TEATIS – MELDOONIUM
30. juuni 2016

Lugupeetud huvirühmade esindajad!

13. aprillil 2016 saatis Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) kõigile huvirühmadele teatise
meldooniumi kohta. Teatises esitati esialgsed selgitused meldooniumi lisamise kohta keelatud
ainete nimekirja. Samuti teatati lisauuringute alustamisest, et selgitada meldooniumi eritumist
uriiniga1, ning anti juhised tulemuste haldamise ja sellele järgneva süüdimõistmise protsessi kohta.
Sellel nädalal sai WADA enda valdusse mõnede meldooniumi uriiniga eritumise uuringute
tulemused, mis võimaldavad anda alljärgnevad ajakohastatud juhised tulemuste haldamise ja
sellele järgneva süüdimõistmise protsessi kohta meldooniumi kasutamise korral. Kuigi ülejäänud
meldooniumi uriiniga eritumise uuringud on veel käimas ja nende tulemusi ei ole veel avaldatud,
võimaldavad esimeste selliste uuringute tulemused WADA-l anda juhiseid juhtude osas, kus
sportlane väidab, et kasutas meldooniumi enne 1. jaanuari 2016. Juhised põhinevad uriiniproovi
võtmise kuupäeval ja sportlase uriiniproovist leitud meldooniumi kontsentratsioonil.
Uriiniproovi võtmise kuupäev: ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 29. veebruarini 2016
Meldooniumi
kontsentratsioon
uriinis

> 15 μg/ml

< 15 μg/ml kuni
> 5 μg/ml

< 5 μg/ml

Tegevus

Tavapärane tulemuste
haldamine

Tavapärane tulemuste
haldamine,
dopinguvastane
organisatsioon (AntiDoping Organization,
ADO) võib tulemuste
teadusliku hindamise
ja tõlgendamise osas
paluda WADA abi.



Kui puuduvad
muud tõendid
kasutamise kohta
1. jaanuaril 2016
või hiljem, võib
langetada otsuse,
et sportlane ei ole
dopingu
kasutamises süüdi.



Kui puuduvad
muud tõendid
kasutamise kohta
pärast
29. septembrit
2015, ei kuulu
sportlase
tulemused
tühistamisele (vt
altpoolt).
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Uriiniproovi võtmise kuupäev: ajavahemikus 1. märtsist kuni 30. septembrini 2016
Meldooniumi
kontsentratsioon
uriinis

> 5 μg/ml

< 5 μg/ml kuni
> 1 μg/ml

< 1 μg/ml

Tegevus

Tavapärane tulemuste
haldamine

Tavapärane tulemuste
haldamine,
dopinguvastane
organisatsioon (ADO)
võib tulemuste
teadusliku hindamise
ja tõlgendamise osas
paluda WADA abi.



Kui puuduvad
muud tõendid
kasutamise kohta
1. jaanuaril 2016
või hiljem, võib
langetada otsuse,
et sportlane ei ole
dopingu
kasutamises süüdi.



Kui puuduvad
muud tõendid
kasutamise kohta
pärast
29. septembrit
2015, ei kuulu
sportlase
tulemused
tühistamisele (vt
altpoolt).

Uriiniproovi võtmise kuupäev: pärast 30. septembrit 2016
Meldooniumi
kontsentratsioon
uriinis

Üle määramispiiri
(umbes 100 ng/ml või
rohkem)

Tegevus

Tavapärane tulemuste
haldamine

Kokkuvõttes võib uriiniproovis leitud meldooniumi kontsentratsioonide kohta anda järgmised
juhised.


Kui meldooniumi kontsentratsioon on alla 1 μg/ml ja proov on võetud 30. septembril 2016 või
varem, siis võib tulemuste haldamisega edasi minna ning langetada otsuse, et sportlane ei ole
dopingu kasutamises süüdi, välja arvatud juhul, kui on olemas muud tõendid meldooniumi
kasutamise kohta 1. jaanuaril 2016 või hiljem.



Kui meldooniumi kontsentratsioon on vahemikus 5 μg/ml kuni 15 μg/ml ja proov on võetud
29. veebruaril 2016 või varem ning kui meldooniumi kontsentratsioon on vahemikus 1 μg/ml
kuni 5 μg/ml ja proov on võetud ajavahemikus 1. märtsist kuni 30. septembrini 2016, võivad
dopinguvastased organisatsioonid (ADO) tulemuste teadusliku hindamise ning tõlgendamise
osas võtta ühendust WADA teadusosakonnaga (Science@wada-ama.org).



Kui meldooniumi kontsentratsioon on üle 0,1 μg/ml (või 100 ng/ml) ja proov on võetud
30. septembril 2016 või hiljem, siis võib jätkata tavapärase tulemuste haldamisega maailma
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dopinguvastase koodeksi ning vastava dopinguvastase organisatsiooni (ADO) reeglite
kohaselt.


Uuringute tulemusi arvestades ei saa väga väikeste annuste korral (nagu nähtub ülaltoodud
tabelist) välistada võimalust, et meldooniumi kasutamine võis aset leida enne keelatud ainete
nimekirja avaldamist WADA poolt 29. septembril 2015. Nimetatud üksikutel juhtudel peab
WADA lubatavaks, et sportlase tulemusi ei tühistata või need ennistatakse, kui puuduvad muud
tõendid meldooniumi kasutamise kohta pärast 29. septembrit 2015.

Proovi tulemusi võib korrigeerida uriini erikaalu suhtes (korrigeerimine erikaalule 1,020) juhtudel,
kui see on sportlase kasuks.
Me usume, et käesolevatest juhistest on dopinguvastastel organisatsioonidel (ADO) abi
meldooniumi kasutamisega seotud juhtude haldamisel.
Lugupidamisega
Maailma Antidopingu Agentuur (WADA)
Üldreeglina ei vii WADA praktilistel kaalutlustel eritumise uuringuid läbi enne vastava aine võtmist keelatud
ainete nimekirja. Nimetatud teabe osas lähtutakse tootja antud teabest. Meldooniumi korral ei esitanud tootja
eritumise kohta uriiniga mitte mingit teavet.
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