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აკრძალული
სანქცია მერყეობს განაჩენ

Keep Rugby Clean
ანაბოლური სტეროიდები

რა არის ანაბოლური სტეროიდები?

ანაბოლური სტეროიდები ახდენს მამრობითი სქესის
ჰორმონის ტესტოსტერონის.ეფექტის იმიტაციას.
ტესტოსტერონი თამაშობს გადამწყვეტ როლს სათესლე
ჯირკვლების განვითარებაში და ასევე მამაკაცური
ნიშნების ჩამოყალიბებაში, როგორიცაა: ხმის დაბოხება,
სხეულზე თმის და კუნთების მასის გაზრდა..
კუნთების მასის გაზრდის ეფექტი აძლევს
სტეროიდებს განსაკუთრებულ მიმზიდველობას იმ
სპორტსმენებში რომლთათვისაც ძალა, სიჩქარე, და
ზომა შეიძლება წარმოადგენდნენ უპირატესობას. მათი
გამოყენება ასევე შეიძლება იყოს მაცდური
სპორტსმენებისათვის, დაზიანების სწრაფი აღდგენის
მიზნით

ამ მიზეზით ანაბოლური სტეროიდები აკრძალულია
მსოფლიო დოპინგსაწინააღმდეგო სააგენტოს (WADA).
მიერ, როგორც საშეჯიბრო ასევე არასაშეჯიბრო
პერიოდში. სანქციის საწყისი წერტილი,
დაკავშირებული სტეროიდების გამოყენებასთან, იწყება
4 წლიანი აკრძალვით სპორტის ყველა სახეობაში.

რა რისკებია?

ანაბოლური სტეროიდების გამოყენებას აქვს
პოტენციალი, რომ გამოიწვიოს მავნე გვერდითი
მოვლენები. მათ შორის:
• აკნე
• გულსისხლძარღვთა დაავადებების და კიბოს
განვითარების რისკის მომატება
• ღვიძლისა და თირკმელების დაზიანება
• მომატებული აგრესია
• გუნებგანწყობის ექსტრემალური რხევა

მამაკაცებისათვის დამახასიათებელი კონკრეტული
გვერდითი მოვლენები:

• მკერდის არაბუნებრივი გაზრდა
• სათესლეების ზომაში შემცირება
• სპერმის წარმოება შემცირება
• იმპოტენცია

ქალისათვის დამახასიათებელი კონკრეტული
გვერდითი მოვლენები:

• ხმის დაბოხება, სახესა და სხეულზე თმის ზრდა
• კლიტორის გადიდება
• მენსტრუალური ციკლის მოშლა
• უნაყოფობა
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Keep Rugby Clean
ანაბოლური სტეროიდები
სხვა მოსაზრებები:

• სტეროიდების შეძენა ინტერნეტის საშუალებით ან
სხვა უცნობი ან არარეგულირებული
მომწოდებლებისაგან, შეიძლება იყოს პოტენციურად
ფატალური - ისინი შეიძლება იყვნენ
ფალსიფიცირებული ან მათ ქონდეთ შერეული სხვა
სახიფათო ქიმიკატები..
• უმეტეს ქვეყნებში ანაბოლური სტეროიდების ფლობა
ან შეძენა, რეცეპტის გარეშე, არის სისხლის
სამართლის დანაშაული.
• სტეროიდების ან ნებისმიერი აკრძალული
ნივთიერების იმპორტი, მათ შორის თქვენი
პერსონალური ბარგით, მოგზაურობის დროს, ასევე
განიხილება როგორც სისხლის სამართლის
დანაშაული.
• ინფორმაცია სტეროიდების ან ნებისმიერი
აკრძალული ნივთიერების, საზღვარზე, საბაჟოს მიერ
ჩამორთმევის შესახებ (მათ შორის ინტერნეტის
საშუალებით შეძენეილი საშუალებებიც) გადაეცემა
თქვენს ეროვნულ ანტი-დოპინგურ ორგანიზაციას
გამოსაძიებლად, როგორც გამოყენების
მცდელობისთვის. ანტი-დოპინგური წესების
დარღვევა, ეს შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაშიც კი
თუ თქვენ ფიზიკურად არ მიგიღიათ თქვენს მიერ
შეძენილი სუბსტანცია.

ანაბოლური სტეროიდები
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სტატუსი რაგბში

ისჯება როგორც საშეჯიბრო ასევე
არასაშეჯიბრო პერიოდში
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