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សំណួរសំណួរ: េតលទផលចុងេ យខំុ តវែតទទួលខុស តវ ំងអស់នូវអីៗដូច េលប ំ ក់ ំឬក៏ ប ំេ េល ង យរបស់ខំុែដរឬេទ ?
េឆយេឆយ: តឹម តវ
រពន ល់រពន ល់: កី ករ ក់ៗ តវែតសួរ ំនូវ គប់សំនួរ ំងអស់សីអំពី រ តុ ម ត់។េធដូេចះ នឹងមិន ចបង និភ័យដល់ រ រកី េយងេឡយ។

បសិនេបអក នទំនុកទុកចិត១០០%េទអក តវែតសួ ំ េតេ គ ងផ ំកុង រឬកុងឱសថែដលខួនយកមកេ ប ស់េនះ នផលប៉ះ ល់ែដរឬេទ? េបមិន កដអំពី រ តុ ម ត់េទសូមកំុេ ប ស់
និងយក មកទទួល នអី។

សំណួរសំណួរ: េតកី ករ ំងអស់ែដល នចូលរមួ រ បកួតកុងកី អូ ពិំក ៉ ៉ ពិំកនិង េជងឯកពិភពេ ក គឺ ំ ច់ តវែត តតពិនិត រក រ តុដូពីងឬ?
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: មប បេទសសនីមួយៗហព័នកី តិនិងសហព័នកី អនរ តិ េ ចនែតងែត នេធកមវធីិ ប ំង រ តុដូពីង។

ដូេចះ នន័យ េបេយង ែផកមួយរបស់ កមជំេរ ស តិគឺេយង ចេធេតស កល ងកុងអំឡុង រ បកួតឬ ងេ រ បកួត ន គប់េពល។
េហយេយងក៍ ចេធ នែដរេ ផះរបស់អកឬេ កែនងហឹក ត់របស់អកេ យមិន ំ ច់េធែតកុង រ បកួតកី អូ ពិំក ៉ ៉ ពិំកនិងេជងឯកពិភពេ កេ ះេឡយ។

សំណួរសំណួរ: េតWADA ឈរ តំ ងៈរដ ល ប ំង រ តុដូពីងពិភពេ កឬទី ក់ រ ប ំង រ តុដូពីងពិភពេ ក ?
េឆយេឆយ:
រពន ល់រពន ល់:

េបសកកមរបស់ទី ក់ល ប ំង រ តុដូពីងពិភពេ កWADAគឺ តវ នផ ពផ យ ទី ក់ រស មបស មលក មិតអនរ តិកុង រ បយុទ ប ំង រ តុដូពីងពិភពេ កេ កុង គប់ទ មង់វស័ិយកី ំងអស់។

សំណួរសំណួរ:
បសិនេប រេ យ ំ នល តឹម តវេ កុង បេទសខំុក៍ ចេ ប ស់ ំេផ ងៗេទ ត នេ ះដូច ែដលខំុ នទិញមកពីប បេទស យកមកេ ប ស់េត ំ ំងអស់េ ះ នសុវតិ ពដល់ខួនខំុែដរឬេទ?
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: ំខះគឺ ន ពខុស តិចតួចេ េល តុផ ំរបស់ ដូេចះ ំែដល ំចូលពីប បេទស មិន កដ ន តុផ ំដូច េ ះេទ ។

កុងករណីខះប ំងេនះ ច រ តុែដល តវ ន ម ត់ផងែដរ។អក តវែត តតពិនិត រកេមលពី តុផ ំរបស់ េ យ បង បយ័តបំផុតនិងែសងរកដំបូ នពីេវជបណិត បសិនេបអកមិន កដេទេ ះ។

សំណួរសំណួរ: េត នេពល េ ចនដងេដម ីេធេតសដូពីងេលកី ករ ប ំ ំ នែដរឬេទ? a. 2ដង b. 5ដង c. 20ដង d. មិនកំណត់
េឆយេឆយ: មិនកំណត់
រពន ល់រពន ល់: គឺ ន រកំណត់េ េលចំនួនដងនិងេពលេវ ចំេ ះកី ករ ក់ៗ នេទ។ រេធេតស ប ំ ំរមួ ំងេ កុង រ បកួត ឬេ េ រ បកួត ន គប់េពលេវ ។

េហយេយងក៍ ចេធ នេ យចុចចំេ ះកី ករ ក់ៗឬេធេតសេ យ រ ៉ ន់ នក៍ នែដរ។

សំណួរសំណួរ: េត រេធវ ិ គទឹកេ មេដម ីែសងរក រ តុ ម ត់េ កុងវស័ិយកី គឺ ចេធេ នែតេ មមនីរពិេ ធន៍ ែដល នស រះបរ ិ សំ ន់ៗែមនែដរឬេទ?
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: រវ ិ គេ េលទឹកេ មេដម ីែសងរក រ តុ ម ត់េ មវធីិ សេផ ងៗេ កុងវស័ិយកី េធេ ន គប់មនីរពិេ ធន៍ ំង យ ែដល នលទ ពវ ិ គ េ យ ក់ រ WADA
នទទួល ល់ពីគុណ ព និង ចយក រ ន។

