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Întrebare: Sunt direct responsabil/ă pentru ce consum, îmi injectez sau îmi aplic pe corp.
Răspunde: Adevărat
Explicaţie: Toți sportivii trebuie să fie deschiși în a pune întrebări, astfel încât să se asigure că nu le este periclitată
cariera sportivă. Dacă vrei să întrebi ceva, ÎNTREABĂ! Dacă nu poţi fi 100% sigur de ingrediente sau nu ştii care este
statutul unei anumite substanţe, NU O CONSUMA!

Întrebare: Doar sportivii care concurează la Jocurile Olimpice, Paralimpice şi la Campionatele Mondiale sunt supuşi
controalelor anti-doping.
Răspunde: Fals
Explicaţie: Multe ţări si federaţii internaţionale au programe anti-doping. Aceasta înseamnă că, dacă faci parte dintr-o
echipă naţională, poţi fi testat în timpul şi în afara competiţiei, la tine acasă sau la antrenament.

Întrebare: WADA sau AMA înseamnă: World Anti-doping Administration – Administraţia Mondială Anti-doping sau World
Anti-doping Agency - Agenţia Mondială Anti-doping?
Răspunde: World Anti-doping Agency - Agenţia Mondială Anti-doping
Explicaţie: Misiunea Agenţiei Mondiale Anti-doping (AMA) este de a promova, coordona şi monitoriza lupta contra
dopajului sportiv sub toate formele lui, la nivel mondial.

Întrebare: Dacă un medicament poate fi utilizat în ţara mea, atunci pot să folosesc produsele aceleiași companii cumpărate
din alte ţări, fără probleme?
Răspunde: Fals
Explicaţie: Unele medicamente au ingrediente uşor diferite în fiecare țară de unde sunt cumpărate. În unele cazuri,
acestea pot fi substanţe interzise. Trebuie să verifici atent ingredientele produselor respective şi să soliciţi sfatul doctorului
dacă nu eşti sigur.

Întrebare: Numărul maxim de testări la care poate fi supus un sportiv pe an este…?
a. 2
b. 5
c. 20
d. Nelimitat

Răspunde: d. Nelimitat
Explicaţie: Nu există un număr maxim de testări la care poate fi supus un sportiv pe an în competiție sau în afara
competiţiei, prin tragere la sorți sau prin testare ţintă.

Întrebare: Analiza probei de urină pentru detectarea substanţelor sau metodelor interzise în sport poate fi efectuată de orice
laborator care dispune de echipamentul necesar?
Răspunde: Fals
Explicaţie: Analiza probei de urină pentru detectarea substanţelor sau metodelor interzise în sport poate fi efectuată doar
de laboratoarele care au întrunit stadardele înalte ale AMA (Agenția Mondială Anti-Doping) şi cărora li s-a acordat
acreditarea.

Întrebare: Dacă un supliment nutritiv este cumpărat de la farmacie (fără reţetă), consumul acestuia este sigur permis în
sport.
Răspunde: Fals
Explicaţie: A consuma orice suplimente şi/ sau substanţe este un risc asumat. Multe suplimente conţin substanţe
interzise. Deoarece industria suplimentelor nu este reglementată în multe ţări, este important să fii sigur de ce conţine
fiecare produs în parte. ŢINE MINTE: Dacă sună prea bine să fie adevărat, este probabil interzis! O alternativă la utilizarea
suplimentelor este adaptarea programului de nutriţie.
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Întrebare: Când sunt bolnav, pot fi scuzat pentru consumul oricăror medicamente care mă ajută să mă vindec?
Răspunde: Fals
Explicaţie: Dacă ai o răceală, gripă sau rinită alergică NU LUA medicamente sau produse fără a fi sigur că nu conţin
substanţe interzise. Aceasta înseamnă şi produse fără reţetă dar şi medicamente pe bază de reţetă de la doctorul tău.
Reţine: un test pozitiv este … pozitiv!

