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Pratarmė

Kad ir kokias pozicijas užimtų, kad ir kokias mintis išsakytų vieni ir kiti, tenka konstatuoti, kad 
dopingo klausimas ir jo vartojimo dažnumas ne tik prieštarauja principams, išvardintiems 
įvairiuose Europos Sąjungos ir Europos Tarybos pranešimuose, bet ir griauna tariamo kovos su 
dopingo vartojimu veiksmingumo įspūdį. Dėl to šiame pranešime visų pirma keliamas 
uždavinys aptarti Europos Sąjungos kompetenciją kovoti su dopingu, o po to panagrinėti, 
kokioje stadijoje šiuo metu yra biologijos tyrimai ir kaip šiuo metu vykdoma kova su dopingo 
vartojimu.

1. Laipsniškas viršnacionalinės kovos su dopingo vartojimu politikos 
įgyvendinimas Europos lygmeniu

Prieš numatant bet kokius veiksmus, svarbiausia neutraliai iškelti klausimą dėl tokios kovos su 
dopingo vartojimu politikos pradinio pateisinimo. Iš tiesų dopingo vartojimas gali būti laikomas 
problema arba ja nelaikomas : tai priklauso nuo sporto pasaulio veikėjų susidarytos veiklos 
koncepcijos. Jeigu į sporto spektaklį vertinsime taip, kaip kai kuriose anglosaksų šalyse arba 
JAV, sąžiningo žaidimo taisyklės neatrodys ypač svarbios, o dopingo vartojimas galiausiai taps 
tiks sporto rezultatų gerinimo ir jo sensacingumo didinimo priemone. Jeigu laikysimės požiūrio, 
kad sporto varžybose, vertinant gabumus ir kompetenciją, svarbūs tik sportininko asmeniniai 
fiziniai gebėjimai ir treniruotumas, dopingo vartojimas prieštaraus tokiai natūralaus varžymosi 
idėjai. Todėl, jeigu nuo pat pradžių atsisakome „politinio korektiškumo“ ir bandome kelti 
dopingo vartojimo klausimą visuotiniu mastu, pats kovos su dopingo vartojimu principas nėra 
savaime suprantamas. 

Kova su dopingo vartojimu nėra naujovė, ir valstybių įstatymuose nustatyta įvairių būdų, kuriais 
galima bandyti mažinti dopingo vartojimą. Tarptautiniu lygmeniu irgi problemų kelia ne teisės 
aktų trūkumas, o veikiau jų silpnumas, kartais – nenuoseklumas, o ypač – neprivalomas dėstomų 
principų pobūdis, dažniausiai verčiantis apsiriboti nuoširdžiais pageidavimais. Kiekviena 
valstybė narė turi savitą veiklos modelį: arba už sporto reikalus atsakinga valstybė, arba šias 
savo galias ji dalijasi su kitomis organizacijomis, ar net jas joms perduoda. Suderinimas, regis, 
darbotvarkėje nenumatytas, o sporto pasaulio veikėjai jo net nepageidauja,

Europos Sąjunga reguliariai patvirtina norinti kovoti su dopingo vartojimu sporto srityje ir 
pabrėžia, kad su šiuo klausimu susiję labai įvairūs uždaviniai: sporto, žiniasklaidos, politikos, 
medicinos ir visuomenės. Baltojoje knygoje iš esmės primenamas sporto vaidmuo visuomenėje, 
o dopingas įvardijamas kaip „grėsmė asmens ir visuomenės sveikatai, laisvos ir nešališkos 
konkurencijos principui ir sporto įvaizdžiui“. Todėl per kitą politiką Europos Sąjungai gali tekti 
daugiau ar mažiau tiesiogiai paliesti sportą ir dopingo klausimą, bet kurti specifinę ES lygmens 
politiką dopingo atžvilgiu sudėtingiau.

Dėl to galima kelti kovos su dopingo vartojimu pobūdžio klausimą: ar su dopingo vartojimu 
reikia kovoti dėl to, kad jis iškreipia konkurenciją tarp sportininkų ar net tarp su sportu ir sporto 
reginiais susijusių įmonių, o per jas – ir tarp profesinių struktūrų (visa tai atsiliepia biržų 
rezultatams, rėmėjams….), ar ši kova galų gale turėtų vykti tik etikos ar visuomenės sveikatos 
sumetimais? Dar kartą grįšime prie pagrindinio klausimo, kurį sau turėtų iškelti Europos 
Parlamentas, tai yra, „kodėl“ reikia imtis veiksmų. 

