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munduko lehiaketak eta abar) ia
Goi mailako kirol lehiaketak (Joku Olinpikoak'
izen ona oiokatzeno da bertan'
ia egintza polititJ ¡ár"1" h"rtu behár dira. Estatuen
baizik' Eta irabazteko' edo'
Horregatik, garrait;;;k";":^ ", ¿"-p"rt"-nátt'"a,-iiabazteakalteak gorabehera' Horrela
zein bide da ona, kirotarien or"ruill; "ii;- ¡i¡teileen baina kirolarien artean guz'
dopaiarena,
aitzinatu dira dopairlr,o t"r.n¡kak. Áilzo-l-arria
eta zaila.goak; eta' horretarako' gi'
g"'o"go
tiz hedatua. Marka berriak lortu behar dira,
gáb", n"tutuli¡ esan nahi dut, mugarik
zona makina bezala kontsideratzel'Ta.-ÉJtJr¡k
Ui¿.t lorturiko markak? Hala ere'
ez ote du giza gorputzak ? Zer n"i¡o-oi" du, dopái"
asko, horrela lortuak dirateke'
dirudiene z, azken urteotan lortur¡ko-,nun¿u'i""ria
DopAIA zER

izafeaetahorrekinkirolarienosasunaarriskutaniartzea'

DEN

o;::n*l';iÍt'#Í:.T:

Egia esan, ez da enaza, dopqla.zer den zehazki esat'Pgn"¡",
tea. Gutti gorabehe.^ h"ri, á'.fiti d"r"k.gu,-

begira
erren'
'
ñ;
u,,iti'iulu

edonolako substantzia edo medio bidez, lehiaketei
kirolarien indarra, erresistentzia edo eta, hitz batez,
kausaz
dimendua artifizialki handitzea da, metodo horten
psikikoa.arrii"ffi
edo
fisiko
kirolariaren osasun
delarik>. Beraz bi puntu nagusi ditu dopai Ált

:'""0iliu""x"'::x'?dlx.'o"'

nahikoa azterturik dago dopaiaren ar^zoa'
egun''bt'ulu
kontsideratz"n lit"tt berrehun bat
t" ¿"p"g^?ii
da' Eta hori da'
n1ia""r."rr?,^i;T;J;"f"trl bat prestatu
g"i ttlitlt l"ftiátttit'un kontrolatzen dena' Berrehun do'
pagarri horien artean era askotako produktu eta mctor
laburra eg'":a
á;;üj"J;. Iioir.gutik horien klasifikapen
lionturatzeko'
korapilatasunaz
ko*tn;l;' ;;;;^ien

Gt'it

DOPAIA MOETA DESBERDINAK
Lau multzo nagusi kontsideratuko ditugu dopagarrien

rr,t- r úirir."lu.rlk, lasaigarriak,. hormona maskulinoak'
banan
.tu-.áol-dop aíí. Eta ínt.rerttrti direlakoan' banan
dituzren abantailak
h"obetzeko
.".k"k
üaiJk;;i*g",
adienziz:

Kitzikagarriak: Hauk kiuikatu (hots ezitatu)
dute"kirio sistema' Estimulanr eta bizkor"git.n
iü .gir." dute egintza intelektuala eta nekapen
neka;;";i;;; ttii'it""tgittn.dute' Dena dela' gainehanditurik
p."^'U"i^.¿uago a"gertuko da'
ra. Hauen .;;!ko áopagarririk erabiliena' anfetamina da.

Lasaiganiak: Kirolari batzu oso urduri

,.n ¿iio iehiaketetan, eta hori dela

eta' ahal

ego-

du-

tena baino guttiago egiten dute urdurttasunaren
eta
l;;t;.' H";.ela, ier.ln kirioak trankiltzeko
dihartzen
asko
rrankilgarri
tton.Íuko
i.ttii*L",
lzenepaltlum
tuzte kirolariek. Ziklisten artenn'

koa oso erabilia da.