Întrebare: Un antrenor sau un doctor care ajută sau încurajează sportivul în a lua substanţe interzise poate fi sancţionat dacă
testul sportivului este pozitiv?
Răspunde: Adevărat
Explicaţie: Încurajarea sau asistarea sportivilor să folosească substanţe sau metode interzise este considerată o
încălcare gravă a regulamentului anti-doping şi o sancţiune va fi impusă conform Codului Mondial Anti-Doping .

Întrebare: Ofiţerii de control doping trebuie să informeze sportivii cu câteva ore înainte de sosirea lor la locație, că ei
urmează să fie supuși testării doping?
Răspunde: Fals
Explicaţie: Oriunde este posibil, efectuarea testului va fi fără aviz prealabil. Aceasta înseamnă că ofiţerii de control
doping pot efectua teste oricând şi oriunde. Totuşi, este de așteptat ca Ofiţerii de control doping să fie discreți astfel încât
să nu producă inconveniențe sportivilor mai mult decât este necesar.

Întrebare: Odată ce proba este recoltată, sigilată, şi documentația completată, orice încercare de a deschide, contamina
sau falsifica în orice mod proba va fi evidentă?
Răspunde: Adevărat
Explicaţie: Orice sportiv trebuie să aibă încredere că proba nu va fi falsificată. De asemenea, laboratorul va raporta orice
suspiciuni pe care le are în legătură cu integritatea probei înainte de a fi analizată.

Întrebare: Un sportiv poate refuza să se supună unui control anti-doping dacă el/ea este prea ocupat/ă?
Răspunde: Fals
Explicaţie: Refuzul de a se supune controlului doping poate aduce cu sine aceeaşi sancţiune ca şi un rezultat pozitiv.
Dacă sportivul refuză să se supună unui control atunci când este invitat, acesta trebuie să furnizeze o explicaţie pentru
refuzul său în formularul corespunzător şi să anunţe organizaţia din care face parte cât mai curând posibil.

Întrebare: Antrenorul mă poate însoţi la Staţia de control doping dacă îi solicit acest lucru?
Răspunde: Adevărat
Explicaţie: Fiecare sportiv are dreptul de a avea un reprezentant în Staţia de control doping.

Întrebare: Trebuie să folosesc echipamentul de recoltare ales, chiar dacă observ că există posibilitatea ca acesta să fi fost
falsificat sau pare murdar.
Răspunde: Fals
Explicaţie: Sportivul trebuie să aibă la dispoziție mai multe echipamente sigilate din care acesta are dreptul să aleagă.
Dacă nu ești mulţumit cu kit-ul de testare ales iniţial, trebuie să ceri altul, iar această cerinţă îți va fi acceptată.

Întrebare: Trebuie să îi spun doctorului meu că, fiind sportiv,sunt supus controalelor doping şi nu trebuie să folosesc
substanţe interzise.
Răspunde: Adevărat
Explicaţie: Este important ca doctorul tau să ştie că trebuie să primeşti produse alternative celor care se găsesc pe Lista
substanţelor interzise. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să soliciţi o Scutire de Uz Terapeutic (SUT) prin
intermediul Federaţiei Internaţionale sau Organizaţiei naţionale anti-doping înainte de a folosi medicamentul. Există
proceduri care se aplică în situații de urgenţă și pe care doctorul tău trebuie să le știe.
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Întrebare: Dacă nu pot emite cantitatea necesară de urină, va trebui să mi se recolteze un test de sânge pe lângă cel de
urină.
Răspunde: Fals
Explicaţie: Dacă nu poţi emite cantitatea necesară de urină, proba parţială colectată va fi sigilată, înregistrată şi când eşti
pregătit, trebuie să emiți probe suplimentare până când vei avea volumul necesar.

Întrebare: Este bine să accepţi medicamente de la o persoană de încredere, chiar dacă nu ştii ce conţin respectivele
produse?
Răspunde: Fals
Explicaţie: Sportivii trebuie să cunoască întotdeauna ce le intră în organism. Consumul de medicamente fără a şti ce
conţin poate aduce cu sine un rezultat pozitiv la controlul doping şi poate cauza consecinţe grave asupra sănătăţii.