Žinoma, dopingo vartojimas yra sporto etikos taisyklių pažeidimas, bet ar galima jį laikyti 
įstatymo, teisės pažeidimu? Kuo labiau pagrįsti atrodo kaltinimai sportininko aplinkai, nes ji 
sudarė sąlygas ir skatino vartoti dopingą, tuo mažiau veiksminga atrodo skirti baudžiamąsias 
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sankcijas sportininkui. Iš tiesų tais atvejais, kai sportininkas puikiai suvokia vartojąs dopingo 
preparatus, ir tada, kai jis to nesuvokia, kaltė bus skirtinga.

Todėl organizuojant Sąjungos vadovaujamą arba skatinamą kovą su dopingo vartojimu reikia, 
kad ES institucijos užimtų aiškią teisinę poziciją sporto varžybų praktikos kvalifikavimo ir 
suderintos politikos tikslų atžvilgiu. Turint omenyje šiuos tikslus, galima nustatyti 3 modelius.

1 modelis – pasirinkimas dopingo klausimą nagrinėti pro visuomenės sveikatos prizmę. Tokia 
pozicija visiškai racionali (jos iš dalies laikomasi Prancūzijoje, kur daugelis teisės aktų 
kodifikuoti ir įtraukti į Visuomenės sveikatos kodeksą), bet ji veikiai priverčia atsisakyti suteikti 
sportininkams pažeidėjų statusą. Visos skelbiamos normos, vykdoma kontrolė ir sukurtos 
organizacijos iš tiesų turi ginti visus individus. Dopingo preparatų ir būdų ieškoma ir jie žinomi, 
tačiau valdžios (ypač europinės) institucijos palieka sporto institucijoms uždavinį reglamentuoti 
ir kontroliuoti savo „narių“ veiklą. Norminis reglamentavimas neblokuoja medicininių tyrimų, 
tačiau įpareigoja viešai skelbti informaciją apie galimus preparatų ir metodų padarinius sporto 
veiklai. Tokiomis sąlygomis, pavyzdžiui, farmacijos laboratorijoms gali būti pavesta atlikti 
bandymus ir pranešti jų rezultatus sveikatos ir, kodėl gi ne, sportinių rezultatų požiūriu.

2 modelis – kai dopingo vartojimo klausimas paliečiamas tiesiau, tačiau vien sporto etikos 
sumetimais. Ypač didelė dopingo vartojimo praktikų įvairovė nepadeda protingai kurti vieningo 
visų disciplinų reglamentavimo. Norint sėkmingai reglamentuoti kovą su dopingo vartojimu, 
reikia labai tiksliai apibrėžti ne tik sporto vertybes, kurių pažeisti nevalia, bet ir ypatingą 
sportininkų teisinį statusą. Iš tiesų reikia patvirtinti specialius teisės aktus, taikytinus tam tikrai 
grupei, „bendruomenei“, kuri dėl savo pobūdžio būtų išskirta iš visos gyventojų populiacijos. 
Laisvai parduodamus produktus draudžiama naudoti ir net laikyti ne tik sportu užsiimantiems 
asmenims, bet ir jų aplinkiniams. Atliekant dopingo kontrolę, siekiama eliminuoti sukčiautojus, 
o ne saugoti individų sveikatą, kadangi puikiai numanoma, kad dopingo preparatai nėra 
pavojingi sveikatai. Norint užtikrinti sporto varžybų dalyvių lygybę, reikia, kad visi veikėjai 
naudotųsi tokiomis pat priemonėmis ir technika. Kadangi tai iš esmės neįmanoma, kova su 
etikos pažeidimais visada bus nepakankama, bet tai nereiškia, kad ji neturi vykti.

3 modelis lengviausiai suderinamas su tradiciniais Europos Sąjungos įgaliojimais, pigiausiai 
įgyvendinamas, bet sąmoningai atitolintas nuo konsensusu grindžiamo diskurso šiuo klausimu. 
Sportas jame traktuojamas kaip liberalioje visuomenėje įprasta ekonominė veikla. Pagrindinė jo 
taisyklė – pagarba laisvei ir konkurencijai. Numatomas reglamentavimas priskiriamas 
bendrosios teisės sričiai, o sportininkas laikomas paprasčiausiu rinkos dalyviu. Galima nustatyti 
taisykles, grindžiamas darbo teise ir „darbuotojo“ apsauga, t.y., uždrausti tam tikram asmeniui 
vykdyti savo veiklą, jeigu naudojami produktai ar technikos kelia grėsmę jo sveikatai, jo paties 
ar kitų asmenų neliečiamybei. Galima galvoti apie alkoholio detektorių naudojimą mechaninių 
sporto šakų varžybose, tačiau tokie patikrinimai nėra teisėtesni už sistemingą visuomeninio 
transporto vairuotojų tyrimą.

