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Հարց: Ես ի վերջո պատասխանատու եմ այն նյութերի համար, որ օգտագործում եմ, ներարկում կամ
քսում եմ իմ մարմնին:
Պատասխան: Ճիշտ է
Բացատրություն: Բոլոր մարզիկները պետք է ակտիվ լինեն և տան ցանկացած հարց, որպեսզի նրանք
չվտանգեն իրենց մարզական կարիերան: Եթե հարց ունեք, հարցրեք: Եթե դուք չեք կարող 100%
վստահել բաղադրիչներին կամ չգիտեք նյութի կարգավիճակը, մի՛օգտագործեք այն:

Հարց: Դոպինգ ստուգման ենթակա են միայն օլիմպիական, պարալիմպիկ և աշխարհի
առաջնությունների մասնակից մարզիկները:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Շատ երկրներ և միջազգային ֆեդերացիաներ ունեն հակադոպինգային ծրագրեր։
Սա նշանակում է, որ եթե դուք ազգային հավաքականի անդամ եք, կարող եք թեստավորվել թե՛
մրցումային, թե՛ արտամրցումային ժամանակ՝ ձեր տանը կամ մարզումների վայրում:

Հարց: ՀՀԳ նշանակում է՝ Համաշխարհային Հակադոպինգային Վարչություն, Համաշխարհային
Հակադոպինգային Գործակալություն։
Պատասխան: Համաշխարհային Հակադոպինգային Գործակալություն
Բացատրություն: Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության առաքելությունն է խթանել,
համակարգել և վերահսկել միջազգային մակարդակով սպորտում դոպինգի դեմ պայքարը բոլոր
ձևերով:

Հարց: Եթե դեղը թույլատրվում է օգտագործել իմ երկրում, ես կարող եմ ապահով կերպով օգտագործել
նույն ապրանքանիշը, որը գնվել է արտասահմանում:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Որոշ դեղեր ունեն մի փոքր տարբեր բաղադրիչներ, երբ վաճառվում են տարբեր
երկրներում: Որոշ դեպքերում դրանք կարող են արգելված նյութեր պարունակել: Դուք պետք է ուշադիր
ստուգեք բաղադրամասերը և խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ, եթե վստահ չեք:

Հարց: Առավելագույնը քանի՞ անգամ կարող է մարզիկը անցնել դոպինգ ստուգում։
Պատասխան:
Բացատրություն: Չկա սահմանափակում, թե քանի անգամ մարզիկը կարող է թեստավորվել ամեն
տարի՝ ներառյալ մրցումային, արտամրցումային, պատահական և թիրախային թեստավորումը:

Հարց: Սպորտում արգելված նյութերի կամ մեթոդների հայտնաբերման համար մեզի վերլուծությունը
կարո՞ղ է կատարել անհրաժեշտ սարքավորումներով ՑԱՆԿԱՑԱԾ լաբորատորիա:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Սպորտում արգելված նյութերի կամ մեթոդների հայտնաբերման համար մեզի
վերլուծությունը կատարվում է միայն այն լաբորատորիաներում, որոնք համապատասխանում են ՀՀԳ-
ի բարձր չափանիշներին և ստացել են հավատարմագրված կարգավիճակ:

Հարց: Եթե սննդային հավելումը գնվում է դեղատնից (առանց դեղատոմսի), ապա սպորտում դա
միանշանակ թույլատրված է:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Հավելումներ և/կամ որևէ նյութ ընդունելը ձեր ռիսկն է: Շատ հավելումներ
պարունակում են արգելված նյութեր: Քանի որ հավելումների արտադրությունը կանոնակարգված չէ
շատ երկրներում, կարևոր է լիովին վստահ լինել, որ գիտեք, թե որոնք են բաղադրիչները:
ԻՄԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔԵՐ. եթե այն չափազանց լավ է հնչում ճշմարիտ լինելու համար, հավանաբար
արգելված է: Հավելումներ օգտագործելու այլընտրանքը ձեր սննդակարգն է:
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Հարց: Երբ ես հիվանդ եմ, կարո՞ղ եմ ինձ բուժել ցանկացած դեղով, որն օգնում է ինձ առողջանալ:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Եթե ունեք մրսածություն, գրիպ կամ տենդ, ՄԻ ընդունեք որևէ դեղ կամ նյութ՝ առանց
նախապես համոզվելու, որ այն չի պարունակում արգելված նյութ: Սա կարող է լինել և՛ առանց
դեղատոմսի վաճառվող նյութերը, և՛ ձեր բժշկի նշանակված դեղերը: Հիշեք, որ դրական թեստը
դրական թեստ է:

