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Pytanie: Jak sprawdzić, czy dana substancja jest dozwolona?
a. Substancję można bezpiecznie stosować, jeśli została kupiona w aptece.
b. Substancję można bezpiecznie stosować, jeśli na opakowaniu jest informacja „wolna od dopingu”.
c. Substancję można bezpiecznie stosować, jeśli jest pochodzenia roślinnego.
d. Substancję można bezpiecznie stosować, jeśli nie znajduje się na Liscie zabronionych i nie ma podobnej budowy

chemicznej lub działania biologicznego do substancji znajdujacej się na Liscie.
Odpowiedz: d. Substancję można bezpiecznie stosować, jeśli nie znajduje się na Liscie zabronionych i nie ma podobnej
budowy chemicznej lub działania biologicznego do substancji znajdujacej się na Liscie.
Wyjaśnienie: Zawsze, kiedy chcesz lub potrzebujesz zażyć dowolną substancję, pamiętaj, aby sprawdzić, czy nie ma jej na
Liście substancji i metod zabronionych. W razie wątpliwości zapytaj lekarza lub farmaceutę i pokaż im tę listę. Lista jest
dostępna na stronie internetowej WADA, na stronie internetowej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie lub federacji
międzynarodowej. Można także skontaktować się z tymi instytucjami, prosząc o udzielenie informacji.

Pytanie: Skąd wiadomo, czy odżywki mogą być bezpiecznie stosowane?
a. Wszystkie odżywki można bezpiecznie stosować
b. Nie ma pewności, czy odżywki są bezpiecznie
c. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że są bezpieczne
d. Jeśli odżywka została polecona przez lekarza

Odpowiedz: b. Nie ma pewności, czy odżywki są bezpiecznie
Wyjaśnienie: Rynek odżywek jest nieuregulowany, w związku z czym nie można być pewnym, jakie substancje/składniki
zawiera dana odżywka. Odżywki zawsze stosuje się na własne ryzyko. Jeśli informacje na opakowaniu brzmią zbyt pięknie,
aby były prawdziwe – prawdopodobnie odżywka zawiera substancję zabronioną w sporcie!

Pytanie: Czy mogę być poddany(-na) kontroli?
a. Nie, ponieważ jestem juniorem
b. Nie, ponieważ nie uczestniczę w zawodach międzynarodowych
c. Tak, każdy sportowiec potencjalnie może zostać poddany kontroli
d. Nie, ponieważ nie uprawiam sportu wysokiego ryzyka

Odpowiedz: c. Tak, każdy sportowiec potencjalnie może zostać poddany kontroli
Wyjaśnienie: Przepisy antydopingowe dotyczą wszystkich sportowców we wszystkich dyscyplinach sportu i we wszystkich
krajach. Dlatego każdy sportowiec potencjalnie może zostać poddany kontroli.

Pytanie: Jakie sankcje grożą osobom przyłapanym na dopingu?
a. Nie ma żadnych sankcji za doping
b. Nie ma żadnych sankcji, jeśli jestem juniorem
c. Od nagany po dożywotni zakaz
d. To zależy, od kogo otrzymałem(-am) substancję

Odpowiedz: c. Od nagany po dożywotni zakaz
Wyjaśnienie: Sankcje mogą obejmować dyskwalifikację wyników, zakaz rywalizacji we wszystkich dyscyplinach sportu,
kary finansowe oraz obowiązkowe ogłoszenie w mediach faktu naruszenia przepisów antydopingowych, w zależności od
powagi zarzutów.