2. Biologiniai dopingo vartojimo aspektai: metodai, aptikimas ir 
pavojai

2009 m. pradžioje gaire sporto institucijoms ir šalims, pasirašiusioms UNESCO konvenciją, taps 
Pasaulinis antidopingo kodeksas. Kad medžiaga patektų į Draudžiamų medžiagų ir metodų 
sąrašą, ji būti slepiamoji arba atitikti du iš trijų toliau nurodytų kriterijų: 1) ji padeda arba 
gali padėti pagerinti sportinius rezultatus; 2) ji kelia potencialią arba realią grėsmę 
sveikatai; arba 3) jos vartojimas prieštarauja sportinei dvasiai. Nė vienas iš trijų išvardintų 
kriterijų atskirai nesudaro pakankamo pagrindo, kad preparatas būtų įtrauktas į Draudžiamų
medžiagų ir metodų sąrašą.
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2.1. Medžiagos aptinkamos dviem būdais:

a) Tiesiogiai: Vystant pažangiąsias technologijas (chromatografijos metodą, masės 
spektrometriją ir radioizotopus, aukšto efektyvumo skysčių chromatografijos sistemas (HPLC, 
LCMS-MS, IRMS), neabejotinai pasiekta pažanga, ir techniškai įmanoma aptikti visus 
atpažįstamus dopingo preparatus. Aptikimo srityje ateitis priklauso metabonomikai ir 
proteomikai – molekulinės biologijos technikoms, kurios reikalingos naujoms molekulėms ir 
genetiniam dopingui aptikti. Nepaisant šių drąsinančių duomenų, dopingą aptikti labai sunku ir 
pavyksta tiktai iš dalies dėl daugelio priežasčių:

- akivaizdžiai įrodomos tiktai ieškomų kategorijų medžiagos ar metodai;
- rezultatai visuomet diskutuotini, kadangi yra klaidos rizika: testas gali būti klaidingai 

teigiamas (dėl klaidos manoma, kad vartojamas dopingas) arba klaidingai neigiamas 
(patikrinimo metu tam tikros medžiagos jau gali būti pašalintos, paslėptos pavartojus 
kitų produktų arba jų tiesiog neieškota).

b) Netiesiogiai: Taip veikiant siekiama padidinti aptikimo metodų jautrumą ir veiksmingumą 
bei paskatinti atgrasinti nuo dopingo vartojimo. Tikslas – į biologinį mėginį įleisti žymiklių, 
kurie aptikus dopingo gerokai pakistų. Neseniai sukurtas kraujo pasas, bet galima iškelti 
klausimą, ar tai nebuvo padaryta per greitai. Organizavimas, metodika, preanalitika, technikos, 
naudojami komplektai, protokolai ir įgyvendinimas ko gero nebuvo pakankamai apgalvoti.

2.2. Dabartiniai ir ateities dopingo metodai

Naudojami produktai per pastaruosius penkiolika metų beveik nepasikeitė: testosteronas ir 
augimo hormonas vis dar aktualūs. Vis dėlto reikia pažymėti, kad vis labiau vertinamas visų 
formų eritropoetinas, nes šiandien tai vienintelė medžiaga, kurią vartojant vieną rezultatai 
(ištvermė) gali pagerėti be jokių atitinkamų treniruočių. Dabartinis dopingo metodų vystymasis 
daug priklauso nuo vartojimo būdų, kurie tampa vis labiau prieinami ir „patogesni“ (injekcijos 
po oda ir net geliai, mikrodozės…).

2.3. Ateities metodai

Galima numatyti, kad per 5-10 ateinančių metų veikiau gali būti ne atrasta naujų, o išvystyti 
esami metodai, ypač:

- Augimą skatinantys veiksniai. Gydymo tikslams jie naudojami jau daugelį metų, 
siekiant paspartinti audinių randėjimą po sužeidimo arba chirurginės intervencijos ir 
užtikrinti greitesnį sveikimą. Jie dalyvauja šiame procese, skatindami naujų ląstelių 
susidarymą ir vėliau kontroliuodami jų specializavimąsi pagal audinio, į kurį turės įsilieti, tipą: 
odos, raumenų, sausgyslių, raiščių… Jie duoda gana įspūdingus pradinius sporto 
traumatologijos rezultatus.

- Genetinis dopingas: Jo veiksmingumas žmogui neįrodytas, kadangi etikos sumetimais ir dėl 
dopingo draudimo bet kokie moksliniai tyrimai su žmogumi negalimi. Tačiau jo poveikis 
gyvūnams įrodytas. Neseniai atliktų tyrimų rezultatai įrodo, kad imunoglobulino IGF1 
transfekcija į pelės raumenį labai aiškiai apriboja raumenų nykimą dėl amžiaus ir su juo 
susijusį raumenų jėgos mažėjimą. Galima nuspėti, kad tokias technikas labai naudinga vystyti 
sporto srityje dopingo tikslais. 

