Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ WADA

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Αντιντόπινγκ (WADA) είναι αρµόδιος να ηγείται της παγκοσµίως συνεργατικής προσπάθειας για άθληση χωρίς ντόπινγκ. Κάθε χρόνο, ο WADA αξιολογεί και ενηµερώνει τον Κατάλογο Απαγορευµένων Ουσιών, στον οποίο κατονοµάζονται ουσίες και µέθοδοι που απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση (εντός και εκτός αγώνων), απαγορεύονται µόνο εντός αγώνων ή απαγορεύονται µόνο σε συγκεκριµένα αθλήµατα.
Μια ουσία ή µέθοδος συµπεριλαµβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευµένων Ουσιών του
WADA εφόσον πληροί οποιαδήποτε δύο από τα κάτωθι τρία κριτήρια:
1) Έχει τη δυνατότητα να αυξήσει ή αυξάνει την απόδοση του αθλητή.
2) Αντιπροσωπεύει πραγµατικό ή ενδεχόµενο κίνδυνο για την υγεία του αθλητή.
3) Παραβαίνει το πνεύµα του αθλητισµού..

Ουσίες Απαγορευµένες σε Κάθε Περίπτωση (Εντός και Εκτός Αγώνων):

Αναβολικοί Παράγοντες – όπως τεστοστερόνη, ναδρολόνη, SARMs (επιλεκτικοί ρυθµιστές υποδοχέα ανδρογόνων) και δενµπουτερόλη.
Πεπτιδικές Ορµόνες, Αυξητικοί Παράγοντες, Συγγενείς Ουσίες και Μιµητές – όπως
ερυθροποιητίνες (EΠO), ανθρώπινη αυξητική ορµόνη (hGH) και ανθρώπινη χοριακή
γοναδοτροπίνη (hCG)
Βήτα 2 Αγωνιστές – µε οποιονδήποτε τρόπο χορήγησης, εξαιρουµένων συγκεκριµένων εισπνεόµενων ουσιών*, βλ. παρακάτω.
Παράγοντες µε Αντι-οιστρογόνο ∆ράση – όπως κλοµιφαίνη, ταµοξιφαίνη, ινσουλίνη
και αναστολείς της αρωµατάσης.
∆ιουρητικά και Άλλοι Παράγοντες Απόκρυψης – όπως υδροχλωροθειαζίδιο, σπειρονολακτόνη, φουροσεµίδιο και διογκωτές πλάσµατος.
Μη Εγκεκριµένες Ουσίες – περιλαµβάνονται οποιεσδήποτε ουσίες δεν έχουν πρόσφατη έγκριση από κυβερνητική ρυθµιστική Αρχή υγείας για θεραπευτική χρήση σε
ανθρώπους, όπως φάρµακα που βρίσκονται σε προκλινική ή κλινική επεξεργασία είτε
φάρµακα τα οποία έχουν καταργηθεί ή είναι εγκεκριµένα για κτηνιατρική χρήση.

* Όλοι οι εκλεκτικοί και µη εκλεκτικοί βήτα 2 αγωνιστές, συµπεριλαµβανοµένων όλων των οπτικών ισοµερών
τους που εµπίπτουν στην κατηγορία, απαγορεύονται, εξαιρουµένης της εισπνεόµενης σαλβουταµόλης
(αλβουτερόλη): µέγιστο 1.600 µικρογραµµάρια ανά 24ωρο, σε δόσεις που δεν υπερβαίνουν τα 800
µικρογραµµάρια ανά 12ωρο· εισπνεόµενη φορµοτερόλη: µέγιστη χορηγούµενη δόση 54 µικρογραµµάρια
ανά 24ωρο· εισπνεόµενη σαλµετερόλη: µέγιστη δόση 200 µικρογραµµάρια ανά 24ωρο. Η ανίχνευση στα
ούρα σαλβουταµόλης σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα 1.000 νανογραµµάρια ανά χιλιοστόλιτρο (ng/Ml)
ή φορµοτερόλης σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα 40 νανογραµµάρια ανά χιλιοστόλιτρο (ng/Ml) δεν
θεωρείται σκόπιµη θεραπευτική χρήση της ουσίας και αντιµετωπίζεται ως Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρηµα,
εκτός αν ο αθλητής αποδείξει µέσω ελεγχόµενης φαρµακοκινητικής µελέτης ότι το µη φυσιολογικό
αποτέλεσµα επήλθε συνεπεία της χρήσης θεραπευτικής δόσης (διά εισπνοής) η οποία δεν υπερέβη το
όριο της µέγιστης δόσης που αναφέρεται ανωτέρω.

