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Pertanyaan: Di mana saya bisa mendapatkan informasi yang valid tentang anti doping?
a. Federasi internasional, Organisasi anti doping nasional, The wrold anti-doping agency
b. Internet
c. Majalah olahraga atau kesehatan
d. Teman-teman saya

Jawab: a. Federasi internasional, Organisasi anti doping nasional, The wrold anti-doping agency
Penjelasan: Federasi internasional, organisasi anti doping nasional dan organisasi anti doping regional, komite olympic,
dan federasi nasional dapat menyediakan informasi dalam segala aspek dari doping control, termasuk menjawab
pertanyaan tentang Daftar zat terlarang, Menyampaikan keberadaan atlet/whereabout dan mengaplikasikan
TUE/Pengecualian penggunaan obat. The World Anti-Doping Agency (WADA) juga merupakan sumber informasi.

Pertanyaan: Bagaimana kontrol doping dapat terjadi?
a. Seorang petugas doping kontrol memberitahu saya bahwa saya harus memberikan sampel saya
b. Saya harus memberikan beberapa helai rambut saya
c. Saya harus berdiri dengan siku kiri saya di lutut kanan saya
d. Semua yang di atas

Jawab: a. Seorang petugas doping kontrol memberitahu saya bahwa saya harus memberikan sampel saya
Penjelasan: Ketika kamu telah dipilih untuk melakukan kontrol doping, seorang petugas kontrol doping akan datang
kepada kamu. Kamu akan menuju ruang kontrol doping bersama petugas kontrol doping. Di sana akan ada sedikit
dokumen untuk dikerjakan, kamu bisa memilih peralatan kontrol doping untuk mengumpulkan sampelmu (satu kotak
dengan 2 botol dan satu gelas). Lalu kamu akan pergi ke toilet dan buang air kencing ke dalam gelas di depan seseorang
dengan jenis kelamin yang sama dengan kamu (untuk memastikan air seni adalah milikmu). Dalam beberapa kasus,
kamu akan diminta memberikan sampel darah. Kemudian kamu akan kembali ke ruang kontrol doping, isi botol yang
sudah kamu pilih dan segel. Sedikit lebih banyak dokumen dan kamu selesai! Semudah 1-2-3!

Pertanyaan: Dapatkah saya menolak untuk diuji?
a. Tidak
b. Ya, jika saya memiliki janji dengan keluarga
c. Ya, jika saya terlalu sibuk
d. Ya, jika saya memiliki kewajiban sekolah

Jawab: a. Tidak
Penjelasan: Atlet tidak dapat menolak untuk dilakukan kontrol doping. Penolakan bisa dikenakan sanksi yang sama
seperti hasil tes positif. Contohnya, kemungkinan dilarang bertanding pada semua cabang olahraga. Itu hanya karena
atlet menolak untuk dites dan jangan pernah tertangkap melakukan seperti itu dan tidak pernah disetujui.

Pertanyaan: Apakah doping memiliki dampak pada pertumbuhan saya?
a. Ya, zat doping dapat berdampak langsung pada pertumbuhan kamu
b. Tidak, zat doping hanya membuatmu berjerawat
c. Tidak, zat doping hanya berdampak ketika kamu sudah tua
d. Tidak, zat doping hanya berdampak pada organ dalammu

Jawab: a. Ya, zat doping dapat berdampak langsung pada pertumbuhan kamu
Penjelasan: Doping memiliki banyak efek samping. Salah satu kemungkinan efek sampingnya adalah berdampak pada
pertumbuhan dan perkembangan fisikmu. Semua efek samping lain yang disebutkan kemungkinan juga benar. Zat
doping dilarang karena memiliki dampak negatif atau parah pada kesehatan kamu.
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Pertanyaan: Siapa yang boleh melakukan Doping Control?
a. Seorang petugas doping kontrol yang dapat menunjukkan identitas dan bukti otorisasi dari organisasi Anti-Doping
b. Pelatih
c. Dokter
d. Petugas kepolisian

Jawab: a. Seorang petugas doping kontrol yang dapat menunjukkan identitas dan bukti otorisasi dari organisasi Anti-
Doping
Penjelasan: Hanya petugas kontrol doping terkreditasi yang diijinkan memproses jalannya kontrol doping. Mereka harus
bisa membuktikan bahwa mereka seorang petugas kontrol doping dan organisasi anti doping menugaskan mereka untuk
melakukan kontrol doping.

Pertanyaan: Bagaimana jika dokter saya merawat saya dengan menggunakan obat-obatan?
a. Dokter harus memeriksa apakah obat tersebut mengandung zat terlarang
b. Apapun yang dokter berikan kepada saya, semua aman
c. Jika hasil tes saya positif karena zat yang diberikan oleh dokter, itu semua kesalahan dokter
d. Jika untuk alasan medis, saya dapat menggunakan apapun yang diperlukan

Jawab: a. Dokter harus memeriksa apakah obat tersebut mengandung zat terlarang
Penjelasan: Dokter harus memeriksa apakah obat mengandung zat terlarang. Jika tidak, dan jika tidak ada perawatan
lain yang memungkinkan, maka atlet harus meminta pengecualian penggunaan obat (TUE) dengan dokumen-dokumen
yang mendukung perawatan itu. Dokter tidak selalu tahu tentang proses ini, jadi penting bagimu untuk memberitahu
doktermu bahwa kamu seorang atlet dan bahwa beberapa aturan anti doping berlaku untuk kamu.

