-Doping Rule Violation. 

(d) As an exception to the general rule of this Article 3.1, the Prohibited List or 
other WADA International Standards may establish special criteria for the 
evaluation of Prohibited Substances that can also be produced naturally by the 
body. 

3.2 Use or Attempted Use of a Prohibited Substance or Prohibited Method 

(a) It is each Person’s personal duty to ensure that no Prohibited Substance enters 
his or her body and that no Prohibited Method is Used.  Accordingly, it is not 
necessary that intent, fault, negligence or knowing Use on the Person’s part be 
demonstrated in order to establish an Anti-Doping Rule Violation for Use of a 
Prohibited Substance or a Prohibited Method. 

(b) The success or failure of the Use or Attempted Use of a Prohibited Substance or 
Prohibited Method is not material.  It is sufficient that the Prohibited Substance 
or Prohibited Method was Used or Attempted to be Used for an Anti-Doping Rule 
Violation to be committed. 

3.3  Evading, Refusing or Failing to Submit to Sample Collection 

 Evading Sample collection, or without compelling justification refusing or failing 
to submit to Sample collection after notification as authorized in this Policy. 

3.4 Whereabouts Failures 
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 Failure to provide the information required in Article 6.4 three times within any 18 
month period . 

3.5 Tampering, or Attempted Tampering, with any part of Doping Control. 

 Conduct which subverts the Doping Control process but which would not 
otherwise be included in the definition of Prohibited Methods.  Tampering shall 
include, without limitation, intentionally interfering or Attempting to interfere 
with a Doping Control official, providing fraudulent information in connection with 
Doping Control to the WSL or its agents, or intimidating or Attempting to 
intimidate a potential witness. 

3.6 Possession of a Prohibited Substance or a Prohibited Method   

Possession of a Prohibited Substance or Prohibited Method by a Person is a 
violation of this Policy, unless the Person establishes that the Possession is 
pursuant to a Therapeutic Use Exemption granted to a Person in accordance 
with Article 5 or other justification deemed acceptable to WSL. 

3.7 Trafficking in any Prohibited Substance or Prohibited Method 

3.8 Administration or Attempted Administration to any Person of any 
Prohibited Substance or Prohibited Method absent a Therapeutic Use 
Exemption 

3.9 Complicity 

 Assisting, encouraging, aiding, abetting, conspiring, covering up or any other 
type of intentional complicity involving an Anti-Doping Rule Violation,  
Attempted Anti-Doping Rule Violation, or violation of Article 10.11(c) by another 
Person. 

3.10 Prohibited Association 

Failing to comply with a written notice by WSL to cease association with a Person 
or entity whose past or present association with doping or Prohibited Substances 
or Prohibited Methods is deemed by WSL to threaten the integrity of WSL, this 
Policy or professional surfing. 
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ARTICLE 4 - PROOF OF DOPING 

4.1 Burdens of Proof 

WSL has the burden of establishing that an Anti-Doping Rule Violation has 
occurred under this Policy to a Comfortable Satisfaction standard. Where this 
Policy places the burden of proof  upon a Person alleged to have committed an 
Anti-Doping Rule Violation to rebut a presumption or establish specified facts or 
circumstances, the standard of proof will be by a balance of probabilities. 

4.2 Methods of Establishing Facts and Presumptions   

Facts related to Anti-Doping Rule Violations may be established by any reliable 
means, including but not limited to admissions, third-party testimony, 
documents or analytical evidence.  The following rules of evidence and proof will 
apply in enforcing this Policy: 

(a) Analytical methods or decision limits approved by WADA after 
consultation within the relevant scientific community and which have 
been the subject of peer review are presumed to be scientifically valid. 

(b) WADA-accredited or approved laboratories are presumed to have 
conducted Sample analysis and custodial procedures in accordance with 
the International Standard for Laboratories.  If a Notified Person rebuts 
this presumption by establishing that a departure from the International 
Standard for Laboratories occurred which could reasonably have caused 
the Adverse Analytical Finding or other analytical result relied upon, then 
WSL shall have the burden to establish that such departure did not cause 
the Adverse Analytical Finding or other analytical result. 

(c) Departures from any other International Standard, this Policy, or other 
WSL policies or procedures which did not cause an Adverse Analytical 
Finding or other Anti-Doping Rule Violation will not invalidate such 
evidence or results.  If the Notified Person establishes any such 
departure which could reasonably have caused an Anti-Doping Rule 
Violation based on an Adverse Analytical Finding or other Anti-Doping 
Rule Violation, then WSL shall have the burden to establish that such 
departure did not cause the Adverse Analytical Finding or the factual 
basis for the Anti-Doping Rule Violation.   

 
(d) The facts established by a decision of a court or professional disciplinary 

tribunal of competent jurisdiction, which is not the subject of a pending 
appeal, may be considered as conclusive evidence against a Person to 
whom the decision pertained. 

(e) An adverse inference may be drawn against any Notified Person who, 
after reasonable advance notice from WSL, refuses to appear at the 
hearing and to answer questions from WSL or the hearing panel. 
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ARTICLE 5 - THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS  

(a) Any Person with a documented medical condition requiring the Use of a 
Prohibited Substance or Prohibited Method must obtain a Therapeutic Use 
Exemption ("TUE") from WSL.  The detected presence in a Sample, Use or 
Possession of a Prohibited Substance or Prohibited Method consistent with a 
TUE approved or recognized by WSL shall not be an Anti-Doping Rule Violation.   

(b)  WSL may also elect to recognize TUEs granted by other anti-doping 
organizations which comply with the International Standard for Therapeutic 
Use Exemptions. 

(c) Except in emergency situations, a Person must apply to WSL for a TUE as soon 
as possible after he or she learns that a Prohibited Substance or Prohibited 
Method is medically required. 

(d) A Person may also apply for a Retroactive TUE to apply in the case of 
emergency or acute treatment, exceptional circumstances, or other 
circumstances where the Person is able to establish entitlement to a TUE under 
the criteria set forth in the International Standard for Therapeutic Use 
Exemptions to a Comfortable Satisfaction standard of proof.  Any application 
for a Retroactive TUE shall include payment of a $500 processing fee. 

(e)  Should a Person wish to appeal WSL’s decision relating to a TUE, he or she must 
follow the appeals procedure prescribed in Article 154 of the WSL Rulebook. 

ARTICLE 6 - TESTING  

6.1 Authority to Test 

All Persons are subject to Testing by WSL at any time or place in or out of competition, 
with or without advance notice. 

6.2 Testing Standards and Procedures 

(a) WSL may employ third party testing agencies to fulfill Testing responsibilities 
on its behalf. Testing will be in substantial conformity with the International 
Standard for Testing. 

(b) Testing shall be undertaken to obtain analytical evidence as to a Person’s 
compliance (or non-compliance) with this Policy or for any other legitimate 
anti-doping purpose.  This shall include, but not be limited to, the collection of 
urine, blood or other biological Samples for purposes of screening for or detecting 
Prohibited Substances or Prohibited Methods or establishing longitudinal profiles.  
Samples may also be collected and stored for future or additional analysis. 

6.3 Test Distribution Plan 
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WSL will determine the number of finishing placement tests, random tests, and 
Target Testing to be performed and on which Surfers and non-Surfer Persons to 
perform Testing.  WSL will plan Testing to: 

(a) conduct an effective number of tests on Persons both in and out of 
competition during each Surfing Season; 

(b) implement Target Testing when appropriate; 

(c) Test Surfers returning to competition as described in Article 6.5. 

6.4 Whereabouts Requirements   

Upon WSL request and as soon as is practicably possible, a Person must provide 
his or her residential, work and training location addresses, telephone 
numbers, and any other details of his or her whereabouts requested by WSL to 
facilitate Testing.  By providing such information to WSL, a Person represents 
that the information is, and will be, accurate to the best of his or her knowledge. 

6.5 Retirement and Return to Competition 

Surfers will continue to be subject to this Policy until a Surfer provides written 
notice to WSL in the form required by WSL that he or she has retired from WSL 
competition.  A Surfer who has given notice of retirement to WSL may not 
resume competing unless he or she notifies WSL in writing at least three 
months before he or she expects to return to competition. The Surfer must be 
available for unannounced out-of-competition Testing at any time during that 
period, and will only be able to return to competition once WSL has given 
approval to do so. 

ARTICLE 7 - SAMPLE ANALYSIS 

7.1 Testing Laboratory  

WSL will send Samples for analysis only to WADA-accredited or approved 
laboratories. The choice of the WADA-accredited or approved laboratory used 
for the Sample analysis will be determined exclusively by WSL. The analysis of 
results will be in conformity with the International Standard for Testing. 

