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Klausimas: Aš esu visiškai atsakingas už tai ką dedu į burną, suleidžiu ar tepu ant kūno , už viską, kas patenka į mano
organizmą.
Atsakymas: Teisingas
Paaiškinimas: Visi sportininkai turėtų aktyviai klausinėti, kad nerizikuotų savo karjera. Jei turite klausimų - klauskite !
Jeigu nesate 100% tikras dėl sudedamųjų medžiagų, ar jos leidžiamos vartoti - NEVARTOKITE !

Klausimas: Tik tie sportininkai, kurie dalyvauja Olimpinėse Žaidynėse, Paralimpinėse Žaidynėse ar Pasaulio
čempionatuose, gali būti tikrinami dopingo kontrolės pareigūnų.
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Daug valstybių ir tarptautinių federacijų turi savo antidopingo programas. Tai reiškia, jeigu Jūs esate
Nacionalinės rinktinės narys/-ė, Jūs galite būti testuojamas(-a) per varžybas, ne varžybų metu savo namuose ar
treniruotėje.

Klausimas: Kas yra WADA? Pasaulio Antidopingo Administracija ar Pasaulinė Antidopingo Agentūra?
Atsakymas: Pasaulinė Antidopingo Agentūra
Paaiškinimas: Pasaulinės Antidopingo Agentūros misija yra : propaguoti, koordinuoti ir kontroliuoti kovą už švarų sportą
tarptautiniu lygiu.

Klausimas: Jeigu vaistas yra leidžiamas naudoti mano gyvenamojoje šalyje, tuomet aš drąsiai galiu naudoti tos pačios
rūšies vaistą, pirktą kitoje šalyje.
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Kai kurių vaistų sudėtis gali nežymiai keistis, jeigu jie pirkti skirtingose valstybėse. Kai kuriais atvejais, tai
gali būti draudžiamos medžiagos. Jūs turite kruopščiai patikrinti ingredientus ir klausti pas daktarą, jeigu dvejojate.

Klausimas: Koks yra maksimalus tikrinimų skaičius, kokį galima atlikti vienam sportininkui per metus?
Atsakymas: Neribotas skaičius
Paaiškinimas: Nėra jokio ribojimo, kiek kartų gali būti patikrintas sportininkas per metus, varžybų, ne varžybų metu, ar per
tikslinį testavimą.

Klausimas: Tam, kad aptikti draudžiamas medžiagas ar metodus, šlapimo mėginio tyrimą gali atlikti bet kuri laboratorija,
turinti reikiamą įrangą?
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Šlapimo mėginio analizę, kad aptikti draudžiamas medžiagas ar metodus, gali atlikti aukščiausius
reikalavimus atitinkančios, WADA akredituotos laboratorijos.

Klausimas: Jeigu maisto papildas yra pirktas vaistinėje, tai jis tikrai leidžiamas vartoti sportininkams.
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Bet koks papildų vartojimas yra Jūsų atsakomybė !!! Daug papildų savo sudėtyje turi draudžiamų
ingredientų. Tai yra todėl, kad ši sritis daugelyje šalių yra labai prastai kontroliuojama. Labai svarbu, kad Jūs tiksliai
žinotumėt, kas yra papildų sudėtyje. Išmintingi žodžiai - jeigu tai atrodo per gerai, kad būtų tiesa - tai tikrai draudžiama !!!
Alternatyva papildų vartojimui - sudaryti maitinimosi planą.