Ουσίες Απαγορευµένες σε Συγκεκριµένα Αθλήµατα:
Βήτα-Αναστολείς

Ουσίες Απαγορευµένες Μόνο Εντός Αγώνα:

∆ιεγερτικά: όπως αµφεταµίνες, κοκαΐνη, µεθυλεξαναµίνη, µονταφινίλη, ψευδοεφεδρίνη, εφεδρίνη και οι περισσότερες φαρµακευτικές αγωγές για ∆ΕΠ-Υ
Ναρκωτικά: όπως οξυκωδόνη, µορφίνη και άλλα αναλγητικά
Κανναβινοειδή: όπως µαριχουάνα, THC, χασίς και συνθετικά προϊόντα όπως Spice
και K2

Γλυκοκορτικοειδή: όπως βηταµεθαζόνη, πρεντισόνη, πρεντνισολόνη και κορτιζόνη
µε χορήγηση διά στόµατος, ενδοφλεβίως, ενδοµυϊκώς ή διά του απευθυσµένου

Για ουσίες που απαγορεύονται µόνο εντός αγώνα, ο αθλητής οφείλει να επιτρέπει τη
διέλευση χρόνου επαρκούς για να καθαρίσει ο οργανισµός πριν τη διοργάνωση. Αν
υπάρχει αβεβαιότητα για το αν θα αποβληθούν από τον οργανισµό οι φαρµακευτικές
ουσίες που απαγορεύονται αποκλειστικά εντός αγώνα, ο αθλητής ενθαρρύνεται πριν
τη διοργάνωση να υποβάλει αίτηση TUE. Η διακοπτόµενη χρήση φαρµακευτικής ουσίας ενδέχεται επίσης να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, και ποτέ δεν πρέπει να
γίνεται χωρίς τη συµβουλή ιατρού και πλήρη κατανόηση των ενδεχόµενων κινδύνων.
Ο αθλητής που πρέπει να πάρει µια απαγορευµένη ουσία για ιατρικούς λόγους υποχρεούται να συµβουλεύεται την Πολιτική TUE του USADA.

Μέθοδοι Απαγορευµένες σε Κάθε Περίπτωση (Εντός και Εκτός Αγώνων):

Χειρισµός Αίµατος και Συστατικών του

Οι µέθοδοι που ακολουθούν απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση:

Χορήγηση ή επανεισαγωγή στο κυκλοφορικό σύστηµα προϊόντων ερυθρών αιµοσφαιρίων οιασδήποτε προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένου του αυτόλογου, αλλογενικού (οµόλογου) ή ετερόλογου αίµατος.
Τεχνητή αύξηση της πρόσληψης, µεταφοράς ή απόδοσης οξυγόνου. Εδώ περιλαµβάνονται – χωρίς όµως να περιορίζονται σε αυτό: υπερφθοριωµένες χηµικές
ενώσεις, εφαπροξιράλιο (RSR 13) και τροποποιηµένα προϊόντα αιµοσφαιρίνης,
εξαιρουµένου του συµπληρωµατικού οξυγόνου διά εισπνοής.
Κάθε µορφή ενδοαγγειακού χειρισµού του αίµατος ή των συστατικών του µε φυσικά ή χηµικά µέσα.