7.2 Purpose of Sample Analysis   

(a) Samples shall be analysed to detect Prohibited Substances and Prohibited 
Methods identified on the Prohibited List or to assist WSL in profiling relevant 
parameters in a Person’s urine, blood or other matrix, including DNA or genomic 
profiling, or for any other legitimate anti-doping purpose. 

(b) Any Sample may be subject to further analysis at the direction of WSL at any time 
before both the A and B Sample analytical results have been communicated by 
WSL to a Notified Person.   
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(c) No Sample may be used for research without the Person’s written consent.  
Samples used for research shall have any means of identification removed such 
that they cannot be traced back to a particular Person.   

(d) Samples may be stored and subjected to further analysis for the purpose of 
Article 6.2 at any time exclusively at the direction of WSL. 

ARTICLE 8 - RESULTS MANAGEMENT 

Results Management for Tests initiated by WSL (including tests performed by 
other bodies under the direction of WSL) will proceed as set forth in the WSL 
Rulebook (see Chapter 12). 

The Discipline Director may provisionally suspend a Person prior to the 
opportunity for a full hearing based on an Adverse Analytical Finding from the 
Person's A Sample or A and B Samples. 

ARTICLE 9 – AUTOMATIC DISQUALIFICATION OF RESULTS 

 An Anti-Doping Rule Violation in connection with an Event automatically leads 
to disqualification of the result obtained in that Event, with all resulting 
consequences, including forfeiture and return to WSL of any prize money, 
points and other prizes and awards. 

ARTICLE 10 – SANCTIONS 

10.1 Ineligibility for Presence, Use or Attempted Use or Possession of a 
Prohibited Substance or Prohibited Method 

 The period of Ineligibility imposed for a first violation of Articles 3.1, 3.2 or 3.6 
shall be as follows, subject to potential reduction or suspension of sanction 
pursuant to Articles 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 or 10.8 or increase of sanction 
pursuant to Article 10.9. 

(a) The period of Ineligibility shall be four years where the Anti-Doping Rule 
Violation does not involve an Illicit Substance or a Specified Substance, 
unless the Person can establish that the Anti-Doping Rule Violation was 
not intentional. 

(b) As used in Articles 10.1(a), the term “intentional” is meant to identify 
those Persons who cheat.  The term, therefore, requires that the Person 
engaged in conduct which he or she knew constituted an Anti-Doping 
Rule Violation or knew that there was a significant risk that the conduct 
might constitute or result in an Anti-Doping Rule Violation and manifestly 
disregarded that risk. 
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(c) If Article 10.1(a) does not apply, the period of Ineligibility shall be at a 
minimum one year and at a maximum two years, depending on the 
Person’s degree of fault and the seriousness of the violation. 

10.2 Ineligibility for other Anti-Doping Rule Violations 

The period of Ineligibility for Anti-Doping Rule Violations other than as provided 
in Article 10.1 shall be as follows, subject to potential reduction or suspension 
of sanctions pursuant to Articles 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 or 10.8 or increase in 
sanction pursuant to Article 10.9: 

(a) For violations of Article 3.3 or Article 3.5, the Ineligibility period shall be 
four years unless, in the case of failing to submit to Sample collection, 
the Person can establish that the commission of the Anti-Doping Rule 
Violation was not intentional (as defined in Article 10.1(b)), in which case 
the period of Ineligibility shall be at a minimum one year and at a 
maximum two years. 

(b) For violations of Articles 3.9, 3.10 and 3.4, the period of Ineligibility shall 
be at a minimum one year and at a maximum two years, depending on 
the Person’s degree of fault and the seriousness of the violation. 

(c) For violations of Articles 3.7 or 3.8, the period of Ineligibility imposed 
shall be four years.  An Article 3.7 or 3.8 violation involving a Minor shall 
be considered a particularly serious violation and, if committed by a 
Support Person for violations other than for Illicit Substances or 
Specified Substances, shall result in lifetime Ineligibility for the Support 
Person. 

10.3 Multiple Violations other than Violations involving Illicit Substances 

(a) For a Person’s second Anti-Doping Rule Violation, the period of Ineligibility shall 
be the greater of: (i) six months; (ii) one-half of the period of Ineligibility 
imposed for the first Anti-Doping Rule Violation; or (iii) two times the period of 
Ineligibility otherwise applicable to the second Anti-Doping Rule Violation 
treated as if it were a first violation. 

(b) A third anti-doping rule violation may result in a lifetime period of Ineligibility, 
unless the third violation fulfils the condition for elimination or reduction of the 
period of Ineligibility under articles 10.5, 10.6 or 10.8 or involves a violation of 
Article 3.4. 

(c) An Anti-Doping Rule Violation for which a Person has established No Fault or 
Negligence shall not be considered a violation for purposes of this Article. 
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10.4 Elimination of the period of Ineligibility where there is No Fault or 
Negligence 

 If a Person establishes in an individual case that he or she bears No Fault or 
Negligence, then the otherwise applicable period of Ineligibility shall be 
eliminated.  

10.5 Reduction of Ineligibility for Violations of Articles 3.1, 3.2 or 3.6 
involving Specified Substances 

 Where the Anti-Doping Rule Violation involves a Specified Substance, and the 
Person can establish No Significant Fault or Negligence, then the period of 
Ineligibility shall be, at a minimum, a reprimand and no period of Ineligibility, 
and at a maximum, two years of Ineligibility, depending on the Person’s degree 
of fault and the seriousness of the violation. 

10.6 Reduction of Sanctions for Violations of Articles 3.1, 3.2 or 3.6 
involving Contaminated Products 

 In cases the Person can establish No Significant Fault or Negligence and that 
the detected Prohibited Substance came from a contaminated product, then 
the period of Ineligibility shall be, at a minimum a reprimand and no period of 
Ineligibility, and at a maximum two years Ineligibility, depending on the 
Person’s degree of fault and the seriousness of the violation. 

10.7 Reduction of Ineligibility for Violations of Articles 3.1, 3.2 or 3.6 
involving Illicit Substances 

Where a Person can establish to a Comfortable Satisfaction standard, including 
corroborating evidence, how an Illicit  Substance entered his or her body or 
came into his or her Possession and that such Illicit Substance was not intended 
to enhance the Person’s sport performance or mask the Use of another 
Prohibited Substance or Prohibited Method, then the period of Ineligibility shall 
be:  

Each of the first two (2) violations: A reprimand and no period of Ineligibility, 
subject to satisfactory completion of any education or rehabilitation program 
(at the Person’s expense) required by the WSL in its sole discretion. 

Third violation:  At a minimum, a six month period of Ineligibility, and at a 
maximum, two years Ineligibility, depending on the Person’s degree of fault 
and the seriousness of the violation and subject to satisfactory completion of an 
education or rehabilitation program (at the Person’s expense) required by the 
WSL in its sole discretion. 
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10.8 Substantial Assistance 

WSL may, at its discretion, also suspend the period of Ineligibility in an 
individual case where the Person has provided Substantial Assistance to WSL 
which results in WSL discovering or establishing an Anti-Doping Rule Violation 
by another Person.  If the Person fails to continue to cooperate with the WSL 
and to provide the complete and credible Substantial Assistance upon which a 
suspension of the period of Ineligibility was based, WSL may reinstate the 
original period of Ineligibility. 

10.9 Aggravating Circumstances, which May Increase the Period of 
Ineligibility  

If WSL establishes in an individual case involving an Anti-Doping Rule Violation 
other than a violation under Article 10.1(a), that aggravating circumstances are 
present which justify the imposition of a period of Ineligibility greater than the 
otherwise-applicable sanction, then the period of Ineligibility will be increased 
up to a period deemed appropriate by the WSL unless the Person can establish 
to the Comfortable Satisfaction standard that he or she did not knowingly 
commit the Anti-Doping Rule Violation. 
 
A Notified Person can avoid the application of this Article by admitting the 
Anti-Doping Rule Violation as asserted promptly after being confronted with the 
Anti-Doping Rule Violation by WSL. 
 

10.10  Commencement of Ineligibility Period   

The period of Ineligibility will start on the date of the hearing decision providing 
for Ineligibility or, if the hearing is waived, on the date the sanction is accepted 
or otherwise imposed.   

Any period of Provisional Suspension (whether imposed or voluntarily 
accepted) will be credited against the period of Ineligibility. 

10.11  Prohibition Against Participation During Ineligibility 

(a) No Person who has been declared Ineligible may, during the period of 
Ineligibility, participate in any capacity in any competition or activity (other 
than authorized anti-doping education or rehabilitation programs) authorized 
or organized by WSL.  A Person subject to a period of Ineligibility shall remain 
subject to Testing. 