Klausimas: Kai aš sergu, man gali būti atleista, jei vartosiu bet kokius vaistus tam, kad pasveikčiau?
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Jeigu persišaldėte, susirgote gripu ar šienlige, NEVARTOKITE jokių vaistų, kol neįsitikinote, kad jų
sudėtyje nėra draudžiamų medžiagų. Tai galioja visiems vaistams, ir tiems, kuriuos išrašė Jūsų daktaras, ir tiems, kuriuos
išsirinkote pats(-i). Atsiminkite - teigiamas testas yra teigiamas testas.
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Klausimas: Treneris ar daktaras, kuris padeda, padrąsina ar lenkia sportininką vartoti uždraustas medžiagas, gali būti
nubaustas, jam gali būti pritaikytos tam tikros sankcijos, jeigu sportininko testo rezultatas yra teigiamas?
Atsakymas: Teisingas
Paaiškinimas: Bet kokia pagalba ar padrąsinimas sportininkui vartoti draudžiamas medžiagas ar metodus yra rimtas
antidopingo taisyklių pažeidimas ir visos sankcijos bus taikomos pagal Pasaulio Antidopingo Kodeksą.

Klausimas: Dopingo kontrolės pareigūnai privalo informuoti sportininką, kad jis bus testuojamas, keletą valandų prieš
atvykimą?
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Jei tai įmanoma, testavimas bus atliktas be įspėjimo. Tai reiškia, kad Dopingo kontrolės pareigūnai gali
atlikti testavimą bet kuriuo laiku, bet kurioje vietoje. Vienok, tikimasi, kad pareigūnai bus diskretiški ir nesukels nebūtinų
nepatogumų sportininkui.

Klausimas: Kai mėginys yra pateiktas ir supakuotas, bei užpildyti visi dokumentai, bet koks bandymas atidaryti, užteršti ar
kitaip manipuliuoti mėginiu bus akivaizdus.
Atsakymas: Teisingas
Paaiškinimas: Sportininkas turėtų būti tikras, pasitikėti, kad jo mėginys nebus užterštas, sugadintas.

Klausimas: Sportininkas gali atsisakyti atlikti dopingo kontrolės procedūrą, jeigu jis/ji yra labai užsiėmę?
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Atsisakius atlikti dopingo kontrolės procedūrą, sportininkui gali būti taikomos sankcijos kaip ir už teigiamą
testą.

Klausimas: Jei sportininkas prašo, jo/jos treneris gali lydėti jį/ją į Dopingo kontrolės stotį?
Atsakymas: Teisingas
Paaiškinimas: Kiekvienas sportininkas turi teisę turėti atstovą, kuris palydėtų jį/ją į Dopingo kontrolės stotį.

Klausimas: Aš turiu naudoti dopingo kontrolės įrangą, kurią pasirinkau, net jeigu ir galvoju, kad ji užteršta, sugadinta.
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Jums turi būti suteikta galimybė pasirinkti iš kelių supakuotų įrangos komplektų.

Klausimas: Savo daktarui turėčiau pasakyti, kad kaip sportininkas būsiu testuojamas ir neturėčiau vartoti draudžiamų
medžiagų.
Atsakymas: Teisingas
Paaiškinimas: Labai svarbu, kad Jūsų daktaras žinotų, kad Jūsų gydymui turi būti skiriami alternatyvūs, nedraudžiami
preparatai ar medžiagos. Jeigu tai neįmanoma, Jums reikia gauti leidimą vartoti vaistus gydymui. Reikia kreiptis į
Nacionalinę Antidopingo Agentūrą ar Jūsų sporto šakos Tarptautinę Federaciją, prieš pradedant vaistus naudoti. Yra
procedūros, kad išspręsti skubius atvejus, kuriuos Jūsų daktaras turėtų žinoti.

Klausimas: Jeigu negalite pateikti reikiamo kiekio šlapimo mėginiui, Jūs būsite paprašytas duoti kraujo mėginį.
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Jeigu negalite pateikti reikalaujamo kiekio šlapimo mėginiui, Jūsų dalinis mėginys bus supakuotas ir
užregistruotas. Kai būsite pasirengę, pateiksite papildomą kiekį šlapimo, kad mėginys atitiktų reiklavimus.