Pertanyaan: Apakah pelatih atau seseorang bisa saya pilih untuk menemani saya ke Doping Control Station (Ruang Kontrol
Doping)?

a. Ya
b. Hanya jika saya junior
c. Hanya jika petugas doping kontrol meminta pendamping untuk berada di sana
d. Seorang atlet tidak pernah diijinkan untuk ditemani ke ruang doping kontrol

Jawab: a. Ya
Penjelasan: Seorang atlet dapat didampingi oleh seseorang, seperti orang tua, pelatih, tim official atau dokter untuk
menemani atlet ke ruang kontrol doping (DCS), jika dia mau. Semua atlet minor/junior harus didampingi oleh
pendamping ke ruang kontol doping. Jika tidak ada yang bisa mendampingi, petugas kontol doping dapat memilih
seseorang untuk menemani dia. Seorang atlet juga dapat meminta bantuan bahasa atau penterjemah jika perlu dan
tersedia.

Pertanyaan: Siapa yang bertanggung jawab ketika suatu zat ditemukan dalam tubuh atlet?
a. Dokter atlet
b. Pelatih
c. Atlet
d. Tergantung siapa yang memberi atlet zat

Jawab: c. Atlet
Penjelasan: Atlet selalu bertanggung jawab atas apa yang ditemukan dalam tubuhnya, bahkan jika zat terlarang itu
digunakan secara kebetulan, atau jika ada orang lain yang memberikan zat dan mengatakan zat tersbut aman. Hal ini
disebut the principle of strict liability (prinsip pertanggung jawaban yang ketat). Jika atlet tidak yakin 100% terhadap
komposisi atau status dari suatu zat - mereka sebaiknya tidak menggunakannya sebelum memeriksa daftar zat terlarang
atau bertanya kepada federasi internasional atau organisasi anti doping nasional.
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Pertanyaan: Apa sanksinya jika saya didapati menggunakan doping?
a. Tidak ada sanksi bagi doping
b. Tidak ada sanksi jika saya junior
c. Mulai dari peringatan sampai dilarang bertanding seumur hidup
d. Tergantung siapa yang memberimu zat

Jawab: c. Mulai dari peringatan sampai dilarang bertanding seumur hidup
Penjelasan: Sanksi dapat berupa Diskualifikasi hasil, Dilarang bertanding di semua cabang olahraga, sanksi keuangan,
dan mempublikasikan pelanggaran aturan anti doping kamu, semua tergantung kepada tingkat keparahan pelanggaran.

Pertanyaan: Apakah pelatih dan dokter saya dapat dikenakan sanksi?
a. Tidak, hanya atlet yang diberikan sanksi
b. Tidak, hanya atlet dan pelatih yang diberi sanksi
c. Tidak, tidak ada sanksi bagi doping
d. Ya, semua atlet dan semua personel pendukung atlet dapat diberikan sanksi

Jawab: d. Ya, semua atlet dan semua personel pendukung atlet dapat diberikan sanksi
Penjelasan: Di bawah the World Anti Doping Code (Code), atlet dan personel pendukung atlet dapat dikenakan sanksi
terhadap pelanggaran aturan anti doping. Personel pendukung atlet adalah pelatih, manager, agen, tim staf, medis dan
para medis personel atau mereka yang bekerja bersam dan berpartisipasi merawat atau mempersiapkan atlet untuk
kompetisi olahraga.

Pertanyaan: Apakah saya dapat diuji/dites?
a. Tidak, karena saya junior
b. Tidak, karena saya tidak bersaing secara internasional
c. Ya, atlet manapun berpotensi untuk diuji/dites
d. Tidak, karena cabang olahraga saya bukan olahraga beresiko tinggi

Jawab: c. Ya, atlet manapun berpotensi untuk diuji/dites
Penjelasan: Aturan anti doping berlaku untuk semua atlet, dalam semua olahraga, dan di semua negara. Oleh karena
itu, setiap atlet dapat berpotensi untuk diuji.

Pertanyaan: Bagaimana kamu bisa tahu kalau suatu suplemen gizi aman untuk dikonsumsi?
a. Semua suplemen nutrisi aman digunakan
b. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa suplemen nutrisi aman digunakan
c. Jika dalam label terdapat kata aman digunakan
d. Jika dokter memberikan suplemen nutrisi kepada kamu

Jawab: b. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa suplemen nutrisi aman digunakan
Penjelasan: Tidak ada aturan untuk industri suplemen, oleh karena itu, kamu tidak bisa memastikan zat/komposisi apa
yang ada dalam suplemen tersebut. Menggunakan suplemen selalu menjadi resiko diri sendiri. Jika klaim dari paket
suplemen terdengar terlalu bagus, mungkin suplemen tersebut mengandung zat yang dilarang dalam olahraga.

Pertanyaan: Bagaimana saya tahu jika suatu zat diperbolehkan?
a. Suatu zat aman digunakan jika kamu membeli di apotek
b. Suatu zat aman digunakan jika terdapat kalimat "Bebas-Doping" pada box/kotak
c. Suatu zat aman digunakan jika terbuat dari tanaman
d. Suatu zat aman digunakan jika tidak mengandung zat apapun dalam daftar zat terlarang

Jawab: d. Suatu zat aman digunakan jika tidak mengandung zat apapun dalam daftar zat terlarang
Penjelasan: Dimanapun kamu ingin atau memerlukan penggunaan zat, pastikan kamu memeriksa daftar zat dan metode
terlarang. Jika kamu tidak yakin, tunjukkan daftar zat dan metode terlarang tersebut kepada apoteker atau dokter dan
tanyakan. Kamu bisa mencari daftar tersebut di website WADA atau di website nasional anti doping negaramu atau
federasi internasionalmu. Kamu juga dapat menghubungi NADO atau federasi internasional dan menanyakan kepada
mereka.
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