(b) Where a Person who has been declared Ineligible violates the prohibition 
against participation during Ineligibility, the results of such participation shall 
be disqualified and a new period of Ineligibility equal in length up to the original 
period of Ineligibility shall be added to the end of the original period of 
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Ineligibility.  The new period of Ineligibility may be adjusted based on the 
Person’s degree of fault and other circumstances of the case. 

(c) Where a Person assists another Person in violating the prohibition against 
participation during Ineligibility, WSL may impose sanctions for a violation of 
Article 3.9 for such assistance. 

(d) For WSL staff, the consequence of Ineligibility shall be whatever discipline the 
WSL Chief Executive Officer determines to be appropriate or as may be 
specified in a policy adopted by the WSL Board of Directors. 

10.12 Disqualification of Results 

All competitive results from the date of an Anti-Doping Rule Violation through 
the decision finding an Anti-Doping Rule Violation shall be disqualified and any 
prize money, points, and other prizes and awards shall be forfeited and 
returned to WSL. 

ARTICLE 11 – MUTUAL RECOGNITION OF DECISIONS 

WSL may recognise the anti-doping decisions of other organizations (for 
example, the ISA) to the extent that those decisions are consistent with the 
principles set forth in this Policy. 

ARTICLE 12 – CONFIDENTIALITY AND PUBLIC DISCLOSURE 

 (a) WSL will not publicly disclose the identity of a Notified Person whose Sample has 
resulted in Adverse Analytical Findings, or who is alleged to have violated other 
Articles of this Policy until it has been determined in a hearing (as provided in 
Chapter 12 of the WSL Rulebook) that an Anti-Doping Rule Violation has 
occurred, or such hearing has been waived, or the assertion of an Anti-Doping 
Rule Violation has not been timely challenged.  As an exception to the above, 
WSL shall have no confidentiality obligation when the Notified Person or his or her 
representative has publicly commented on the case. 

(b) Except for decisions regarding WSL staff and officials, once it has been finally 
determined under this Policy that an Anti-Doping Rule Violation has been 
committed (either because the assertion of an Anti-Doping Rule Violation has not 
otherwise been timely challenged or a final decision has been rendered which is 
no longer subject to appeal as provided in Article 155 of the WSL Rulebook), WSL 
will publicly report the disposition of the anti-doping matter, including the name 
of the Person committing the violation, the Prohibited Substance or Prohibited 
Method involved, and the sanctions imposed. 

(c) A violation in relation to an Illicit Substance will be made public only at the 
discretion of WSL.  
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ARTICLE 13 - APPEAL PROCEDURES 

Decisions made under this Policy may be appealed in accordance with the WSL 
Rulebook (Article 154). Such decisions will remain in effect while under appeal 
unless the relevant appellate body orders otherwise. 

ARTICLE 14 - STATUTE OF LIMITATIONS 

No action may be commenced under this Policy against a Person for a violation 
of an anti-doping rule contained in this Policy unless such action is commenced 
within ten years from the date the violation occurred. 
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APPENDIX 1 - DEFINITIONS 
Administration:  Providing, supplying, supervising, facilitating, or otherwise 

participating in the Use or Attempted Use by another Person of a Prohibited 
Substance or Prohibited Method.  However, this definition shall not include the 
actions of bona fide medical personnel involving a Prohibited Substance or 
Prohibited Method used for genuine and legal therapeutic purposes. 

Adverse Analytical Finding: A report from a WADA-accredited or approved 
laboratory or other approved Testing entity that identifies the presence of a 
Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in a Sample (including 
elevated quantities of endogenous substances).  

Anti-Doping Rule Violation:  A breach of this Policy as described in Article 3. 

Discipline Director:  Person or persons with delegated authority to act on behalf of 
WSL as described within this Policy and the WSL Rulebook. 

Attempt:  Purposely engaging in conduct that constitutes a substantial step in a 
course of conduct planned to culminate in the commission of an Anti-Doping 
Rule Violation.  Provided, however, there will be no Anti-Doping Rule Violation 
based solely on an Attempt to commit a violation if the Person renunciates the 
Attempt prior to it being discovered by a third party not involved in the 
Attempt. 

Comfortable Satisfaction:  A level of proof greater than a mere balance of 
probabilities, but less than proof beyond a reasonable doubt. 

Doping Control:  The process including Testing, laboratory analysis, Results 
Management, hearings and appeals. 

Event:  A surfing Event licensed to be conducted under the terms of an WSL licence 
agreement as a World Championship Tour Event. 

Illicit Substances: Those substances listed in Appendix 2 or as otherwise identified 
on a list of Illicit Substances published by WSL. 

In-Competition:  Any Testing performed between the relevant Event’s Start and 
Finish Date. 

Ineligibility:  The period of time where a Person is barred on account of an 
Anti-Doping Rule Violation from participating in any Event or other WSL activity 
as provided in Article 10.11. 

International Standards:  Standards adopted by WADA in support of the World 
Anti-Doping Code.  Compliance with an International Standard (as opposed to 
another alternative standard, practice or procedure) shall be sufficient to 
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conclude that the procedures addressed by the International Standard were 
performed properly.  International Standards shall include, but not be limited 
to, the International Standard for Laboratories, the International Standard for 
Testing, the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, and any 
Technical Documents issued pursuant to an International Standard. Testing of 
employees  

Marker:  A compound, group of compounds or biological variable(s) that indicates 
the Use of a Prohibited Substance or Prohibited Method. 

Metabolite:  Any substance produced by a biotransformation process.   

Minor:  A Person who has not reached the age of 18 years.   

No Fault or Negligence:  The Person's establishing that he or she did not know or 
suspect, and could not reasonably have known or suspected even with the 
exercise of utmost caution, that he or she had Used or been administered the 
Prohibited Substance or Prohibited Method or otherwise violated an anti-doping 
rule.  Except in the case of a Minor, for any violation of Article 3.1, the Person 
must also establish how the Prohibited Substance entered his or her system. 

No Significant Fault or Negligence:  The Person establishing that his or her fault 
or negligence, when viewed in the totality of the circumstances and taking into 
account the criteria for No Fault or Negligence, was not significant in 
relationship to the Anti-Doping Rule Violation.  Except in the case of a Minor, 
for any violation of Article 3.1, the Person must also establish how the 
Prohibited Substance entered his or her system. 

Notified Person: A Person who has been notified by WSL that WSL has asserted an 
Anti-Doping Rule violation against him or her. 

Person:  Surfers, Support Staff and WSL staff and officials who have signed a 
document agreeing to be bound by this Policy.  

Policy:  The WSL Anti-Doping Policy. 

Possession:  The actual, physical Possession, or the constructive Possession (if the 
Person knew about the presence of the Prohibited Substance and intended to 
exercise control over it). 

Prohibited List:  The World Anti-Doping Agency List identifying Prohibited 
Substances and Prohibited Methods. 

Prohibited Method:  Any method so described on the Prohibited List. 

Prohibited Substance:  Any substance so described on the Prohibited List. 
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Provisional Suspension:  A provisional decision where a Person is barred 
temporarily from participating in any Event or WSL activity prior to a final 
decision at a hearing. 

Retroactive TUE:  A TUE that will apply for a Person’s benefit prior to the time the 
application to WSL was made. 

Results Management:  The process used by WSL while implementing this Policy 
once a potential Anti-Doping Rule Violation is discovered. 

Rulebook:  The WSL Rulebook as published and amended from time to time on the 
WSL website: www.worldsurfleague.com. 

Sample: Any biological material collected under the authority of this Policy. 

Specified Substance: All Prohibited Substances except substances in the classes of 
anabolic agents and hormones and those stimulants and hormone antagonists 
and modulators so identified on the Prohibited List.  The category of Specified 
Substances shall not include Prohibited Methods. 

Substantial Assistance:  For purposes of Article 10.8, a Person providing 
Substantial Assistance must: (1) fully disclose in a signed written statement all 
information he or she possesses in relation to Anti-Doping Rule Violations, and 
(2) fully cooperate with the investigation and adjudication of any case related 
to that information, including, for example, presenting testimony at a hearing if 
requested to do so by WSL.  Further, the information provided must be 
credible and must comprise an important part of any case which is initiated or, 
if no case is initiated, must have provided a sufficient basis on which a case 
could have been brought. 

Support Staff:  Without limitation, any coach, trainer, manager, agent, team staff, 
official, medical or paramedical personnel or other Person working with or 
treating a Surfer preparing him or her for competing in an Event. 

Surfer:  An individual that satisfies the requirements of WSL to compete in Events. 

Tampering:  Altering for an improper purpose or in an improper way or preventing 
normal procedures from occurring.   

Target Testing :  A selection for Testing of specific Persons or groups of Persons on 
a non-random basis for Testing at a specified time. 

