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Otázka : Jsem absolutně odpovědný za vše, co se dostane do mého těla. Nezáleží na tom, zda spolknutím, aplikováním
injekce či jinak.
Odpověď : Správně
Vysvětlení: Všichni sportovci musí vyvíjet aktivitu a ptát se, pokud si nejsou jisti, zda by látka nemohla ohrozit jejich
sportovní kariéru. Pokud máte otázku, POLOŽTE JI! Pokud si nejste na 100 % jistí složením látky nebo neznáte její status
- NEBERTE JI.

Otázka : Pouze sportovci startující na olympijských hrách, paralympijských hrách nebo světových šampionátech podstupují
dopingové kontroly.
Odpověď : Špatně
Vysvětlení:

Otázka : WADA je zkratkou: Světová antidopingová správa nebo Světová antidopingová agentura?
Odpověď : Světová antidopingová agentura
Vysvětlení: Cílem Světové antidopingové agentury (WADA) je propagovat, koordinovat a monitorovat na mezinárodní
úrovni boj proti dopingu ve sportu.

Otázka : Pokud je v zemi, ve které bydlím, povoleno užívat určitý lék či preparát, mohu stejný lék prodávaný v cizině rovněž
bezpečně použít.
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Některé léky či preparáty mohou mít v různých zemích mírně odlišné složení.

Otázka : Kolikrát může být sportovec maximálně testován v průběhu jednoho roku?
a. 2
b. 5
c. 20
d. Počet dopingových kontrol není omezen.

Odpověď : d. Počet dopingových kontrol není omezen.
Vysvětlení: Neexistuje limit počtu soutěžních i mimosoutěžních, cílených i náhodných dopingových kontrol, které musí
sportovec ročně absolvovat.

Otázka : Analýza moči ke zjištění zakázaných látek či metod ve sportu může být provedena jakoukoliv laboratoří, která má
potřebné vybavení.
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Analýza moči ke zjištění zakázaných látek či metod ve sportu může být provedena pouze v těch laboratořích,
které odpovídají vysokým standardům WADA a jsou akreditovány jako dopingová laboratoř.

Otázka : Pokud si sportovec zakoupí výživový doplněk v lékárně (na přepážce), může si být absolutně jist, že je ve sportu
povolen.
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Používání preparátu či léku podstupuje sportovec na své vlastní riziko. Řada doplňků výživy obsahuje
zakázané látky z hlediska dopingu. jelikož výroba těchto látek není v mnoha zemích regulována, musíte si pečlivě prověřit,
že opravdu víte, co produkt obsahuje. CHYTRÁ POMŮCKA: Pokud jsou inzerované účinky suplementu až příliš vynikající
- pravděpodobně obsahuje zakázanou látku. Alternativou k užívání doplňků výživy je přizpůsobit si nutriční program.

Otázka : Pokud je sportovec nemocný, je omluven z používání jakékoliv léku, který mu pomůže se uzdravit!
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Pokud jste nastydlý, máte chřipku nebo sennou rýmu NEBERTE žádné léky nebo látky, aniž byste si nejdříve
překontrolovali, že neobsahuje zakázané látky. Platí to jak pro léky zakoupené v lékárně, tak pro léky na předpis.
Pamatujte na to, že pozitivní test zůstane pozitivním testem.
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Otázka : Trenér nebo doktor, který asistuje nebo podporuje sportovce v používání zakázaných látek může být potrestán,
pokud je sportovcův vzorek pozitivní!
Odpověď : Správně
Vysvětlení: Podporování nebo asistence při používání zakázaných látek nebo metod je považováno za vážné porušení
antidopingových pravidel a sankce je nařízena dle pravidel popsaných ve Světovém antidopingovém kodexu.

Otázka : Dopingoví komisaři musí sportovce upozornit na test několik hodin před jejich příjezdem.
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Pokud to podmínky dovolí, kontrola se uskuteční bez předchozího upozornění. To znamená, že dopingoví
komisaři mohou vyzvat sportovce k testování kdykoliv a kdekoliv. Přesto se od dopingových komisařů očekává taktnost
tak, aby nezpůsobili sportovcům nadbytečné obtíže.

Otázka : Pokud je vzorek odebrán a zapečetěn, formulář je dokončen a podepsán, jakýkoliv pokus o otevření, kontaminování
či jiné manipulování se vzorky bude očividně zřejmý!
Odpověď : Správně
Vysvětlení: Sportovec by měl být klidný, že s jeho vzorkem nemůže být manipulováno. Navíc laboratoř hlásí každé
podezření ohledně neporušenosti vzorku ještě před jeho analýzou.