Întrebare: Dacă Ofiţerul de Control Doping(OCD) vine la domiciliu pentru a efectua un test în afara competiţiei, este admis
să părăseşti nesupravegheat camera pentru a face o cafea?
Răspunde: Fals
Explicaţie: Dacă trebuie să părăsești camera, informează Ofițerul de control doping și acesta te va însoți. Este important
să protejezi integritatea probei tale, rămânând supravegheat permanent de către Ofiţerul de Control Doping(OCD) până la
terminarea testării.

Întrebare: Dacă am avut deja un control în afara competiţiei într-o anumită săptămână, vor trece câteva săptămâni până la
următorul test.
Răspunde: Fals
Explicaţie: Ar putea trece câteva săptămâni, zile sau chiar ore până la următorul tău test. Există avantaje pentru a efectua
mai mult de un test într-o perioadă scurtă de timp, deoarece le elimină trișorilor sentimentul că sunt în siguranță să trișeze
în mod continuu.

Întrebare: Dacă Ofiţerul de Control Doping(OCD) nu se poate legitima în niciun fel, pot să refuz să fiu testat.
Răspunde: Adevărat
Explicaţie: Ofiţerul de Control Doping(OCD) trebuie să fie capabil să demonstreze că are autoritatea să efectueze
testarea și că aparține unei autorități de recoltare a probei. Dacă nu, explică acest lucru în formularul corespunzător,
semnează-l, păstrează o copie şi contactează imediat federaţia de care aparţii.

Întrebare: Persoana care primește proba mea la laborator îmi ştie identitatea.
Răspunde: Fals
Explicaţie: Documentația care însoțește proba ta la laborator nu îți evidențiază identitatea. Singurele informații pe care
laboratorul le primește sunt cele legate de disciplina sportivă, competiţia, sexul, federaţia la care ești legitimat şi data
testării.

Întrebare: Programul SUT furnizează sportivilor posibilitatea de a solicita tratarea unei condiții medicale grave folosind o
substanţă interzisă. SUT înseamnă:
Răspunde: a. Scutire de Uz Terapeutic
Explicaţie: Sportivii de nivel internaţional trebuie să depună cererea pentru Scutire de Uz Terapeutic la federaţia
internaţională, iar cei de nivel naţional, la Agenţia Naţională Anti-doping a ţării lor. Scutirile sunt aprobate pentru un
medicament specific, cu o doză stabilită și pentru o anumită perioadă de timp.

Întrebare: Lista substanţelor interzise identifică substanţele şi metodele interzise în competiţie și în afara acesteia.
Răspunde: Adevărat
Explicaţie: Lista substanţelor interzise este revizuită anual de către un comitet internaţional de experţi, iar versiunea
actualizată intră în vigoare la data de 1 ianuarie a fiecărui an. Toţi sportivii trebuie să se asigure că sunt la curent cu cele
mai recente informații privind această listă, care este disponibilă pe site-ul AMA: www.wada-ama.org
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Întrebare: Chiar dacă sunt accidentat și nu concurez, trebuie să furnizez informații privind localizarea mea autorităţii sportive
relevante, pentru a fi găsit oricând cu scopul unui control.
Răspunde: Adevărat
Explicaţie: Ca sportiv, trebuie să transmiți informații de localizare, chiar dacă nu concurezi din cauza unei accidentări sau
boli,pentru a putea fi găsit de către Organizația Anti-doping oricând şi oriunde.

Întrebare: Pot fi supus unui control doping în timpul unei competiţii, chiar dacă nu am concurat.
Răspunde: Adevărat
Explicaţie: Dacă eşti membru al unei echipe, poţi fi inclus în selecția sportivilor pentru controlul doping, chiar dacă ai
concurat sau nu.

Întrebare: Dacă în urma controlului doping, rezultatul tău este pozitiv, ai dreptul:
a. Să soliciți analiza probei B
b. Să participi sau să fii reprezentat la deschiderea şi analizarea probei B
c. Să ceri copii ale pachetului de documente al laboratorului
d. Toate cele de mai sus

Răspunde: d. Toate cele de mai sus
Explicaţie: Codul Mondial Anti-doping vizează respectarea drepturilor sportivilor.

