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ИЗВЕШТАЈ ДОПИНГ КОНТРОЛЕ КОЊА У 2012. ГОДИНИ
У 2012. години Антидопинг агенција Србије спровела је 35 допинг контрола коња. Узорци су
узети од 16 галопера, 11 касача и 8 коња која су учествовала у ФЕИ дисциплинама (3 у
препонском, 3 у дресурном и 2 у даљинском јахању). Наши контролори су били присутни на
16 тркачких дана, од тога у Београду на 11, у Новом Саду на 2 такмичења, у Пожаревцу,
Шапцу и Суботици само на једном тркачком дану. Од већине коња за анализу узет је урин
(28), а код осталих било је неопходно извадити крв. Поједини коњи су ишли на узорковање за
допинг контролу више пута: Тахир Шести 3 пута, а Ориад Лесмелцхен, Иле де Франце,
Амазон Банкер и Зеин Поинт 2 пута. Већина контрола је прошла без икаквих проблема.

Резултати допинг контроле коња у 2012. години
Од 35 тестираних коња 1 је био позитиван, и то грло Агресор тренера Владимира Алексова,
на галопској трци `БМП Меморијал Краља Александра` у Шапцу 29. Јула 2012 године.
Поступак против одговорног лица је још увек у току.

Финансирање допинг контроле коња у 2012. години







Буџет Републике Србије
Ј.П. Хиподром Београд
Савез за коњички спорт Србије - ОФД
КК Кнез Михаило Пожаревац
Коњички савез Србије
Асоцијација за дресурни и пара-дресурни
коњички спорт Србије

23 контроле
4 контроле
4 контроле
2 контроле
1 контрола
1 контрола

Активности АДАС-а у 2012. години
У 2012. години Антидопинг агенција Републике Србије одржала је низ едукативних
предавања на тему допинга у спорту. Допинг контрола коња је била тема на неколико
предавања. Код великог броја учесника у коњичком спорту постоји незаинтеросаваност за
даљу едукацију. Желимо да напоменемо да се АДАС увек одазива на позив да одржи
предавања и да су она бесплатна. Сматрамо да је едукација најважнији део наше делатности и
да знатно доприноси смањењу допниг позитивних резултата.
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Шест допинг контролора АДАСа је учествовало на Олимпијским и Параолимпијксим играма
у Лондону. На позив Организатора и директора ветеринарског одељења ФЕИ, наш допинг
контролор је био део тима који је спроводио допинг контролу коња.

Проблеми у 2012 години
1. Неодговарајући услови
Као и претходих година главни проблем везан за допинг контролу коња су били
неодговарајући услови, који се пре свега односе на непостојање адекватног бокса и пратеће
опреме. Углавном се срећемо са малим боксевима у чијој близини су смештени други коњи и
налазе се на прометном месту. Обавеза организатора спортског такмичења је да између
осталог обезбеди адекватну просторију и потребну опрему за допинг контролу.
2. Финансијска средства
Као и претходних година финансијска средства су главни ограничавајући фактор броја
урађених допинг контрола. АДАС је према предвиђеном Буџету Републике Србије урадио
максималан број контрола, али се знатно смањило учешће организатора трка и такмичења.
Желимо да још једном нагласимо да према Правилнику о допинг контроли у коњичком
спорту (члан 19.) „Трошкове анализе узорка А, узетог на тркама и такмичењима, сноси
организатор трка и такмичења“.
Желимо да похвалимо ангажман Асоцијације за дресурни и пара-дресурни коњички спорт
Србије, која је у првој години свог деловања препознала важност финансирања спречавања
допинга у коњичком спорту. Овом приликом позивамо и остале коњичке савезе и
организаторе да се више укључе у борбу против допинга у спорту.

3. Приговори
Ове године упућени су приговори који се односе на одабир коња за допинг контролу, и то
најчешће када се не ради контрола првопласираног грла. Желимо да напоменемо да према
члану 24. Правилника о спровођењу допинг контрола на такмичењу и изван такмичења ("Сл.
гласник РС", бр. 32/2007 и 88/2008) допинг контрола на такмичењима, у складу са претходно
утврђеним планом и одлукама АДАС врши на један од 6 предвиђених начина: методом
случајног одабира, на основу постигнутих резултата, по сопственом избору допинг
контролора АДАС, према захтеву спортског инспектора, на предлог надлежне националне
спортске асоцијације, на предлог организатора спортског такмичења.
Било је и приговора који су се односили на изглед бокса за допинг контролу у смислу
димензија и чистоће. Желимо да напоменемо да ми од организатора добијамо бокс на
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употребу и да смо протеклих 5 година пристајали да радимо и када услови нису били у
потпуности задовољени, јер смо сматрали да је то у интересу спорта и организатора. Молимо
организаторе да за наредну сезону припреме одговарајуће боксеве и пратећу опрему како би
могли да неометано обављамо свој посао.
4. Позитивни резултати
Од 35 тестираних коња један је био позитиван, што износи 2.8%. Ово је знатно мањи
проценат него претходних година, али даље врло висок ако га упоредимо са светским
просеком. Такође, ове године је урађен упола мањи број допинг контрола, и то углавном на
великим тркама и такмичењима, када су тестирана победничка грла.
Планови за 2013. годину
1. Едукативни курс из допинг контроле коња ће бити одржан у јануару 2013 године, у оквиру
семинара о допинг контроли спортиста.
2. Организација састанка са представницима коњичких удружења и организаторима
такмичења на којем би се разговарало о наведеним проблемима и представио план контрола
за 2013. годину.
3. Урадити већи број допинг контрола него у 2012. години. Очекујемо још веће учешће
организатора такмичења и коњичких асоцијација.
4. Урадити допинг контроле ван такмичења.

Шеф допинг контроле коња
Др Наталија Милчић Матић
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