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Política nacional antidoping

Todos os atletas que disputam concursos nacionais e/ou internacionais estão sujeitos à política antidopagem.

Importante ressaltar o conceito da responsabilidade objetiva do atleta: independente de indicações e/ou recomendações a
responsabilidade pela ingestão de quaisquer substâncias é do atleta.

Todos os questionamentos podem e devem ser retirados pelo interessado acessando os documentos disponíveis no site da
WADA, da ABCD e do COB.

No conceito de responsabilidade objetiva do atleta, está incluso que ele é o responsável por toda e qualquer substância que
utilize.

A lista de substâncias proibidas é pública - clique aqui

Essa fiscalização é responsabilidade de um órgão externo à Confederação e de controle do esporte nacional (ABCD) e
internacional (WADA), e com acesso livre aos concursos e atletas em todos os eventos.

Todos os atletas que competem em um evento nacional e/ou internacional devem estar ciente destes regramentos e
procedimentos.
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