Testing:  The process involving test distribution planning, Sample collection, 
Sample handling, and Sample transport to the laboratory. 
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Trafficking:  Selling, giving, transporting, sending, delivering or distributing (or 
Possessing for any such purpose) a prohibited Substance or Prohibited Method 
(either physically or by any electronic or other means) by a Person subject to 
the jurisdiction of WSL to any third party; provided, however, this definition 
shall not include the actions of “bona fide” medical personnel involving a 
Prohibited Substance used for genuine and legal therapeutic purposes or other 
acceptable justification.  

TUE:  A Therapeutic Use Exemption granted or recognized by WSL as provided in 
Article 5. 

Use:  The application, ingestion, injection or consumption by any means whatsoever 
of any Prohibited Substance or Prohibited Method. 

WADA:  The World Anti-Doping Agency. 

WSL or World Surf League: The Association of Surfing Professionals, LLC, a 
company registered in Delaware, USA d/b/a World Surf League 
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APPENDIX 2 – ILLICIT SUBSTANCES 

1. Amphetamine 
2. Cannabis (in any form, including fl owering or fruiting tops, leaves, seeds or 

stalks, but not including Cannabis resin or Cannabis fibre) 
3. Cannabis resin 
4. Cocaine 
5. Gammabutyrolactone (GBL) 
6. Gamma-Hydroxybutanoic acid (GHB) 
7. Heroin (diacetylmorphine) 
8. Lysergide (LSD) 
9. Methamphetamine 
10. 3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA) 
11. 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) 
12. Opium 
13. Psilocine 
14. Psilocybine 
15. Tetrahydrocannabinol (THC) 
16. Methadone 
17. Morphine 
18. Oxycodone 
19. Fentanyl 
20. Pethidine 
21. Dimethylamphetamine 
22. Benzphetamine 
23. Ephedrine 
24. Methylephedrine 
25. Cathine (D-norpseudoephedrine 
26. Benzylpiperazine (BZP) 
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ARTIGO 1 - PAPEL DA POLÍTICA ANTIDOPING DA WSL  

Esta Política Antidoping (a “Política”) é adotada e implantada de acordo com os 
esforços da WSL para erradicar o doping do esporte de surfe profissional. A WSL se 
esforça para fornecer um palco global para seus Surfistas para apresentar seu talento 
em um ambiente justo, independente e imparcial. A WSL também se esforça para que 
seus Surfistas sirvam como modelos de bons exemplos para jovens em todo o mundo.  
Esta Política é baseada em parte significativa no Código Mundial Antidoping, que pode 
ser considerado para finalidades de interpretação em circunstâncias onde esta Política 
não for clara. Esta Política é incorporada ao Manual de Regras da WSL que rege o surfe 
profissional no mundo inteiro.   

Qualquer conflito com um documento ou processo referido nesta Política será regido 
primeiramente por esta Política. A Autoridade da WSL determinará conflitos 
remanescentes analisando as circunstâncias e o contexto da situação. As definições 
do Apêndice 1 serão aplicáveis a esta Política.  

A WSL condena o Uso de Substâncias Proibidas e Métodos Proibidos no esporte. O Uso 
de Substâncias Proibidas e Métodos Proibidos é contrário à ética e ao ‘espírito’ do surfe 
enquanto esporte e profissão e expõe a saúde e o bem-estar dos Surfistas. 

Esta Política é destinada a: 

· Proteger o direito fundamental dos Surfistas de participar de um esporte livre 
de doping e, assim, promover a saúde, a justiça e igualdade para os Surfistas 
no mundo inteiro; e 

· Garantir programas antidoping harmonizados, coordenados e eficazes em 
âmbito internacional e nacional com relação à detecção, dissuasão e prevenção 
do doping. 

· Garantir que nenhuma Pessoa associada à WSL e ao esporte do surfe esteja 
envolvida de qualquer forma com Substâncias Proibidas, Métodos Proibidos ou 
outras formas de doping. 

A WSL deseja cumprir os compromissos acima mencionados: 

· Pela educação e informação das Pessoas sobre as drogas no surfe enquanto 
esporte; e 

· Pela imposição de sanções efetivas sobre Pessoas que cometem Violações das 
Regras Antidoping.  
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PODERES 

O Diretor de Disciplina está autorizado a aplicar esta Política em nome da WSL e a agir 
pela WSL onde houver referência à WSL nesta Política. 

Esta Política é aplicável a todas as Pessoas que tenham assinado um documento 
concordando em estar vinculado por esta Política, incluindo Surfistas, Pessoal de 
Suporte, funcionários e diretores da WSL. 

ARTIGO 2 – A LISTA PROIBIDA 

2.1 Lista Proibida 

Esta Política incorpora a Lista Proibida, publicada e revisada pela Agência Mundial 
Antidoping (“WADA”), que pode ser encontrada no seguinte link: www.wada-ama.org. 

2.2 Substâncias Proibidas e Métodos Proibidos Identificados na Lista 
Proibida 

(a) Todas as substâncias e métodos identificados na Lista Proibida são proibidos em 
todas as ocasiões, não obstante o fato de que a Lista Proibida da WADA 
separadamente identifique essas substâncias que são proibidas em todas as 
ocasiões e as substâncias que são proibidas apenas Em Competição. 

(b) Para finalidades da aplicação do Artigo 10, todas as Substâncias Proibidas serão 
Substâncias Especificadas, exceto substâncias na classe de agentes anabólicos e 
hormônios e aquelas estimulantes e antagonistas de hormônio e medicamentos 
assim identificados na Lista Proibida. A categoria de Substâncias Especificadas 
não incluirá Métodos Proibidos.  

(c) As Substâncias Proibidas identificadas no Apêndice 2 são consideradas 
“Substâncias Ilícitas” para as finalidades desta Política. 

 
(d) A determinação pela WADA das Substâncias Proibidas e dos Métodos Proibidos 

que será incluída na Lista Proibida e a classificação de substâncias em 
categorias na Lista Proibida é definitiva e não estará sujeita a contestação por 
uma Pessoa com base em qualquer alegação.  De modo semelhante, a decisão 
da WSL de identificar uma substância como uma Substância Ilícita não será 
passível de contestação. 

 
(e) A menos que de outra forma estabelecido na Lista Proibida, revisões da Lista 

Proibida entrarão em vigor em virtude desta Política três meses após a 
publicação da Lista Proibida pela WADA sem necessidade de outra ação da 
WSL.  Revisões da lista de substâncias identificadas pela WSL como 
Substâncias Ilícitas entrarão em vigor três meses após a publicação dessa 
revisão pela WSL. 
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ARTIGO 3 - VIOLAÇÕES ANTIDOPING 

As ações abaixo constituem Violações das Regras Antidoping de acordo com esta 
Política. 

3.1 A presença de uma Substância Proibida ou seus Metabólitos ou 
Marcadores na Amostra de uma Pessoa 

(a) É dever pessoal de cada Pessoa garantir que nenhuma Substância Proibida 
entre seu corpo.  Todas as Pessoas são responsáveis por uma Substância 
Proibida encontrada em suas Amostras.  De modo correspondente, não é 
necessário que a intenção, falta, negligência ou uso consciente por parte da 
Pessoa seja demonstrado a fim de determinar uma Violação das Regras 
Antidoping de acordo com este Artigo 3.1. 

(b) Prova suficiente de uma Violação das Regras Antidoping conforme o Artigo 3.1 
é estabelecida de uma das seguintes formas:  presença de uma Substância 
Proibida ou seus Metabólitos ou Marcadores na Amostra A da Pessoa quando a 
Pessoa renunciar à análise da Amostra B e a Amostra B não for analisada; ou 
quando a Amostra B da Pessoa for analisada e a análise da Amostra B da Pessoa 
confirmar a presença da Substância Proibida ou seus Metabólitos ou 
Marcadores encontrados na Amostra A da Pessoa; ou quando a Amostra B da 
Pessoa for dividida em dois recipientes e a análise do segundo recipiente 
confirmar a presença da Substância Proibida ou seus Metabólitos ou 
Marcadores encontrados no primeiro recipiente. 

(c) Exceto aquelas substâncias para as quais um patamar de quantidade for 
especificamente identificado na Lista Proibida, a presença de qualquer 
quantidade de uma Substância Proibida ou seus Metabólitos ou Marcadores na 
Amostra de uma Pessoa constituirá uma Violação das Regras Antidoping. 

(d) Como uma exceção da regra geral deste Artigo 3.1, a Lista Proibida ou outras 
Normas Internacionais da WADA poderão estabelecer critérios especiais para a 
avaliação de Substâncias Proibidas  que podem também ser produzidas 
naturalmente pelo corpo. 