2.4. Pavojai sveikatai
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Oficialiai pavojus sveikatai yra pagrindinis kovos su dopingo vartojimu tikslas. Šie neigiami 
padariniai priklauso nuo daugelio parametrų (vartojamų medžiagų pobūdžio, vartojimo trukmės, 
administravimo sąlygų ir bendros sportininko būklės, vartojamo kiekio). Apie pavojus, 
susijusius su kelių produktų vartojimu, dažnai fiziologijos požiūriu per didelėmis dozėmis, 
žinoma labai mažai, juolab kad medicinos etikos sumetimais ir dėl dopingo draudimo jokie 
žmogaus moksliniai tyrimai negalimi. Galima išskirti dviejų tipų riziką:

a) Bendroji rizika: Dopingo preparatui patekus į virškinimo sistemą, gali būti vartojamas ir 
kitas, kuris paslėptų arba sumažintų pirmojo poveikį. Prie to galima pridėti infekcijos 
riziką, susijusią su tuo, kad preparatai leidžiami švirkštu.

b) Specifinė rizika: Kiekviena medikamentų klasė turi savitą kenksmingą šalutinį poveikį. 
Prie to, kas išvardinta, turime pridėti priklausomybės nuo psichiką veikiančių produktų 
vartojimo riziką.  

Šioje medicinai skirtoje dalyje turime padaryti dvi svarbias pastabas. Pirmoji susijusi su asmens 
laisvėmis. Bet koks kraujo mėginio ėmimas yra fizinės agresijos forma, bet koks šlapimo 
mėginio ėmimas – moralinės agresijos forma (subjektas turi šlapintis nuogas, pritaikytoje 
patalpoje, kurioje būna 2 įgalioti asmenys). Dviratininkas per metus gali būti tikrinamas daug 
kartų (mažiausiai 12 kraujo patikrinimų, 4 šlapimo patikrinimai ir daug patikrinimų varžybų 
metu). Jeigu dopingą vartoti draudžiama etikos tikslais, ar negalima manyti, kad sportininko 
prievolė atlikti patikrinimą dėl dopingo vartojimo yra laisvės pažeidimas? Tą patį galima 
pasakyti apie programą ADAMS (antidopingo administravimo ir valdymo sistemą), kuria 
galima nustatyti sportininkų buvimo vietą bet kurią dieną. Antroji pastaba susijusi su 
nepaprastai didelėmis kovos su dopingo vartojimu išlaidomis. Pavyzdžiui, 800 dviratininkų 
išduodamas kraujo pasas atsieina 6 milijonus eurų. Vienas dopingo testo komplektas kainuoja 
1000 eurų. Dėl to kova su dopingo vartojimu sudaro nemažą nacionalinių ir tarptautinių 
federacijų biudžeto dalį. 

3. Dopingas, testai ir nuobaudos: keturių tarptautinių sporto federacijų (lengvosios 
atletikos, dviračių sporto, futbolo ir plaukimo) palyginimas

Norint paaiškinti dopingo vartojimo paplitimą, paprastai nurodomi perkrauti sportininkų 
varžybų grafikai. Šis paaiškinimas aiškesnis varžybų kokybės, o ne kiekybės požiūriu. Nuo 
praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio kolektyvinių sporto šakų varžybų skaičius išaugo, tačiau 
individualių sporto šakų srityje konstatuota priešinga tendencija. Pavyzdžiui, dviračių lenktynių 
dienų sumažėjo nuo 130 9-ajame dešimtmetyje iki 80 dienų dabar. Tačiau visų šių sporto šakų 
aukšto lygio varžybų, atimančių daug energijos, gerokai padaugėjo. Dar reikia pridurti 
treniruotes, kurių kiekybiniai krūviai ir procentais reiškiamas intensyvumas sparčiai didėja. 
Todėl, kaip patvirtina ir pokalbiai su dopingą vartojančiais ir nevartojančiais sportininkais, 
skausmas ir sužeidimai dėl rengiantis šioms varžyboms treniruotėse patirto krūvio yra veiksnys, 
geriausiai paaiškinantis, kodėl griebiamasi dopingo. 