Otázka : Sportovec může odmítnout podstoupit dopingovou kontrolu, pokud je příliš zaneprázdněný!
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Odmítnutí podstoupit dopingovou kontrolu může mít za následek stejný trest jako pozitivní test. Pokud
sportovec odmítne podstoupit test, když byl vyzván, musí své odmítnutí vysvětlit na speciálním formuláři (Notification
Form) a informovat o tom co nejrychleji nadřízené orgány.

Otázka : Pokud si to sportovec vyžádá, může ho jeho trenér doprovodit do místnosti dopingové kontroly.
Odpověď : Správně
Vysvětlení: Každý sportovec má právo nechat se doprovodit jím vybranou osobou do místnosti dopingové kontroly.

Otázka : Sportovec musí použít odběrovou soupravu, kterou si vybral, přestože si myslí, že s ní bylo nějakým způsobem
manipulováno nebo že vypadá znečištěné... Již si nemůže vyžádat jinou.
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Mělo by vám být poskytnuto několik zapečetěných souprav na výběr. Pokud nejste spokojen se soupravou,
kterou jste si původně vybral, měl byste si říci o novou a vaši žádosti bude vyhověno.

Otázka : Sportovec by měl oznámit svému doktorovi, že je sportovcem, a proto může být vyzván k dopingové kontrole a
nesmí užívat zakázané látky.
Odpověď : Správně
Vysvětlení: Je důležité, aby váš doktor věděl, že vám musí předepisovat pouze alternativy k lékům zahrnutým na
seznamu zakázaných léků. Pokud to není možné, musíte požádat o terapeutickou výjimku (TV) příslušnou mezinárodní
nebo národní federaci či národní antidopingovou organizaci. Požádat o výjimku musíte ještě předtím, než začnete lék
užívat. Váš doktor by však měl být upozorněn, že tento postup je pouze pro nutné případy.

Otázka : Pokud sportovec není schopen poskytnout požadované množství moči, bude požádán o krevní test pro doplnění
testu moči.
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Pokud nejste schopen poskytnout požadované množství moči, váš neúplný vzorek bude zapečetěn a
zaznamenán, dokud nebudete schopen vzorek doplnit do požadovaného množství.

Otázka : Je v pořádku vzít si lék od osoby, které sportovec věří, přestože neví, co daný lék obsahuje.
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Sportovec by vždy měl vědět, co se dostává do jeho těla. Používání léků bez toho, aniž byste věděli, co
obsahují, může vést k pozitivnímu dopingovému testu a rovněž může být nebezpečné pro vaše zdraví.
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Otázka : Pokud přijde ke sportovci domů komisař na mimosoutěžní test, může sám opustit pokoj, aby si například udělal
hrnek čaje nebo si odešel něco vyřídit.
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Je důležité chránit věrohodnost vzorku tím, že zůstanete neustále pod dohledem dopingového komisaře,
dokud není test dokončen. Pokud potřebujete opustit pokoj, řekněte to komisaři a on vás doprovodí.

Otázka : Pokud sportovec minulý týden podstoupil mimosoutěžní test, bude trvat několik týdnů, než bude požádán o další?
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Může to trvat několik týdnů než proběhne další test, ale rovněž to může být jen několik dní či dokonce hodin.
Výhodou testů krátce po sobě je, že zabraňuje podvádění ve chvíli, kdy je "bezpečné" podvádět.

Otázka : Pokud dopingový komisař nemá identifikační průkaz, může sportovec odmítnout testování?
Odpověď : Správně
Vysvětlení: Dopingový komisař musí být schopen prokázat, že má právo testovat a že náleží k autorizované organizaci.
Pokud tak neučiní, vysvětlete to na speciálním formuláři (Notification Form), podepište to, nechte si kopii a okamžitě
kontaktujte vaší federaci.

Otázka : Osoba, která v laboratoři dostane k testování sportovcův vzorek, ví, komu patří?
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Dokumenty, které jsou spolu se vzorkem do laboratoře odeslány, neobsahují žádné osobní údaje. Jediné
informace, které laboratoř dostane, jsou sport/ akce/ pohlaví/ federace a datum testu.

