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Projeto OHAYO, TOKYO!

IDENTIFICAÇÃO

Título do projeto:
Plano Nacional de Controle de Dopagem da Confederação Brasileira de Judô

Instituição Proponente/executora do Projeto:
Confederação Brasileira de Judô – CBJ

Apresentação
Este documento apresenta o Plano Nacional de Controle de Dopagem. Trata-se
de um plano da Confederação Brasileira de Judô, com apoio do Ministério do Esporte e
da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD (http://abcd.gov.br/) , para
estruturar e operacionalizar o mencionado Projeto.
A concepção do Projeto consiste em realizar controles de dopagem, assim
como palestras nos principais eventos da equipe de base e equipe sênior.

Introdução
O Judô brasileiro é o único Esporte Olímpico nacional que conquistou medalhas
em oito Jogos Olímpicos seguidos, isto é: desde os Jogos Olímpicos de Los Angeles
1984, o Brasil está presente no pódio do maior e mais importante evento esportivo do
mundo.
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A CBJ, assim como o COB e Ministério do Esporte, prioriza o trabalho de alto
nível com seus atletas. O controle de dopagem é uma das prioridades e é uma ação
regular da CBJ, que tem o lema “Dopagem zero”. Em conformidade com o Comitê
Olímpico Internacional (COI), que é a autoridade máxima do Movimento Olímpico, a
CBJ adota e respeita as disposições da Carta Olímpica.
Esta atitude reflete a importância que a CBJ atribui à luta contra a dopagem no
Judô Brasileiro.

Justificativa:
Com o crescimento e desenvolvimento do Judô Nacional surgiu a necessidade
de um maior controle de dopagem dos atletas brasileiros que disputam os principais
campeonatos nacionais e internacionais.
O fato do crescimento em quantidade e qualidade do Judô brasileiro na base
sente-se a necessidade de maior conscientização e controle destas classes.

Objetivo:
Conscientizar e esclarecer os atletas sobre o uso de substâncias proibidas;
Inibir as ações ilícitas através de controle de dopagem nos eventos nacionais
das equipes principal e de base;
Deixar claro aos dirigentes, professores, treinadores, atletas e familiares a
postura da CBJ com relação ao doping com o lema “Dopagem Zero”.

Ações
As ações do plano serão:
1. Preventivas: Através de palestras e informações regulares, objetivando
atingir os atletas em desenvolvimento e de alto rendimento, professores e
técnicos dos clubes, dirigentes e Comissão Técnica dos Clubes e CBJ;
2. Divulgação no Site da CBJ;
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3. Controle através de testes de dopagem nas principais Competições e
Treinamentos.

Os controles de dopagem serão feitos nas categorias de base e principal (Sub
18, sub 21 e Sênior).
Seguirá a seguinte ordem e critério de seleção dos atletas a serem submetidos
ao controle:
Todos os campeões de cada categoria e um atleta a ser sorteado entre os
medalhistas de cada categoria, seguindo o padrão da FIJ https://www.ijf.org/antidoping / , WADA (https://www.wada-ama.org/ ) e ABCD http://abcd.gov.br/

Nos Treinamentos de Campo a seleção dos atletas a serem submetidos ao
Controle será através de sorteio.
Obs.: Os critérios de seleção dos atletas a serem submetidos ao controle
poderão sofre alterações de acordo com o programa da competição.
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