3.2 Uso ou Tentativa de Uso de uma Substância Proibida ou um Método 
Proibido 

(a) É dever pessoal de cada Pessoa garantir que nenhuma Substância Proibida entre 
seu corpo e que nenhum Método Proibido é utilizado.  De modo correspondente, 
não é necessário que a intenção, falta, negligência ou uso consciente por parte da 
Pessoa seja demonstrado a fim de determinar uma Violação das Regras 
Antidoping pelo Uso de uma Substância Proibida ou de um Método Proibido. 

(b) O sucesso ou a falha no Uso ou na Tentativa de Uso de uma Substância Proibida 
ou Método Proibido não é importante.  É suficiente que a Substância Proibida ou 
o Método Proibido seja Utilizado ou haja uma Tentativa de Uso para que seja 
praticada uma Violação das Regras Antidoping. 
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3.3  Evasão, Recusa ou Falha em Submeter-se à Coleta da Amostra 

 A evasão de uma coleta de Amostra, ou, sem uma justificativa persuasiva, a 
recusa ou a falha em submeter-se à coleta de uma Amostra após aviso conforme 
autorizado nesta Política. 

3.4 Falha em Paradeiro 

 A falha em fornecer as informações requeridas no Artigo 6.4 três vezes dentro de 
um período de 18 meses. 

3.5 Falsificação ou Tentativa de Falsificação, de qualquer parte do Controle 
de Doping. 

 Conduta que subverta o processo de Controle de Doping, mas que não estaria de 
outro modo incluída na definição de Métodos Proibidos.  A falsificação incluirá, 
sem limitação, a interferência intencional ou Tentativa de interferência com uma 
autoridade do Controle de Doping, fornecendo informações fraudulentas em 
conexão com o Controle de Doping à WSL ou seus agentes, ou intimidação ou 
Tentativa de intimidação de uma potencial testemunha. 

3.6 Posse de uma Substância Proibida ou de um Método Proibido   

A posse de uma Substância Proibida ou de um Método Proibido por uma Pessoa 
é uma violação desta Política, a menos que a Pessoa demonstre que a Posse 
está de acordo com uma Isenção para Uso Terapêutico concedida a uma Pessoa 
de acordo com o Artigo 5 ou outra justificativa considerada aceitável pela WSL. 

3.7 Tráfico de uma Substância Proibida ou de um Método Proibido 

3.8 A Administração ou Tentativa de Administração a qualquer Pessoa de 
uma Substância Proibida ou de um Método Proibido na ausência de uma 
Isenção para Uso Terapêutico 

3.9 Cumplicidade 

 Auxiliar, encorajar, ajudar, instigar, conspirar, acobertar ou qualquer outro tipo 
de cumplicidade intencional que envolva uma Violação das Regras Antidoping, 
uma Tentativa de Violação das Regras Antidoping, ou uma violação do Artigo 
10.11(c) por outra Pessoa. 

3.10 Associação Proibida 

Deixar de cumprir um aviso escrito da WSL de interromper a associação com uma 
Pessoa ou entidade cuja associação passada ou presente com o doping ou com 
Substâncias Proibidas ou Métodos Proibidos for considerada pela WSL como 
ameaça à integridade da WSL, desta Política ou ao surfe profissional. 
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ARTIGO 4 - PROVA DE DOPING 

4.1 Ônus da Prova 

A WSL tem o ônus de provar que uma Violação das Regras Antidoping ocorreu de 
acordo com esta Política conforme um padrão de Satisfação Confortável. Quando 
esta Política coloca o ônus da prova em uma Pessoa que se alega ter praticado 
uma Violação das Regras Antidoping para contradizer uma suposição ou 
comprovar fatos ou circunstâncias específicas, o padrão da prova será por um 
equilíbrio de probabilidades. 

4.2 Métodos para Comprovar Fatos e Suposições   

Fatos relacionados a Violações das Regras Antidoping poderão ser comprovados 
por meios confiáveis, incluindo, mas sem limitação, confissões, testemunho de 
terceiros, documentos ou prova analítica.  As seguintes regras de provas serão 
aplicáveis na execução desta Política: 

(a) Métodos analíticos ou limites de decisão aprovados pela WADA após 
consulta dentro da comunidade científica aplicável e que tenham sido 
objeto de análise por pares são presumidos como sendo cientificamente 
válidos. 

(b) Laboratórios credenciados ou aprovados pela WADA são presumidos 
como tendo realizado a análise da Amostra e os procedimentos de 
custódia de acordo com a Norma Internacional para Laboratórios.  Se 
uma Pessoa Avisada contradizer a suposição pela prova de que ocorreu 
uma violação da Norma Internacional para Laboratórios que poderia 
razoavelmente ter causado a Conclusão Analítica Adversa ou outro 
resultado analítico que tenha servido como fundamento, então a WSL 
terá o ônus de comprovar que essa violação não causou a Conclusão 
Analítica Adversa ou outro resultado analítico. 

(c) Violações de qualquer outra Norma Internacional, desta Política, ou de 
outras políticas e procedimentos da WSL que não tenham causado uma 
Conclusão Analítica Adversa ou outra Violação das Regras Antidoping  
não invalidarão a prova ou os resultados.  Se a Pessoa Avisada 
comprovar uma violação que poderia razoavelmente ter causado uma 
Violação das Regras Antidoping com base em uma Conclusão Analítica 
Adversa ou outra Violação das Regras Antidoping, então a WSL terá o 
ônus de provar que essa violação não causou a Conclusão Analítica 
Adversa ou a base factual para a Violação das Regras Antidoping.   

 
(d) Os fatos comprovados por uma decisão de um juízo de um tribunal 

disciplinar profissional com jurisdição competente, que não seja objeto 
de um recurso pendente, poderão ser considerados como prova 
conclusiva contra uma Pessoa a quem a decisão diz respeito. 

(e) Uma inferência adversa poderá ser apresentada contra qualquer Pessoa 
Avisada que, após aviso prévio razoável da WSL, recusar-se a 
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comparecer à audiência e a responder perguntas da WSL ou do painel da 
audiência. 

ARTIGO 5 - ISENÇÕES DE USO TERAPÊUTICO  

(a) Qualquer Pessoa com uma situação médica documentada que exija o Uso de 
uma Substância Proibida ou um Método Proibido deve obter uma Isenção para 
Uso Terapêutico ("IUT") junto à WSL.  A presença detectada em uma Amostra, 
Uso ou Posse de uma Substância Proibida ou um Método Proibido coerente com 
uma IUT aprovada ou reconhecida pela WSL não será uma Violação das Regras 
Antidoping.   

(b)  A WSL poderá também escolher reconhecer IUTs concedidas por outras 
organizações antidoping que cumpram a Norma Internacional para Isenção 
para Uso Terapêutico. 

(c) Exceto em situações emergenciais, uma Pessoa deve solicitar à WSL uma IUT 
tão logo seja possível após ele ou ela tomar conhecimento de que uma 
Substância Proibida ou um Método Proibido é medicinalmente necessário. 

(d) Uma Pessoa poderá também solicitar uma IUT Retroativa para aplicar no caso 
de uma emergência ou tratamento agudo, circunstâncias excepcionais, ou 
outras circunstâncias em que a Pessoa possa comprovar o direito a uma IUT de 
acordo com os critérios estabelecidos na Norma Internacional para Isenção 
para Uso Terapêutico de acordo com um padrão de prova de Satisfação 
Confortável.  Qualquer pedido de uma IUT Retroativa incluirá o pagamento de 
uma taxa de processamento de $500. 

(e)  Caso uma Pessoa deseje recorrer da decisão da WSL relativa a uma IUT, ele ou 
ela deve seguir o procedimento para recursos prescrito no Artigo 154 do 
Manual de Regras da WSL. 

ARTIGO 6 - TESTES  

6.1 Autoridade para Testar 

Todas as Pessoas estão sujeitas aos Testes pela WSL em qualquer ocasião ou lugar em 
competição ou fora delas, com ou sem aviso prévio. 

6.2 Normas e Procedimentos de Testes 

(a) A WSL poderá empregar agências de testes de terceiros para cumprir as 
responsabilidades dos Testes em seu nome. Os testes serão substancialmente 
conformes à Norma Internacional para Testes.  

(b) Os testes serão realizados para obter provas analíticas do cumprimento (ou não 
cumprimento) por uma Pessoa dessa Política ou para outra finalidade legítima 
antidoping.  Isso incluirá, mas sem limitação, a coleta de urina, sangue ou outras 
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Amostras biológicas para finalidades de exame ou detecção de Substâncias 
Proibidas ou de Métodos Proibidos ou provar perfis longitudinais.  Podem 
também ser coletadas e guardadas Amostras para análise futura ou adicional. 