Χηµικός και Φυσικός Χειρισµός

Οι ακόλουθες µέθοδοι απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση:

Αλλοίωση ή απόπειρα αλλοίωσης µε σκοπό να µεταβληθεί η ακεραιότητα και η
εγκυρότητα δειγµάτων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου ντόπινγκ. Εδώ
περιλαµβάνονται – χωρίς όµως να περιορίζονται σε αυτό: αντικατάσταση και/ή
νόθευση ούρων (π.χ. πρωτεάσες).
Ενδοφλέβιες εγχύσεις και/ή ενέσεις πάνω από 100 χιλιοστόλιτρα ανά 12ωρο,
εξαιρουµένων αυτών που χορηγούνται νόµιµα, στο πλαίσιο νοσηλείας σε
νοσοκοµείο, χειρουργικών επεµβάσεων ή κλινικών εξετάσεων.

Γονιδιακό Ντόπινγκ

Τα ακόλουθα παραδείγµατα µεθόδων απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση:

Η µεταφορά πολυµερών νουκλεϊνικών οξέων ή αναλόγων των νουκλεϊνικών οξέων.
Η χρήση φυσιολογικών ή γενετικώς τροποποιηµένων κυττάρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον Κατάλογο Απαγορευµένων Ουσιών, επισκεφθείτε: USADA.org/prohibited-list και USADA.org/substances.

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Global Drug Reference Online (Global DROΤΜ)

Θυµηθείτε να ελέγχετε πάντα το status των φαρµάκων πριν τη χρήση τους.
Το site GlobalDRO.com παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς
(απαγορεύεται ή επιτρέπεται) των ουσιών και µεθόδων στον Κατάλογο Απαγορευµένων Ουσιών του WADA. Οι επισκέπτες µπορούν να αναζητούν συγκεκριµένες πληροφορίες για φάρµακα που πωλούνται στις ΗΠΑ αλλά και σε
Αυστραλία, Καναδά, Ιαπωνία, Ελβετία και Ηνωµένο Βασίλειο. Η Global DRO
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάθε συσκευή. Επισκεφθείτε το
GlobalDRO.com από το κινητό ή τον υπολογιστή σας και εισαγάγετε το σύνδεσµο στη homepage σας για γρήγορη µετάβαση. Μπορείτε επίσης να στείλετε email στο drugreference@usada.org για βοήθεια.

Wallet Card

Αυτή η µικρή κάρτα πληροφόρησης παρέχει παραδείγµατα απαγορευµένων και
επιτρεπτών ουσιών και µεθόδων. Η Wallet Card και πολλές άλλες εκπαιδευτικές
πηγές βρίσκονται στην ιστοσελίδα USADA.org/publications-policies

ΜΑΘΕΤΕ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ

Αν τσεκάρετε ΟΛΑ τα παρακάτω κουτάκια, θεωρείστε αθλητής µη εθνικού
επιπέδου και οι κανόνες TUE που εξηγούνται παρακάτω έχουν ισχύ για την
περίπτωσή σας.
∆εν ήσασταν ποτέ καταχωρισµένος σε Registered Testing Pool από το
USADA ή οποιαδήποτε ∆ιεθνή Οµοσπονδία.

∆εν αγωνιστήκατε ποτέ ούτε σκοπεύετε να αγωνιστείτε σε οποιαδήποτε
διοργάνωση υπό την αιγίδα οποιασδήποτε ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας, της
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, της ∆ιεθνούς Παραολυµπιακής Επιτροπής ή της Ολυµπιακής Επιτροπής των Ηνωµένων Πολιτειών.
∆εν αγωνιστήκατε ποτέ ούτε σκοπεύετε να αγωνιστείτε ή να προετοιµαστείτε για να συµµετάσχετε σε οποιοδήποτε ανοιχτό υψηλού επιπέδου ή
επαγγελµατικού επιπέδου Εθνικό Πρωτάθληµα (δεν περιλαµβάνονται
νέοι, νεανίες, masters ή age-groupers).

∆εν αγωνιστήκατε ποτέ ούτε σκοπεύετε να αγωνιστείτε σε διοργάνωση η
οποία καταλήγει άµεσα σε επιλογή Εθνικής Οµάδας για Ολυµπιακούς,
Παραολυµπιακούς, Παναµερικανικούς ή Παρα-Παναµερικανικούς Αγώνες.