សំណួរសំណួរ: េត បេភទ របំប៉នែដល នទិញមកពីឪសថ ន  តវ នេគអនុ តិេ យេ ប ស់េ កុងវស័ិយកី ែដរឬេទ?
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: េបេយងទទួលយក ររបូតម ឬក៏ រ តុ មួយមកទទួល នេ យមិន ល់ពី តុផ ំរបស់ ច ស់ ស់េទគឺ នន័យ អក បថុយនិងេ ះ ក់ចំេ ះខួនឯងេពកេហយ។

េ គ ង រែដលេយង នបរេិ គ េ ចន នផុកនូវ រ តុ ម ត់។
េ យ រែតឧស ហកមេ គ ងបរេិ គឧបេ គ ំងេ ះមិន នេ រព មបទ នច ប់សង់ រអនរៈ តិ តឹម តវេលសពីេនះេ េទ តអក តវែតដឹងេ យ នច ស់ េត ន រ តុអីខះេ ងកុងផលិតផល ំងេ ះ។
េដម ីេគចផុតពី រ តុ ម ត់ អក តវែតទទួលយកនូវកមវធីិរបប របំប៉នរបស់អកមកបរេិ គេទបល។

សំណួរសំណួរ: េ េពលែដលខំុ នជមឺេតខំុ ចរក ំទី េផ ងេទ តមកេ ប ស់េដម ីេ យខួនខំុ ប់ សះេស យ នែដរឬេទ?
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: បសិនេបអក គន យ ឬ កនេ ធន់ធរក៍េ យអកមិន តវទទួលយក រឲ ំ ំង យ ែដលពំុច ស់ ស់េ ះេឡយ េ ះបី ពំុ ន រ តុ ម ត់ ក៍េ យ

រមួ ំង រឲ ំពីេវជបណិតរបស់អកផងែដរ។ចូរអកចង ំ ល េតសវជិ នគឺអក តវែតទទួល ល់នូវលទផលវជិ នេនះេហយ។

សំណួរសំណួរ: គបងឹកឬេវជបណិតជួយសេ ះេបពួក ត់ នជួយជំរញុនិងេលកទឹកចិត េ យកី ករ ក់ ទទួលយកនូវ រ តុ ម ត់មួយេតកី ករនឹងទទួលេ ស
ទណែដរឬេទ បសិនេប រេធេតសេ រកេឃញ ន ពវជិ ន?
េឆយេឆយ: តឹម តវ
រពន ល់រពន ល់: រជំរញុនិងេលកទឹកចិត ឬ រជួយកី ករ ក់េដម ីេ យេ ប ស់ រ តុ ម ត់ េ មវធីិ ស◌េផ ងៗ តវ នសេ មច  ររេំ ភបំ នមួយដ៏ធន់ធររបស់ច ប់ដូពីង

និងស ប័នមួយេ មេលខកូដរបស់ រ ប ំង រ តុដូពីងពិភពេ ក ។

សំណួរសំណួរ: ម ន◌ី តតពិនិត ដូពីង ំ ច់ តវែតជំ បកី ករ មុនពីរបីេ ៉ ង ពួកេគ នឹង តវេធេតសដូពីងមុន រមកដល់របស់ពួកេគែដរឬេទ?
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: េ ះ ៉ង ក៍េ យ រេធេតសមិន តវ នផល់ដំណឹងមុនពីរឬបីេ ៉ ងមុន ច់ ត នន័យ ម ន◌ី តតពិនិត ដូពីង (DCOs)
ចដឹក ំ រេធេតសេ គប់ទីកែនងនិង គប់េពលេវ ំងអស់។ េ ះបី ៉ង ក៏េ យ (DCOs)មិន ំ ច់ មួយកុង រសន មួយកី ករេឡយ។

សំណួរសំណួរ: េ េពលែដល គំរសំូ ក( Sample ) តវ ន បមូល របំេពញ ក ស ម តវ នប ប់សព គប់េហយគំរសំូ កេនះ តវ ន ន រឆងេមេ គ ន រខូច ត
ឬរះុេរ េបកគ មបដប មួយ នេទ។
េឆយេឆយ: តឹម តវ
រពន ល់រពន ល់: អតពលិក ក់ៗគួរែត នទំនុកចិត  គំរសំូ ក ( Sample ) របស់ពួកេគមិន ច តវ នេធេ យខូច ត ច់ ត។

