
Rahvusvaheline anti-dopingu kampaania

Ülemaailmne Antidopingu 
Agentuur (WADA)

Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Canada

Phone +1.514.904 9232
Fax +1.514.904 8650
Email info@wada-ama.org

www.wada-ama.org

Rahvusvaheline Jäähoki 
Föderatsioon

Brandschenkestrasse 50
Postfach
8027 Zurich
Switzerland

Phone +41.44.562 22 00
Fax +41.44.562 22 39
Email office@iihf.com

Rahvusvaheline Jäähokiliit (IIHF) 
lülitus ülemaailmsesse võitlusesse 
dopingu vastu ning usub kindlalt 
ausasse ja usaldusväärsesse 
võistlusesse.

IIHF töötab koostöös Ülemaailmse 
Antidopingu Agentuuriga (WADA), otsides 
erinevaid võimalusi võitluses dopinguga hokis 
ning kaitsevad sportlaste huve, kes püüavad 
saavutada kõrgeid eesmärke ilma keelatud 
vahendite abita. Kampaania „roheline litter“ 
on välja töödatud väärtuste kaitseks, mida 
toetavad mõlemad organisatsioonid – IIHF ja 
WADA.

Rene Fasel
IIHFi President

Ütle dopingule
     EI!

    HOKI –
dopingu vastu
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Kümme põhjust, miks öelda dopingule „Ei“.

heline litter.Rohhohh lhohheeliRooRR nneeee lilittteteeerrr.
na oled tema Sinnannana ooloolinnSSiSSS eedddd tteeemmmmaa
numikandja.sõõnunuunnuummimmiõnnõõssss kkkaaanndndddjjajaa

••• see litter ja buklett endaga kaasa. Võta sõtõtaa seeeVõVõ lilitttter jaa bubuukklle

••• ad kaasa treeningule,Võta nata nta naad VõõV kaaaaassa tr inin
selle litriga.mängngi ssnggi sseleläämm le litrigg

•••••• ast litriga pilt. Saada IIHFi TeTeee eendaaen addaaseeeTe tt litit i p tga pil
sese – parimad pildid avaldatakse kkonttororissoori sssrissssseee nntkkok pppar–
.com llehehekekülüljej l!wwww.iihf.hw.iih .ff.cowwwwwwww omm

•• aadd niningng pead vastammaaSa suuuuddauududa nggsuuaSS
sisimumusele, mimiss tetekib Su igigaale küss ele,küsüsime 
nnakakaaaa lsls asastetel.l.meeseskkoonnna lakoo annnn

SSeee oonn SSSiiinnuu lliitttter.S Si teeerrr.
See on SSiinnuu vaassttuuttuuss.S vvvaaastutstuuttuuss.
Selllleeggaa ttõused SSaaSSSeee ededd SSaa SSaa
uuuuuueeellle tasemeellee!!uele a leeleeee!!

Miks hhookkii jja dopinggggnniinppoddoddaaa jja
ei sobi kokkkkuuuuukkukukkkkk :
•• HoHokis võidab mõistttususus t ttoooooore jõu..õujõjõree st

•• Parem on o ollllaa non bejalgne kui kaaaaaluluudadadaki adluaakai a
terve tonni.rvtetete

•••• SuSuururepppäräranane taktika ja meeskondldlikik m mämäng k ämikdlnko mämuuSuS äärpreuSu
võivad viia titippppu,u, a agaga p positiivne do idoddne tgguunnppodid vadvõv  v e dopinggguttututeest g
tõtõugugata kuristikku.tgõõuutõtõ aatatgau

••• Valides dopipingngu,u, v vead Sa alt kogu momaa gu omammoodesdedaliliVaV de
meeskonda. Kas Sa tahahadd olo la oma memeeme
memeesseskokonnnna ebaedu põhjustaja?eeemem

Roheline ütleb ei dopingule!
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9 Sinu kui sportlase reputatsioon kukub
kokku ja Sinust ei saa kunagi staari.
Ning kahtlused ja küsimused
ei lõpe kunagi.

Kas see on kõike
seda väärt?5 Suur hulk preparaate, mis leiduvad

internetis ja mustal turul, sisaldavad
kas tundmatuid aineid või on
ohtlikud Sinu tervisele.

Millal suudad Sa peatuda? Kas siis kui
juuksed hakkavad välja langema, või
siis kui selgub, et Sa ei saa enam lapsi,
või siis, kui tekivad südamehäired
või diabeet?

6 Sa ei saa olla uhke oma ebaausalt
saavutatud tulemuste üle.

7 Sa pead väga palju ja väga paljudele
inimestele valetama, sealhulgas oma
kõige lähedasematele ja isegi oma
pereliikmetele. Sa pead kogu aeg
kartma, et Sinu saladus tuleb välja.

4 Sa rikud meie spordi imagot.

3 Tõsised kahjulikud mõjud,
mis ähvardavad Sinu tervist.

2 Sa ei jää üksnes valemängijaks, vaid Sa
võid ka igaveseks spordiga hüvasti jätta.

1 Kus Sa ka ei viibiks, dopingu
kasutamisele järgneb karistus! 

Roheline – see on puhtuse värv!
Roheline  - tee on valla.
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