Rīgā, 2016.gada 4.augustā

IZRAKSTS

Biedrības „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija”
Valdes sēdes protokols Nr.4
Rīgā
2016.gada 29.jūlijā, plkst.17:00
Sēdes vadītāja:
Kristīne Vederņikova – Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas valdes priekšsēdētāja
Piedalās:
Aivars Visockis – Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas valdes loceklis
Vladimirs Belovs – Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas valdes loceklis
Protokolē:
Kristīne Brokāne
Darba kārtībā:
1. Par sportista dopinga kontroles nelabvēlīgu analīžu rezultātu Veronikai Seržantei
2. –
Par 1. punktu.
1. Biedrības „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija” (LBFBF) valdes sēdē Nr.3, kas
notika 2016.gada 2.jūnijā tika iesākta LBFBF sportistes Veronikas Seržantes lietas izskatīšana par
dopinga kontroles nelabvēlīgu analīžu rezultātu konstatēto sportistei 2016.gada 10.aprīlī veiktajā
dopinga kontrolē.
Informācijai - valdes sēdes Nr.3 noraksts attiecībā par konkrēto jautājumu:
Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas (turpmāk - VSMC ADN) pārstāvis 2016.gada
10.aprīlī Rīgā, Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas (turpmāk tekstā LBFBF)
organizētājās sacensībās “MEVI Gym Rīgas Kauss 2016” veica dopinga kontrolei nepieciešamā
parauga savākšanu no LBFBF sportistes Veronikas Seržantes (p.k. 220778-10501). Iegūtajā urīna A
paraugā atbilstoši Pasaules Antidopinga aģentūras (turpmāk - WADA) akreditētās laboratorijas
atzinumā norādītajam konstatētas dopinga vielu Clenbuterol, kā arī Oxandrolone un tā metabolīti
epioxandrolone, 18-nor- 17β-hydroxymethyl-17α – menthyl-2-oxa-5α – androst-13-en-3-one, 18-nor17α- hydroxymethyl- 17β–methyl- 2-oxa- 5α–androst-13-en-3-one klātbūtne. Tādējādi uzskatāms, ka
Veronika Seržante ir veikusi ar dopinga lietošanu saistītu pārkāpumu.
2016.gada 19.maijā LBFBF lūdza sportistei līdz 2016.gada 27.maijam ieskaitot sniegt paskaidrojumus
antidopinga pārkāpuma lietā. Sportiste sniedza paskaidrojumus līdz noteiktam termiņam
(paskaidrojumi pievienoti protokola pielikumā). Savā paskaidrojumā no 2016.gada 25.maija sportiste
Veronika Seržante noliedza aizliegto preparātu tīšu lietošanu.
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LBFBF reaģējot uz sportistes paskaidrojumu un, ņemot vērā Veronikas Seržantes paskaidrojumā teikto
un Pasaules Antidopinga kodeksa 10.2.1., 10.5.1.2. un 10.5.2.punktus:
10.2.1.1. antidopinga noteikumu pārkāpums nav bijis saistīts ar īpašu vielu, ja vien sportists vai cita persona
var pierādīt, ka antidopinga noteikumu pārkāpums nebija izdarīts ar nodomu;
10.5.1.2. Piesārņoti produkti
Ja sportists vai cita persona var pierādīt, ka pārkāpumā nav būtiskas viņas vainas vai nolaidības un ka aizliegtā
viela organismā nokļuvusi, lietojot piesārņotu produktu, tad šim sportistam vai citai personai izsaka vismaz
aizrādījumu vai piešķir diskvalifikāciju uz laiku līdz diviem gadiem atkarībā no viņas vainas pakāpes.
10.5.2. Noteikuma par diskvalifikāciju, ja nekonstatē būtisku vainu vai nolaidību, piemērošana papildus 10.5.1.
punktam
Ja konkrētajā gadījumā, kad 10. panta 5. punkta 1. apakšpunkts nav piemērojams, sportists vai cita persona
pierāda, ka pārkāpumā nav būtiskas viņas vainas vai nolaidības, tad citkārt piešķiramās diskvalifikācijas laiku
var saīsināt atkarībā no šā sportista vai citas personas vainas pakāpes, bet saīsinātais diskvalifikācijas laiks
nedrīkst būt īsāks kā puse no citkārt nosakāmā diskvalifikācijas laika, un šo saīsināto diskvalifikācijas laiku var
vēl vairāk saīsināt vai atcelt pavisam saskaņā ar 10. panta 6. punktu. Ja citkārt būtu piešķirama diskvalifikācija
mūža garumā, saskaņā ar šo pantu samazinātais diskvalifikācijas periods nedrīkst būt īsāks par astoņiem
gadiem.