Otázka : TUE program poskytuje sportovcům možnost léčit závažné zdravotní problémy za použití zakázané látky. TUE bude
udělena pouze v případě, že nezpůsobí závažný zdravotní problém, nezvýší výkonnost a není zde možno použít jinou alternativní
látku nebo metodu. TUE znamená:
Odpověď : a. Therapeutic Use Exemption (Terapeutická výjimka)
Vysvětlení: Sportovci soutěžící na mezinárodní úrovni mají požádat o terapeutickou výjimku (TUE) u mezinárodní
federace, sportovci soutežící na národní úrodni by tak měli učinit u národního antidopingového výboru. TUE jsou
udělovány na specifické léky s určeným dávkováním a na určitou dobu.

Otázka : Seznam zakázaných látek určuje, které látky jsou zakázané při soutěži a mimo soutěž
Odpověď : Správně
Vysvětlení: Seznam zakázaných látek každý rok obnovuje rada mezinárodních expertů a inovovaná verze vstupuje v
platnost k 1. lednu každého roku. Všichni sportovci by se měli ujistit, že mají nejnovejší informace, které jsou rovnež k
dispozici na webových stránkách WADA - www.wada-ama.org

Otázka : I když je sportovec zraněný a nezávodí, musí stále obnovovat svá místa pobytu pro monitorovací systém pro případ,
že by byl vybrán na dopingovou kontrolu.
Odpověď : Správně
Vysvětlení: Jako sportovec musíte stále obnovovat svá místa pobytu pro monitorovací systém i v případě, že nezávodíte
kvůli zranění nebo nemoci tak, aby vás antidopingové organizace mohly kdykoliv a kdekoliv nalézt.

Otázka : Sportovec může být testován při soutěži, i když nezávodí.
Odpověď : Správně
Vysvětlení: Pokud je součástí týmu, může být zahrnut ve výběru pro dopingovou kontrolu, ať už závodí nebo ne.
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Otázka : Pokud je sportovcův vzorek pozitivní, má právo:
a. požádat si o analýzu B vzorku
b. zúčastnit se nebo se nechat zastoupit při otevírání a analýze B vzorku
c. vyžádat si kopie dokumentace
d. na vše výše zmíněné

Odpověď : d. na vše výše zmíněné
Vysvětlení: Světový antidopingový kodex zajišťuje, že práva sportovců jsou respektována.

Otázka : Jak často se aktualizuje Seznam zakázaných látek?
a. jednou měsíčně.
b. jednou ročně.
c. před každými olympijskými a paralympijskými hrami
d. nikdy se neaktualizuje

Odpověď : b. jednou ročně.
Vysvětlení: Seznam zakázaných látek se vydává každoročně a vstupuje v platnost k 1. lednu. Všichni sportovci by se
měli ujistit, že mají nejaktuálnější informace, které jsou rovněž k dispozici na webové stránce WADA – www.wada-ama.org.

Otázka : Pokud jsem vyzván k dopingové kontrole, musím se okamžitě dostavit do místnosti dopingové kontroly?
a. Ano
b. Ne – Mám jednu hodinu
c. Mohu se dostavit až když jsem připravený
d. Ne – mám 24 hodin

Odpověď : a. Ano
Vysvětlení: Pokud vám dopingový komisař (DCO) nebo chaperon předá výzvu, že jste byli vybráni k dopingové kontrole,
musíte se ihned dostavit do místnosti dopingové kontroly, pokud neexistují oprávněné důvody pro zpoždění. I když se
můžete opozdit, MUSÍTE být neustále pod přímým dohledem DCO a/nebo Chaperona až do okamžiku poskytnutí vzorku.

Otázka : Pokud mám zakázánou účast na soutěžích v mém sportu, mohu soutěžit v jiném sportu.
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Pokud jste následkem porušení antidingových pravidel (ADRV) obdrželi sankci, nemůžete se během doby
zákazu činnosti účastnit soutěží nebo aktivit na žádné úrovni sportu.

Otázka : Pokud mám ve své zemi pozitivní test, mohu soutěžit za jinou zemi.
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Pokud jste ve vaší zemi porušili antidopingové pravidlo (ADRV), Váš záznam o ADRV budou uznávat všichni
signatáři Světového antidopingovéoh kodexu. Proto během doby zákazu činnosti nemůžete soutěžit pro jinou zemi.