Daug kuo skiriasi ne tik skirtingų tarptautinių federacijų, bet ir skirtingų tautų naudojami 
antidopingo testai. Visų pirma galima konstatuoti aiškų informacijos apdorojimo skirtumą : kai 
kurios tarptautinės federacijos mažai kalba apie dopingo vartojimo atvejus, o kitos apie tai 
plačiai informuoja. Pastebimi labai dideli testų pozityvumo skirtumai. Pvz., lengvosios atletikos 
srityje 2004 m. tokių testų buvo 3,5 proc., o plaukimo – tik 1,02 proc. FIFA pastaruosius 
vienuolika metų nurodo, kad teigiami buvo 0,12 proc. testų. Šie duomenys labai stebina, 
kadangi atletų nurodomos paaiškinamosios priežastys (pinigai, treniruočių krūviai, išorės 
spaudimas ir t.t.) tokios pat kaip plaukimo ir futbolo atstovų. Ar šių šakų sportininkai dopingo 
vartoja mažiau, ar mažiau patikimi čia atliekami patikrinimai ? Testų kokybę irgi reikia laikyti 
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santykine, kadangi, pavyzdžiui, teigiamų atvejų gausą dviračių sporte pastaraisiais metais lėmė 
policijos pajėgų atlikti tyrimai. Baigdami nagrinėti testų klausimą, pastebėsime, kad kanapės –
vasarinis narkotikas – užima svarbią vietą tarp rastų dopingo preparatų. Po jų eina mūsų jau 
minėti steroidiniai hormonai. Atliekant testus jie aptinkami, tad ar dopingą vartojantys 
sportininkai, žinantys ir neaptinkamų produktų, juos mėgsta labiausiai?

Padėtis tokia pat nevienoda ir nuobaudų srityje. Skirtingoms federacijoms priklausantys 
sportininkai baudžiami skirtingai. Vartojusius kanapes IAAF diskvalifikuoja laikotarpiui iki 
šešių mėnesių, o FIFA – tiktai dviems mėnesiams. Tą patį galima pasakyti lyginant valstybes, 
kadangi daugiau kaip pusė kanapes vartojusių prancūzų baudžiami sportinės veiklos uždraudimu 
šešiems mėnesiams, o Vokietijoje ar Belgijoje du trečdaliai tokių sportininkų susilaukia tik 
papeikimo. Tą patį galima pasakyti apie prednizoloną : trečdaliui nusižengusių prancūzų sporto 
veikla uždraudžiama keturiolikai mėnesių, o visi belgai atsiperka vos trimis mėnesiais. 

4. Sporto veikėjų vaidmuo kovoje su dopingo vartojimu

Kovai su dopingo vartojimu trūksta nuoseklumo, nes visi siekia skirtingų tikslų. Sporto 
pasaulyje visų pirma siekiama gerinti rezultatus, o farmakopėja (legali ir nelegali) prisitaiko prie 
šios logikos. Farmacijos ir maisto papildų pramonė siekia optimizuoti pelną. Sporto pasaulis 
sudaro tik dalį jų prekybos rinkos, o prasto dopingo savybių turinčių produktų pardavimo 
valdymo priežastis daugeliu atvejų yra veikiau prastas informavimas apie antidopingo institucijų 
prašymus, o ne noras pakenkti. Todėl nors šios trys veikėjų grupės jautriai reaguoja į kovą su 
dopingo vartojimu, ji jiems nėra prioritetas. Tačiau policijos ir muitinės pajėgų misija – užkirsti 
kelią bet kokiems viešosios tvarkos pažeidimams. Tačiau dopingas neįeina į šią kategoriją, kova 
su juo santykinai daug kainuoja, o skiriamos bausmės santykinai lengvos. Taigi, dopingo 
preparatų poėmiai yra veikiau atsitiktinumo, o ne deterministinės politikos vaisius. Šį teiginį 
turime papildyti faktu, kad nėra organizacijos, kuri koordinuotų skirtingų subjektų, galinčių 
aktyviai kovoti su dopingu, veiklą.

5. Penki kovos su dopingu scenarijai

Baigiant padėties aprašymą mums atrodo svarbu pasiūlyti penkis kovos su dopingo vartojimu 
Europoje scenarijus. Šiuose scenarijuose atsižvelgiama ir į ankstesniuose puslapiuose išdėstytą 
kovos su dopingu vertinimą bei iškeltas problemas, ir į galimus Europos Sąjungos veiklos šioje 
srityje modelius. Jie grindžiami paprastais teiginiais:

1. Kovojant su dopingu patirta visiška nesėkmė
 Įstatymai, reglamentai ir kontrolė nieko nesutvarkė.
 Patikrinimų metu išryškėjo „netikri teigiami dalykai“.
 Patikrinimų metu išaiškėjo, kad masiškai rūkomos „kanapės“, o tai verčia atkreipti 

dėmesį: 
 į klausimą, ar jas vartojantieji sportininkai turėtų būti vertinami taip pat 

kaip jas vartojantys eiliniai piliečiai,
 į platesnę šių „silpnaisiais“ arba „laisvalaikio“ narkotikais vadinamų 

medžiagų vartojimo socialinių įpročių problemą,
 į skirtingo jų baudžiamojo vertinimo skirtingose šalyse problemą.