∆εν λάβατε ποτέ χρηµατοδότηση από την Ολυµπιακή Επιτροπή των
Ηνωµένων Πολιτειών.

∆εν βρεθήκατε ποτέ θετικός σε ουσία για την οποία δεν είχατε έγκυρη TUE.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΧΘΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ

1)

2)

Αν η ουσία ή η µέθοδος απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση (εντός και

εκτός αγώνα), τότε η TUE είναι απαραίτητη πριν χρησιµοποιήσετε την
ουσία ή τη µέθοδο, εκτός από την περίπτωση που περιγράφεται
παρακάτω.

Αν η ουσία απαγορεύεται µόνο εντός αγώνα (όχι σε κάθε περίπτωση),
τότε η TUE δεν είναι απαραίτητη πριν τον αγώνα, εφόσον µπορείτε να
συµµορφωθείτε µε την Ενότητα 5 της Πολιτικής TUE. Παρακαλώ,

3)

διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική TUE και επικοινωνήστε µε το USADA
αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήµατα.

Την ΠΡΩΤΗ φορά κατά την οποία αθλητής µη εθνικού επιπέδου βρεθεί

θετικός σε µία από τις ακόλουθες ουσίες ή κάνει χρήση ενδοφλέβιας

έγχυσης κατά παράβαση των κανονισµών, θα έχει την ευκαιρία να

υποβάλει ιατρική τεκµηρίωση στο USADA ώστε να αποδείξει την ιατρική
ανάγκη για χρήση τέτοιων απαγορευµένων ουσιών ή µεθόδων,
σύµφωνα µε την Ενότητα 5.b.2 της Πολιτικής TUE του USADA.
∆ιουρητικά ή άλλοι παράγοντες απόκρυψης

Εισπνεόµενοι βήτα 2 αγωνιστές

Ινσουλίνη (αν υπάρχει διάγνωση ινσουλινοεξαρτώµενου διαβήτη)

Ταµοξιφαίνη, εφόσον η αθλήτρια µπορεί να αποδείξει χρήση λόγω
διάγνωσης και θεραπείας καρκίνου του µαστού ή άλλων καρκίνων

Ενδοφλέβια έγχυση ή ένεση µη απαγορευµένης ουσίας σε ποσότητα

που υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόλιτρα ανά 12ωρο για λόγους ενυδάτωσης

Έχετε ερωτήµατα για την TUE; Περισσότερες πληροφορίες

για την Πολιτική TUE όπως ισχύει για αθλητές µη εθνικού
επιπέδου θα βρείτε στην ιστοσελίδα :
USADA.org/substances/tue/policy/.

Μπορείτε επίσης να στείλετε email στο tue@USADA.org για
περισσότερη βοήθεια.

Σηµείωση: Αν είστε αθλητής εθνικού ή διεθνούς επιπέδου, η TUE είναι
απαραίτητη πριν χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε απαγορευµένη
ουσία ή µέθοδο. Το αυτό ισχύει για κάθε απαγορευµένη ουσία,
ανεξαρτήτως του αν απαγορεύεται µόνο εντός αγώνα ή σε κάθε
περίπτωση.

ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ TUE

Το USADA συστήνει στους αθλητές να υποβάλουν την αίτηση µαζί µε
την ιατρική τεκµηρίωση τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν λάβουν τη φαρµακευτική αγωγή.
Συνταγή ιατρού δεν επαρκεί από µόνη της για να χορηγηθεί TUE.
Κάποιες ουσίες πρέπει να υπερβαίνουν ένα ορισµένο κατώφλι στα ούρα
ή στο αίµα του αθλητή ώστε να δώσουν θετικό αποτέλεσµα στον έλεγχο
ντόπινγκ. Τέτοιες ουσίες µε κατώφλι δράσης, όπως η εφεδρίνη, απαιτούν TUE εφόσον χρησιµοποιούνται παράλληλα µε διουρητικό, ακόµα κι
αν ο αθλητής διαθέτει TUE για το διουρητικό.
Αφού καθοριστεί ότι κάποια ουσία ή µέθοδος είναι απαγορευµένη, ο
αθλητής οφείλει να δηλώσει το επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται, καθώς
αυτό διευκρινίζει αν είναι απαραίτητη ή όχι η TUE. (∆είτε βήµα 2:
USADA.org/tue/determine).