6.3 Plano de Distribuição de Testes 

A WSL determinará o número de testes de colocação de acabamento, testes 
aleatórios e Testes Alvo a serem realizados e em que Surfistas e Pessoas que 
não são Surfistas que realizarão os Testes.  A WSL planejará os Testes para: 

(a) conduzir um número efetivo de testes em Pessoas em competição e fora 
delas durante cada Temporada de Surfe; 

(b) implantar Testes Alvo quando apropriado; 

(c) Testar Surfistas que voltam a competir conforme descrito no Artigo 6.5. 

6.4 Exigências de Paradeiro   

Mediante pedido da WSL e tão logo seja praticamente possível, uma Pessoa 
deve fornecer seus endereços residencial, de trabalho e local de treinamento, 
números e telefone e outros detalhes de seu paradeiro solicitados pela WSL 
para facilitar os Testes.  Pelo fornecimento dessas informações à WSL, uma 
Pessoa declara que essas informações são, e serão, exatas tanto quanto eu 
saiba. 

6.5 Aposentadoria e Volta à Competição 

Os Surfistas continuarão a estar sujeitos a esta Política até que um Surfista 
entregue aviso escrito à WSL na forma requerida pela WSL de que ele ou ela se 
aposentou das competições da WSL.  Um Surfista que tenha dado aviso de 
aposentadoria à WSL apenas pode voltar a competir se ele ou ela avisar a WSL 
por escrito no mínimo três meses antes de seu suposto retorno à competição. 
O Surfista deve estar disponível para Testes não anunciados fora das 
competições em qualquer ocasião durante aquele período, e apenas poderá 
voltar à competição após a WSL ter dado aprovação para tal. 

ARTIGO 7 - ANÁLISE DE AMOSTRA 

7.1 Laboratório de Testes  

A WSL enviará as Amostras para análise apenas para laboratórios credenciados 
ou aprovados pela WADA. A escolha do laboratório credenciado ou aprovado 
pela WADA usado para a análise da Amostra será determinada exclusivamente 
pela WSL. A análise dos resultados será conforme à Norma Internacional para 
Testes. 

7.2 Finalidade da Análise da Amostra   
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(a) Amostras serão analisadas para detectar Substâncias Proibidas e Métodos 
Proibidos identificados na Lista Proibida ou para ajudar a WSL em estabelecer o 
perfil de parâmetros importantes na urina, sangue ou outro material da Pessoa, 
incluindo o perfil do DNA e do genoma, ou para qualquer outra finalidade 
antidoping legítima. 

(b) Qualquer Amostra poderá estar sujeita a mais análises a critério da WSL em 
qualquer ocasião antes dos resultados analíticos das Amostras A e B terem sido 
comunicados pela WSL a uma Pessoa Avisada.   

(c) Nenhuma Amostra poderá ser usada para pesquisa sem o consentimento escrito 
da Pessoa.  Amostras usadas para pesquisa terão meios de identificação 
removidos de modo que não se possa rastrear uma Pessoa específica.   

(d) As Amostras poderão ser guardadas e sujeitas a outras análises para a finalidade 
do Artigo 6.2 em qualquer ocasião exclusivamente por determinação da WSL. 

ARTIGO 8 - GESTÃO DE RESULTADOS 

A Gestão dos Resultados para Testes iniciados pela WSL (incluindo testes 
realizados por outros órgãos sob a orientação da WSL) será realizada conforme 
estabelecido no Manual de Regras da WSL (vide Capítulo 12). 

O Diretor Disciplinar poderá provisoriamente suspender uma Pessoa antes da 
oportunidade de uma audiência completa com base em uma Conclusão 
Analítica Adversa da Amostra A ou das Amostras A e B da Pessoa. 

ARTIGO 9 – DESCLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESULTADOS 

 Uma Violação das Regras Antidoping em conexão com um Evento 
automaticamente leva a uma desclassificação do resultado obtido naquele 
Evento, com todas as consequências resultantes, incluindo perda e devolução à 
WSL de qualquer valor de premiação, pontos e outros prêmios. 

ARTIGO 10 – SANÇÕES 

10.1 Inelegibilidade pela Presença, Uso ou Tentativa de Uso ou Posse de 
uma Substância Proibida ou de um Método Proibido 

 O período de Inelegibilidade imposto por uma primeira violação dos Artigos 3.1, 
3.2 ou 3.6 será da seguinte forma, sujeito a uma potencial redução ou 
suspensão da sanção de acordo com os Artigos 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 ou 10.8 
ou aumento de sanção de acordo com o Artigo 10.9. 

(a) O período de Inelegibilidade será de quatro anos quando a Violação das 
Regras Antidoping não envolver uma Substância Ilícita ou uma 
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Substância Específica, a menos que a Pessoa possa provar que a 
Violação das Regras Antidoping não foi intencional. 

(b) Conforme utilizado nos Artigos 10.1(a), o termo “intencional” deve 
significar a identificação das pessoas que trapacearam.  O termo, 
portanto, exige que a Pessoa envolvida em conduta que ele ou ela sabia 
ser uma Violação das Regras Antidoping ou sabia que havia um risco 
significativo de que a conduta poderia constituir ou resultar em uma 
Violação das Regras Antidoping e manifestamente desconsiderou o risco. 

(c) Se o Artigo 10.1(a) não for aplicável, o período de Inelegibilidade será de 
no mínimo um ano e no máximo dois anos, dependendo do grau de culpa 
da Pessoa e da gravidade da violação. 

10.2 Inelegibilidade por outras Violações das Regras Antidoping 

O período de Inelegibilidade por Violações das Regras Antidoping que não seja 
conforme disposto no Artigo 10.1, sujeito a uma potencial redução ou 
suspensão da sanções de acordo com os Artigos 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 ou 10.8 
ou aumento de sanção de acordo com o Artigo 10.9. 

(a) Por violações do Artigo 3.3 ou do Artigo 3.5, o período de Inelegibilidade 
será de quatro anos, a menos que, no caso de falha em submeter-se à 
coleta de Amostra, a Pessoa pode provar que a prática da Violação das 
Regras Antidoping não foi intencional (conforme definição do Artigo 
10.1(b)), em cujo caso o período de Inelegibilidade será de no mínimo 
um ano e no máximo dois anos. 

(b) Para violações dos Artigos 3.9, 3.10 e 3.4, o período de Inelegibilidade 
será de no mínimo um ano e no máximo dois anos, dependendo do grau 
de culpa da Pessoa e da gravidade da violação. 

(c) Para violações dos Artigos 3.7 ou 3.8, o período de Inelegibilidade 
imposto será de quatro anos.  Uma violação do Artigo 3.7 ou do Artigo 
3.8 que envolva um Menor será considerada uma violação 
particularmente grave e, se praticada por uma Pessoa de Apoio por 
violações que não sejam por Substâncias Ilícitas ou Substâncias 
Especificadas, resultará em Inelegibilidade vitalícia da Pessoa de Apoio. 

10.3 Múltiplas Violações que não sejam Violações envolvendo Substâncias 
Ilícitas 

(a) Para uma segunda Violação das Regras Antidoping de uma Pessoa, o período de 
Inelegibilidade será o que for maior entre: (i) seis meses; (ii) metade do 
período de Inelegibilidade imposto pela primeira Violação das Regras 
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Antidoping; ou (iii) duas vezes o período de Inelegibilidade de outra forma 
aplicável à segunda Violação das Regras Antidoping tratada como se fosse uma 
primeira violação. 

(b) Uma terceira violação das regras antidoping poderá resultar em um período de 
Inelegibilidade vitalício, a menos que a terceira violação preencha a condição 
para eliminação ou redução do período de Inelegibilidade conforme os artigos 
10.5, 10.6 ou 10.8 ou envolva uma violação do Artigo 3.4. 

(c) Uma Violação das Regras Antidoping pela qual uma Pessoa tenha comprovado 
não haver Falta ou Negligência não será considerada uma violação para as 
finalidades deste Artigo. 

10.4 Eliminação do período de Inelegibilidade quando não houver Falta ou 
Negligência 

 Se uma Pessoa comprovar em um caso individual que ele ou ela Não Cometeu 
Falta ou Negligência, então, o período de Inelegibilidade de outra forma 
aplicável será eliminado.  

10.5 Redução da Inelegibilidade por Violações dos Artigos 3.1, 3.2 ou 3.6 
envolvendo Substâncias Especificadas 

 Quando a Violação das Regras Antidoping envolver uma Substância Específica, 
e a Pessoa puder provar que Não houve Falta ou Negligência Significativa, 
então o período de Inelegibilidade será, no mínimo, uma reprimenda e sem 
período de Inelegibilidade, e no máximo dois anos de Inelegibilidade, 
dependendo do grau de culpa da Pessoa e da gravidade da violação. 