Klausimas: Visada galima priimti medikamentus iš žmonių, kuriais pasitikite, netgi ir tada, kai nežinot vaistų sudėties.
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Sportininkai visada turėtų žinoti ką vartoja. Vaistų naudojimas nežinant sudėties gali lemti teigiamą
dopingo kontrolės testo atsakymą arba kelti grėsmę Jūsų sveikatai.
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Klausimas: Jeigu dopingo kontrolės pareigūnas atvyko pas Jus į namus atlikti nevaržybinį testavimą, Jūs galite palikti
kambarį ir vienas eiti pasidaryti puodelį kavos?
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Jeigu norite išeiti iš kambario, pasakykite dopingo kontrolės pareigūnui, kuris eis kartu. Labai svarbu
saugoti savo mėginio vientisumą, nepažeidžiamumą, visą laiką matant dopingo kontrolės pareigūno veiksmus iki kol
dopingo kontrolės procedūra bus visiškai baigta.

Klausimas: Jeigu šią savaitę jau buvau testuotas ne varžybų metu, tai sekantį kartą būsiu testuojamas ne anksčiau kaip po
dviejų savaičių.
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Gali būti, kad būsite testuojamas už poros savaičių, tačiau tai gali įvykti ir po kelių dienų ar valandų.
Dažnas testavimas per trumpą laikotarpį padeda užtikrinti prevenciją, sustabdyti sukčiavimą.

Klausimas: Jeigu dopingo kontrolės pareigūnas neturi jokio, jį identifikuojančio dokumento, aš galiu atsisakyti pateikti
mėginį.
Atsakymas: Teisingas
Paaiškinimas: Dopingo kontrolės pareigūnas turi pateikti dokumentą, įrodantį jo teisę atlikti testavimą. Jeigu to nėra, Jūs
turite viską aprašyti pateiktoje dopingo kontrolės formoje ir nedelsiant pranešti savo šakos federacijai. Pasirašytą formos
kopiją pasilikite sau.

Klausimas: Žmogus, kuris gauna mano mėginį tyrimui laboratorijoje, žino kas aš esu.
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Dokumentai, kurie siunčiami kartu su mėginiu į laboratoriją, neatskleidžia Jūsų identiteto. Vienintelė
informacija, kurią gauna laboratorija yra Jūsų sportas/rungtis/lytis/federacija ir testo data.

Klausimas: "LVG" forma suteikia sportininkams galimybę naudoti uždraustus preparatus, medžiagas rimtiems susirgimams
gydyti. LVG - reiškia :
Atsakymas: Leidimas vartoti gydymui
Paaiškinimas: Tarptautinio lygio sportininkai LVG formą turi gauti iš savo sporto šakos tarptautinės federacijos.
Nacionalinio lygio sportininkai dėl LVG formos turi kreiptis Į Nacionalinę Antidopingo Agentūrą. LVG formos yra
patvirtinamos specifiniams medikamentams naudoti, su nurodytomis dozėmis ir tam tikram laiko periodui.

Klausimas: Draudžiamų medžiagų sąrašas nurodo kokios medžiagos ir metodai yra draudžiami varžybų ir ne varžybų metu.
Atsakymas: Teisingas
Paaiškinimas: Draudžiamų medžiagų ir metodų sąrašas kasmet yra atnaujinamas tarptautinių ekspertų nurodymu ir
įsigalioja kiekvienų metų sausio 1 dieną. Sportininkai turėtų pasitikslinti ar žino atnaujintą informaciją, kurią galima
pasitikrinti www.wada-ama.org . Lietuvoje tai galima padaryti užėjus adresu www.antidopingas.lt

Klausimas: Net jeigu aš esu traumuotas ir negaliu varžytis, vis tiek turiu pildyti savo buvimo vietą Adams sistemoje, kad
atsakingi asmenys galėtų planuoti mano testavimo vietą ir laiką.
Atsakymas: Teisingas
Paaiškinimas: Kaip sportininkas /-ė, Jūs turite pildyti savo buvimo vietą Adams sistemoje net ir tada, jeigu patyrėte
traumą ir negalite varžytis, tam, kad dopingo kontrolės pareigūnai galėtų Jus rasti bet kuriuo metu.

