Medzinárodná cyklistická federácia zakázala užívanie tramadolu

Medzinárodná cyklistická federácia (UCI) zakázala tramadol od 1. marca 2019 počas súťaže
vo všetkých cyklistických disciplínach. Tramadol je opioidné analgetikum, ktoré sa používa na
liečbu stredne silnej bolesti. Má približne jednu desatinu sily morfia a je približne rovnako silný
ako kodeín a petidín. Tramadol často užívali práve cyklisti, ako vyplýva z Monitorovacieho
programu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktorá monitoruje prevalenciu výskytu
tramadolu od roku 2012. Z monitorovacie programu WADA 2017 vyplynulo, že



4,4 % súťažných testov cyklistov zaznamenalo prítomnosť tramadolu vo vzorke,
68 % výskytu tramadolu vo vzorkách moču odobratých celkovo v 38 rôznych
olympijských športoch patrilo práve cyklistom.

Vzhľadom na zistené výsledky sa UCI rozhodla zakázať z pohľadu medzinárodnej federácie
užívanie tejto látky počas súťaže s cieľom chrániť zdravie cyklistov. Každý cyklista
zúčastňujúci sa na podujatí registrovanom v medzinárodnom alebo národnom kalendári môže
byť vybraný na odber vzorky krvi v kontexte testovania tramadolu. Samotná prítomnosť
tramadolu vo vzorke bude považovať za porušenie.
Dopingová kontrola sa môže uskutočniť 12 hodín pred začiatkom podujatia, na ktorom sa má
pretekár zúčastniť až do konca podujatia. Analýza sa vykoná metódou „Dried Blood Spot“,
pričom na odber krvi z prsta jazdca sa použije špecifická súprava na odber vzoriek. Špecifický
test tramadolu sa bude realizovať súbežne s antidopingovým testovaním.
Prvé porušenie, ktorého sa cyklista dopustí, sa potrestá diskvalifikáciou z podujatia
a anulovaním výsledkov (odobratie medailí, bodov a cien). Okrem toho bude jazdcovi uložená
pokuta vo výške 5000 CHF, ak má zmluvu s tímom registrovaným v UCI. V opačnom prípade
bude pokuta 1000 CHF. Druhý priestupok bude potrestaný diskvalifikáciou z pretekov
a pozastavením činnosti na 5 mesiacov. V prípade ďalšieho porušenia je pozastavenie
zvýšené na 9 mesiacov.
Ak sa dvaja jazdci, ktorí sú zmluvne viazaní na ten istý tím zaregistrovaný v UCI dopustia
priestupkov v rámci dvanástich mesiacov, družstvu sa uloží pokuta 10 000 CHF. V prípade
akéhokoľvek ďalšieho porušenia v rámci toho istého dvanásťmesačného obdobia
Disciplinárna komisia UCI pozastaví činnosť celého tímu na obdobie od 1 do 12 mesiacov.

