
Doppingellenes közlemény 
  

A nemzetközi Masters súlyemelés jövője és színvonala olyan versenyzőktől függ, akik 

teljesítményfokozó szereket használnak? Akik olvassák ezt a cikket, bizonyára butaságnak 

tartják ezt a kérdést, de tény az, hogy a 2011-ben Limassolban (Ciprus) rendezett, rendkívül 

sikeres Masters Világbajnokság után 5 versenyző mintája is pozitív lett. Az adott 

körülmények között a versenyzők rendszerint tagadják, hogy tiltott szert alkalmaztak volna, és 

nem értik, hogy lehetett pozitív a teszt, de mégsem kérik a „B” minta vizsgálatát. 

  

Ti, lelkes Masters súlyemelők, szeretnétek-e azonos feltételek mellett versenyezni, vagy ez 

nem számít? Vagy úgy érzitek, ez nem rátok tartozik? Felsorolok most néhány olyan tényt, 

amik az elmúlt években történtek, és ha ez nem nyitja fel az olvasó szemét, akkor aligha 

hiszem, hogy a szíve mélyén „igazi Masters súlyemelő” lenne. 

  

1.         Az elmúlt 10 évben összesen 47 pozitív dopping eset történt a nemzetközi Masters 

súlyemelésben. Ez egy szégyenteljes statisztika. 

2.         A 47 pozitív tesztből 44 volt európai versenyzőé, ami szintén csúfos eredmény. 

3.         30 esetben a pozitív eredmény oka anabolikus szteroid használata, ami újfent csalódást 

keltő. 

4.       Az esetek felében az érintett versenyzők nem juttatták vissza érmeiket, vagyis nemcsak 

a versenyen, de a versenyt követően is csalnak, sértve ezzel versenytársaikat is, akik nem 

kaphatják meg ezáltal az általuk megérdemelt érmet. Ez már 4 elfogadhatatlan tény.  

5.         Drogok, doppingszerek vásárlása, eladása egyaránt illegális, vagyis bűntény! 

6.       A limassoli VB-n egy másik Bizottsági taggal 3 személyt (2 férfit és 1 nőt) kaptunk 

rajta, amint az egyik férfi éppen egy ampullát tört ketté, a nő pedig épp egy injekciós tűt szúrt 

a másik férfi vénájába. Az intravénás infúzió és bármiféle manipuláció szigorúan tilos! 

            6.1       Mit éreztél volna, ha látod mindezt? Mit tettél volna? 

            6.2       Mit éreznél, ha a gyermekeid, esetleg unokáid, barátaid látták volna ezt a 

jelenetet? Mit gondolnának ők arról a sportról, amelyben ez megtörténhet? 

            6.3       Csak képzeld el, hogy a médiától valaki látja ezt és lefotózza. Az akár a 

Masters súlyemelés végét is jelenthetné. 

            6.4       Az említett 3 súlyemelő azt állította, hogy csak vitaminokat szedtek. 

Mindhármukat megvizsgálták, egyikük tesztje pozitív lett, azóta fel van függesztve 

(eltiltva?).    

            6.5       A jövőben legalább 1 Bizottsági tag fogja folyamatosan felügyelni a verseny 

helyszínét, hogy hasonló eset ne történhessen. Akinél bármilyen fecskendőt találnak, az 

szigorú büntetésre számíthat. Amennyiben egy társaság egyik tagjánál találnak fecskendőt, 

akkor a társaság minden tagja büntetést kaphat. 

7.         A különböző adalékok sok esetben szerepelnek kifogásként egy-egy pozitív minta 

esetén. De nem csak az étel- és italadalékok, hanem a különböző gyógyszerek, mint a Viagra 

vagy a Cialis is. Az adalékanyagok gyártói nem garantálják készítményeik „tisztaságát”, 

éppen ezért az interneten vásárolt termékek, pl. Viagra vagy Cialis vásárlása problémát 

okozhat. 

8.         Mindenki felelős az általa elfogyasztott, vagy bármilyen módon a szervezetébe 

juttatott ételért, italért, vagy gyógyhatású készítményért, akkor is, ha a pozitív tesztet 

valamilyen adalékanyag, vagy orvos által felírt gyógyszer hatóanyaga okozza. Ezért mindenki 

legyen óvatos! 