Հարց: Մարզիչը կամ բժիշկը, ով օգնում կամ խրախուսում է մարզիկին արգելված նյութեր ընդունել,
կարո՞ղ է պատժվել, եթե այդ մարզիկի թեստը ունենա դրական արդյունք:
Պատասխան: Ճիշտ է
Բացատրություն: Մարզիկներին արգելված նյութեր կամ մեթոդներ օգտագործելու խրախուսումը կամ
օգնությունը համարվում է հակադոպինգային կանոնների լուրջ խախտում, և պատժամիջոցներ
կկիրառվեն Համաշխարհային հակադոպինգային օրենսգրքի համաձայն:

Հարց: Դոպինգ ստուգման սպան պետք է մարզիկներին տեղեկացնի, որ նրանք կանցնեն դոպինգ
ստուգում իր ժամանումից մի քանի ժամ առաջ:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Հնարավորության դեպքում թեստավորումը կլինի առանց նախնական ծանուցման:
Սա նշանակում է, որ դոպինգ ստուգման սպան կարող է թեստավորում անցկացնել ցանկացած պահի
և ցանկացած վայրում: Այնուամենայնիվ, ակնկալվում է, որ սպաները օգտագործեն իրենց
հայեցողությունը՝ մարզիկներին ավելորդ անհարմարություններ չպատճառելու համար։

Հարց: Նմուշառումը ավարտվելուց , նմուշը կնքելուց և փաստաթղթերն ստորագրելուց հետո,, նմուշը
բացելու, աղտոտելու կամ այլ կերպ կեղծելու ցանկացած փորձ ակնհայտ կլինի:
Պատասխան: Ճիշտ է
Բացատրություն: Մարզիկը պետք է վստահ լինի, որ իր նմուշը չի կարող կեղծվել: Բացի այդ,
լաբորատորիան նախքան վերլուծությունը կհայտնի նմուշի ամբողջականության վերաբերյալ իր
ունեցած ցանկացած կասկածի մասին:

Հարց: Մարզիկը կարո՞ղ է հրաժարվել դոպինգ ստուգումից, եթե նա չափազանց զբաղված է:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Դոպինգ ստուգումից հրաժարվելը կարող է ունենալ նույն պատիժը, ինչ դրական
թեստը: Եթե մարզիկը հրաժարվում է թեստից, երբ ծանուցվում է, նա պետք է բացատրություն
ներկայացնի մերժման վերաբերյալ համապատասխան ձևաթղթում և հնարավորինս շուտ տեղեկացնի
իր ղեկավար մարմնին:

Հարց: Եթե պահանջվի, իմ մարզիչը կարո՞ղ է ինձ ուղեկցել դոպինգի ստուգման կայան:
Պատասխան: Ճիշտ է
Բացատրություն: Յուրաքանչյուր մարզիկ իրավունք ունի իր ներկայացուցչին ուղեկցել դոպինգ
ստուգման կայան:

Հարց: Ես պետք է օգտագործեմ իմ ընտրած նմուշառման հավաքածուն, նույնիսկ եթե կարծում եմ, որ
այն կեղծ է կամ կեղտոտ տեսք ունի:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Ձեզ պետք է տրվի նմուշառման կնքված հավաքածուի ընտրություն, որոնցից կարող
եք ընտրել: Եթե դուք գոհ չեք ձեր ի սկզբանե ընտրած հավաքածուից, դուք պետք է խնդրեք տրամադրել
ձեզ մեկ ուրիշը։
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Հարց: Ես պետք է իմ բժշկին ասեմ, որ որպես մարզիկ ես ենթարկվում եմ դոպինգ ստուգման և չպետք է
օգտագործեմ արգելված նյութեր:
Պատասխան: Ճիշտ է
Բացատրություն: Կարևոր է, որ ձեր բժիշկն իմանա, որ ձեզ պետք է այլընտրանքային դեղեր տրվեն
առանց արգելված ցանկում ընդգրկված բաղադրիչների: Եթե դա հնարավոր չէ, դուք պետք է
ներկայացնեք հայտ թերապևտիկ օգտագործման բացառության համար (ԹՕԲ) ձեր Միջազգային
ֆեդերացիայի կամ Ազգային հակադոպինգային կազմակերպության միջոցով՝ նախքան դեղն
օգտագործելը: Գոյություն ունեն արտակարգ իրավիճակների հետ կապված ընթացակարգեր, որոնց
մասին ձեր բժիշկը նույնպես պետք է տեղյակ լինի:

Հարց: Եթե դուք չեք կարողանում ապահովել մեզի անհրաժեշտ քանակությունը, ապա ձեզանից
կպահանջվի նաև արյան նմուշ հանձնել:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Եթե չկարողանաք ապահովել մեզի անհրաժեշտ քանակությունը, ձեր մասնակի
նմուշը կկնքվի և կգրանցվի, և երբ պատրաստ լինեք, դուք պետք է լրացուցիչ նմուշներ տրամադրեք,
մինչև ապահովվի անհրաժեշտ մեզի ծավալը:

Հարց: Դուք միշտ կարող եք վերցնել դեղը մեկից, ում վստահում եք, նույնիսկ եթե չգիտեք, թե դեղը ինչ է
պարունակում:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Մարզիկները միշտ պետք է իմանան, թե ինչ դեղեր են ընդունում: Դեղ ընդունելն
առանց իմանալու, թե ինչ է այն պարունակում , կարող է դրական արդյունք տալ և կարող է նաև
վտանգավոր լինել ձեր առողջության համար:

Հարց: Եթե դոպինգ ստուգման սպան գալիս է ձեր տուն՝ արտամրցումային թեստ իրականացնելու
համար, դուք կարող եք մենակ դուրս գալ սենյակից՝ մի բաժակ սուրճ պատրաստելու համար:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է դուրս գալ սենյակից, ասեք դոպինգ ստուգման սպային, որ
ձեզ ուղեկցի: Կարևոր է, որ դուք պաշտպանեք ձեր նմուշի ամբողջականությունը՝ միշտ մնալով դոպինգ
ստուգման սպայի վերահսկողության տակ, մինչև թեստի ավարտը:

Հարց: Եթե ես արդեն այս շաբաթ անցել եմ արտամրցութային թեստ, ապա իմ հաջորդ թեստը կլինի մի
քանի շաբաթ անց:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Դա կարող է լինել ձեր հաջորդ թեստից մի քանի շաբաթ առաջ, կամ կարող է լինել մի
քանի օր, նույնիսկ ժամ: Կարճ ժամանակահատվածում մեկից ավելի դոպինգ ստուգում անցնելը
օգուտներ ունի, քանի որ այն դադարեցնում է խաբեությունները։

Հարց: Եթե դոպինգի ստուգման սպան չունի անձը հաստատող փաստաթուղթ, ես կարող եմ
հրաժարվել թեստավորումից:
Պատասխան: Ճիշտ է
Բացատրություն: Դոպինգ ստուգման սպան պետք է կարողանա ներակայցնել դոպինգ ստուգում
անցկացնելու իրավասությունը, և որ նա պատկանում է նմուշառման լիազոր մարմնին: Եթե նա դա չի
անում, արձանագրեք դա համապատասխան ձևաթղթում, ստորագրեք այն, պահեք ձեր պատճենը և
անմիջապես դիմեք ձեր ֆեդերացիային:

Հարց: Լաբորատորիայում իմ նմուշը ստացող աշխատակիցը գիտի, թե ով եմ ես:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Փաստաթղթերը, որոնք ուղեկցում են ձեր նմուշը լաբորատորիա, չեն բացահայտում
ձեր ինքնությունը: Միակ տեղեկությունը, որը ստանում է լաբորատորիան դա
սպորտ/միջոցառում/սեռ/ֆեդերացիան է և թեստի ամսաթիվը:
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Հարց: Թերապևտիկ օգտագործման բացառության թույլտվությունը (ԹՕԲ)- ը մարզիկներին
հնարավորություն է ընձեռում դիմելու լուրջ հիվանդությունների բուժման համար՝ արգելված նյութի
օգտագործմամբ: ԹՕԲ նշանակում է.
Պատասխան: Թերապևտիկ օգտագործման բացառություն
Բացատրություն: Միջազգային մակարդակի մարզիկները պետք է ներկայացնեն իրենց թերապևտիկ
օգտագործման բացառման (ԹՕԲ) դիմումը իրենց Միջազգային Ֆեդերացիային, իսկ ազգային
մակարդակի մարզիկները պետք է ներկայացնեն իրենց ձևաթղթերը իրենց Ազգային
հակադոպինգային գործակալությանը: ԹՕԲ-երը տրվում են որոշակի դեղաչափով և որոշակի
ժամանակահատվածով որոշակի դեղի համար:

Հարց: Արգելված ցուցակը սահմանում է, թե որ նյութերն ու մեթոդներն են արգելվում մրցումային և
արտամրցումային ժամանակահատվածում։
Պատասխան: Ճիշտ է
Բացատրություն: Արգելված ցուցակը ամեն տարի վերանայվում է միջազգային փորձագետներից
կազմված խմբի կողմից, իսկ թարմացված տարբերակն ուժի մեջ է մտնում յուրաքանչյուր տարվա
հունվարի 1-ից: Բոլոր մարզիկները պետք է տեղյակ լինեն Ցուցակի հետ կապված թարմացված
տեղեկատվությանը, որը հասանելի է ՀՀԳ-ի վեբ կայքում՝ www.wada-ama.org:

Հարց: Նույնիսկ եթե ես վնասվածք ունեմ և չեմ մասնակցում մրցումներին, ես պետք է իմ գտնվելու
վայրի մասին տեղեկությունները ներկայացնեմ համապատասխան մարմիններին, եթե նրանք կարիք
ունենան իրականացնել դոպինգ ստուգում։
Պատասխան: Ճիշտ է
Բացատրություն: Որպես մարզիկ, դուք պետք է ներկայացնեք ձեր գտնվելու վայրի մասին
տեղեկությունները, նույնիսկ եթե չեք մասնակցում մրցումներին վնասվածքի կամ հիվանդության
պատճառով, որպեսզի հակադոպինգային կազմակերպությունը կարողանա գտնել ձեզ ցանկացած
ժամանակ և ցանկացած վայրում:

Հարց: Մրցույթի ժամանակ ես կարող եմ դոպինգ ստուգում անցնել, նույնիսկ եթե չեմ մասնակցել:
Պատասխան: Ճիշտ է
Բացատրություն: Եթե դուք թիմի անդամ եք , դուք կարող եք ընտրվել դոպինգ ստուգման համար՝
անկախ նրանից՝ իրականում մասնակցել եք, թե ոչ:

Հարց: Եթե Ձեր նմուշը ունի դրական արդյունք, ապա դուք իրավունք ունեք՝
Պատասխան: բոլոր վերը նշվածները
Բացատրություն: Համաշխարհային հակադոպինգային օրենսգիրքը նպատակ ունի ապահովել
մարզիկների իրավունքները:

Հարց: Որքա՞ն հաճախ է թարմացվում Արգելված ցուցակը:
Պատասխան: առնվազն տարին մեկ
Բացատրություն: Արգելված ցուցակը ամեն տարի վերանայվում է միջազգային փորձագետներից
կազմված խմբի կողմից, իսկ թարմացված տարբերակն ուժի մեջ է մտնում յուրաքանչյուր տարվա
հունվարի 1-ից: Բոլոր մարզիկները պետք է տեղյակ լինեն Ցուցակի հետ կապված թարմացված
տեղեկատվությանը, որը հասանելի է ՀՀԳ-ի վեբ կայքում՝ www.wada-ama.org:

Հարց: Երբ ինձ ծանուցում են դոպինգ ստուգման համար, պե՞տք է արդյոք անհապաղ ներկայանամ
դոպինգ ստուգման կայան:
Պատասխան: Այո
Բացատրություն: Երբ դոպինգ ստուգման սպան կամ շապերոնը ձեզ ծանուցում է դոպինգ ստուգման
համար ձեր ընտրության մասին, դուք պետք է անհապաղ ներկայանաք դոպինգ ստուգման կայան, եթե
չկան հիմնավոր պատճառներ ուշացման համար: Նույնիսկ ուշացումով, դուք ՊԵՏՔ Է մշտապես մնաք
դոպինգ ստուգման սպայի և/կամ շապերոնի անմիջական դիտարկման ներքո, մինչև դոպինգ
ստուգման ավարտը:
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Հարց: Եթե ինձ արգելեն մրցել իմ մարզաձևում, կարող եմ արդյոք մրցել այլ մարզաձևում։
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Եթե դուք պատժվում եք հակադոպինգային կանոնների խախտման հետևանքով,
դուք չեք կարող մասնակցել որևէ մակարդակի մրցումների կամ հավաքների ՝ ձեր որակազրկման
ժամանակահատվածում:

Հարց: Եթե իմ երկրում թեստը դրական լինի, կարող եմ մրցել մեկ այլ երկրի համար:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Եթե դուք ձեր երկրում կատարել եք հակադոպինգային կանոնների խախտում, ձեր
խախտումը կճանաչվի Համաշխարհային հակադոպինգային օրենսգրքի բոլոր մյուս ստորագրողների
կողմից: Հետևաբար, ձեր որակազրկման ժամանակահատվածում դուք չեք կարողանա մրցել այլ երկրի
համար:

Հարց: Կարո՞ղ է համարվել հակադոպինգային կանոնների խախտում, եթե ես օգտագործում եմ
հավելումներ, որոնք աղտոտված են արգելված նյութով:
Պատասխան: Այո
Բացատրություն: Խիստ պատասխանատվության սկզբունքի համաձայն՝ մարզիկը
պատասխանատու է ցանկացած արգելված նյութի համար, որը հայտնաբերվում է իր նմուշում:
Հակադոպինգային կանոնների պոտենցիալ խախտում տեղի կունենա՝ անկախ նրանից, թե դուք
մտադրվել եք օգտագործել արգելված նյութ թե ոչ: Միշտ զգույշ եղեք ցանկացած նյութի, սննդի
(հատկապես որոշ երկրներում մսի) կամ հավելումների հետ, որոնք օգտագործում եք:

Հարց: Ո՞վ է հաստատում կամ մերժում ԹՕԲ դիմումը, որը թույլ է տալիս Ձեզ արգելված նյութ
օգտագործել բժշկական անհրաժեշտության համար։
Պատասխան: Բժշկական փորձագետների հանձնաժողով
Բացատրություն: ԹՕԲ-ի ձեր համապատասխան հակադոպինգային կազմակերպությանը
(միջազգային ֆեդերացիա կամ ազգային հակադոպինգային գործակալություն և/կամ խոշոր
իրադարձությունների կազկոմիտեները, որտեղ կիրառելի է) ներկայացնելուց հետո, ձեր Հայտը
պատշաճ կերպով կքննարկվի անկախ բժիշկների խմբի կողմից, որը կոչվում է ԹՕԲ հանձնաժողով:
Միջազգային ֆեդերացիաները, ազգային հակադոպինգային գործակալությունները և խոշոր
իրադարձությունների կազկոմիտեները, իրենց ԹՕԲ հանձնաժողովի միջոցով, պատասխանատու են
ձեր Հայտ բավարարելու կամ մերժելու համար:

Հարց: Եթե ես ուզում եմ հարգել սպորտի ոգին և լինել լավագույն մարզիկ, ես պետք է.
Պատասխան: Վերը նշվածներից ոչ մեկը
Բացատրություն: Աշխատասիրությունը, նվիրվածությունը և անհաջողություններից սովորելը կարևոր
են լավագույն մարզիկ դառնալու համար: Այնուամենայնիվ, ամեն գնով հաղթելը, առանց առողջության,
ընկերների կամ կանոնների հարգանքի, հակասում է սպորտի ոգուն:

Հարց: Դոպինգ օգտագործող մարզիկները խախտում են յուրաքանչյուր մարզիկի՝ մաքուր սպորտում
հանդես գալու իրավունքը:
Պատասխան: Ճիշտ է
Բացատրություն: Երբ մարզիկը խաբում է, իրենք իրենց դուրս են հանում խաղից, դադարում են մրցել
սպորտային ոգով, և այլեւս արդար մրցապայքար չկա։ Նաև հակադոպինգային կանոնները խախտելը
նույնն է, ինչ մրցումների կանոնները խախտելը, քանի որ բոլոր մարզիկները ընդունում են որպես
արդար մասնակցության և մրցելու պայմանը։

Հարց: Ո՞վ է իրավասու իրականացնել արյան նմուշառում:
Պատասխան: Որակավորված արյան նմուշառման սպա
Բացատրություն: Արյան նմուշառման սպան որակավորված է և լիազորված է հակադոպինգային
կազմակերպության կողմից մարզիկի արյան նմուշառում իրականացնելու համար:
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Հարց: Դոպինգ ստուգումից հետո (արյուն և/կամ մեզ), որքա՞ն ժամանակ կարող է նմուշը պահվել և
ինչքան ժամանակ անց կպահանջվի նորից անցնել դոպինգ ստուգում:
Պատասխան: 10 տարի
Բացատրություն: Բոլոր Նմուշները կարող են պահվել մինչև տասը տարի և այս
ժամանակահատվածում ցանկացած ժամանակ նորից վերլուծվել, ինչը նշանակում է, որ ավելի ուշ
կարող են հայտնաբերվել նախկինում չհայտնաբերված նյութեր, իսկ մարզիկները կարող են պատժվել
և նրանց արդյունքները որակազրկվել սկզբնական փորձարկման ամսաթվից շատ ավելի շուտ:

Հարց: Դրական թեստը միակ պատճառն է, որ կարող է մարզիկին որակազրկել:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Մարզիկի նմուշում արգելված նյութի առկայությունը հակադոպինգային կանոնների
11 խախտումներից միայն մեկն է: Դոպինգ ստուգումից հրաժարվելը կամ չներկայանալը, արգելված
նյութի տիրապետումը, մեղսակցությունը, և այլն նույնպես խախտումներ են, որոնց համար մարզիկը
կարող է պատժվել:

Հարց: Ես կարող եմ պատժվել մարզչի, բժշկի կամ նման այլ աջակցող անձնակազմի հետ շփվելու
համար, ովքեր գտնվում են հակադոպինգային կանոնների խախտման պատճառով որակազրկման
ժամանակահատվածում:
Պատասխան: Ճիշտ է
Բացատրություն: Որակազրկված անձանց հետ առնչությունը հակադոպինգային կանոնների
խախտում է, որի համար մարզիկները կարող են պատժվել:

Հարց: Եթե ես գիտեմ, որ հավելումը անցել է որակի վերահսկման գործընթաց, կարող եմ երաշխավորել,
որ այն չի պարունակում արգելված ցանկի որևէ նյութ:
Պատասխան: Սխալ է
Բացատրություն: Անհնար է երաշխավորել, որ հավելումները զերծ են արգելված նյութերից, քանի որ այս
ոլորտը կանոնակարգված չէ: Ոչ մի կազմակերպություն չի կարող երաշխավորել որևէ սննդային
հավելումների կամ դրա պարունակության անվտանգությունը: Հավասարակշռված սննդակարգը
մարզական կատարողականությունը բարելավելու լավագույն միջոցն է:
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