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Cílem stránek TalkingAlcohol.com
je pomáhat lidem kvaliikovaně se rozhodovat
ohledně pití alkoholu.

SABMiller nenese žádnou odpovědnost za obsah
uvedený na externích webových stránkách.
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American College of Sports Medicine, Alcohol and Athletic Performance
www.acsm.org/docs/current-comments/alcoholandathleticperformance.pdf
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■ Australian Institute of Sport, Alcohol and Australian Sport
■■ NSW Ofice of Drug & Alcohol Policy (Úřad
www.ausport.gov.au/ais/nutrition/factsheets/basics/alcohol_and_australian_sport
Nového Jižního Walesu pro politiku v
■ University of Georgia (US), Alcohol and Athletic Performance
užívání léčiv a alkoholu), Alkohol a sport
www.uhs.uga.edu/aod/athletic-performance.html
http://www.alcoholinfo.nsw.gov.au/
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Konzumace alkoholu při sportu, American
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http://www.acsm-msse.org/pt/pt-core/
template-journal/msse/media/0682.pdf
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