






DDooppiinngg HHaannddoouutt ffoorr YYOOGG

DDOOPPIINNGG--FFRREEEE YYOOUUTTHH OOLLYYMMPPIICC WWIINNTTEERR GGAAMMEESS

WWeellccoommee ttoo tthhee YYoouutthh OOllyymmppiicc WWiinntteerr GGaammeess iinn IInnnnssbbrruucckk!!

YYoouu aarree ffoorrttuunnaattee ttoo hhaavvee tthhiiss eexxttrraaoorrddiinnaarryy eexxppeerriieennccee aass oonnee ooff mmaannyy aatthhlleetteess ffrroomm
aarroouunndd tthhee wwoorrlldd ttoo mmeeeett oonn tthhiiss ooccccaassiioonn..

TThhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss nnoottee iiss ttoo rreemmiinndd yyoouu ooff yyoouurr oobblliiggaattiioonn ttoo ccoonnttrriibbuuttee ttoo tthhee FFaaiirr
PPllaayy aatt tthheessee GGaammeess,, wwhhiicchh aarree ddooppiinngg--ffrreeee.. TThheessee oobblliiggaattiioonnss aarree ccoonnttaaiinneedd iinn tthhee
WWoorrlldd AAnnttii--DDooppiinngg CCooddee aanndd tthhee AAnnttii--DDooppiinngg RRuulleess rreellaattiinngg ttoo tthhee GGaammeess aanndd yyoouu
sshhoouulldd ccoonnssuulltt yyoouurr tteeaamm ooffffiicciiaallss aanndd tteeaamm mmeeddiiccaall ooffffiicceerrss ffoorr ffuullll ddeettaaiillss..

IInn eesssseennccee,, hhoowweevveerr,, yyoouu sshhoouulldd bbee aawwaarree ooff tthhee ffoolllloowwiinngg::

11.. DDooppiinngg iiss pprroohhiibbiitteedd..
22.. IItt iiss yyoouurr ppeerrssoonnaall rreessppoonnssiibbiilliittyy ttoo eennssuurree tthhaatt tthheerree iiss nnoo pprroohhiibbiitteedd ssuubbssttaannccee

iinn yyoouurr bbooddyy aanndd tthhaatt yyoouu ddoo nnoott uussee aannyy pprroohhiibbiitteedd mmeetthhoodd..
33.. YYoouu mmaayy bbee ssuubbjjeecctt ttoo tteessttiinngg bbeeffoorree,, dduurriinngg aanndd aafftteerr tthhee GGaammeess..
44.. IIff yyoouu aarree cchhaarrggeedd wwiitthh aann aannttii--ddooppiinngg rruullee vviioollaattiioonn,, yyoouu wwiillll hhaavvee tthhee rriigghhtt ttoo

bbee ffuullllyy aaddvviisseedd ooff tthhee cciirrccuummssttaanncceess aanndd aa rriigghhtt ttoo aappppeeaarr bbeeffoorree tthhee
DDiisscciipplliinnaarryy CCoommmmiissssiioonn cchhaarrggeedd wwiitthh iinnvveessttiiggaattiinngg tthhee mmaatttteerr,, wwiitthh tthhee ffuurrtthheerr
rriigghhtt ttoo bbee rreepprreesseenntteedd..

55.. YYoouu mmaayy aallssoo hhaavvee aa rriigghhtt ooff aappppeeaall ttoo tthhee CCoouurrtt ooff AArrbbiittrraattiioonn ffoorr SSppoorrtt iiff yyoouu
aarree nnoott ssaattiissffiieedd wwiitthh tthhee ddeecciissiioonn ooff tthhee DDiisscciipplliinnaarryy CCoommmmiissssiioonn..

66.. IIff yyoouu hhaavvee ccoommmmiitttteedd aann aannttii--ddooppiinngg rruullee vviioollaattiioonn,, yyoouu wwiillll bbee aauuttoommaattiiccaallllyy
ddiissqquuaalliiffiieedd aass ttoo aallll ooff yyoouurr rreessuullttss aatt tthhee GGaammeess,, iinncclluuddiinngg tthhee lloossss ooff aannyy
mmeeddaallss,, aanndd mmaayy ffaaccee ffuurrtthheerr ddiisscciipplliinnaarryy mmeeaassuurreess ffrroomm yyoouurr nnaattiioonnaall oorr
iinntteerrnnaattiioonnaall ffeeddeerraattiioonn..

YYoouurr tteeaamm ooffffiicciiaallss aarree iinn ppoosssseessssiioonn ooff aallll aannttii--ddooppiinngg rruulleess aanndd ootthheerr nneecceessssaarryy
iinnffoorrmmaattiioonn.. WWee ssttrroonnggllyy rreeccoommmmeenndd tthhaatt yyoouu rreeqquueesstt tthheemm ttoo ffuullllyy eexxppllaaiinn tthhee aannttii--
ddooppiinngg rruulleess aanndd tthhee ccoonnsseeqquueenncceess ooff aannyy bbrreeaacchh ooff tthhoossee rruulleess ttoo yyoouu aanndd yyoouurr ffeellllooww
aatthhlleetteess..

EEnnjjooyy tthhee GGaammeess aanndd aa ddooppiinngg--ffrreeee aattmmoosspphheerree..

IInntteerrnnaattiioonnaall OOllyymmppiicc CCoommmmiitttteeee
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