េលសពីេនះេ េទ តមនីរពិេ ធន៍នឹង យ រណ៍ពី រសង ័យ មួយែដល ន ពមិន ប កតីមុនេពលេធ រវ ិ គ។

សំណួរសំណួរ: េតអតពលិក ចេធ របដិេសធមិនឲ តតពិនិត រ តុដូពិង នែដរឬេទ បសិនេបពួកេគកំពុងែត ប់រវល់កុង រហឹក ត់ឬកុង រ បគួត?
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: របដិេសធមិនសហ រចូលរមួកុង រ តតពិនិត រ តុដូពីងគឺ ចទទួលេ សទណដូច និង រេធេតសរកេឃញលទផលវជិ នផងែដរ។ េបសិន អតពលិកមួយ

បដិេសធមិនទទួលយក រេធេតសមួយេ េពលែដល នជូនដំណឹង អតពលិកេ ះ តវែត
សរេសរ យលកអក រផល់ រពន ល់ស ប់ របដិេសធមួយេ េល ក ជូនដំណឹងឲ ន ប់េ ដល់អង ព គប់ គងរបស់ខួន។

សំណួរសំណួរ: េ េពលែដល នេសរសំុេដម ី តតពិនិត ដូពីង េត គបងឹករបស់ខំុ ចអមដំេណ រ ខំុេ នីយ៍ តតពិនិត Doping នែដរឬេទ?
េឆយេឆយ: តឹម តវ
រពន ល់រពន ល់: អតពលិក គប់របូ នសិទិ នតំ ងអមដំេណ រពួកេគេ ន់ នីយ៍ប ដូពីង ន គប់េពលេបពួកេគ តវ រ។

សំណួរសំណួរ: ខំុ នេ ប ស់ស រៈៃន រ បមូល គំរសំូ ក (Sample) ែដលខំុ នេ ជសេរ ស។ សូម ីែតខំុេមលេឃញ បែហល តវ ន ខូច ត ឬ េមលេ កខក់ក៏េ យ
ក៍ខំុមិន ចេសសំុមួយេផ ងេទ ត នេទ ។
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: អកគួរែត តវ នផល់ជេ មសនូវស រៈបរ ិ ស ប់ បមូលគំរសំូ ក (Sample) ែដលបិទជិតនិងល តឹម តវេដម ីកយេ េ ប ស់។

បសិនេបអកមិនសប យចិតអំពីឧបករណ៍ កល ងែដលអក នេ ជសេរ សពីេដមមកេទ អកគួរែតេសសំុមួយេផ ងេទ តេហយ រេសសំុរបស់អក ចនឹង តវ នផល់ជូន។

សំណួរសំណួរ: េតខំុគួរែត ប់េវជបណិតរបស់ខំុ ខំុ អតពលិក ក់ែដលត មវឲ េធេតស តតពិនិត ដូពីង និងមិនគួរេ ប ស់ រ តុ ម ត់េទ?
េឆយេឆយ: តឹម តវ
រពន ល់រពន ល់: គឺ រសំ ន់ ស់ែដលេវជបណិតរបស់អកដឹង អកគួរែត តវ នផល់ ំជំនួសេ អកេ េលប ី ំ ម ត់។

បសិនេប មិន ចេធេ នេទេ ះអកនឹង តវ រេសសំុ រេលកែលង រេ ប ស់ឳសថ មរយៈសហព័នអនរ តិរបស់អក ឬក៏អ រ តិ ប ំង Doping មុនេពលែដលអក ចេ ប ំេនះ ន។
នីតិវធីិ នេ ចនេដម ីេ ះ យករណីសេ ះប ន់ែដលេវជបណិតរបស់អកក៏គួរែតដឹងអំពីប េនះែដរ។

Khmer
wada-ama.org

1/3Please be advised that this  information is  subject to change at any time. Always check with your International Federation or National
Anti-Doping Organization for the most up-to-date anti-doping regulations. 
UPDATED Feb 2021 - All rights reserved - 2021 - WADA
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សំណួរសំណួរ: បសិនេបអកមិន ចផល់នូវបរ ិ ណទឹកេ ម គប់ចំនួនេទអកនឹង តវផល់នូវ រេធេតស មវញិ របែនមេ េល រេធេតសទឹកេ មរបស់អក?
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់:

បសិនេបអកមិន ចផល់នូវចំនួនទឹកេ ម ន គប់ ន់េទេ ះទឹកេ មគំរសំូ ករបស់អក តវ នេធកំណត់ ទុកនូវៈៃថែខ ំេពលេវ បរ ិ ណទឹកេ មនិងេធ រេវចខប់ទុក ក់េហយេ ត មខួន េ សចេ យរង់ ំរហូតដល់អក នលទ ព គប់ ន់ ចផល់បរ ិ ណទឹកេ មបែនមេទ ត ន។