1)
2)

3)
4)
5)

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ TUE

Εκτυπώστε και συµπληρώστε την αίτηση TUE µαζί µε τον θεράποντα
ιατρό σας (το έντυπο θα το βρείτε στο USADA.org/tue).
Συγκεντρώστε ιατρικά τεκµήρια για να υποστηρίξετε τη χρήση της απαγορευµένης ουσίας ή µεθόδου (π.χ., ολοκληρωµένο εύληπτο ιατρικό
ιστορικό της διάγνωσής σας, συµπτώµατα, στρατηγικές διαχείρισης,
αποτελέσµατα εξετάσεων, και µια σαφή δήλωση από τον θεράποντα
ιατρό σας στην οποία να καταγράφεται ο λόγος για τον οποίο µη απαγορευµένες εναλλακτικές δεν είναι αποτελεσµατικές στη θεραπεία ή τη διαχείριση της πάθησης).
Υποβάλετε συµπληρωµένη την αίτηση TUE και την ιατρική τεκµηρίωση
στο USADA µε email στη διεύθυνση tue@USADA.org ή µε φαξ στο
719-785-2029.
Μόλις λάβει τη συµπληρωµένη αίτηση TUE, το USADA θα επικοινωνήσει µαζί σας, και µπορεί να χρειαστούν έως και 21 ηµέρες για να ληφθεί
απόφαση.* Όλες οι αιτήσεις TUE επανεξετάζονται σύµφωνα µε το
ISTUE (∆ιεθνές Πρότυπο περί TUE) του WADA.
Αν η TUE εγκριθεί, ο αθλητής θα λάβει ένα πιστοποιητικό το οποίο θα
δηλώνει τον εγκεκριµένο χρόνο χρήσης της απαγορευµένης ουσίας
ή/και µεθόδου. Η περίοδος ισχύος της TUE ποικίλλει ανάλογα µε την
περίπτωση. Όλες οι ιατρικές πληροφορίες που υποβάλλονται στο
USADA παραµένουν εµπιστευτικές.

* Όλοι οι αθλητές οφείλουν να ανταποκρίνονται στα κριτήρια του ∆ιεθνούςΠροτύπου
περί TUE του WADA ώστε να τους παραχωρηθεί TUE για απαγορευµένη ουσία και/ή
µέθοδο. Όλες οι αιτήσεις TUE επανεξετάζονται ανώνυµα από ανεξάρτητη επιτροπή
εντεταλµένων ιατρών.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Κατά τη διαδικασία ελέγχου που περιγράφεται στις ακόλουθες σελίδες, οι
αθλητές έχουν τα ακόλουθα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.

Οι αθλητές έχουν δικαίωµα:

Να είναι παρών εκπρόσωπός τους και, αν υπάρχει δυνατότητα,
διερµηνέας
Να ζητήσουν να καθυστερήσει η παρουσίασή τους στο σταθµό
ελέγχου ντόπινγκ για βάσιµο λόγο (εντός αγώνα), όπως:
— λαµβάνουν ιατρική φροντίδα
— είναι σε στάδιο χαλάρωσης
— παρίστανται σε απονοµή µεταλλίων
Να ζητήσουν τροποποίηση στη διαδικασία ελέγχου λόγω υφιστάµενης
πάθησης/αναπηρίας
Να δουν τα διαπιστευτήρια του Υπεύθυνου Ελέγχου Ντόπινγκ (ΥΕΝ)
Να λάβουν αντίτυπο του Επίσηµου Αρχείου Ελέγχου Ντόπινγκ (DCOR)
Να διατυπώσουν την άποψή τους

Οι αθλητές έχουν υποχρέωση:

Να παραµένουν στην άµεση εποπτεία του ΥΕΝ/συνοδού διαρκώς
Να δώσουν φωτογραφική πιστοποίηση για να επιβεβαιώσουν την
ταυτότητά τους