 „Tikrai netikri neigiami testai“ neišaiškinami, nes naudojami iki šiol neaptinkami 
preparatai.

 Kovoje ir kontrolėje atsirado nukrypimų: atletai nukrypsta nuo normos, vystosi 
juodoji rinka.

 Kova ir kontrolė paskatino vartoti pavojingus produktus.
 Dopingo vartojimas auga.
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 Kai kurių sporto šakų atstovai niekada „nepagaunami“ arba „susitvarko reikalus“.
 Taigi, kova su dopingo vartojimu neapsaugojo sportininkų sveikatos ir galbūt net ją 

pablogino!

2. Kovojant su dopingu kyla etikos problemų
 Atletai daugiau ar mažiau diskriminuojami, tai priklauso nuo jų praktikuojamos 

sporto šakos.
 Diskriminuojama pagal pinigų srautus, cirkuliuojančius šiose sporto šakose ir (arba) 

kilmės šalyse: dėl to kyla ne tik etinių, bet ir sveikatos problemų.
 Kova su dopingo vartojimu yra kišimasis į privatų gyvenimą ir kėsinimasis į individo 

laisvę (atliekant kraujo ar šlapimo tyrimus).

3. Pasekmė – sportininkai yra diskriminuojami ir vertinami kitaip negu eiliniai 
piliečiai. Kodėl tokios pat priemonės netaikomos politiniams lyderiams, stambiesiems 
pramonėms vadovams, stambiųjų įmonių aukštesnės grandies vadovams ir t.t.?

4. Ar nesant galimybių eliminuoti dopingą, nes sportininkai siekia laimėti medalius, sporte 
vadovaujamasi varžymosi logika, vadovai suinteresuoti pergalėmis ir t.t., nereikėtų 
pabandyti sumažinti atletams tenkančią riziką gerinant jų ilgalaikę stebėseną?

5. Ar nereikėtų pradėti nuo plataus masto epidemiologinio tyrimo, kuris padėtų 
nustatyti, ar dopingą vartojantieji aukšto lygio sportininkai turi daugiau sveikatos 
problemų, dažniau serga, anksčiau miršta… negu eiliniai individai?
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1 scenarijus: drausti ir toliau

Pranašumai : Jokių

Problemos, su kuriomis 
susiduriama arba kurių 

reikia tikėtis

Neigiami padariniai Papildomos priemonės, kurių 
reikia numatyti

Nuobaudos

1. Piliečių skirstymas į 
eilinius ir civilius: 
sportininkas nėra 
eilinis pilietis.

2. Dopingo vartojimo 
atvejų nustatymo 
problemos

3. Preparatų nustatymo 
problemos

4. Problemos, susijusios su 
federacijomis

3a. Dopingo vartojimas 
dviem lygmenimis 
(profesionalų sporte ir 
sportininkų profesionalų 
tarpe arba mėgėjų sporte ir 
sportininkų mėgėjų tarpe; 
vargingose šalyse arba 
išsivysčiusiose šalyse ir 
t.t.).
3b. Atletų, kurie vėliau 
lieka vieni, sveikata.

4a. Bylų slėpimas (siekiant 
išlaikyti sportą švarų ir 
„parduodamą“)

4b. Kontrolės 
neorganizuotumas

4c. Nacionalinių ir 
europinių federacijų ryšius 
reikėtų persvarstyti ir 
nustatyti pasidalijamąją 
atsakomybę?
4d. Rezultatų neplatinimas 
arba nepilnutinis platinimas

2a. Būtina įvesti visų sporto 
šakų atstovų horizontalią 
stebėseną, (teisės požiūriu tai 
individo laisvių pažeidimas, su 
kuriuo atletas turi sutikti).
2b. Būtina didinti netikėtų 
patikrinimų prieš varžybas 
skaičių (kas paskatina? kas 
pamoko?). 
3a. Būtina kontroliuoti 
apsirūpinimo preparatais tinklus 
ir vietas (vesti asmenų 
kartotekas, vietų kartotekas ir 
t.t.) ir sportininkui artimą 
aplinką.
3ba. Būtina plėsti buvusių 
tarptautinio lygio sportininkų 
apklausas epidemiologijos 
klausimais.
3bc. Vykdyti ilgalaikę 
medicininę stebėseną.
3bd. Dažniau rengti 
informavimo ir prevencijos 
kampanijas.
4a. Būtina turėti visiškai 
nepriklausomą organizaciją, kuri 
rengtų ir valdytų patikrinimus.
4b. Kad patikrinimo nebūtų 
galima atsisakyti (žr. Ispanijoje 
kilusias problemas dėl futbolo), 
reikalingas specialus 
reglamentas.
4c. Reikia numatyti sankcijų 
federacijoms ir vadovams.

