3.3. Retragerea unui atlet din activitatea competițională
1.

Orice atlet care dorește să se retragă din activitatea competițională/sportivă este obligat să transmită federaţiei o declarație pe proprie
răspundere, din care să reiasă data de la care se retrage și motivul retragerii. În cazul în care atletul omite să menționeze în cuprinsul
declarației de retragere data de la care dorește să înceteze activitatea sportivă, se consideră dată de retragere data înregistrării declarației
la F.R.A.. Înregistrarea declarației de retragere din activitatea competițională/sportivă la F.R.A. conduce la anularea carnetului de
legitimare, atletul nemaiavând drept de participare la nicio competiție internă și/sau internaţională. Simpla declarație verbală de retragere
sau neparticiparea, fără motive temenice, la activitatea de pregătire și la cea competițională nu poate fi asimilată cu o retragere din
activitatea sportivă, atletul continuând să aibă același obligații ce decurg din calitatea de sportiv, inclusiv obligația de a se supune
controalelor doping. Un atlet care se sustrage sau refuză să se supună unui control doping pe motiv ca s-a retras sau a decis să nu
participe la competiţii din diferite motive, fără să fi depus declarația de renunțare la F.R.A., comite o încălcare a regulilor antidoping
conform legislației naționale anti-doping.

2.

Atleţii care au fost incluși în clasamentul pe probe al primilor 50 de atleţi, alcătuit de I.A.A.F. și/sau E.A. SUNT OBLIGAȚI SĂ
COMPLETEZE “FORMULARUL DE RETRAGERE” (anexat mai jos) asumându-și în același timp obligațiile ce decurg din
recomandările acestui formular. Acest atlet nu mai poate relua competiţiile decât după ce a dat la I.A.A.F. un preaviz de 12 luni, pe
formularul stabilit, despre intenția sa de a se reîntoarce la competiție și de a fi disponibil pentru controale doping din afara competiţiilor
din această perioadă, furnizand informații asupra localizării sale. Un atlet care se sustrage sau refuză să se supună unui control doping pe
motiv că s-a retras sau a decis să nu participe la competiţii din diferite motive, fără să fi anunțat I.A.A.F., comite o încălcare a regulilor
antidoping conform regulii I.A.A.F. 32.2 lit. C) – “refuzul sau neprezentarea fără justificare la un control doping în urma convocării unui
responsabil oficial sau în alt mod pentru a evita controlul doping”.

