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  ספורטאים יקרים
  

  . שלכם אתגר אישי של תוצאות והישגים תוך מימוש הפוטנציאל הספורטיבי –א "דרך חיים" והספורט ה
  

בעולם בשורה אחת עם מיטב הספורטאים מעמידים את ספורטאי ישראל,  גבוהים,  ם ספורטיבייםהישגי
   בפרט. בסגל האולימפיהחברים בכלל ובשורה מצומצמת ונבחרת של ספורטאי ישראל 

  
מניעה של החברי הוועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט ובראשם הח"מ , פועלים להעלאת המודעות ו

להגיע מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר ונקי   ומנת שתוכל -שימוש בשיטות וחומרים אסורים עלאיסור ה
  .ומחוצה להבארץ  יותר לכל תחרות ספורטיבית

  
והפיזיולוגיים    םקולוגייהפרמ תוכו את כלל האמצעים מאגד ב) , DOPING( " בספורט המונח "סימום
פוגעים  ,נחשבים לבלתי אתיים,  בספורטים ושיטות אסור חומרים, תרופותשימוש בהלשיפור הישג. 

 גיותהישהנות, ערכי המצוי אי לכך, . חוסר שוויון בין הספורטאים המתחרים ויוצרים משתמשיםבבריאותית 
  סימום בספורט.עם  מתיישבים הוגן אינםהמשחק הו

  
ים הנושא םאת ות לפעול ברוח ערכים אלה.יבמחוהאחריות והחלה , , באופן אישי  םהספורטאי  כםעלי

, בשיתוף להתעדכנות ברשימת החומרים האסוריםכמו גם  כם. לכל מה שנכנס לגופ באחריות הבלעדית
  בתחרויותו , במחנות אימונים בחו"ללכםיקות סמים שנערכות ובדיווח על בד סמיםהפעולה בעת בדיקות 

  בינלאומיות.
  
  הספורטיבית . ההיסטוריהוברור החוק  חד משמעי ,בכל הקשור לשימוש בחומרים אסורים בספורט ! ורכז 
תוך , שנטלו חומרים והודחו בבושת פנים מצטיינים דוגמאות של ספורטאים יםרצופ, רועי האולימפיאדות יוא

  .השעייתם ושלילת כל תוארם
  

 2015ינואר  1 –בספורט, והוא יכנס לתוקפו ב סימום תיקון לקוד העולמי למניעתאושר ה 2013בשלהי שנת 
נגזר התקנון הלאומי והוא מהווה מסמך משפטי , המקנה סמכויות אכיפה וענישה בכל  מתוקף תקנון זה,

  הנוגע לסימום בספורט בישראל על כל צורותיו.
  

, בין היתר, ישנה WADAספורטאים שהורשעו. בתקנון החדש של  6הקמת הוועדה, הובאו בפניה מאז 
  החמרה בעונש ההשעיה בגין עבירה ראשונה, שהוכפל  משנתיים לארבע שנים.

  
למניעת  סימום בספורט. הקמנו את אתר האינטרנט  הננו פועלים בישראל  WADAכזרוע הלאומית של 

, הפקנו והפצנו פליירים ומדריך לספורטאים WADAולאתר  נגישות למיידע לכם של הוועדה, המאפשר
נקי לספורט ם בכל הקשור  כם וחובותיכם,  פרוט מלא על זכויותיתכם ולכל המערך הסובב אכהמעניקים  ל

בדיקות סמים וספורטאים שנתפשו לא נקיים או לא התייצבו לבדיקה,  ממשיכים לקייםוהוגן. במקביל, הננו 
  בפני בית הדין המשמעתי של הוועדה. מובאים

  
מאחלים לך הצלחה ספורטיבית ופורצת  ,לנו כאחדוכהננו מאמינים כי ניתן להגיע להישגים נקיים מסמים ו

  .גבולות
  

  
  

  בברכת ספורט נקי
                                                                                                      

  ד"ר    ז'ק אשרוב                                                                                                      
  

  בספורט סימוםיו"ר הועדה למניעת 
  

  
  