10.6 Redução de Sanções por Violações dos Artigos 3.1, 3.2 ou 3.6 
envolvendo Produtos Contaminados 

 Em casos em que a Pessoa puder provar que Não houve Falta ou Negligência 
Significativa e que a Substância Proibida detectada vem de um produto 
contaminado, então o período de Inelegibilidade será, no mínimo, uma 
reprimenda e sem período de Inelegibilidade, e no máximo dois anos de 
Inelegibilidade, dependendo do grau de culpa da Pessoa e da gravidade da 
violação. 

10.7 Redução da Inelegibilidade por Violações dos Artigos 3.1, 3.2 ou 3.6 
envolvendo Substâncias Ilícitas 

Quando uma Pessoa puder provar de acordo com um padrão de Satisfação 
Confortável, incluindo provas de confirmação, como uma Substância Ilícita 
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entrou em seu corpo ou veio à sua Posse e que essa Substância Ilícita não era 
destinada a melhorar o desempenho esportivo da Pessoa ou mascarar o Uso de 
outra Substância Proibida ou Método Proibido, então o período de 
Inelegibilidade será:  

Para cada uma das duas (2) primeiras violações: Uma reprimenda e sem 
período de Inelegibilidade, sujeito à conclusão satisfatória de um programa de 
formação ou reabilitação (a expensas da Pessoa) exigido pela WSL a seu 
critério exclusivo. 

Terceira violação:  No mínimo, um período de Inelegibilidade de seis meses, e 
no máximo dois anos de Inelegibilidade, dependendo do grau de culpa da 
Pessoa e da gravidade da violação e sujeito à conclusão satisfatória de um 
programa de formação ou reabilitação (a expensas da Pessoa) exigido pela 
WSL a seu critério exclusivo. 

10.8 Assistência Substancial 

A WSL poderá, a seu critério, também suspender o período de Inelegibilidade 
em um caso individual quando a Pessoa tiver prestado Assistência Substancial 
à WSL que resulte em que a WSL descubra ou comprove uma Violação das 
Regras Antidoping de outra Pessoa.  Se a Pessoa deixar de cooperar com a 
WSL e deixar de fornecer a Assistência Substancial completa e crível com base 
na qual a suspensão do período de Inelegibilidade foi baseada, a WSL poderá 
restabelecer o período de Inelegibilidade original. 

10.9 Circunstâncias Agravantes, que poderão Aumentar o Período de 
Inelegibilidade  

Se a WSL comprovar, em um caso individual que envolva uma Violação das 
Regras Antidoping que não seja uma violação de acordo com o Artigo 10.1(a), 
que circunstâncias agravantes estão presentes que justificam a imposição de 
um período de Inelegibilidade maior do que a sanção que seria de outra forma 
aplicável, então o período de Inelegibilidade será aumentado até um período 
considerado apropriado pela WSL a menos que a Pessoa possa provar com um 
padrão de Satisfação Confortável que ele ou ela não praticou conscientemente 
a Violação das Regras Antidoping. 
 
Uma Pessoa Avisada pode evitar a aplicação deste Artigo pela confissão da 
Violação das Regras Antidoping conforme afirmada imediatamente após ser 
confrontada com a Violação das Regras Antidoping pela WSL. 
 

10.10  Início do Período de Inelegibilidade   
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O período de Inelegibilidade começará na data da decisão da audiência 
estabelecendo a Inelegibilidade ou, se houver renúncia à Audiência, na data em 
que a sanção for aceita ou de outra forma imposta.   

Qualquer período de Suspensão Provisória (seja imposta ou voluntariamente 
aceita) será creditado contra o período de Inelegibilidade. 

10.11  Proibição contra a Participação Durante a Inelegibilidade 

(a) Nenhuma Pessoa que tenha sido declarada Inelegível poderá, durante o 
período de Inelegibilidade, participar, em qualquer condição, de uma 
competição ou atividade (que não seja em programas de antidoping 
autorizados de formação ou reabilitação) autorizados ou organizados pela WSL.  
Uma Pessoa sujeita a um período de Inelegibilidade permanecerá sujeita aos 
Testes. 

(b) Quando uma Pessoa que tenha sido declarada Inelegível violar a proibição de 
participação durante a Inelegibilidade, os resultados dessa participação serão 
desconsiderados e um novo período de Inelegibilidade igual à duração do 
período de Inelegibilidade original será acrescentado ao fim do período de 
Inelegibilidade original.  O novo período de Inelegibilidade poderá ser ajustado 
com base no grau de culpa da Pessoa e outras circunstâncias do caso. 

(c) Quando uma Pessoa ajudar outra Pessoa na violação da proibição de 
participação durante a Inelegibilidade, a WSL poderá impor sanções por uma 
violação do Artigo 3.9 por essa assistência. 

(d) Para pessoal da WSL, a consequência da Inelegibilidade será a medida 
disciplinar que o Chief Executive Officer da WSL determinar como sendo 
apropriada ou que possa ser especificada em uma política adotada pela 
Diretoria da WSL. 

10.12 Desclassificação dos Resultados 

Todos os resultados de competições a partir da data de uma Violação das 
Regras Antidoping até uma decisão que confirmar uma Violação das Regras 
Antidoping serão desconsiderados e os valores de premiação, pontos e outros 
prêmios serão perdidos e devolvidos à WSL. 

ARTIGO 11 – RECONHECIMENTO MÚTUO DE DECISÕES 

A WSL poderá reconhecer as decisões antidoping de outras organizações (por 
exemplo, a ISA) na medida em que essas decisões sejam coerentes com os 
princípios estabelecidos nesta Política. 
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ARTIGO 12 – CONFIDENCIALIDADE E REVELAÇÃO PÚBLICA 

 (a) A WSL não revelará publicamente a identidade de uma Pessoa Avisada cuja 
Amostra tiver resultado em uma Conclusão Analítica Adversa, ou que seja objeto 
de uma alegação de ter violado outros Artigos desta Política até que isso tenha 
sido determinado em uma audiência (conforme disposto no Capítulo 12 do 
Manual de Regras da WSL) que uma Violação das Regras Antidoping ocorreu, ou 
tenha ocorrido uma renúncia a essa audiência, ou a afirmação de uma Violação 
das Regras Antidoping não tiver sido tempestivamente contestada.  Como 
exceção ao estabelecido acima, a WSL não terá obrigação de confidencialidade 
quando a Pessoa Avisada ou seu representante tiver publicamente comentado o 
caso. 

(b) Exceto quanto a decisões relativas ao pessoal e aos diretores da WSL, uma vez 
que tenha sido finalmente determinado, de acordo com esta Política que uma 
Violação das Regras Antidoping foi praticada (seja em virtude da afirmação de 
uma Violação das Regras Antidoping deixou de ser tempestivamente contestada 
ou uma decisão final tenha sido proferida que não é mais sujeita a recurso 
conforme disposto no Artigo 155 do Manual de Regras da WSL), a WSL informará 
publicamente a decisão da questão antidoping, incluindo o nome da Pessoa que 
praticou a violação, a Substância Proibida ou o Método Proibido envolvido, e as 
sanções impostas. 

(c) Uma violação em relação a uma Substância Ilícita será tornada pública apenas a 
critério da WSL.  

ARTIGO 13 - PROCEDIMENTOS DE RECURSO 

Decisões tomadas conforme esta Política poderão ser objeto de recurso de acordo 
com o Manual de Regras da WSL (Artigo 154). Essas decisões permanecerão em 
vigor enquanto estiverem sujeitas a recurso, a menos que o órgão recursal 
aplicável determine de outra forma. 

ARTIGO 14 - PRESCRIÇÕES 

Não poderá ser iniciada nenhuma ação conforme esta Política contra uma 
Pessoa por uma violação de uma regra antidoping contida nesta Política se essa 
ação não for iniciada dentro do prazo de dez anos a partir da data em que a 
violação ocorreu. 
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APPENDIX 1 – DEFINIÇÕES 
 
Administração:  Fornecer, providenciar, supervisionar, facilitar, ou de outra forma 

participar no Uso ou Tentativa de Uso por outra Pessoa de uma Substância 
Proibida ou de um Método Proibido.  Entretanto, essa definição não incluirá as 
ações de pessoal médico de boa-fé que envolva uma Substância Proibida ou um 
Método Proibido usado para finalidades terapêuticas autênticas e legais. 

Adulteração:  Alterar para uma finalidade imprópria ou de uma forma imprópria ou 
impedir os procedimentos normais de ocorrerem.   

Amostra: Qualquer material biológico coletado sob a autoridade desta Política. 