lūdz sportisti Veroniku Seržanti līdz 2.jūnija LBFBF valdes sēdei informēt vai viņai nepieciešams
termiņa pagarinājums pierādījumu iesniegšanai. 2016.gada 1.jūnijā sportiste informēja, ka viņai
nepieciešams laiks pierādījumu iesniegšanai antidopinga pārkāpuma lietā.
Pamatojoties uz Pasaules Antidopinga kodeksa 10.5.1 punktu (Diskvalifikācijas perioda atcelšana vai
samazināšana, pamatojoties uz ārkārtējiem apstākļiem) LBFBF valdes nolēma sniegt Veronikai
Seržantei 10 (desmit) darba dienas, lai savāktu pierādījumus par to, ka antidopinga noteikumu
pārkāpums nebija izdarīts ar nodomu un sportiste aizliegtās vielas nav apzināti izmantojusi. Ņemot
vērā, ka sportiste laicīgi informējusi LBFBF, ka līdz 2016.gada 16.jūnijam atradīsies ārpus Latvijas,
noteikto pierādījumu iesniegšanas termiņu iespējams pagarināt, taču ne ilgāk kā līdz 2016.gada
13.jūlijam ieskaitot.
__________________________________________________________________________________
2. Turpinot lietas skatīšanu valdes sēdē Nr.4 informēju, ka līdz š.g. 28.jūnijam LBFBF nesaņemot
nekādus paskaidrojumus no sportistes Veronikas Seržantes, 29.jūnijā atkārtoti nosūtīja sportistei vēstuli
par pierādījumu sniegšanu Antidopinga pārkāpuma lietā atgādinot par termiņu pierādījumu sniegšanai
(līdz 2016.gada 13.jūlijam). Vēstule tika nosūtīta gan uz e-pastu, gan ierakstītas vēstules veidā uz
adresi, kura tika norādīta sportistes dopinga kontroles anketā.
3. 2016.gada 11.jūlijā uz epastu ifbb@ifbb.lv un christinaifbb@inbox.lv tika saņemts paskaidrojuma
teksts no Veronikas Seržantes. Paskaidrojuma formāts un saturs neatbilst nevienam no Pasaules
Antidopinga kodeksa punktiem par diskvalifikācijas laika saīsināšanu vai atcelšanu. Sportistes
Veronikas Seržantes paskaidrojumos minētos apsvērumus nevar uzskatīt par pierādītiem (Veronikas
Seržantes paskaidrojuma teksts ir pievienots pie protokola).
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4. Saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa p.2.1.1. katra sportista personīgais pienākums ir
nodrošināt, lai viņa organismā nenokļūst aizliegtas vielas. Sportists ir atbildīgs par jebkuras aizliegtas
vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtni paraugos, kas ņemti no viņa ķermeņa. Attiecīgi, lai
saskaņā ar 2. panta 1. punktu konstatētu antidopinga noteikumu pārkāpumu, nav jāpierāda sportista
nodoms, vaina, nolaidība vai tas, ka aizliegta viela ir lietota tīši.
Tāpat saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa p.2.1.2.punktu pietiekams antidopinga noteikumu
pārkāpuma pierādījums saskaņā ar 2. panta 1. punktu ir abi turpmāk minētie apstākļi: aizliegtas vielas,
tās metabolītu vai marķieru klātbūtne A paraugā, kas ņemts no sportista ķermeņa, gadījumos, kad
sportists atsakās no B parauga analīzes un B paraugs netiek analizēts; gadījumā, kad tiek veikta B
parauga analīze un tās rezultāti apstiprina tādas aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtni,
kas konstatēta, veicot A parauga analīzi. Veronika Seržante nav pieprasījusi paraugus B daļas analīžu
veikšanai, kā arī nav iesniegusi pierādījumus, kurus varētu uzskatīt par pierādītiem, ka pārkāpumā nav
būtiskas viņas vainas vai nolaidības. Līdz ar to, pamatojoties uz Pasaules Antidopinga kodeksa normās
ietverto regulējumu, LBFBF atzīst, ka Veronika Seržante ir atbildīga par aizliegto dopinga vielu
nonākšanu viņas organismā.
5. Saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa 10. panta 2. punktu un ņemot vērā to, ka LBFBF var
pierādīt, ka antidopinga noteikums ir pārkāpts tīši, diskvalifikācijas perioda ilgums nosakāms kā četri
gadi (10. panta 2. punkta 1. apakšpunkta 2. daļa).
6. Tā kā pārkāpums izdarīts tīši, diskvalifikācijas periodu nevar samazināt, pamatojoties uz vainas
pakāpi (nepiemēro Pasaules Antidopinga kodeksa 10. panta 4. un 5. punktu).
7. Saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa 10. panta 9. punktu diskvalifikācijas periods sākas dienā,
