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Darba kārtībā:
1. –
2. Par sportista dopinga kontroles nelabvēlīgu analīžu rezultātu Madarai Pilsētniecei
Par 2.punktu.
1. 2016.gada 2.jūnijā no Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas (turpmāk - VSMC
ADN) ir saņemta vēstule ar atbilstošiem pielikumiem par to, ka 2016.gada 30.aprīlī Tallinā,
Igaunijā sacensībās “Baltic Match" Igaunijas Antidopinga aģentūra Latvijas Bodibildinga,
fitnesa un bodifitnesa federācijas sportistei Madarai Pilsētniecei ir veikusi sacensību dopinga
kontroli, kuras laikā iegūtajā urīna paraugā atbilstoši Pasaules Antidopinga aģentūras (turpmāk
— WADA) akreditētās laboratorijas atzinumā norādītajam konstatēta dopinga vielas Clenbuterol
klātbūtne (Noteikumu 1.pielikuma 2.punkts). Tādējādi uzskatāms, ka Madara Pilsētniece ir
veikusi ar dopinga lietošanu saistītu pārkāpumu.
2. 2016.gada 13.jūnijā LBFBF lūdza sportisti M. Pilsētnieci līdz 2016.gada 21.jūnijam ieskaitot
sniegt paskaidrojumus antidopinga pārkāpuma lietā. Sportiste sniedza paskaidrojumus līdz
noteiktam termiņam (paskaidrojumi pievienoti protokola pielikumā). Savā paskaidrojumā no
2016.gada 13.jūnija sportiste Madara Pilsētniece noliedza aizliegto preparātu tīšu lietošanu.
3. LBFBF reaģējot uz sportistes paskaidrojumu un, ņemot vērā Madaras Pilsētnieces
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 Madaru Pilsētnieci līdz 6.jūlijam informēt LBFBF vai viņai nepieciešams termiņa
pagarinājums pierādījumu iesniegšanai. 2016.gada 6.jūlijā sportiste informēja, ka viņai
nepieciešams laiks pierādījumu iesniegšanai antidopinga pārkāpuma lietā.
4. Pamatojoties uz Pasaules Antidopinga kodeksa 10.5.1 punktu (Diskvalifikācijas perioda
atcelšana vai samazināšana, pamatojoties uz ārkārtējiem apstākļiem) LBFBF valde nolēma sniegt
Madarai Pilsētniecei 10 (desmit) darba dienas, lai savāktu pierādījumus par to, ka antidopinga
noteikumu pārkāpums nebija izdarīts ar nodomu un sportiste aizliegtās vielas nav apzināti
izmantojusi. LBFBF lūdza sportisti līdz 2016.gada 20.jūlijam ieskaitot sniegt paskaidrojumus
antidopinga pārkāpuma lietā.
5. Līdz 2016.gada 20.jūlijam sportiste Madara Pilsētniece nav sniegusi nekāda veida
paskaidrojumus, kā arī nekādā citādā veidā nav reaģējusi uz LBFBF vēstuli.
6. 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. Madara Pilsētniece
nav pieprasījusi paraugus B daļas analīžu veikšanai, kā arī savā nav pierādījusi savā
paskaidrojumā sniegto informāciju. Līdz ar to, pamatojoties uz Pasaules Antidopinga kodeksa
normās ietverto regulējumu, LBFBF atzīst, ka Madara Pilsētniece ir atbildīga par aizliegto
dopinga vielu nonākšanu viņas organismā.
7. 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).
8. Tā kā pārkāpums izdarīts tīši, diskvalifikācijas periodu nevar samazināt, pamatojoties uz
vainas pakāpi (nepiemēro Pasaules Antidopinga kodeksa 10. panta 4. un 5. punktu).
9. Saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa 10. panta 9. punktu diskvalifikācijas periods sākas
dienā, kad lietas izskatīšanā pieņemts galīgais lēmums.
10. Tā kā nelabvēlīgais analīžu rezultāts tika konstatēts 2016.gada 30. aprīļa „Baltic Match
2016” sacensību laikā izdarītajā pārbaudē, LBFBF automātiski jāanulē Madaras Pilsētnieces
šajās sacensībās gūtais rezultāts.
11. Saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa 10. panta 8. punktu anulē arī visus rezultātus,
kurus sportists guvis pēc paraugu vākšanas dienas līdz diskvalifikācijas perioda sākumam.
12. Ja sportists nav nepilngadīgs, informācija, kas minēta 14. panta 3. punkta 2. apakšpunktā,
jāpublisko, jo publiskošana ir obligāta sankciju daļa (10. panta 13. punkts).

13. 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).
NOLEMJ:
1. Atzīt Madaru Pilsētnieci (p.k.140787-11564), par vainīgu Pasaules Antidopinga kodeksa
noteikumu pārkāpumā. Nepiemērot Pasaules Antidopinga kodeksa punktus, kas pastiprina vai
mīkstina sportista vainu.
2. Diskvalificēt Madaru Pilsētnieci uz 4 (četriem) gadiem. Diskvalifikācijas sākums – 2016. gada
12.augusts, diskvalifikācijas beigas – 2020. gada 11.augusts ieskaitot.
3. Anulēt Madaras Pilsētnieces izcīnīto rezultātu bodyfitness open kategorijā 2016. gada 30.
aprīļa sacensībās “Baltic Match 2016”.
4. Anulēt Madarai Pilsētniecei izsniegto licenci, ja tāda ar sportisti ir parakstīta un, neatmaksāt
licences maksu, ja tāda no sportista saņemta.
5. Informēt Madaru Pilsētnieci, ka diskvalifikācijas laikā viņai liegts piedalīties LBFBF un tā
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.
6. Uzdot LBFBF sagatavot un nosūtīt lēmuma norakstu Madarai Pilsētniecei, 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 12.augustā.
Lēmums sastādīts 2016.gada 12.augustā.
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