សំណួរសំណួរ: អកែតងែតទទួលយក ំព លមកពីនរ ក់ែដលអកទុកចិតេ ះបី អកមិន នដឹងអំពី តុផ ំរបស់ ក៍េ យ។
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: អតពលិក ក់ៗ និច លគួរែតដឹង អីខះេ ែដលពួកេគ តវ ន ក់ប ូ លេ កុង បព័នរបស់ពួកេគ។
រទទួលយក ំមកេ ប ស់េ យពំុ នដឹង ន រ តុអីខះេ ងកុង ំេ ះែដល រេធេតសេ រកេឃញ ន រ តុ

េលកកំ ងំេហយែដលជះឥទិព កក់និង នេ ះ ក់ដល់សុខ ពរបស់អក។

សំណួរសំណួរ: េ េពលែដលម ន◌ី តតពិនិត ដូពីង ក់មកផះរបស់អកេដម ីដឹក ំ រេធេតសេ រ បកួតេតេនះ រ តឹម តវែដរឬេទេបសិន អក ន កេចញពីបនប់ែត ក់ឯងេដម ី ែំតមួយែពងេ ះ?
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: េបអក តវ រ កេចញពីបនប់អក តវ ប់ម ន◌ីប Dopingែដលនឹងេ មួយអក។ គឺ រសំ ន់ ស់ែដលអក តវ រ រ រ ព តឹម តវៃនសំ ក

គំរ(ូSample)របស់អកេ យមិន ំ ច់េ កុងេពលប ញេពញេលញរបស់ម ន◌ី Doping េ គប់េពលេវ រហូតដល់ រេធេតសេនះ តវ នប ប់េ ះេទ។

សំណួរសំណួរ: ខំុ នេធេតសមួយស ហ៍េ េ រ បកួតរចួេហយប ប់មកខំុ ចនឹង តវ នេធេតសេឡងវញិកុងរយៈេពលពីរបីស ហ៍ ងមុខេទ ត។
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: ច នរយៈេពលពីរេ បីស ហ៍ពីរេ បីៃថឬពីរេ បីេ ៉ ងេ យក៍ នែដរស ប់ រេធេតសប ប់របស់អកេទ ត។ រេធេតស េ ចនដងេនះ ន

អត បេ ជន៍េ ចន ស់េធរេប បេនះរហូតដល់ពួកេគឈប់ ន រមណ៍ែកងបនំ ននូវសុវត ពកុងវស័ិយកី ។

សំណួរសំណួរ: បសិនេបម ន◌ី តតពិនិត ដូពីង (DCO) ពំុ នអតស ណ មួយច ស់ ស់េទខំុ (អតពលិក) ចេធ របដិេសធមិនយល់ ពមេធេតស ន។
េឆយេឆយ: តឹម តវ
រពន ល់រពន ល់: ម ន◌ី តតពិនិត រ តុដូពីង (DCO)

តវែតប ញនូវ ព តឹម តវ សបច ប់របស់ខួន ពួកេគ នសិទិអំ ច គប់ ន់កុង រអនុវតេ ះេ អតពលិក មួយេ េធេតស កល ងរក រ តុ ម ត់ ន។
បសិនេបពួកេគមិន ចេធ រពន ល់ឬប ញពី ព សបច ប់របស់ខួនដល់អតពលិកឲ ន តឹម តវនូវសំណំុែបបបទឯក រ ែដល ក់ពន័នឹង រជូនដំណឹងឬ រចុះហតេល អតពលិកគួែតរក ទុកច ប់ចមងេ ះេហយ ក់ទងមកសហព័នរបស់ខួន ម។

សំណួរសំណួរ: អកែដល នទទួលគំរសំូ ករបស់ខំុ(Sample)េ ឯមនីរពិេ ធន៍េដម ីេធ រវ ិ គេតេគ ច ល់ខំុ នរ ែដរ។
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: ឯក រែដលអមនឹងគំរសំូ ក (Sample) របស់អកយកេ ន់មនីរពិេ ធន៍េ ះមិនប ញពីអតស ណរបស់អកេទ។ព័ត៌ នែដលមនីរពិេ ធន៍េ ះ នទទួលគឺ តឹមែត៖ បេភទកី

ពឹតិ រណ៍កី  េជនឌ័រសហព័ននិង លបរេិចទៃន រេធេតសែតបុ៉េ ះ។

សំណួរសំណួរ: កមវធីិ "TUE" ែដលផល់ឲ អតពលិកនូវឱ សេដម ីេសសំុ រព លែផកលកខណេវជ ស◌មួយដ៏ធន់ធរេ យេ ប ស់ រ តុ ម ត់ កមវធីិ "TUE" េនះឈរស ប់: a.)
រេលកែលង រព ល b.) េ ប ស់ឧបករណ៍ស ប់ រព ល

េឆយេឆយ: រេលកែលង រព ល
រពន ល់រពន ល់: អតពលិកក មិតអនរ តិគួរែត ក់សំេណ ររបស់ពួកេគប ូ លកុង រេ ប ស់ ំ រេលកែលង រព ល(TUE)េ ន់សហព័នអនរ តិរបស់ខួន

