ВНИМАНИЕ!!
Антидопингов контрол
Под понятието допинг се разбира приемането на
вещества и прилагането на методи, които помагат на
спортиста да стане по-силен и издържлив от нормалната
му спортна форма. Те са строго забранени за използване
с цел постигане на големи спортни постижения. Това е
така, защото ако не бяха, истинските качества на
спортистите биха били омаловажени – всички
постижения щяха да се дължат на приема на химични
съставки, което нарушава основният принцип във всеки
спорт, а именно честната игра. С цел да се осъществи
качествен контрол и да се хармонизират
антидопинговите разпоредби в различните спортове е
създадена Световната антидопингова агенция (WADA).
Всяка спортна федерация е длъжна да се съобразява със
списъка на забранените вещества, който тя е приела. В него се включват анаболните средства, някои хормони,
диуретици, стимуланти, наркотици, алкохол и др. Сред забранените медикаменти са дори и различни хранителни
добавки.
По отношение на допинговия контрол от страна на Световната Федерация по Таекуондо (WTF) се взимат
много строги мерки, за да не се допусне постигане на несправедлива победа и опорочаване името на Таекуондо
пред света. По тази причина СФТ е приела свои антидопингови разпоредби, които се прилагат на състезанията,
организирани и провеждани от нея. Но за състезания по
таекуондо, провеждани в рамките на Олимпийските игри и други
игри, включващи различни спортове, се прилага антидопинговия
кодекс на Световната антидопингова агенция.
Допинг контролът се провежда чрез взимане на проба от
състезателя (кръв,урина и др.). В случай, че се установи наличие
на забранено вещество следва да бъдат наложени санкции. Ако
спортистът е получил някаква титла благодарение на допинга, тя
му бива отнета и присъдена на следващия състезател в
класирането. Още по-сериозно наказание е забраната за изяви в
събития, организирани от WTF, за определен период от време
(или завинаги), в зависимост от тежестта на провинението. Но
последствия има и за целия клуб, който бива дисквалифициран
от даденото събитие, ако бъде установено, че негов представител е извършил нарушение.
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