Hormona maskulinoak: Honelako hormonek
beoroteinen sorpena errazten dute eta', n¡odu

I"*n, t.t"t-.hunen hazkundea' Neskek hartzean'
t^,,r.k -util itxura hartzen dute politiro' Edo-

nahiz eta giharreak indartzen diren' tengero
doiak ez dira neurri berean gogortzen'.€ta
hordiren
dira. Gehien eiabiltzen
;;^pt.;;"
dira'
anabolizanteak
mon^k. testosterona eta

noi^

DOPAIA NOLA KONTROLA

.t",

Odol-dopaia: Oso dopaia modu bitxia berau'
bat
rchin[.* baino hilabettiehtn^go'-odol litroodol
o"'n"t" zaio kilolariari'
;;il;;;;h;ro
da' Hilabete¡ Pasatu ondoren'
egiten
ñori
iálatu
^r.i-ritiil
ü."..- .¿.r bolumena errekuperaturik
kenJrr. Orduun berriro ere sartzen zaio lehen
gazuririk
áutiko odola, baina plasrna etn bikor

U., torr, bilo,

gáttiak soilik'. Zer lorrzen d¡

horrela? Odolak giharretara- dara.man oxlgeno
[u"ri ur., handiagJa da, eta horrek kirolariaren
erresistentzia handitzen du'

DOPAIAK SORTZEN DITUEN ARRISKUAK

o
o
o
o
o
o
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Hormona maskulinoen erabilkera oso hedatua egon da lenbait
ártean. Horrela haien gorputzak gizonaren itxura
h-artzen du giharduran.

ioárii"iit".

Aurreko adibideetan ikusi dugunez' dopaiaren bidez
U"to"*-lgir." ¿o goipu,'^, beréa ez den erritmu bat
eramatera. Eta hori arriskugarria da'
"^"Küü;i.k-d.to..kuiu
egiten dute sarri kirio sisestema, psiko"siak, haluzinazioak eta kasurik txarrenean
anfetadira
hil
egin
batzu
kirolari
Inoiz
kir;i;;i" sorruz.
Hor,.I,l, 1967.eko Tour-ean, Simpson ize;i;;k*;;r.
no'
neko ziklista, bidear-r bertan hilik $eratu zerr ^ÍÍ^zor
rrega¡ik.
"Goi trankilgarrien artean palfium izenekoak' erregularhartuz, toxikomania sortzen du, morttnaren antzera'
ki
-'ü.titi¿.,
g"l nnoüolizanteak kartzer-sortzaile direla
da.
izan
frosatu
"Eta
kronika beltz hau bukatzeko, odol-dopaiaren kautronbosien
saz odolbatuak sortzen dira erraz, eta horrela,
da.
egiten
arriskua handitu

Legea eginez, tr^nP^ ere egina dateke' Dopaia debe-

kat,, i.neti]k, hura kóntrolatzeko erabiltzen diren

me-

dioez kontrol'a ez daítezkeen dopaia modu berriak asmatu

horrela, espiral batetan sartú gara: zenbat eta
kontrola gogoprogoo, dopaia metodoak. sofistikatuagoak'
ÉiótoiitoLi haztarrenik uziko ez duten dopaór"i
"nrñ.
o.nrro dáiteke. Orduan nork irabaziko du, kiro"*ti,*- ott.nak. ala dopaia metodorik sofistikatuena duei.ritlk

Jit.- f,^

nak?

Bestalde, dopagarri bezala kontsideratzen diren gai
b.;;-;;¡ik^-ái"tik arruntenetan agertzen dira, haien
io.tnulur.n osagarri bezala. Kasu bitxi bezala, honetaz'

M...k* izeneko'kirólari hospetsuari Italiako Giro batetan
tanta
e.tittutiko" konta-iuko dug.-t. Katarroaren aurkako bailezen,
dopaturik
izan
deskalifika-tua
;ttuz,
B;;;;;;;
goen. Debekaturik zeudén gai dopagarrietako bat' tanta
haíen osagarri zen.

D.nu?.1u, kirola garbiaren izenean, eta giza.osasunari

zor zaion begirunearen izenean, gure ustez dopalaren aurka gogor jokatu behar da.
"Binu'.dozein modutan, galdera eta kezka hau datorklg,,, Úrrt,-t.t: Non hasten .tu -tt bukatzen da dopaia?
iJr"n .ru haurrak oraindik haur direlarik, kirola konkretutarako aukerarzen eta erabat espezializatzen direlarik'
hr" .t.¿.pui" -"d" berezi bat ez-ote den galderu behar
baita. Eta hori egin egiten da.
Kirola estatuen piestiiiatzerako eta propagandarako
harma bezala erabiltzen den neurrian, problema, geroago
;; É"p.".zinago izanen da' Eta daramagun abiaduraz'
.f ii.*ii ,orionlko egun batetan, kirolarientzako gauzarik inportanteena parte haftzea izanen dentk'
T.
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