េហយអតពលិក ក់ តិគួរែត ក់េសសំណំុែបបបទរបស់ពួកេគេ ទី ក់ រ ប ំងនឹង Doping របស់ពួកេគ ក់ តិ។TUEs
តវែតផល់ ំ ក់ ក់មួយ មួយនិងក មិតសម សប(dosage)េហយក៍ តវក មិតនូវរយៈេពល ក់ ក់មួយផងែដរ។

សំណួរសំណួរ: រកត់សំ ល់េ េល ង រ តុ ម ត់ែដល រ តុនិងវធីិ ស◌ែដល តវ ន ម ត់ែដលេ កុង រ បកួតនិងេ រ បកួត។
េឆយេឆយ: តឹម តវ
រពន ល់រពន ល់: ប ី ម ត់គឺ តវ ន តតពិនិត េរ ង ល់ ំេ យ កមអកជំ ញ រអនរ តិនិង តវ នេធកំែណរទ មង់េឡងវញិឱ ន់សម័យែដលចូល ធរ នេ ៃថទី១ ែខមក េរ ង ល់ ំ។

អតពលិក ំងអស់គួរែត ពួកេគ តវដឹងអំពីព័ត៌ នថីៗ ំងអស់េដម ីឲ សបេ ម លបរេិចត។ព័ត៌ នែដល ក់ទងេ នឹងប ី ចរក នេ េលែវប យរបស់ WADA - www.wada-ama.org។

សំណួរសំណួរ:
បសិនេបខំុ នរងរបួសនិងមិន នេធ រ បកួតេតខំុេ ែត តវ រ ក់េសសំុសំណំុែបបបទរកកែនង ក់េ របស់ខំុេ ន់អង រកី ែដល ក់ព័នកុងករណីែដលពួកេគ តវ រេដម ីកំណត់ទី ំងឱ ខំុស ប់ រេធេតសរក រ តុ ម ត់។
េឆយេឆយ: តឹម តវ
រពន ល់រពន ល់: កុង ម អតពលិកមួយអក តវែតេផព័ត៌ នអំពីកែនង ក់េ េ ះបី អកមិន នចូលរមួ រ បកួតេ យ រែតអក ន ររងរបួសឬ នជមឺេផ ងៗ។

ដូេចះអង រ ប ំងដូពីង ចរកទី ំងេ យអក ន គប់េពលេវ និងេ កែនង មួយក៏ ន។

សំណួរសំណួរ: េតខំុ ចនឹង តវ នេធេតសរក រ តុ ម ត់ែដរឬេទកុងអំឡុងេពល បកួតេបេ ះបី ខំុមិន នចូលរមួ រ បកួតក៏េ យ?
េឆយេឆយ: តឹម តវ
រពន ល់រពន ល់:

បសិនេបអក តវ នេគ ក់េ ះ ស ជិកៃន កមមួយេហយអក ចនឹង តវ នរមួប ូ លេ កុង រេ ជសេរ សស ប់ រ តតពិនិត ដូពីងេទ តេ ះ អកមិន កដ នចូលរមួ បកួតឬក៏មិន នេ ះេទ។

សំណួរសំណួរ: បសិនេបអកេធេតសេ រកេឃញ វជិ នៃន រ តុ ម ត់េ ះអកនិង នសិទិត ៉ដូចតេ ៖ a. េសសំុ គំរសំូ ក (Sample)Bែដល តវ នេធ រវ ិ គ b.
ចូលរមួឬេធ តំ ងស ប់ រេបកគំរបនិង រេធវ ិ គគំរសំូ ក (Sample)B c. េសរសំុច ប់ចមងៃនក ប់ឯក រមនីរពិេ ធន៍ d. ដូច ងេល ំងអស់
េឆយេឆយ: ដូច ងេល ំងអស់
រពន ល់រពន ល់: កម ប ំងដូពីងពិភពេ កេនះគឺ ឯក រ កលេលពិភពេ កែដល នកមវធីិ ប ំង រ តុដូពីងកុងវស័ិយកី ។

សំណួរសំណួរ: ប ី ម ត់ តវ នេធឱ ន់សម័យេ យរេប ប ញឹក ប់? a.េធកុងមួយែខមង b. េធកុងមួយ ំមង c. មុនេពល រ បកួតកី អូ ពិំកនិងកី ៉ ៉ ពិំក d. ន រវវិឌ ន៍
េឆយេឆយ: េធកុងមួយ ំមង
រពន ល់រពន ល់: ប ី ម ត់គឺ តវ ន តតពិនិត េរ ង ល់ ំេ យ កមអកជំ ញ រអនរ តិនិង តវ នេធកំែណរទ មង់េឡងវញិឱ ន់សម័យែដលចូល ធរ នេ ៃថទី១ ែខមក េរ ង ល់ ំ។

