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Slide 1: Dopingul în Sport I 

 

Discutati pe scurt despre conceptul de doping în relație cu corupția. De ce este considerat o 

amenințare pentru sport. De ce este împotriva eticii sportive. De ce ar trebui luate măsuri 

pentru combaterea dopingului.  

Timp estimat: 3 min 

Slide 2: Definiția formală a dopingului 

 

Întrebați studenții ce înțeleg ei prin termenul de doping. Oferiți-le definiții ale dopingului. 

Clarificați faptul că dopingul nu presupune doar folosirea de substanțe interzise. Dopingul 

presupune încălcarea uneia dintre cele 10 situații prevăzute de Codul WADA.  

Timpul estimat: 3 min 

 

 



 

 

Slide 3 

 

Oferiți și explicați cele 10 situații de încălcare a Codului WADA care constituie dopaj.  

Timpul estimat: 10 min 

Slide 4 

 

Subiliniați ce înseamnă folosirea de substanțe, ca principal tip de încălcare a regulilor anti-

doping. Prezentațile cursanților Lista interzisă și explicați cum se constituie ea. Explicațile 

cusanților că Lista include substanțe interzise în competiție, în afara competiției și în 

anumite sporturi. Oferiți exemple pentru fiecare caz.  

Timp estimat: 5 min 

 

 



 

 

Slide 5: Substanțe interzise 

 

Prezentați cursanților criteriile care determină includerea substanțelor interzise în listă. 

Explicațile de ce criteriile sunt importante și cum sunt corelate de spiritul sportului.  

Timp estimat: 5 min 

Slide 6 

 

Prezentați cursanților cele mai cunoscute substanțe și metode interzise. Discutați despre 

situația în care aceste metode sunt interzise (în timpul și în afara competiției, în anumite 

sporturi.) Explicați de ce aceste substanțe nu sunt interzise permanent. 

Timp estimat: 5 min 

 

 



 

 

 

Slide 7: Principiul strictei răspunderi 

 

Prezentați cursanților conceptul strictei răspunderi. Este aceste principiu corect sau incorect 

față de sportive ? De ce?  

Timp estimat: 10 min 

Slide 8: Scutirea de uz terapeutic (SUT) 

 

Prezentați cursanților conceptul de SUT. Discutați despre implicațiile pentru sportivi.  

Timp estimat: 5 min 

 

 

 



 

 

Slide 9: Criterii SUT 

 

Descrieți cursanților modul de obținere a SUT. Descrieți criteriile pe care trebuie să le 

îndeplinească sportivii pentru a obține SUT.  

Timp estimat: 3 min 

Slide 10: Cât de frecventă este utilizarea de substanțe interzise ? 

 

Prezentați cursanților prevalența ratelor de folosire a substanțelor interzise în sportul 

competițional și necompetițional. Discutați despre diversele abordări utilizate pentru 

măsurarea incidenței cazurilor. Subliniați procentele mari din sportul competițional și din cel 

necompetițional și discutați semnificația pentru sport.  

Timpul estimat: 5 min 

 

 



 

 

Slide 11: Asaltul vârstei 

 

 

Slide 12: Consecințele utilizării dopingului 

 

Present the main categories of consequences that a doping user may experience.  

Estimated time: 2 min 

 

 

 

 

 



 

 

Slide 13: Consecințe asupra sănătății fizice 

 

Present the physical side effects of doping use as detailed in the notes below.  

Estimated time: 5 min 

The side effects on cardiovascular function include:  

Elevated blood pressure, decreased high-density lipoprotein, Erythrocytosis, Myocardial 

hypertrophy, Arrhythmia, Thrombosis.  

Endothelial dysfunction with an atherogenic blood lipid profile, and increased risk of 

atherosclerosis.  

Decrease (25% - 27%) in HDL cholesterol & increase in diastolic blood pressure after 8 weeks 

of anabolic steroid use (Kuipers, 1991).  

Hypertension, myocardial ischemia, and sudden cardiac death (Fieschi et al., 2001). 

The side effects identified with respect to hepatic function include:  

Hepatotoxicity (elevated liver function tests) / jaundice.  

Neoplasm.  

The Dermatologic side effects identified involve: 

Acne, Striae, Alopecia  

Gynecomastia  

Hursutism (male pilosis)  

Collagen reducing skin elasticity  

The Musculo-skeletal system side effects identified involve: 

Muscle tightness and cramps.  



 

Stiff tender, resulting in an increased potential for muscle strains.  

The reproductive- Endocrine system side effects include:  

Libido changes, Subfertility, Decreased Luteinizing hormone and follicle-stimulating 

hormone.  

Increased aggressiveness and sexual appetite, sometimes resulting in aberrant sexual and 

criminal behavior.  

In Males Only: Impotence with chronic or repeated use, testicular shrinkage (atrophy), 

breast enlargement (gynecomastia), prostatic enlargement, reduction of sperm production, 

premature baldness.  

In Females Only: Masculinization/Hirsutism, excessive hair growth on the face & body, 

deepening of the voice, enlargement of clitoris, abnormal menstrual cycles (suppression of 

ovarian function and menstruation), reduced breast size. Polycystic ovarian syndrome.  

Children: Premature epiphyseal closure of the growth center of long bones (in adolescents) 

which may result stunted growth. Premature puberty among female child. 

Other Long-Term Health Risks involve: 

As etiologic factors for some cancers (Parssinen et al., 2002). 

Hepatic tumor (Nako et al.: 2000). 

Renal cell carcinoma (Bryden, 1995; Martorana et al.,1999).  

Testicular tumor (Froehner et al., 1999).  

Prostatic cancer (Heikkila et al., 1999).  

The risk of mortality among chronic AAS users is reported to be 4.6 times higher than non-

AAS users (Parssinen et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 14: Boli ale rinichilor provoate de utilizarea de steroizi 

 

 

 

 

Slide 15: Cazul Krieger 

 

Videoul (aprox 8 min) este explicativ, astfel încât formatorul nu are prea multe de adăugat. 

După prezentarea video discutați cu grupul. Discuția trebuie să fie orientate spre efectele 

dopajului asupra corpului, ce se întâmplă cu corpul când introduce substanțe inutile.  

Timp estimat: 15 minute 

 

 

 



 

Slide 16: Efecte asupra sănătății mentale 

 

Prezentați efectele în plan mental/psihologic al utilizării de substanțe.  

Timp estimat: 5 min 

Luptătorul profesionist American Chris Benoit (in imagine) și-a omorât familia și a fost acuzat 

de dublă crimă. Opinia publică a pus acest comportament pe seama utilizării de steroizi. (de 

ex., agresivitate incontrolabilă cunoscută și ca furie) 

 

Slide 17: Consecințe sociale și asupra carierei 

 

Prezentați efectele sociale și asupra carierei. Oferiți exemple de sportivi care au suportat 

asemenea consecințe.  

Timp estimat: 3 min 

 



 

Slide 18: Cazul Armstrong 

 

Video este explicativ, astfel încât intervenția formatorului este minima. După video, discutați 

cu grupul. Discuția trebuie orientate spre efectele sociale ale dopingului și asupra celor 

referitoare la carieră. De exemplu, ce se întâmplă când sportivul este prins.  

Timp estimat: 15 min 

 

 

 

Slide 19: Rezumat 

 

Rezumați temele discutate în această lecție. Definiți consecințele dopingului. Prezentați un 

mesaj de reținut, acela că dopajul este o amenințare pentru sport, este illegal și poate avea 

consecințe severe asupra persoanelor implicate.  

 



 

Slide 20: Notificare 

 