Assistência Substancial:  Para finalidades do Artigo 10.8, uma Pessoa que fornece 
Assistência Substancial deve: (1) revelar integralmente em uma declaração 
escrita e assinada todas as informações que ele ou ela possui em relação às 
Violações das Regras Antidoping, e (2) cooperar integralmente com a 
investigação e adjudicação de qualquer caso relacionado àquelas informações, 
incluindo, por exemplo, apresentando testemunho em uma audiência se assim 
solicitado a fazê-lo pela WSL.  Além disso, as informações fornecidas devem 
ser críveis e devem compreender uma parte importante de qualquer processo 
que seja iniciado ou, se nenhum processo foi iniciado, deve ter fornecido uma 
base suficiente sobre a qual um processo poderia ter sido apresentado. 

Ausência de Falta ou Negligência:  A comprovação pela Pessoa de que ele ou ela 
não conhecia nem suspeitava, e não poderia razoavelmente ter conhecido ou 
suspeitado mesmo com o exercício do maior cuidado, de que ele ou ela tinha 
Usado ou sido administrado a Substância Proibida ou o Método Proibido ou de 
outra forma violado uma regra antidoping.  Exceto no caso de um Menor, por 
uma violação do Artigo 3.1, a Pessoa deve também comprovar como a 
Substância Proibida entrou seu sistema. 

Conclusão Analítica Adversa: Um relatório de um laboratório credenciado ou 
aprovado pela WADA ou outra entidade aprovada de Testes que identifique a 
presença de uma Substância Proibida  ou seus Metabólitos ou Marcadores em 
uma Amostra (incluindo elevadas quantidades de substâncias endógenas).  

Controle de Doping:  O processo que inclui Testes, análise laboratorial, Gestão de 
Resultados, audiências e recursos. 

Diretor Disciplinar:  Pessoa ou pessoas com autoridade delegada para agir em 
nome da WSL conforme descrito nesta Política e no Manual de Regras da WSL. 
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Em Competição:  Qualquer Teste realizado entre a Data de Início e a Data Final de 
um Evento. 

Evento:  Um Evento de surfe licenciado para ser realizado de acordo com os termos 
de um contrato de licença da WSL como um Evento do Tour do Campeonato 
Mundial (World Championship Tour). 

Gestão de Resultados:  O processo utilizado pela WSL ao implantar esta Política 
uma vez que foi descoberta uma potencial Violação das Regras Antidoping. 

Inelegibilidade:  O período de tempo em que uma Pessoa está impedida, por conta 
de uma Violação das Regras Antidoping de participar de um Evento ou de outra 
atividade da WSL conforme estabelecido no Artigo 10.11. 

IUT:  Uma Isenção para Uso Terapêutico concedida ou reconhecida pela WSL 
conforme estabelecido no Artigo 5. 

IUT Retroativa:  Uma IUT que se aplicará para o benefício de uma Pessoa antes da 
ocasião em que foi feito o pedido à WSL. 

Lista Proibida:  A Lista da Agência Mundial Antidoping identificando as Substâncias 
Proibidas e os Métodos Proibidos. 

Manual de Regras:  O Manual de Regras da WSL publicado e alterado de tempos 
em tempos no website da WSL: www.WSLworldtour.com. 

Marcador:  Um composto, grupo de compostos ou variáveis biológicas que indicam 
o Uso de uma Substância Proibida ou um Método Proibido. 

Menor:  Uma Pessoa que não tenha atingido a idade de 18 anos.   

Metabólito:  Qualquer substância produzida por um processo de biotransformação. 

Método Proibido:  Qualquer método assim descrito na Lista Proibida.   

Normas Internacionais:  Normas adotadas pela WADA em suporte do Código 
Mundial Antidoping.  A conformidade à Norma Internacional (em oposição a 
outra norma, prática ou procedimento alternativo) será suficiente para concluir 
que os procedimentos tratados pela Norma Internacional foram realizados 
apropriadamente.  Normas Internacionais incluirão, sem limitação, a Norma 
Internacional para Laboratórios, a Norma Internacional para Testes, a Norma 
Internacional para Isenção para Uso Terapêutico, e outros Documentos 
Técnicos emitidos de acordo com uma Norma Internacional. Testes de 
empregados.  
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Pessoa:  Surfistas, Pessoal de Suporte, funcionários e diretores da WSL que tenham 
assinado um documento concordando em estar vinculado por esta Política.  

Pessoa Avisada: Uma Pessoa que tenha sido avisada pela WSL de que a WSL fez 
uma afirmação de uma Violação das Regras Antidoping contra ele ou ela. 

Pessoal de Suporte:  Sem limitação, qualquer técnico, treinador, instrutor, agente, 
pessoal da equipe, autoridade, pessoal médico ou paramédico ou outro Pessoal 
que trabalha com ou trata um Surfista preparando-o para competir em um 
Evento. 

Política:  A Política Antidoping da WSL. 

Posse:  A Posse efetiva, física, ou a Posse virtual (se a Pessoa sabia da presença da 
Substância Proibida e pretendia exercer controle sobre ela). 

Satisfação Confortável:  Um nível de prova maior do que um mero balanço de 
probabilidades, mas menos do que prova além de dúvida razoável. 

Substância Específica: Todas as Substâncias Proibidas, exceto substâncias na 
classe de agentes anabólicos e hormônios e aquelas estimulantes e 
antagonistas de hormônio e moduladores assim identificados na Lista Proibida.  
A categoria de Substâncias Especificadas não incluirá Métodos Proibidos. 

Substâncias Ilícitas: As substâncias listadas no Apêndice 2 ou conforme de outra 
forma identificadas em uma lista de Substâncias Ilícitas publicada pela WSL. 

Substância Proibida:  Qualquer substância assim descrita na Lista Proibida. 

Surfista:  Uma pessoa que atende as exigências da WSL para competir em Eventos. 

Suspensão Provisória:  Uma decisão provisória pela qual uma Pessoa é impedida 
temporariamente de participar de qualquer Evento ou atividade da WSL antes 
de uma decisão final tomada em uma audiência. 

Tentativa:  Envolver-se propositadamente em conduta que constitua um passo 
substancial em um curso de conduta planejada para culminar na prática de 
uma Violação das Regras Antidoping.  Ressalvando-se, entretanto, que não 
haverá uma Violação das Regras Antidoping com base unicamente em uma 
Tentativa de praticar uma violação se a Pessoa renunciar à Tentativa antes de 
ela ser descoberta por um terceiro que não esteja envolvido na Tentativa. 

Testes:  O processo que envolve o planejamento de distribuição de testes, a coleta 
de Amostras, o manuseio de Amostras e o transporte de Amostras para o 
laboratório. 
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Testes Alvo:  Uma seleção para Testes de Pessoas ou grupos de Pessoas específicos 
de uma forma não aleatória para Testes em uma ocasião específica. 

Traficar:  Vender, dar, transportar, enviar, entregar ou distribuir (ou possuir para 
uma dessas finalidades) uma Substância Proibida ou um Método Proibido 
(fisicamente ou por meio eletrônico ou outro meio) por uma Pessoa sujeita à 
jurisdição da WSL a qualquer terceiro; ficando ressalvado, entretanto, que essa 
definição não incluirá as ações de pessoal médico “de boa-fé” que envolva o uso 
de uma Substância Proibida para finalidades terapêuticas autênticas e legais, 
ou outra justificativa aceitável.  

Uso:  A aplicação, ingestão, injeção ou consumo, por qualquer meio, de uma 
Substância Proibida ou de um Método Proibido. 

Violação das Regras Antidoping:  Uma violação desta Política conforme descrição 
no Artigo 3. 

WADA: A Agência Mundial Antidoping. 

WSL: A Association of Surfing Professionals, LLC, empresa com sede em Delaware, 
EUA. 
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APPENDIX 2 – SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS 

1. Anfetamina 
2. Benzilpiperazina (BZP) 
3. Benzofetamina 
4. Catina (D-norpseudoefedrina) 
5. Cocaína 
6. Dimetilanfetamina 
7. Efedrina 
8. Fentanil  
9. Gama-butirolactona (GBL) 
10. Gama-Hidroxibutanóico (GHB) 
11. Heroína (diacetilmorfina)  
12. Lisergida (LSD) 
13. Maconha (em qualquer forma, incluindo topo de floração ou fruta, folhas, 

sementes ou caules, mas não incluindo resina de maconha ou fibra de 
maconha) 

14. Metadona 
15. Metanfetamina  
16. Metilefedrina 
17. Morfina 
18. Ópio 
19. Oxicodona 
20. Petidina 
21. Psilocibina  
22. Psilocina 
23. Resina de maconha 
24. Tetraidrocanabinol (THC) 
25. 3,4-Metilenodioxianfetamina (MDA) 
26. 3,4-Metilenodioximetanfetamina (MDMA) 

 