1-4. Išplėsti sankcijų 
taikymo sritį ir skirti 
jas klubų vadovams, 
federacijoms ir 
medikams.
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2 scenarijus: Dopingo legalizavimas profesionaliame sporte arba profesionalių 
sportininkų tarpe

Pranašumai : Leisti stebėti sportininkų „sveikatą“, įteisinti esamą padėtį

Problemos, su kuriomis 
susiduriama arba kurių 

reikia tikėtis

Neigiami padariniai Papildomos priemonės, 
kurių reikia numatyti

Nuobaudos

1. Kaip nustatyti, kas yra 
„tikrai“ profesionalus 
sportas, ir tuo remiantis 
apibrėžti ribotas išimtis?
2. Kaip toje pačioje 
federacijoje nustatyti ribą 
tarp profesionalų ir 
mėgėjų?

3. Kaip elgtis su 
jaunuoliais (jaunimo 
kategorijos sportininkais), 
besivystančiais 
profesionalų sporto 
aplinkoje?

4. Kaip traktuoti sporto 
šakų lygybę?

1. Daugės tariamai 
„profesionalaus“ sporto šakų

2. Mėgėjai vartos dopingą, 
kad taptų profesionalais.

3a. Bus sunku apsaugoti 
jaunuolius, kurie vartoja 
dopingą, kad taptų 
profesionalais.

3b. Ar nėra pavojaus, kad, 
tėvams susirūpinus, 
federacijose sumažės jaunų 
narių?

1. Sudaryti sporto šakų sąrašą 
(kas turės tokią galią ir kas 
vykdys kontrolę ?).

2. Pavesti federacijoms 
sudaryti sportininkų mėgėjų 
ir profesionalių sportininkų 
sąrašus (bet kaip dažnai ?).  
Kas būtų kompetentingas tai 
daryti?

3aa. Būtina įvesti visų sporto 
šakų atstovų horizontalią 
stebėseną, (su tuo atletas turi 
sutikti laisva valia). 
3ab. Būtina didinti netikėtų 
patikrinimų prieš varžybas 
skaičių (kas paskatina? kas 
pamoko?).

2. Dopingas mėgėjų 
sporte: jeigu 
patikrinimo rezultatas 
teigiamas, reikėtų 
uždrausti tapti 
profesionalu?
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3 scenarijus: Dopingo legalizavimas suaugusiesiems

Pranašumai : Leisti stebėti sportininkų „sveikatą“, įteisinti esamą padėtį,
apsaugoti jaunimo kategorijos sportininkus 

Problemos, su kuriomis 
susiduriama arba kurių 

reikia tikėtis

Neigiami padariniai Papildomos priemonės, 
kurių reikia numatyti

Nuobaudos

1. Kaip užtikrinti kontrolę?

2. Kaip vertinti sportininkų 
legalumą : iš jaunimo 
kategorijos sportininkai 
pereina į suaugusiųjų 
kategoriją?

3. Ar reikėtų „jaunuolius“, 
pereinančius į suaugusiųjų 
kategoriją, vertinti kaip 
suaugusiuosius? To 
pasekmė būtų dar viena 
išimtis.

1a. Jaunimo kategorijos 
sportininkai gali vartoti 
dopingą, kad pasiektų 
suaugusiųjų kategorijos 
lygį.

1b. Jaunimo ir suaugusiųjų 
lygmenys per daug skiriasi,
kaip ir profesionalų bei 
mėgėjų lygiai.

3a. Nekontroliuojamas 
dopingo vartojimas paplis 
tarp jaunimo kategorijos
sportininkų, norinčių bet 
kokia kaina pasiekti 
suaugusiųjų kategorijos 
lygį.

1a. Būtina įvesti visų 
sporto šakų atstovų 
horizontalią stebėseną, (su 
ja atletas turi sutikti).
1b. Būtina didinti netikėtų 
patikrinimų prieš varžybas 
skaičių (kas paskatina? kas 
pamoko?).

3aa. Būtina įvesti visų 
sporto šakų atstovų 
(minimalaus varžybų 
lygio) horizontalią 
stebėseną.
3ab. Būtina didinti 
netikėtų patikrinimų prieš 
varžybas skaičių (kas 
paskatina? kas pamoko?).