Να συµµορφωθούν µε όλες τις διαδικασίες ελέγχου

Να παρουσιαστούν αµέσως στο σταθµό ελέγχου ντόπινγκ στη διάρκεια
ελέγχου εντός αγώνα, εκτός αν έχουν βάσιµους λόγους καθυστέρησης

Να παραµένουν στην άµεση εποπτεία του ΥΕΝ ή του συνοδού τους

από τη στιγµή της ειδοποίησής τους µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας συλλογής δείγµατος

Να έχουν το δείγµα στην κατοχή τους και διαρκώς σε θέση ώστε να το

βλέπει καθαρά ο ΥΕΝ έως ότου το δείγµα σφραγιστεί

Να ελέγχουν προσεκτικά όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της συλλογής
δείγµατος για την ακρίβεια των στοιχείων και τη συµπλήρωσή τους

Οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τους τρέχοντες
κανόνες στο σταθµό ελέγχου. Παρότι οι πληροφορίες αυτού του Οδηγού Τσέπης ήταν ακριβείς τη στιγµή της έκδοσής του, για πιο επικαιροποιηµένες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το USADA.org ή
καλέστε το USADA στο (719) 785-2000.

Αναπαραγωγή µε την άδεια του UK Anti-Doping (UKAD).

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Μπορεί ο έλεγχος ντόπινγκ να µην εξυπηρετεί πάντα τον αθλητή, έχει όµως ζωτική σηµασία για να διατηρείται η καθαρότητα στον αθλητισµό και η ισοτιµία στο πεδίο άθλησης.
Συµµετέχοντας στον έλεγχο ντόπινγκ, οι αθλητές συµβάλλουν στην προσπάθεια προστασίας της ακεραιότητας της διοργάνωσης. Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν µια
γενική εικόνα της διαδικασίας συλλογής δείγµατος.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ

Ο αθλητής που επιλέγεται για έλεγχο ειδοποιείται από
έναν/µία Υπάλληλο Ελέγχου Ντόπινγκ (ΥΕΝ) ή συνοδό.
Ζητείται από τον αθλητή να παράσχει φωτογραφική
ταυτοποίησή του.

Ο αθλητής διανέµει το δείγµα ούρων στα φιαλίδια
δείγµατος Α και Β που βρίσκονται στο πακέτο. Ο
ΥΕΝ του δίνει οδηγίες και δεν αγγίζει ούτε χειρίζεται
το οποιοδήποτε τµήµα του εξοπλισµού, εκτός αν του
ζητηθεί από τον αθλητή.

Μετά την ειδοποίηση, ο αθλητής πρέπει να παραµείνει στην
άµεση εποπτεία του ΥΕΝ ή του/της συνοδού. Κατά τον
έλεγχο εντός αγώνα, ο αθλητής οφείλει να παρουσιαστεί
αµέσως στο σταθµό ελέγχου ντόπινγκ, εκτός αν συντρέχει
βάσιµος λόγος και αυτός γίνει δεκτός από τον ΥΕΝ ή τον
συνοδό.

Από τη στιγµή που σφραγίζεται το δείγµα, τα
φιαλίδια δείγµατος Α και Β τοποθετούνται σε τσάντες
µεταφοράς και επανατοποθετούνται στο αρχικό
πακέτο για να µεταφερθούν µε ασφάλεια στο
εργαστήριο.*

Ο αθλητής ζητείται να επιλέξει ένα δοχείο από µια σειρά
σφραγισµένων δοχείων συλλογής δείγµατος. Ο αθλητής
πρέπει τότε να ελέγξει και να επιθεωρήσει το δοχείο
συλλογής ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν έχει πειραχτεί. Είναι
σηµαντικό ο αθλητής να ξεπλύνει τα χέρια του µόνο µε νερό
πριν ανοίξει το δοχείο.

Ο ΥΕΝ ελέγχει την ειδική βαρύτητα (πυκνότητα) µε
ό,τι έχει µείνει στο δείγµα. Πρόσθετα δείγµατα
µπορεί να ζητηθούν αν το δείγµα δεν εµπίπτει στο
απαιτούµενο εύρος.