kad lietas izskatīšanā pieņemts galīgais lēmums.
8. Tā kā nelabvēlīgais analīžu rezultāts tika konstatēts 2016.gada 10. aprīļa „MEVI Gym Rīgas Kauss
2016” sacensību laikā izdarītajā pārbaudē, LBFBF automātiski jāanulē Veronikas Seržantes šajās
sacensībās gūtais rezultāts.
9. Saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa 10. panta 8. punktu anulē arī visus rezultātus, kurus
sportists guvis pēc paraugu vākšanas dienas līdz diskvalifikācijas perioda sākumam.
10. Ja sportists nav nepilngadīgs, informācija, kas minēta 14. panta 3. punkta 2. apakšpunktā,
jāpublisko, jo publiskošana ir obligāta sankciju daļa (10. panta 13. punkts).
11. Sportists diskvalifikācijas laikā nekādā statusā nedrīkst piedalīties nevienās sacensībās vai citā ar
sportu saistītā pasākumā neviena parakstītāja vai ar to saistītu personu piekritībā (10. panta 12. punkta
1. apakšpunkts). Tomēr sportists drīkst atsākt treniņus kopā ar komandu vai izmantot kluba vai
parakstītāja dalīborganizācijas, vai ar to saistītu personu telpas un iekārtas: a) šā sportista
diskvalifikācijas perioda pēdējo divu mēnešu laikā vai b) noteiktā diskvalifikācijas perioda pēdējā
ceturtdaļā (atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir īsāks) (10.panta 12.punkta 2.apakšpunkts).
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NOLEMJ:
1. Atzīt Veroniku Seržanti (p.k. 220778-10501), par vainīgu Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumu
pārkāpumā. Nepiemērot Pasaules Antidopinga kodeksa punktus, kas pastiprina vai mīkstina sportistes
vainu.
2. Diskvalificēt Veroniku Seržanti uz 4 (četriem) gadiem. Diskvalifikācijas sākums – 2016. gada
29.jūlijs, diskvalifikācijas beigas – 2020. gada 28.jūlijs ieskaitot.
3. Anulēt Veronikas Seržantes izcīnīto 1. vietu bikini fitnesa kategorijā 2016. gada 10. aprīļa Rīgā
notikušajās “MEVI Gym Rīgas Kauss 2016” sacensībās, kā arī anulēt 2016.gada 24.aprīļa “IFBB
Latvijas Atklātā čempionāta” - Veronikas Seržantes izcīnīto 1. vietu bikini fitnesa kategorijā +172cm.
4. Uzdot Veronikai Seržantei par pienākumu 30 dienu laikā no lēmuma izsniegšanas atgriezt Latvijas
Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa valdes priekšsēdētājai izcīnīto zelta medaļu un kausu (IFBB
Latvijas Atklātais čempionāts, 24.04.2016).
5. Anulēt Veronikas Seržantes izsniegto licenci un neatmaksāt licences maksu, ja tāda no sportistes
saņemta.
6. Informēt Veroniku Seržanti, ka diskvalifikācijas laikā viņai liegts piedalīties LBFBF un tās
organizētajos pasākumos, pildīt instruktora, trenera asistenta, sacensību organizatora u.c. veida
pienākumus, būt par komandas pārstāvi, saņemt jebkādu atbalstu no LBFBF. Jebkuram sportistam, kurš
saņems palīdzību no diskvalificētā sportista, var tikt piemērota sešu mēnešu diskvalifikācija no
pārkāpuma izdarīšanas brīža.
7. Uzdot LBFBF interneta vietnes administratoram a) 30 dienu laikā no lēmuma sastādīšanas brīža
veikt izmaiņas “MEVI Gym Rīgas Kauss 2016” un “IFBB Latvijas Atklātā čempionāta 2016”
sacensību protokolos, b) 30 dienu laikā no lēmuma sastādīšanas publicēt šo lēmumu LBFBF vietnē
www. ifbb.lv.
8. Uzdot LBFBF sagatavot un nosūtīt lēmuma norakstu Veronikai Seržantei, Latvijas Sporta Federāciju
padomei un VSMC ADN, lēmuma norakstu – tulkojumu angļu valodā Starptautiskajai Bodibildinga un
Fitnesa Federācijai (IFBB).
Lēmums var tikt pārsūdzēts Latvijas Sporta Federāciju Padomes strīdu izskatīšanas komitejā.
Lēmums stājas spēkā tā sastādīšanas dienā, 2016.gada 29.jūlijā.
Lēmums sastādīts 2016.gada 29.jūlijā.
LBFBF Valdes priekšsēdētāja

(personīgais paraksts)

/K.Vederņikova/

LBFBF Valdes loceklis

(personīgais paraksts)

/A.Visockis/

LBFBF Valdes loceklis

(personīgais paraksts)

/V.Belovs/

Protokoliste

(personīgais paraksts)

/K.Brokāne/

IZRAKSTS PAREIZS
Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas valdes priekšsēdētāja
K.Vederņikova
Rīgā, 04.08.2016
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