Întrebare: Cât de des este actualizată Lista substanţelor interzise?
a. Lunar
b. Cel puțin o dată pe an
c. Înaintea Jocurilor Olimpice şi Paralimpice
d. Nu este actualizată niciodată

Răspunde: b. Cel puțin o dată pe an
Explicaţie: Lista substanţelor interzise este revizuită anual de un comitet internaţional de experţi, iar versiunea actualizată
intră în vigoare la data de 1 ianuarie a fiecărui an. Toţi sportivii trebuie să se asigure că sunt la curent cu cele mai recente
informații privind această listă, care este disponibilă pe site-ul AMA: www.wada-ama.org

Întrebare: Atunci când sunt invitat la controlul doping, trebuie să mă prezint imediat la Stația de Control Doping?
a. Da
b. Nu – am o oră
c. Mă pot prezenta atunci când sunt pregătit
d. Nu – am 24 de ore

Răspunde: a. Da
Explicaţie: Atunci când ești notificat de către un Ofițer de Control Doping (OCD) sau de către un Chaperon referitor la
selecția ta pentru controlul doping, trebuie să te prezinți la Stația de Control Doping imediat, în afara cazului în care ai
motive întemeiate pentru a întârzia. Chiar dacă întarzii din motive întemeiate, TREBUIE să ramâi sub directa observație a
OCD și/sau Chaperonului pe toată perioada controlului, până când proba a fost recoltată.

Întrebare: Dacă am fost suspendat într-un sport, pot concura în alt sport.
Răspunde: Fals
Explicaţie: Dacă ai fost sancționat ca urmare a săvârșirii unei încălcări a Reglementărilor Anti-Doping, nu poți participa în
nicio calitate în cadrul unei competiţii ori manifestări sportive de orice fel pe perioada suspendării.

Întrebare: Dacă sunt depistat pozitiv în țara mea, pot concura pentru altă țară.
Răspunde: Fals
Explicaţie: Dacă ai săvârșit o încălcăre a Reglementărilor Anti-Doping în țara ta, aceasta va fi recunoscută de către toți
Semnatarii Codului Mondial Anti-Doping. Așadar, pe toată perioada suspendării, nu vei putea concura pentru altă țară.
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Întrebare: Pot fi suspectat că am săvârșit o încălcare a Reglementărilor Anti-Doping dacă am consumat un supliment care
este contaminat cu o substanță interzisă?
Răspunde: Da
Explicaţie: În conformitate cu Principul Răspunderii Stricte, un sportiv este responsabil pentru orice substanță interzisă
care se găsește în corpul său. Se va înregistra o potențială încălcare a Reglementărilor Anti-Doping dacă ai folosit cu sau
fără intenție substanța interzisă sau de nivelul tău de precauție. Întotdeauna fii atent cu orice substanță, aliment (în special
carnea în anumite țări), sau supliment pe care îl consumi.

Întrebare: Cine determină dacă solicitarea pentru o Scutire de Uz Terapeutic, care îți permite să folosești o substanță
interzisă în scop medical, este aprobată sau respinsă?

a. O comisie formată din sportivi
b. Un grup de profesioniști care lucrează pentru Federația Sportivă Națională/ Internațională
c. O Comisie de experți medicali
d. Președintele Federației Sportive Naționale/Internațioanale

Răspunde: c. O Comisie de experți medicali
Explicaţie: După transmiterea SUT Organizației Anti-Doping relevantă (Federația Internațională sau Organizația
Națională Anti-Doping și/sau Organizatorul Evenimentelor Majore, acolo unde este cazul), aceasta va fi supusă unei
comisii de medici independenți numită Comisia de Scutiri de Uz Terapeutic (CSUT). Federațiile
Internaționale,Organizațiile Naționale Anti-Doping și Organizatorii Evenimentelor Majore, prin Comisia de Scutiri de Uz
Terapeutic (CSUT), sunt responsabili de aprobarea sau refuzarea cererii tale.