Ο αθλητής ζητείται να παράσχει δείγµα ούρων 90
χιλιοστόλιτρα ενώ παρακολουθείται από ΥΕΝ ή συνοδό του
ιδίου φύλου. Οι ανήλικοι αθλητές απαιτείται να συνοδεύονται
από εκπρόσωπο της επιλογής τους.

Ο ΥΕΝ ζητά από τον αθλητή να δηλώσει ό,τι
φαρµακευτική/µη φαρµακευτική αγωγή, ενέσιµες
ουσίες και/ή διατροφικά συµπληρώµατα λαµβάνει.
Στο στάδιο αυτό δίνει επίσης λεπτοµέρειες για την
όποια TUE τού έχει παραχωρηθεί.

Ο αθλητής επιλέγει από σφραγισµένο εξοπλισµό συλλογής
δείγµατος (που περιλαµβάνει τα φιαλίδια δείγµατος Α και Β).
Πρέπει να ελέγξει και να επιθεωρήσει τον εξοπλισµό
ενδελεχώς πριν τον χρησιµοποιήσει.

Ο αθλητής ελέγχει ένα έντυπο που ονοµάζεται
Επίσηµο Αρχείο Ελέγχου Ντόπινγκ (DCOR) και
βεβαιώνεται ότι όλες οι αναγραφόµενες πληροφορίες
είναι ακριβείς. Αφ’ ης στιγµής ολοκληρωθεί ο έλεγχος,
ο αθλητής θα λάβει µε email αντίγραφα του DCOR
του, και έναν σύνδεσµο στη Φόρµα Αξιολόγησης
Αθλητή, όπου µπορεί να καταθέσει τις εντυπώσεις
του από τη διαδικασία ελέγχου.

* Βάσιµοι λόγοι καθυστέρησης περιλαµβάνουν τη λήψη ιατρικής φροντίδας, υποχρεώσεις προς τα ΜΜΕ ή παράσταση σε τελετή απονοµής µεταλλίων. Ενώ ο εξοπλισµός
συλλογής δείγµατος µπορεί να διαφέρει ελαφρώς, ανάλογα µε τον τόπο όπου γίνεται ο έλεγχος, η ακεραιότητα του δείγµατος διατηρείται.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Η δειγµατοληψία αίµατος µοιάζει πολύ ως προς τη διαδικασία µε τη δειγµατοληψία ούρων που έχει περιγραφεί. Ακολουθούν οι λίγες διαφορές µεταξύ
τους και ενηµέρωση για το τι να περιµένετε.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Κάποιοι ΥΕΝ είναι πιστοποιηµένοι
αιµολήπτες, µα αν δεν είναι, ένας
πιστοποιηµένος και/ή εξουσιοδοτηµένος
αιµολήπτης, καλούµενος Υπεύθυνος
Συλλέκτης Αίµατος (ΥΣΑ) εκτελεί την
αιµοληψία.
Για να ελεγχθούν τυχόν µεταβολές στον
όγκο πλάσµατος αίµατος, ο αθλητής
ζητείται να παραµείνει καθιστός για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
(συνήθως 20 λεπτά) πριν δώσει δείγµα
αίµατος.

ΟΥΣΑ επιλέγει µια περιοχή, συνηθέστερα το µπράτσο του µη κυρίαρχου
χεριού, από το οποίο αντλεί αίµα. Η
ποσότητα αίµατος που αντλείται,
λιγότερη από δύο κουταλιές της σούπας,
είναι εξαιρετικά απίθανο να επηρεάσει
την αθλητική επίδοση.
Έχετε ερωτήσεις για τον Έλεγχο; Το Athlete Express είναι

προσβάσιµο σε αθλητές, προπονητές, γονείς και προσωπικό

ΥΕΝ 8.00-4.00 ορεινή ώρα, ∆ευτέρα-Παρασκευή. Καλέστε το
Athlete Express στο (719) 785-2000 ή χωρίς χρέωση στο
• (866) 601-2632