1b. Uždraudimas pereiti 
į suaugusiųjų kategoriją 
jaunimo kategorijos 
sportininkams, kurių 
dopingo testo rezultatas 
teigiamas.
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4 scenarijus: Testų maksimalių koeficientų nustatymas

Pranašumai : Leisti stebėti sportininkų „sveikatą“, įteisinti esamą padėtį,
„švelniai“ legalizuoti 

Problemos, su kuriomis 
susiduriama arba kurių 

reikia tikėtis

Neigiami padariniai Papildomos priemonės, 
kurių reikia numatyti

Nuobaudos

1. Sudėtinga sudaryti
 sąrašą

2. Problemos, susijusios su 
kontrole

3.  Problemos, susijusios su 
kontrolės organizavimu

1a. Norint standartizuoti 
žymiklių koeficientus, 
bus naudojamasi įvairia 
skirtinga technika.
1b. Bus naudojamasi 
slepiamaisiais produktais.

1a. Sportininkų informavimas 
ir mokymas.

1b. Trenerių informavimas ir 
mokymas.
1c. Prievolė deklaruoti 
vartojamus produktus.

2a. Būtina turėti visiškai 
nepriklausomą organizaciją, 
kuri rengtų ir valdytų 
patikrinimus.
2b. Įsteigti kontrolės ir 
stebėsenos organizacijų. 
Prievolė būti stebimam 
specialios organizacijos 
gresiant draudimui dalyvauti 
varžybose.

3a. Būtina įvesti visų sporto 
šakų atstovų horizontalią 
stebėseną, (su ja atletas turi 
sutikti).
3b. Būtina didinti netikėtų 
patikrinimų prieš varžybas 
skaičių.

2b. Jeigu nevykdoma 
jokia stebėsena, 
uždrausti dalyvauti 
varžybose.
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5 scenarijus: Visiškas legalizavimas pilnametystės sulaukusių sportininkų tarpe, 
įvedant jiems stebėsenos prievolę

Pranašumai : Leisti stebėti sportininkų „sveikatą“, įteisinti esamą padėtį,
pripažinti sportininką eiliniu piliečiu

Problemos, su kuriomis 
susiduriama arba kurių 

reikia tikėtis

Neigiami padariniai Papildomos priemonės, 
kurių reikia numatyti

Nuobaudos

1. Dopingo vartojimo 
atvejų padažnėjimas

2. Jauni sportininkai, 
siekiantys aukštų rezultatų, 
gali pradėti dopingą vartoti 
labai anksti, nes dopingo 
vartojimas bus laikomas 
norma.

3. Turtingų klubų ar sporto 
šakų atstovai gali vartoti 
nežinomus produktus arba 
naudotis nežinoma 
technika.

4. Sporto nuostolingumo 
įvaizdis.

5. Būtinybė įvesti 
„sveikatos“ stebėseną

1a. Įvairių produktų, 
galinčių kelti pavojų 
sveikatai (ypač vartojamų 
didelėmis dozėmis) 
vartojimas.
1b. Nuolatinis paralelinės 
rinkos egzistavimas.

2a. Didesnis pavojus gės 
augančių jaunų atletų 
sveikatai.

2b. Dopingas bus 
vartojamas dviem 
lygmenimis : turtingųjų ir 
vargšų.
3. Paralelinės rinkos 
vystymasis. 

4a. Sportininkų skaičiaus 
mažėjimas
4b. Nenoras dalyvauti 
varžybose

1. Sportininkų (sveikatos 
perspektyvų) horizontalios 
stebėsenos organizavimas

1b. Produktų kontrolės 
(aptinkamumo) gerinimas

1c. Geresnė platinimo tinklų 
kontrolė

2aa. Jaunų sportininkų 
(sveikatos perspektyvų) 
horizontalios stebėsenos 
organizavimas
2ab. Būtina organizuoti 
aktualinimo ir informavimo 
kampanijas bei veiksmus (kas 
tai darytų?)

3a. Sportininkų (sveikatos 
perspektyvų) horizontalios 
stebėsenos organizavimas

3b. Būtinybė sudaryti 
„galimų“ produktų sąrašą, 
kuris turėtų būti nuolat 
atnaujinamas.

5. Įsteigti stebėsenos 
organizacijų. Prievolė būti 
stebimam specialios 
organizacijos gresiant 
draudimui dalyvauti 
varžybose.

1b. Baudžiamosios ir 
finansinės sankcijos, 
kaip narkotikų 
platinimo atvejais

3a. Pavyzdinės 
nuobaudos vadovams, 
sportininkams, 
gydytojams

5. Jeigu nevykdoma 
jokia stebėsena, 
draudimas dalyvauti 
varžybose.
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