អតពលិក ំងអស់គួរែត ពួកេគ តវដឹងអំពីព័ត៌ នថីៗ ំងអស់េដម ីឲ សបេ ម លបរេិចត។ព័ត៌ នែដល ក់ទងេ នឹងប ី ចរក នេ េលែវប យរបស់ WADA - www.wada-ama.org។

សំណួរសំណួរ: េ េពលែដលខំុ តវ នេ ជសេរ សេធេតសដូពិង េតខំុ តវេ នីយ៍យកសំ ក មៗែដរឬេទ? a. តឹម តវ b. េទខំុេ នរយៈេពលមួយេ ៉ងេទ ត c. ខំុនឹងេ េ យេពលែដលខំុ ត់ចប់ d.
េទខំុ នេពលេវ េ ចន ស់រហូតដល់េ ២៤េ ៉ង
េឆយេឆយ: តឹម តវ
រពន ល់រពន ល់: េ េពលែដលអក តវ នេ ជសេរ សេ យម នីដូពីង(DCO) ឬអកសេងត រណ៍ដូពិងអក តវែតេ នីយ៍យកសំ ក មៗេ យមិន តវ ែរកអល់ែអកេឡយ។

េបសិន អកអូសប យេពលេវ យូេទ តអកនឹង តវ នទទួល រ េំមល ប់ និចេ យម នីដូពិងឬអកសេងត រណ៍ដូពិង គប់េពលេវ រហូត ល់ែតអក នផល់ សំ កទឹកេ មរចួ ល់េហយ។

សំណួរសំណួរ: េបសិន ខំុ តវ នរកេឃញ ន ររេំ ភេលច ប់ដូពិងខំុក៏ ចេ ចូលរមួ បកួតកី េផ ងៗេទ ត នែដរ
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: េបសិន អក តវ នរកេឃញ ន រ តុដូពិងេ យគណៈក ធិ រដូពិង នរេំ ភេលច ប់ដូពីង (ADRV)

អកមិន ចេ ចូលរមួឬេធសកម ពកុង បេភទកី មួយេទ ត នេឡយ។

សំណួរសំណួរ: េបសិន ខំុេធេតសទឹកេ មឬ មេ បេទសរបស់ខំុ តវ នរកេឃញ នស ដូពីងវជិ ន ខំុក៏ ចេ បកួតេ ឯេ បេទស នែដរ
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: បសិនេបអក តវ នគណៈក ធី រទទួលខុស តវច ប់ ប ំងដូពិង(ADRV) នរកេឃញ នរេំ ភបំ នច ប់ ប ំងដូពិងកុង បេទសរបស់អក នន័យ (ADRV)

របស់អក នកត់ ទុកនិងប ូ នរ យ រណ៍េ គប់ប បេទសែដល នចុះហតេល ទទួល ល់ កមរបស់អង រ ប ំងដូពិងពិភពេ ក។
ដូេចះអកមិន ចេ ចូលរមួេធ រ បកួតកុងប បេទសេផ ងៗេទ ត នេឡយ។

Khmer
wada-ama.org

2/3Please be advised that this  information is  subject to change at any time. Always check with your International Federation or National
Anti-Doping Organization for the most up-to-date anti-doping regulations. 
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

សំណួរសំណួរ: េបសិន ខំុ នហូបចុកឬេ ប ស់ចំណី រែដល ន រ តុ ម ត់េ យអេចត េ យមក តវ ន ក់ រ ប ំង ររេំ ភបំ ន រ តុដូពីង នរកេឃញេតខំុ នេ សទណែដរឬេទ?
េឆយេឆយ: តឹម តវ
រពន ល់រពន ល់:

កុង ម កី ករ ជីព បកបេ យគុណផលខស់ តវែត រនូវ ព តសំរបស់ខួន និចែតផុយេ វញិេបសិន ក់ រ ប ំងដូពិង នរកេឃញ នផុក រ តុដូពិងកុងខួន តវទទួលពិន័យ ៉ងធន់ធរ។
ររេំ ភបំ នេ ប ស់ រ តុ ប ំងដូពិង(ADRV) នជះឥទិពលធំេធង ស់ ចេធឲ អក បឈមនិងផូវច ប់េធ រេ ទ ប ន់ ក់េ សទណ េដម។
គប់ រ តុេ ប ស់ ំងអស់ តវែត ន រ បង បយត័ នដូច ចំណី រ ( ពិេសស រែដល នផ ំេឡងអំពី រ តុ ច់េ កុង បេទសមួយចំនួន)
ឬចំណី រេផ ងៗេទ តែដលអក នបរេិ គ។