Pytanie: Czy mój trener lub lekarz mogą zostać ukarani?
a. Nie, tylko sportowcy podlegają sankcjom
b. Nie, tylko sportowcy i trenerzy podlegają sankcjom
c. Nie, nie ma żadnych sankcji za doping
d. Tak, wszyscy sportowcy i personel pomocniczy sportowców mogą podlegać sankcjom

Odpowiedz: d. Tak, wszyscy sportowcy i personel pomocniczy sportowców mogą podlegać sankcjom
Wyjaśnienie: W świetle Światowego Kodeksu Antydopingowego (Kodeks), sportowcy oraz ich personel pomocniczy w
takim samym stopniu mogą zostać ukarani za naruszenie przepisów antydopingowych. Do personelu pomocniczego
sportowca należą trener, asystent trenera, menedżer, agent, personel drużyny, działacze, personel medyczny i ratownicy
medyczni współpracujący lub leczący sportowców, uczestniczących lub przygotowujących się do zawodów sportowych.
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Pytanie: Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wykrycia zabronionej substancji w organizmie sportowca?
a. Lekarz sportowca
b. Trener sportowca
c. Sportowiec
d. To zależy, od kogo sportowiec otrzymał substancję

Odpowiedz: c. Sportowiec
Wyjaśnienie: Sportowiec zawsze ponosi odpowiedzialność za to, co znajduje się w jego organizmie, nawet jeśli zabroniona
substancja została użyta przez przypadek lub jeśli dostarczył ją ktoś inny, mówiąc, że jest bezpieczna. Nazywamy to
zasadą odpowiedzialności bezwzględnej. Jeśli sportowiec nie ma 100% pewności co do składników lub nie zna statusu
substancji – nie powinien jej stosować, zanim tego nie sprawdzi na Liście substancji i metod zabronionych lub nie zapyta
federacji międzynarodowej lub krajowej organizacji antydopingowej.

Pytanie: A co w sytuacji, jeśli mój lekarz musi przepisać mi lek?
a. Lekarz powinien sprawdzić, czy dany lek zawiera substancje zabronione
b. Wszystko, co otrzymuję od swojego lekarza, jest bezpieczne
c. Jeśli po zażyciu substancji otrzymanej od lekarza wynik mojego testu będzie dodatni, to jego wina
d. Jeśli istnieją powody medyczne, mogę stosować wszystko, co konieczne

Odpowiedz: a. Lekarz powinien sprawdzić, czy dany lek zawiera substancje zabronione
Wyjaśnienie: Lekarz powinien sprawdzić, czy dany lek zawiera substancje zabronione. Jeśli tak i jeśli nie można
zastosować innego leku, sportowiec musi poprosić o Wyłączenie dla Celów Terapeutycznych (TUE), przedstawiając
dokumenty uzasadniające leczenie. Lekarze nie zawsze wiedzą o tej procedurze, dlatego musisz koniecznie powiedzieć
lekarzowi, że jesteś sportowcem i obowiązują Cię określone przepisy antydopingowe.

Pytanie: Czy mój trener lub inna wybrana przeze mnie osoba może towarzyszyć mi do stacji kontroli antydopingowej?
a. Tak
b. Tylko, jeśli jestem juniorem
c. Tylko, jeśli oficer kontroli antydopingowej poprosi o obecność przedstawiciela
d. Nikt nie może towarzyszyć sportowcowi do stacji kontroli dopingowej

Odpowiedz: a. Tak
Wyjaśnienie: Sportowiec może poprosić inną osobę, na przykład rodzica, trenera, członka sztabu drużyny lub lekarza, aby
towarzyszył mu do stacji kontroli antydopingowej, jeśli zechce. Wszystkim niepełnoletnim sportowcom musi towarzyszyć
inna osoba do stacji kontroli antydopingowej. Jeśli sportowcowi nikt nie towarzyszy, oficer kontroli antydopingowej może
wskazać osobę, która będzie mu towarzyszyć. Sportowiec może także poprosić o pomoc językową lub tłumacza, jeśli to
konieczne i możliwe.

Pytanie: Kto jest uprawniony do przeprowadzania kontroli antydopingowej?
a. Oficer kontroli antydopingowej, który przedstawi identyfikator i dowód autoryzacji organizacji antydopingowej
b. Każdy trener
c. Każdy lekarz
d. Każdy policjant

Odpowiedz: a. Oficer kontroli antydopingowej, który przedstawi identyfikator i dowód autoryzacji organizacji antydopingowej
Wyjaśnienie: Tylko akredytowany oficer kontroli antydopingowej może wykonać procedurę kontroli . Musi posiadać ważny
identyfikator oficera oraz polecenie przeprowadzenia kontroli antydopingowej.