• Email Athlete Express®: athleteexpress@USADA.org.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Καθώς η νοµοθεσία της βιοµηχανίας συµπληρωµάτων διατροφής έχει
περιορισµούς, οι αθλητές διακινδυνεύουν να βρεθούν θετικοί σε έλεγχο
και να αντιµετωπίσουν δυσµενείς συνέπειες στην υγεία τους, εφόσον
επιλέξουν τη χρήση συµπληρωµάτων διατροφής. Η χρήση
συµπληρωµάτων γίνεται µε ευθύνη του αθλητή.
Οι αθλητές φέρουν «αντικειµενική ευθύνη». Στον κόσµο του
αντιντόπινγκ αυτό σηµαίνει ότι είναι υπεύθυνοι για την όποια ουσία
ανιχνευθεί στον οργανισµό τους, ασχέτως του πώς βρέθηκε εκεί.

Αυτό το Ξέρατε;

Η FDA δεν εξετάζει την ασφάλεια, αποτελεσµατικότητα ή ακρίβεια της
σήµανσης στις ετικέτες των συµπληρωµάτων προτού διατεθούν στην
αγορά και στους καταναλωτές.
Οι κατασκευαστές µπορεί να αναγράψουν λανθασµένα απαγορευµένες
ουσίες σε ετικέτες ή να παραλείψουν εντελώς την αναγραφή απαγορευµένων ουσιών.
Ούτε το USADA ούτε ο WADA εγκρίνουν τα συµπληρώµατα διατροφής.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα συµπληρώµατα διατροφής µε παράνοµα
ή επικίνδυνα συστατικά παραµένουν στα ράφια για χρόνια, παρά τις
προειδοποιήσεις της FDA και τις προσπάθειες ανάκλησής τους.

Ενηµερωθείτε:

Επισκεφθείτε το Supplement411.org. για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τους κινδύνους
που εµπεριέχει η λήψη συµπληρωµάτων και η
χρήση διαφορετικών υπηρεσιών ελέγχου.
Ελέγξτε τον Κατάλογο Ουσιών Υψηλού Κινδύνου (High Risk List) του
USADA για να βρείτε παραδείγµατα επικίνδυνων συµπληρωµάτων.
Συµβουλευτείτε το TrueSport Nutrition Guide στο USADA.org/nutrition
για να ενισχύσετε σωστά το σώµα του αθλητή χωρίς τη χρήση συµπληρωµάτων.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ;

Ερωτήµατα για τις Ουσίες/Μεθόδους:
Email: drugreference@usada.org

Ερωτήµατα για τις TUE:
Email: tue@USADA.org

Ερωτήµατα για τον Έλεγχο και τα Αποτελέσµατα Ελέγχου:
Email: athleteexpress@usada.org

∆ώστε Φωνή στη Σωστή Επιλογή!

Επικοινωνήστε µε το Play Clean Tip Center
του USADA για να καταγγείλετε ανώνυµα
την κατάχρηση ουσιών που αυξάνουν την
αθλητική επίδοση:
Τηλ.: 1-877-752-9253
Email: playclean@USADA.org

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

Ακολουθήστε το USADA στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης ώστε να
µάθετε περισσότερα για το
αντιντόπινγκ και τους τρόπους
µε τους οποίους µπορείτε να υποστηρίξετε τον καθαρό αθλητισµό:

@usantidoping

facebook.com/usantidoping

instagram.com/usantidoping

TRUESPORT

Το TrueSport® είναι κίνηµα µε πυρήνα την κοινότητα,
εξουσιοδοτηµένο από τo USADA για την προαγωγή
των θετικών αξιών και των µαθηµάτων ζωής που προσφέρει ο αθλητισµός.

Ακολουθήστε το Κίνηµα:
TrueSport.org

facebook.com/TrueSportUSA
@TrueSport

© 2018 USADA. Το παρόν υλικό δεν µπορεί να αναπαραχθεί, διανεµηθεί, µεταδοθεί ή
χρησιµοποιηθεί διαφορετικά, αν δεν υπάρχει έγγραφη άδεια από το U.S. Anti-Doping Agency.