Klausimas: Aš galiu būti patikrintas/-a per varžybas netgi tada, jeigu ir nedalyvauju jose.
Atsakymas: Teisingas
Paaiškinimas: Jeigu esate įtrauktas/-a į komandą, tai galite būti įtrauktas/-a į dopingo kontrolės testavimus, nesvarbu ar
dalyvavote varžybose, ar ne.

Klausimas: Jeigu Jūsų mėginys dėl draudžiamų medžiagų vartojimo yra teigiamas, Jūs turite teisę:
Atsakymas: visi išvardinti teisingi
Paaiškinimas: Pasaulinė Antidopingo Agentūra siekia užtikrinti, kad sportininkų teisės būtų gerbiamos.
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Klausimas: Kaip dažnai yra atnaujinamas Draudžiamų medžiagų sąrašas?
Atsakymas: kartą per metus (mažiausiai)
Paaiškinimas: Draudžiamų medžiagų sąrašas yra peržiūrimas ekspertų kasmet ir atnaujinta versija įsigalioja kiekvienų
metų sausio 1 dieną. Visi sportininkai turėtų pasitikrinti ar žino atnaujintą informaciją adresu www.wada-ama.org . Lietuvoje
adresu www.antidopingas.lt

Klausimas: Kai man pranešama, kad esu pakviestas/-a dopingo kontrolei, ar turiu iš karto vykti į dopingo kontrolės stotį?
Atsakymas: Taip
Paaiškinimas: Kai dopingo kontrolės pareigūnas Jums praneša, kad esate kviečiamas/-a dopingo kontrolei, turite eiti į
dopingo kontrolės stotį iškart, nebent turite leistiną priežastį atidėti atvykimą. Netgi turint leistiną priežastį į dopingo
kontrolės stotį atvykti vėliau, Jūs būsite visur lydymas/-a savanorio ar dopingo kontrolės pareigūno.

Klausimas: Jeigu esu diskvalifikuotas/-a savo sporte, tuomet galiu varžytis kitose sporto šakose.
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Jeigu Jums pritaikyta sankcija už antidopingo taisyklių pažeidimą, Jūs negalite dalyvauti jokiose
varžybose, nesvarbu kokio lygio ar spoto šakos, visą diskvalifikacijos laikotarpį.

Klausimas: Jeigu atstovaudamas savo šalį buvau testuotas ir testas buvo teigiamas, tuomet galiu varžytis atstovaudamas
kitą šalį.
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Jeigu pažeidėte antidopingo taisykles savo šalyje, šis pažeidimas bus pripažintas visų kitų valstybių,
kurios laikosi Pasaulio Antidopingo Kodekso taisyklių. Sankcijos taikymo metu, Jūs negalėsite atstovauti varžybose kitai
valstybei.

Klausimas: Ar galiu būti pripažintas/-a pažeidęs/-usi antidopingo taisykles, jeigu vartosiu produktą, kuris užterštas
draudžiamąja medžiaga?
Atsakymas: Taip
Paaiškinimas: Pagal griežtą atsakomybės principą, sportininkas/-ė yra asmeniškai atsakingas/-a už tai kas patenka į jo
kūną. Potencialus antidopingo taisyklių pažeidimas atsiras nepriklausomai nuo to ar specialiai, ar atsitiktinai draudžiama
medžiaga pateko į Jūsų organizmą. Visada būkite atsargus su bet kokia medžiaga, maistu ( ypač su mėsa kai kuriose
valstybėse) ar maisto papildais, kuriuos vartojate!!!