សំណួរសំណួរ: េតនរ នសិទសេ មចឲ អកេ ប ស់ឳសថែដល ន រ តុដូពីង (TUE) កុងករណីពិេសសេដម ីព លជមឺ? a. គណៈក ធិ រជំុ ញឯកេទសែផកឳសថ b.
កមជំុ ញឯកេទស រ រ តិឬសហពន័កី អនរ តិ c. គណៈក ធិ រអតពលិក d. យកកី ក់ តិឬ យកសហពន័កី ក់អនរ តិ
េឆយេឆយ: គណៈក ធិ រជំុ ញឯកេទសែផកឳសថ
រពន ល់រពន ល់: េតអក ចអនុវត រេ ប ស់ឳសថ ម ត់េនះ ន ៉ងដូចេមច? កុងករណីេនះអក ចរកេពលេវ ដ៍លមសមរម មួយេដម ីេធ រ ក់ទង មួយ កម

គេពទ ជំុ ញឯក ជ ែដល នសិទេ ប ស់ឳសថែដល ន រ តុដូពីងកុង រព លជមឺរបស់អក(TUEC)។ចំេ ះសហពន័អនរ តិ "IF" អង រ តិ ប ំង រ តុដូពីង "NADO"
និងអង រ ពឹតិ រណ៍កី ធំៗ ំងអស់េលពិភពេ ក "MEO"
ពួកេគ នទំនុកចិតេល កម គេពទ ជំុ ញឯកេទសឯក ជ ែដល នសិទេ ប ស់ឳសថែដល ន រ តុដូពីងេធ រសេ មចចិតអនុ តឲ េ ប ស់ឬបដិេសធេ ប ស់។

សំណួរសំណួរ: េបសិន ខំុចង់ចំ យេពលេវ ំងអស់របស់ខំុកុង រ ត់ហឹកហឺនកី េតខំុ ច យេ អតពលិកជំ ញែដរឬេទ? ខំុ តវៈ a. តវដឹង ពេ គជ័យគឺ ក ដ៍សំ ន់បំផុត b.
តវេធដូចេមចេទបខំុទទួល នផល បេ ជន៍ c. តវទទួល ល់ រប ជ័យរបស់ខួន នន័យ ខំុេលងមិន នលេលងេ យ ន កំហុសខុសឆងេ ចន។ d. មិនដូចអីែដល នេរ ប ប់ពី ងេលេឡយ
េឆយេឆយ: មិនដូចអីែដល នេរ ប ប់ពី ងេលេឡយ
រពន ល់រពន ល់: េដម ី យខួនេ អតពលិកដ៍លមួយ ទទួល នគុណផលខស់ តវចំ យេពលេវ ំងអស់របស់ខួន

េ យខិតខំ បឹងែ បងកុង រ ត់ហឹកហឺនដ៏លំ កនូវលំ ត់ែដលខួន ន ត់កនងមក។ មិន តវ រ ពេ គជ័យែដលទទួល នេ យបនំ េ យ នតៃមៃនសុខ ល ព រ ងអករមួ ជីពដូច
កុង រ បកួត បែជងេឡយ ឬ រទទួល នេ គជ័យេ យខុសនឹង កមសីលធម៌វ ិ ជីវៈកី ។

សំណួរសំណួរ: េដម ីទទួល ននូវ រ បកួត បែជងមួយេ យយុតិធម៌ តឹម តវកី ករមួយចំនួនែដល នបនំេ ប ស់
រ តុ ម ត់ តវែតេដរេចញពី រ បកួតេ យខួនឯងមិនេធឲ ប៉ះ ល់ដល់កិតិយសេសចកីៃថថូររបស់កី ករែដល តឹម តវេឡយ។

េឆយេឆយ: តឹម តវ
រពន ល់រពន ល់:

េបអតពលិក នេ ប ស់ រ តុ ម ត់ តវែតប ប់ ល់ រ បកួត គប់ បេភទកី ំងអស់ មៗេ យមិនពន េពលេឡយគឺ នន័យ េធ រ បកួតេ យត ពេ រព កមសីលធម៌វ ិ ជីវអកកី ។
ល រេំ ភេលច ប់ដូពិងេហយ នន័យ រេំ ភេលច ប់កុង រ បកួត បែជងដូេចះកី ករ តវែតទទួល ល់នូវលកណ័◌ ំងអស់េនះកុង រចូលរមួ បកួត បែជងនិងេធ រ បកួតេ យេស ព េ េលទី ន បកួតសម អកកី ។

សំណួរសំណួរ: េតនរ នសិទសេ មចយកសំ ក មពីអតពលិកេ េធេតស? a. ម នីផូវ រស ប់យកសំ ក មគឺ អក នសិទយកសំ ក មេ េធេតស(BCO) b.
គឺ ម នីផូវ រ ប ំង រ តុដូពិង(DCO) c. គឺ ម នីផូវ រកុង រសេងត រ d. គឺ ម នី ំងអស់ែដល នេរ ប ប់ដូច ងេល
េឆយេឆយ: ម នីផូវ រស ប់យកសំ ក មគឺ អក នសិទយកសំ ក មេ  េធេតស(BCO)
រពន ល់រពន ល់: គឺ ម នីផូវ រយកសំ ក មេ េធេតស (BCO)