Întrebare: Dacă vreau să îmi respect disciplina sportivă și să fiu cel mai bun ca sportiv, trebuie să:
a. Să conștientizezi că să câștig este cel mai important
b. Să fac orice pot pentru a avea un avantaj
c. Știu că un eșec înseamnă că am făcut ceva greșit
d. Niciuna dintre cele de mai sus

Răspunde: d. Niciuna dintre cele de mai sus
Explicaţie: Munca grea, dedicarea și învățarea din regrese sunt esențiale pentru a deveni cel mai bun din sportul tău. Cu
toate acestea, câștigarea cu orice cost, fără respect pentru sănătate, ceilalți sportivi sau reguli este împotriva spiritului
sportului.

Întrebare: Sportivii care se dopează încalcă dreptul tuturor sportivilor care vor să practice un sport curat.
Răspunde: Adevărat
Explicaţie: Atunci când un sportiv trișează, el se scoate singur din joc, nu mai concurează în spiritul sportului, iar atunci
competitția nu mai este una corectă. De asemena, încălcarea regulilor anti-doping este același lucru cu încălcarea
regulilor unei competiții, reguli pe care toți sportivii le acceptă ca o condiție de a participa și de a concura în mod cinstit.

Întrebare: Cine este autorizat să recolteze o probă de sânge?
a. Un Ofițer de Control Doping pentru recoltarea probelor de sânge
b. Un Ofițer de Control Doping calificat(OCD)
c. Un Chaperone competent
d. Toate cele de mai sus

Răspunde: a. Un Ofițer de Control Doping pentru recoltarea probelor de sânge
Explicaţie: Un Ofițer de Control Doping (OCD) este un oficial care este calificat în acest sens și care a fost autorizat de
către o Organizație Anti-Doping (OAD) să recolteze o probă de sânge de la un sportiv.
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Întrebare: După ce dau o probă (sânge și/sau urină), pentru cât timp poate fi păstrată și reanalizată?
a. O perioadă nedefinită de timp
b. 10 ani
c. 2 ani
d. Nu poate fi păstrată

Răspunde: b. 10 ani
Explicaţie: Toate probele pot fi păstrate până la 10 ani și reanalizate în orice moment în această perioadă, ceea ce
înseamnă că orice substanță nedetectă anterior poate fi detectată mai târziu, iar sportivii pot fi sancționați și rezultatele
obținute începând cu data de testare inițială vor fi descalificate.

Întrebare: Un test pozitiv este singura cale prin care un sportiv poate fi sancționat.
Răspunde: Fals
Explicaţie: Prezența unei substanțe interzise în proba unui sportiv este doar 1 din cele 11 încălcări ale reglementărilor
anti-doping. Refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru prelevarea de probe, posesia de substanţe interzise,
complicitatea și asocierea interzisă sunt câteva dintre celelalte încălcări ale reglementărilor anti-doping pentru care un
sportiv poate fi sancționat.

Întrebare: Pot fi sancționat pentru asocierea cu un antrenor, medic sau orice alt personal asistent care a suferit o
suspendare, ca urmare a implicării într-un caz de încălcare a reglementărilor anti-doping.
Răspunde: Fals
Explicaţie: Asocierea înterzisă reprezintă o încălcare a reglementărilor anti-doping pentru care sportivii pot fi sancționați.

Întrebare: Dacă știu că un supliment a trecut printr-un proces de control al calității, pot fi sigur că acesta nu conține nicio
substanță de pe lista interzisă.
Răspunde: Fals
Explicaţie: Nu există nicio modalitate de a garanta faptul că suplimentele sunt lipsite de substanțe interzise, având în
vedere că această industrie nu este reglementată. Nicio organizație nu poate garanta siguranța oricărui supliment
alimentar sau a conținutului său. O alimentație echilibrată conținând alimente naturale, alimente integrale este cel mai
bun mod de a-ți îmbunătăți performanțele sportive.
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