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Setkání dřívějších rivalů

Kanadaský sledge hokejista
Gregory Westlake dostal
tříměsíční zákaz činnosti za
neposkytování svých informací o pobytu. Kanadské
centrum pro etiku ve sportu (CCES) tak může učinit,
pokud sportovec třikrát
za 18 měsíců nepošle své
čtvrtletní hlášení.

V polovině prosince se
uskutečnilo setkání, o
kterém by se před několika lety nemohlo nikomu ani zdát. Promluvil si
při něm (dnes již bývalý)
šéf Světové antidopingové agentury (WADA)
Dick Pound s Victorem
Contem, zakladatelem
laboratoře BALCO, která
mezi špičkové sportovce
distribuovala zakázané
látky.

Podrobný průzkum ve Velké Británii prokázal, že více
než 200 tisíc lidí okusilo
sílu anabolických steroidů. Toto číslo nyní narůstá
především díky náctiletým
mladíkům, kteří steroidy
používají k zvýšení sexapealu. Tento boom odborníci spojují s blížícími se
OH v Londýně 2012.

Během dvouhodinové
diskuze probrali oba bývalí lídři znepřátelených
barikád
systematické
problémy, budoucnost
a perspektivu antidopingu. „Začali jsme od
základů budovat rovný
vztah. Jeho zkušenosti
nám mohou velice pomoci,“ řekl Pound.

Podobný průzkum naopak
potvrdil propad užívání
steroidů mezi americkými
studenty ve věku 12 - 17 let.
Oproti roku 2001, kdy steroidy užívalo 0,9 % respondentů, klesl jejich počet o
33 % na 0,6 %.

Šéf WADA Contemu
mimo jiné položil otázku, co by dělal, kdyby
se na den stal králem
antidopingového světa.

Ze zahraničí

„Conte je spolehlivým
zdrojem informací, protože se dlouhou dobu
pohyboval na nebo za
hranou antidopingových
zákonů,“ vysvětloval.
Bohužel však nepadla
konkrétní jména dalších
prominentních hříšníků
z řad atletů, amerických
fotbalistů a basebalistů,
kteří spolu s Marion Jonesovou sbírali za „podpory“ BALCA na světových kolbištích medaile.
Po setkání pak Pound
neskrýval svoji spokojenost. „Ví, o čem mluví.
Naštěstí je to jen součást
jeho minulosti a nyní
chce své činy napravit.“
Conte nyní chce svými
zkušenosti a znalostmi
přispět k vyčištění sportu. „Nebylo pro mě po
tolika letech v branži
těžké poukázat na slabiny v systému a doporučit
speciﬁcké kroky ke zlep-

šení celkové efektivnosti
boje proti dopingu. Myslím si, že ke změnám dojde brzy,“ prohlásil.
Victor Conte i po propuštění z vyšetřovací vazby pokračuje v
prodávání výživových
doplňků - tentokrát již
legálních. Sídlí i nadále
ve stejné budově v Kalifornii jako jeho dříve
nechvalně proslulá laboratoř BALCO.
Mítink se uskutečnil
den před Mitchellovou
zprávou o vyšetřování
dopingové aféry v basebalu. O zprávě se oba
diskutující jen zmínili,
přestože Pound je znám
jako častý kritik řešení
dopingových problémů
v basebalu.
Toto jednání bylo důležité nejen pro další úspěšné fungování WADA, ale
také pro Mezinárodní
olympijský výbor.

Nová národní antidopigová
organizace bude zformována ve Velké Británii. Stane
se tak ještě před olympijskými hrami 2012. Dosavadní
zodpovědná organizace UK
Sport oznámí detaily připravovaného projektu do
tří měsíců.

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

Martina Hingis
Victor
Conte
Ilustrační foto
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Zákon o omezení dostupnosti dopingových látek a metod
Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) ve spolupráci a odborem právním
a legislativním Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dokončuje
zpracování a vypořádání připomínek, které vznesly k návrhu zákona
jednotlivá ministerstva. Zásadní připomínky byly vzneseny ministerstvy zdravotnictví, spravedlnosti a vnitra.
Po konzultaci se zástupci těchto resortů byly připomínky přijaty a návrh
zákona následně upraven. Konečný termín předložení návrhu zákona
k projednání ve vládě ČR je 31.ledna 2008.

Seznam zakázaných látek a metod pro rok 2008
Světová antidopingová agentura (WADA) vydala seznam zakázaných
látek a metod s platností od 1.ledna 2008. ADV ČR vydal seznam v české verzi a umístil ho na své webové stránky www.antidoping.cz
Současně obdrželo seznam Ministerstvo zahraničních věcí od UNESCO
a ve své kompetenci jej vydalo jako novelizovanou přílohu Mezinárodní
úmluvy proti dopingu ve Sbírce m.s. Tímto se Seznam stává závazným
jako právní dokument.

Statistika dopingových kontrol v ČR (listopad 2007)
Sport

Při soutěži Mimo soutěž

Celkový počet

atletika
basketbal
biatlon
cyklistika
fotbal
házená
hokej
kanoe - rychlost
krasobruslení
kulturistika
plavání
silový trojboj
šerm
veslování
volejbal

3
16
0
5
4
16
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4
0
0
0
0
4
8
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8
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72

36

108

Rozhodčí komise
ČOV
Dne 12.12.2007 se konalo slyšení Rozhodčí
komise Českého olympijského výboru (RK
ČOV) ve věci odvolání
ADV ČR proti rozhodnutí Disciplinární
komise Svazu lyžařů
ČR ve věci porušení
antidopingových pravidel běžcem na lyžích
Ondřejem Horynou.
Jak jsme Vás již dříve
informovali,
sportovci byl udělen trest
zákazu činnosti na 6
měsíců. Na základě
vývoje celého případu
s tímto trestem ADV
ČR nemohl souhlasit a
odvolal se proto k RK
ČOV.
Po téměř šestihodinovém jednání nepadlo
deﬁnitivní rozhodnutí. Doručení tohoto
rozhodnutí RK ČOV
očekává ADV ČR v
průběhu ledna.
O rozhodnutí, proti němuž se již nelze
dále odvolat, budeme
informovat na našich
webových stránkách
www.antidoping.cz v
sekci Dopingové případy v ČR a/ či v příštím čísle našeho pravidelného Bulletinu.

