Bulletin
lletin Antidopingového výboru ČR

Říjen 2007

Světová
konference o
dopingu ve sportu
Madrid 14.-17.11.2007
Konference je svolávána po uplynutí čtyř let
od poslední konference
v Kodani. Jejím cílem
je zhodnocení a využití
zkušeností za období od
minulé konference k formulování nových úkolů
pro nadcházející období.
Jde zejména o přehodnocení a úpravu základních
dokumentů pro realizaci
Antidopingového kodexu
a Standardů pro jeho provádění. Z návrhů těchto
dokumentů ke schválení
vyplývá, že změny se týkají téměř jedné poloviny
ustanovení v nich obsažených.
ADV ČR spolu s Českým
olympijským
výborem
ihned po přijetí nového
znění těchto dokumentů
uvedou pro potřeby sportovního prostředí jejich
českou modiﬁkaci.
Konference se za českou
stranu účastní zástupci
ADV ČR a ČOV.

Chcete pravidelně
dostávat bulletin?
Zavolejte si o něj na
233 370 149 nebo
nám napište na
info@antidoping.cz.

Vyjádření k dopingovému případu Martiny Hingis
Elitní světová tenistka
českého původu Martina Hingis se veřejně
přiznala k pletkám
s dopingem na základě
pozitivního testu na zakázanou látku kokain,
kterou měla použít při
turnaji ve Wimbledonu
v červnu 2007.
Sama hráčka, tak učinila a předstoupila
před novináře, aniž
by vyčkala rozhodnutí
disciplinární komise
Mezinárodní tenisové
federace ITF.
V prohlášení bývalá
světová jednička uvedla, že si není vědoma
užití jmenované zakázané látky, avšak vlastním prohlášením se

vzdala možnosti obhajoby před vyšetřovací
komisí a možnosti blíže speciﬁkovat detaily
jako např. spoluvinu
třetí osoby jako polehčující okolnost pro
zmírnění postihu.
Čechošvýcarka Martina Hingis zároveň
novinářům sdělila, že
tento skandál ukončil
její bohatou hráčskou
kariéru.
Kokain patří do skupiny stimulancií (S6)
zakázaných pouze při
soutěži. Užití mimo
čas soutěže není zakázané, nesmí však jeho
účinnost přetrvávat až
do následného začátku
soutěže.

Užití kokainu za účelem zlepšení výkonnosti nebo výkonu je
problematické.
Odborníci se kloní
k názoru, že kokain
je jako klasická droga
prostředkem k odbourávání stresu a frustrace, kterou sportovci
- a obzvláště tenisté,
prožívají častou účastí na mezinárodních
turnajích cestováním,
hotelovým ubytováním
a dlouhodobou účastí
v kolektivu ostatních
sportovců.
V České republice doposud nebyl zjištěn
žádný případ užití kokainu.
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O blamáži Marion
Jones

Nový prezident
WADA

Předstoupila před novináře a
polykala slzy. Když 5. října býválá královna atletických oválů
Marion Jones oznamovala, že
si v době své největší slávy vypomohla dopingem, do zpěvu
jí nebylo.

Po osmi letech bude
mít Světová antidopingová
agentura
(WADA) nového prezidenta.
Kanaďana
Dicka Pounda nahradí od nového roku
Australan John Fahey,
který na druhý nejdůležitější post ve sportu
kandidoval jako jediný.

Přesto nelze nezmínit, že v
průběhu své kariéry podstoupila na 160 testů - všechny s
negativním výsledkem. Jak je
to možné?
Jistě laboratoř Balco byla o
krok napřed, jelikož tetrahydrogestrinon (THG) nebyl tehdy v laboratoři zjistitelný
zjistitelný. Ale
nelze vyloučit ani nedůslednost při plánování kontrol či Nový předseda WADA John Fahey
dopingových komisařů.

Statistika dopingových kontrol v ČR (říjen 2007)
Sport
Při soutěži Mimo soutěž
aerobik
0
1
basketbal
4
0
box
0
4
cyklistika
8
0
dostihy
4
0
fotbal
12
0
hokej
20
0
judo
0
5
kulturistika
0
3
lyžování
0
11
naturální kulturistika
7
0
pozemní hokej
8
0
rugby
4
0
rychlobruslení
0
2
silový trojboj
4
0
taekwondo ITF
0
5
volejbal
4
0
vzpírání
4
0

CELKEM KONTROL

79

31

Celkový počet
1
4
4
8
4
12
20
5
3
11
7
8
4
2
4
5
4
4

110

Ještě v říjnu měl Fahey protikandidáta v
podobě víceprezidenta WADA, bývalého
francouzského ministra sportu a dvojnásobného olympijského
vítěze v šermu Jeana-Francoise Lamoura.
Lamour však pro nedostatečnou podporu ze strany WADA
a osobní nesouhlas s
mohutným lobbingem
Faheyho od své kandidatury odstoupil.
Bývalý člen austranské vlády Fahey se ve
sportovním světě proslavil především tím,
že dovedl Sydney k
vítězství ve volbě pořadatele olympijských
her 2000. V oblasti
antidopingu má však
zatím poměrně velké
mezery, což však sám
uznává a jejich odstranění považuje za
prioritu.