9.         Egy teszt elvégzése 300-350 Euróba kerül. A pozitív tesztet produkáló versenyzőnek 

címzett levél megírása kb. 4 órát vesz igénybe. Ezt szükségszerűen további levelek is követik, 

és ahogy korábban említettem, a versenyzőknek mindössze 50 %-a reagál, és küldi vissza az 
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érmet. Mindez a dopping ügyekkel foglalkozó bizottságok dolga, ők pedig a szabadidejüket 

áldozzák erre, mivel a bizottsági tagok önkéntesek, fizetséget ezért nem kapnak. 

10.       Az Európai Masters Bizottság Főtitkára, Denise Offermann elindított egy dopping-

ellenes szemináriumot (2010-ben az EB-n és a VB-n is, 2011-ben pedig az EB-n), amelyen 

megpróbál információkat nyújtani a versenyzők számára. A szemináriumok anyagát 

dokumentálta is, amely elolvasható ezen közlemény végén. 

  

Egyéb Masters versenyek 
  

A Masters Világ- és Európa-bajnokságon kívül vannak egyéb nemzetközi Masters versenyek 

is. Ilyen például a világbajnokságokkal majdnem egyidős belgiumi Masters súlyemelő 

verseny is, amelyet eleinte Roeselare, az utóbbi időben pedig Waragem városában rendeznek. 

A versenyt nem felügyeli a Bizottság, mindazonáltal a versenyzők doppingvizsgálatát a belga 

kormány Nemzeti Antidopping Szövetsége (National Anti-doping Agency) végzi. 

4 éve Salzburg (Ausztria) adott otthont az Európai Masters Kupának Gerhard Peya 

szervezésében. A verseny 2 egymást követő évben került megrendezésre, és 2 év kihagyás 

után idén júliusban, a waragemi versennyel egy időben kerülhet megrendezésre. Nemrégiben 

az kupaverseny szervezői levelet juttattak el az Világ- és Európai Masters Bizottsághoz, azt 

kérelmezve, hogy a versenyen esetlegesen teljesített világ- és Európa-csúcsokat 

érvényesíthessék, arra való hivatkozással, hogy a versenyen lesz doppingellenőrzés. 

  

Az IWF Masters Bizottság és az Európai Masters Bizottságegyhangúan úgy határozott, 

hogy világ- és Európa-csúcsokat csak és kizárólag Világ-, ill. Európa-bajnokságokon 

(illetve egyéb hivatalos kontinentális bajnokságon) lehet felállítani. 
  

Az ügy továbbra is tárgyalási téma lesz a Bizottságok idei találkozóján, vagyis Lankaranban 

és Lvivben. Mindkét Bizottság jóváhagyta az osztrák kupaverseny megrendezését, azzal a 

feltétellel, hogy új világ- és Európa-csúcsokat nem lehet felállítani, valamint hogy évente és 

országonként csak egy kupaversenyt engedélyeznek. Az IWF és az Európai Masters Bizottság 

azt javasolja, hogy a kupaversenyek hozzák létre saját csúcslistáikat. 

  

A Bizottságok fent említett határozatának okai a következőek: 

1.         Nincs biztosíték arra, hogy a kupaversenyen az elkövetkezendő években is lesz 

doppingellenőrzés. 

2.         Egy esetleges pozitív dopping eset többletmunkát okoz a Bizottsági tagoknak, hiszen 

fel kell venni a kapcsolatot a Nemzeti Antidopping Szövetséggel, intézkedni a versenyző 

eltiltásával kapcsolatban, hogy ne indulhasson Világ- és Európa-bajnokságon. 

3.         Szintén többletmunkát jelent a rekordok regisztrálóinak, akik minden kupaverseny 

után frissíthetik a csúcslistát, pozitív dopping eset után pedig vissza kell állítaniuk a régi 

rekordot. 

4.         Amennyiben a Bizottságok nincsenek jelen a kupaversenyen, abban az esetben nem 

biztosított, hogy megfelelő minősítésű bírók látják el a bírói teendőket. 

  

Bill Barton 

Európai Masters Elnök 

2012. 02. 08. 

  

  

  

Doppingmentes, tiszta játék 



  

Mi a teendő, ha az egészségi állapotom kezelésére tiltott szert tartalmazó készítményt kell 

szedjek? 