ែដល អក នសិទសេ មចយកសំ ក មពីអតពលិកេ េធេតស នេ ះពួកេគ នលកណៈសម តិ គប់ ន់និង នច ប់អនុ តពីអង រ ប ំងដូពិង (ADO) ។

សំណួរសំណួរ: េ យេពលែដលខំុ នផល់ សំ ក មឬសំ កទឹកេ មេតេគ ចរក ទុកកុង ងំ នរយៈេពលបុ៉ ន ំ េហយេគ ចយក មកេធ រវ ិ គេឡងវញិ នែដរឬេទ? a.
មិន ចកំណត់រយៈេពល នេទ b. រក នរយៈេពល១០ ំ c. រក នរយៈេពល២ ំ d. សំ ក ំងេនះមិន ចរក ទុក នេទ
េឆយេឆយ: រក នរយៈេពល១០ ំ
រពន ល់រពន ល់: គប់សំ ក ំងអស់េគ ចរក ទុក នកុងរយៈេពលេលសពី១០ ំេឡងេ េហយេគ ចេធ រវ ិ គ េឡងវញិ នេ គប់េពល ំងអស់េបសិន េគ តវ រពិនិត ។

េបករណីរកេឃញ ន រ តុ ម ត់េ េពលេ យៗេទ តអតពលិក ចទទួលនូវេ សទណេហយ យតៃម កក់ពីលទផលែដល នរកេឃញ េពលថីេនះជំនួសវញិ។

សំណួរសំណួរ: រ កល ងេធេតស នរកេឃញពី ពេធវជិ នៃន រ តុ ម ត់ែតមួយមុខគត់ អតពលិក តវែតទទួលនូវេ សទណ។
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: ររកេឃញ ន រ តុ ម ត់េ កុងសំ ករបស់អតពលិកែតមួយេ ន ររេំ ភច ប់ ប ំងដូពីងេផ ងៗេទ តដូច

សហ រេ ប ស់មុខគត់ នរេំ ភច ប់កុងចំេ មច ប់ ម ត់ ំងដប់មួយៃនច ប់ ប ំងដូពិង(ADRVs)
េគ តវែតបដិេសធេ ល ំងអស់ៃនសំ កដ៍ៃទៗេទ តេ ះ រែដល ន រ តុ ម ត់េនះ នប ញឲ េឃញ អតពលិក នរេំ ភេ េលច ប់ េ ចនេទ តរបស់អង រ ប ំង រ តុដូពិងេហយអតពលិក តវែតទទួលេ សទណ។

សំណួរសំណួរ: េតខំុ តវទទួលេ សទណែដរឬេទ? បសិនេបខំុ ន រសហ រ មួយ គបងឹក េ ក គេពទ ឬអកដ៍ៃទៗេទ តែដល នជួយ ក់ ថ៌កំ ំងរបស់ខំុេ កុងេពលេ ះ
មិនឲ រកេឃញ ន ររេំ ភេលច ប់ ប ំងដូពីង (ADRV)។
េឆយេឆយ: តឹម តវ
រពន ល់រពន ល់: េប ន រសង ័យេ េលកី ករ មួយ នេ ប ស់ រ តុ ម ត់ស គមន៍ ប ំង រេ ប ស់ រ តុដូពីង ចេសសំុេធ រវ ិ គសំ កេឡងវញិមុន លកំណត់។

អកែដល ច ក់េ សទណៃន រេ ប ស់ រ តុដូពីង នគឺ ស គមច ប់ ប ំ.

សំណួរសំណួរ: េបសិន ខំុេមលេឃញ ចំណី រេ ងេ ន រសរេសរ និង ន រ យតៃម តឹម តវ េតខំុ ចេជ ក់ ចំណី រ ំងអស់េ ះ នផុកនូវ រ តុ ម ត់ែដរឬេទ?
េឆយេឆយ: មិន តឹម តវេទ
រពន ល់រពន ល់: េបសិន ឧស កម ំងអស់េ ះពំុ នេធ រវ ិ គលំអិត ឬ ក់ក មិតឲ ន តឹម តវេទ នន័យ របំប៉នយកមកពីឧស ហកម ំងអស់េ ះេ រេពញេ េ យ រ តុ ម ត់។
នអង រ ហ៑◌ាន ពីសុវតិ ពៃនចំណី រ ំងអស់េនះ ន រ តុ ម ត់េឡយ។ រក មិតឲ បរេិ គ រ

ែដល នេរ បចំទុកេនះគឺជំុរញុឲ នតុល ព លកណៈធម តិ ន តិគីមី ម ត់សំេ េធឲ កី ករទទួល ននូវគុណផលខស់។
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