Otázka : Pokud požiju výživový doplněk kontaminovaný zakázanou látkou, mohu být obviněn z porušení jsem antidopingové
pravidla?
Odpověď : Ano
Vysvětlení: Na základě principu striktní odpovědnosti je sportovec odpovědný za jakoukoliv zakázanou látku, která se
najde v jeho těle. Potenciální porušení antidopingových pravidel (ADRV) nastane nezávisle na tom, zda jste zamýšleli
použít zakázanou látku nebo na úrovni vaší opatrnosti! Dávejte vždy pozor na konzumaci jakékoliv látky, jídla (především
masa v některých zemích), nebo výživových doplňků.
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Otázka : Kdo určí, zda byla žádost o udělení terapeutické výjimky (TV), která umožňuje používat zakázanou látku pro
terapeutické účely, přijata nebo odmítnuta?

a. Komise sportovců
b. Skupina odborníků pracující pro národní/mezinárodní sportovní federaci
c. Komise lékařských odborníků
d. Prezident mezinárodní sportovní federace

Odpověď : c. Komise lékařských odborníků
Vysvětlení: Po odeslání žádosti o TV příslušné antidopingové organizaci (MF nebo NADO a/nebo popřípadě
organizátorovi významné akce), se žádostí bude zabývat příslušná komise nezávislých doktorů, která se nazývá Komise
pro terapeutické výjimky (KTV). MF, NADO a MEO jsou pak odpovědné prostřednictvím svých KTV za udělení TV nebo
zamítnutí žádosti.

Otázka : Pokud chci respektovat svůj sport a být nejlepším sportovcem jakým mohu být, musím:
a. Uznat, že nejdůležitější je výhra.
b. Udělat vše pro to, abych měl výhodu.
c. Vědět, že neúspěch znamená, že jsem udělal něco špatně.
d. Žádné z výše uvedených

Odpověď : d. Žádné z výše uvedených
Vysvětlení: Tvrdá práce, obětavost a poučení se z nezdarů jsou nezbytné pro to, abyste se stali nejlepším sportovcem.
Avšak vítězství za každou cenu bez ohledu na zdraví, další soutěžící nebo pravidla je proti duchu sportu.

Otázka : Sportovci, kteří dopují podvádí právo každého sportovce soutěžit v čistém sportu.
Odpověď : Správně
Vysvětlení: Pokud sportovec podvádí, sám se vyřadí ze hry, ukončí soutěžení v duchu sportu a již nejde o spravedlivou
soutěž. Porušení antidopingových pravidel je stejné jako porušení soutěžních pravidel, což všichni sportovci považují za
podmínku spravedlivého soutěžení.

Otázka : Kdo je oprávněn provádět odběr vzorků krve?
a. Kvalifikovaný komisař pro odběr krve (BCO)
b. Kvalifikovaný dopingový komisař (DCO)
c. Kvalifikovaný chaperon
d. Vše výše uvedené

Odpověď : a. Kvalifikovaný komisař pro odběr krve (BCO)
Vysvětlení: Komisař pro odběr krve (BCO) je osoba, která je kvalifikována a pověřena antidopingovou organizací (ADO)
k odběru vzorku krve od sportovce.

Otázka : Jak dlouho po poskytnutí se může skladovat a znovu analyzovat vzorek (moči a/nebo krve)?
a. Doba neurčitá
b. 10 let
c. 2 roky
d. Nemůže se skladovat

Odpověď : b. 10 let
Vysvětlení: Všechny vzorky se mohou skladovat až deset let a během této doby kdykoliv znou analyzovat, což znamená,
že látky, které dříve nebyly detekovány mohou být detekovány později a sportovci mohou být sankcionováni a jejich
výsledky anulovány i dlouho po původním datu testování.

Otázka : Pozitivní test je jediný způsob jak může být sportovec sankcionován.
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Přítomnost zakázané látky ve vzorku sportovce znamená pouze 1 z 11 porušení antidopingového pravidla
(ADRV). Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku, držení zakázané látky, spolupachatelství nebo zakázané
spolčování jsou některé z ADRV, za které může sportovec obdržet sankci.
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Otázka : Mohu být sankcionován pro spolčení se s trenérem, doktorem nebo jiným doprovodným personálem sportovce,
který má zákaz činnosti z důvodu porušení antidopingového pravidla (ADRV).
Odpověď : Správně
Vysvětlení: Zakázané spolčování znamená porušení antidopingového pravidla (ADRV), za které mohou sportovci obdržet
sankci.

Otázka : Pokud vím, že byl výživový doplněk podroben kontrole kvality, mohu si být jistý že neobsahuje žádnou látku ze
seznamu zakázaných látek.
Odpověď : Špatně
Vysvětlení: Není žádný způsob jak zaručit, že doplňky neobsahují zakázané látky, jelikož tento průmysl se nereguluje.
Žádná organizace nemůže zaručit bezpečnost jakéhokoliv výživového doplňku nebo jeho obsahu. Příjem vyvážené stravy
z přírodních potravin je nejlepším způsobem, jak zlepšit sportovní výkonnost.
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