  

A WADA Kódex kimondja, hogy a versenyzőnek joga van a lehető legjobb ellátásban 

részesülni az egészségügyi állapotának megfelelően. Ilyen esetben célszerű felkeresni a 

Nemzeti Súlyemelő Szövetséget, vagy a Nemzeti Antidopping Csoportot, hogy többet 

megtudjunk a TUE (Gyógyászati Célú Mentesség) szabályairól és kritériumairól. 

  

A TUE igénylés előtt azonban mindenképp érdeklődnünk kell orvosunknál a lehetséges 

alternatív lehetőségekről, amelyek nélkülözik a tiltott anyag vagy módszer használatát. 

Amennyiben van ilyen lehetőség, a TUE kérvény valószínűleg el lesz utasítva, és az egész 

eljárás csak késlelteti a felépülést. 

  

Gyógyszer szedése esetén hogy kerülhetem el a pozitív tesztet? 

  

Általában kétféle módon juthatunk gyógyszerhez: vagy az orvos írja fel, vagy magunk 

vásároljuk a patikában. 

  

Az első esetben jelezzük az orvosunknak, hogy versenyzők vagyunk, éppen ezért 

doppingellenes szabályok vonatkoznak ránk. Ebben az esetben az orvos olyan gyógyszert 

próbál majd alkalmazni, amely nem tartalmaz tiltott szert. Amennyiben az orvos nem biztos a 

gyógyszer „tisztaságában”, úgy keressük fel a Nemzeti Antidopping Csoportot, vagy 

kérdezzük a patikust. 

  

Ha vény nélküli gyógyszert alkalmazunk, akkor szintén érdemes felkeresni az Antidopping 

Csoportot, esetleg kinyomtatni a tiltott szerek listáját, és a patikus segítségét kérni az adott 

készítmény esetében. 

  

Ha kiváltjuk/megvásároljuk a gyógyszert, bizonyosodjunk meg arról, hogy az az, amit az 

orvos felírt, ill. javasolt. Egyes gyógyszergyártó cégek többféle változatát is kínálják 

ugyanannak a készítménynek, így az egyes változatok akár tartalmazhatnak tiltott szereket is.  

  

Az aktuális Tiltólista megtalálható a Nemzeti Antidopping Csoport honlapján 

(http://www.antidopping.hu/). A listák rendszerint minden év január 1-től hatályosak, de már 

előző év októberében megjelennek. 

  

Mi a teendő, ha külföldön megbetegszek? 

  

A gyógyszereket különböző országokban általában különböző néven hozzák forgalomba, de 

hiába is egyezik esetleg az elnevezés, az összetevők különbözhetnek. Éppen ezért ha egy 

országban egy készítmény mentes a tiltott szerektől, ugyanaz az elnevezésű készítmény egy 

másik országban mégis tartalmazhat tiltólistán szereplő adalékanyagot. 

  

Ha külföldön vagyunk kénytelenek gyógyszert vásárolni, akkor célszerű beszélni a 

csapatorvossal, és felvenni a kapcsolatot akár a helyi, akár a Nemzeti Antidopping Csoporttal,  

és kikérni a véleményüket. Végső esetben megoldás lehet, ha a tiltólistát elvisszük a patikába, 

és a gyógyszerész segítségét kérjük. 

  

http://www.antidopping.hu/


Egy jó módszer, hogy a kellemetlenségeket megelőzzük, ha utazásunk során egy kisebb 

gyógyszeres csomagot viszünk magunkkal, olyan készítményekkel, amelyekről tudjuk, hogy 

használatuk nem tiltott, viszont szükségünk lehet rájuk (pl. lázra vagy fejfájásra, allergiára, 

általános megfázásra, gyomorbántalmakra, stb.). Ebben az esetben is szükséges ellenőrizni, 

hogy a határokon átvitt gyógyszerek nem okoznak-e problémát a vámvizsgálatokon. 

  

Mi történik, ha tudtomon kívül szedek tiltott szert tartalmazó gyógyszert, és emiatt pozitív 

tesztet produkálok? 

  

Függetlenül attól, hogy a gyógyszert ki írta fel, ki javasolta, végső soron a versenyző felel 

azért, hogy milyen készítményt alkalmaz. Amennyiben a teszt pozitív, a versenyzőt 

diszkvalifikálják és eltiltják. 

  

… 

  

Denise Offermann 

Európai Masters Főtitkár 
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