Klausimas: Kas nusprendžia, kad Jūsų prašymas Leidimui Vaistus Vartoti Gydymui, kuris suteikia leidimą vartoti
draudžiamus preparatus, yra patenkinamas ar atmetamas?
Atsakymas: Medicinos ekspertų komitetas
Paaiškinimas: Po to kai pateikėte prašymą Leidimui Vartoti Vaistus Gydymui atitinkamai organizacijai, tai gali būti
Nacionalinė Antidopingo Agentūra, Tarptautinė sporto šakos federacija ar Didžiųjų sporto renginių organizatoriai, Jūsų
prašymą svarstys Medicinos ekspertų komitetas. Jis ir nusprendžia ar patenkinti prašymą ar ne.

Klausimas: Jeigu aš noriu rodyti pagarbą savo sportui ir būti geriausiu/-ia sportininku/-e, kokiu/-ia tik galiu būti, aš turiu :
Atsakymas: Nė vienas iš atsakymų netinka
Paaiškinimas: Sunkus darbas, atsidavimas ir gebėjimas pasimokyti iš klaidų yra esminiai dalykai tapti geriausiu/-ia
sportininku/-e. Vienok, laimėjimas bet kokia kaina negerbiant sveikatos, varžovų ar taisyklių - prieštarauja sportinei
dvasiai ir jos vertybėms.

Klausimas: Sportininkai, kurie vartoja dopingą - sukčiauja, pažeisdami kiekvieno sportininko teisę į švarų sportą.
Atsakymas: Teisingas
Paaiškinimas: Kai sportininkas/-ė sukčiauja, jis/ji išbraukia save iš žaidimo, nustoja varžytis vadovaudamasis/-si
sportinės dvasios principais, tai tampa nesąžininga kova. Pažeisti antidopingo taisykles yra tas pats kaip pažeisti žaidimo
taisykles, su kuriomis visi sportininkai sutinka, kad varžytis sąžiningai.
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Klausimas: Kas turi teisę vykdyti kraujo mėginio paėmimą?
Atsakymas: Kvalifikuotas kraujo paėmimo pareigūnas
Paaiškinimas: Kraujo paėmimo pareigūnas yra oficialus žmogus, kuris yra kvalifikuotas, turintis Antidopingo agentūros
autorizaciją ir leidimą paimti iš sportininko/-ės kraujo mėginį.

Klausimas: Po to kai pateikiu kraujo ar šlapimo mėginį, kiek ilgai jis gali būti saugomas, peranalizuotas?
Atsakymas: 10 metų
Paaiškinimas: Visi mėginiai gali būti saugomi iki 10 metų ir peranalizuojami bet kuriuo šio periodo metu. Tai reiškia, kad
seniau nerastos draudžiamosios medžiagos gali būti surastos vėliau ir sportininkui/-ei bus pritaikytos sankcijos, bei
anuliuoti rezultatai.

Klausimas: Teigiamas testas - vienintelis būdas sportininkui/-ei pritaikyti sankcijas.
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Draudžiamų medžiagų radimas sportininko/-ės mėginyje yra tik 1 iš 11 Antidopingo taisyklių pažeidimų.
Atsisakius duoti mėginį, draudžiamų medžiagų turėjimas, bendrininkavimas ir kiti taip pat yra pažeidimai už kuriuos
galima diskvalifikuoti sportininką/-ę.

Klausimas: Galiu būti nubaustas už bendravimą su treneriu, sporto daktaru ar kitu personalo nariu, kuris yra suspenduotas
už antidopingo taisyklių pažeidimą.
Atsakymas: Teisingas
Paaiškinimas: Draudžiami ryšiai - tai punktas, pagal kurį sportininkui/-ei gali būti pritaikytos sankcijos.

Klausimas: Jeigu aš žinau, kad maisto papildas praėjo kokybės kontrolę, aš galiu būti ramus/-i, kad jis neturi sudėtyje
draudžiamųjų medžiagų.
Atsakymas: Neteisingas
Paaiškinimas: Nėra galimybių užtikrinti, kad papildai neturi sudėtyje draudžiamųjų medžiagų, nes ši sritis nėra
reguliuojama. Šito negali garantuoti nei viena organizacija. Subalansuota mityba yra geriausias būdas pagerinti savo
pasirodymą.
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