Pytanie: Czy doping może mieć wpływ na mój rozwój?
a. Tak, substancje dopingowe mogą mieć bezpośredni wpływ na rozwój
b. Nie, można tylko mieć bardzo nasilony trądzik
c. Nie, może on wpływać dopiero w znacznie starszym wieku
d. Nie, może on wpływać tylko na narządy wewnętrzne

Odpowiedz: a. Tak, substancje dopingowe mogą mieć bezpośredni wpływ na rozwój
Wyjaśnienie: Doping może mieć wiele działań ubocznych. Jednym z nich jest wpływ na wzrost i rozwój fizyczny człowieka.
Wszystkie pozostałe działania uboczne wymienione w możliwych odpowiedziach także są prawdą. Substancje dopingowe
są zabronione m.in. dlatego, że mogą mieć poważne negatywne konsekwencje dla zdrowia.
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Pytanie: Czy mogę odmówić poddania się kontroli antydopingowej?
a. Nie
b. Tak, z powodów osobistych
c. Tak, jeśli jestem zbyt zajęty(-ta)
d. Tak, z powodu obowiązków szkolnych

Odpowiedz: a. Nie
Wyjaśnienie: Sportowcy nie mogą odmówić poddania się kontroli antydopingowej. Odmowa może spowodować takie
same sankcje, jak dodatni wynik testu – na przykład, potencjalny zakaz rywalizacji we wszystkich dyscyplinach sportu. W
przeciwnym razie sportowcy stosujący doping mogliby zwyczajnie odmawiać poddania się kontroli i nigdy nie zostać
przyłapani ani ukarani.

Pytanie: Gdzie mogę znaleźć rzetelne informacje na temat antydopingu?
a. Federacje międzynarodowe,Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie, Światowa Organizacja Antydopingowa
b. Internet
c. Czasopisma kulturystyczne lub sportowe
d. Moi przyjaciele

Odpowiedz: a. Federacje międzynarodowe,Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie, Światowa Organizacja
Antydopingowa
Wyjaśnienie: Federacje międzynarodowe, krajowe organizacje antydopingowe i regionalne organizacje antydopingowe,
krajowe komitety olimpijskie i federacje krajowe mogą udzielić sportowcom informacji dotyczących wszystkich aspektów
kontroli antydopingowej oraz odpowiedzi na pytania dotyczące Listy substancji i metod zabronionych, po podaniu miejsca
pobytu i wnioskując o Wyłączenie dla Celów Terapeutycznych (TUE). Światowa Organizacja Antydopingowa (WADA)
również udziela informacji.

Pytanie: Jak przebiega kontrola dopingowa?
a. Oficer kontroli antydopingowej informuje mnie, że muszę dostarczyć próbkę
b. Trzeba dostarczyć kosmyk włosów
c. Muszę stanąć na palcach, lewym łokciem dotykając prawego kolana
d. Wszystkie powyższe

Odpowiedz: a. Oficer kontroli antydopingowej informuje mnie, że muszę dostarczyć próbkę
Wyjaśnienie: Po skierowaniu do kontroli antydopingowej spotka się z Tobą oficer kontroli antydopingowej. Razem udacie
się do stacji kontroli. Po wypełnieniu wymaganej dokumentacji wybierzesz zestaw do pobrania próbki (pudełko z 2
buteleczkami i kubkiem). Następnie udasz się do łazienki i nasiusiasz do kubka w obecności innej osoby tej samej płci
(aby mieć pewność, że mocz jest Twój). W pewnych przypadkach możesz zostać poproszony(-na) o zgodę na pobranie
próbki krwi. Następnie wrócisz do stacji kontroli dopingowej, napełnisz wybrane buteleczki i zamkniesz je. Trzeba jeszcze
wypełnić pozostałe dokumenty. To wszystko! To dziecinnie proste!
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