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LIETUVOS KANOJŲ IR BAIDARIŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS  

DRAUSMĖS KOMISIJOS SPRENDIMAS  

2017 m. sausio 25 d. 

Vilnius  

Bylos šalys:  

Lietuvos kanojų ir baidarių irklavimo federacija  

Sportininkas Donatas Žaldokas  

Drausmės komisijos sudėtis: 

Kornelija Tiesnesytė – komisijos pirmininkė, teisininkė; 

Antanas Rudzinskas – komisijos pirmininkės pavaduotojas, teisininkas; 

Aleksandras Alekrinskis – komisijos narys, sporto administratorius; 

Diana Baubinienė – komisijos narė, sporto gydytoja;  

Romualdas Petrukanecas - komisijos narys, sporto administratorius.  

 

Aplinkybės: 

1. Viešoji įstaiga Lietuvos antidopingo agentūra (toliau – Agentūra) 2016 m. birželio 

26 d. vykdė dopingo kontrolę Lietuvos jaunimo pirmenybių metu Šiauliuose. Dopingo kontrolei 

buvo atrinktas sportininkas Donatas Žaldokas (gimimo metai 1996.07.01), laimėjęs baidarės 

vienvietės 200 metrų nuotolį (K-1 200 m).  

2. Sportininkas buvo tinkamai informuota apie dopingo kontrolę, dopingo kontrolės 

forma užpildyta nustatyta tvarka. Pildydamas dopingo kontrolės formą Sportininkas komentarų 

nepateikė, taip pat nepateikė informacijos apie vartojamus maisto papildus ar vaistus.  

3. Atlikus mėginio, kurio numeris 4025637, tyrimą gautas teigiamas rezultatas, rasta 

medžiaga GW 1516 ir GW1516 sulfone. 

4. GW 1516 ir GW1516 sulfone yra įtraukta į Draudžiamąjį sąrašą (TAR, 2016-01-

21, Nr. 1332). Ši medžiaga priskirta S4. hormonų ir medžiagų apykaitos moduliatorių grupei. Ši 

medžiaga yra draudžiama varžybų metu.  

Daktarės D. Bauminienės komentaras: 

 

GW 501516 (dar žinomas kaip GW 1516 ir juodojoje rinkoje vadinamas Enduroboliu) 

buvo išrastas bendradarbiaujant Ligand Pharmaceuticals ir Glaxo Smith Kline 

kompanijoms 1990-aisiais). 2007 m. buvo atmestas, nes bandymai su eksperimentiniais 

gyvūnais atskleidė, kad vaistinis preparatas sukėlė keliose organuose  greitai išsivysčiusi 

vėžį. Per bandymus nustatyta, kad šis preperatas dramatiškai didina fizinę ištvermę.  2009 

m. WADA sukūrė GW 501516 ir kitų panašių chemikalų testavimą ir įtraukė šias 

medžiagas į draudžiamųjų sąrašą. 

5. Sportininkas ir Lietuvos baidarių ir kanojų federacija (toliau – federacija) apie 

teigiamą testą buvo informuoti Agentūros 2016 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr.S16-37. Kuriam 

nurodyta, kad:  

 Vadovaujantis Pasaulinio antidopingo kodekso (toliau – Kodeksas) ir 



 

 

Antidopingo taisyklėmis, patvirtintomis Agentūros direktoriaus, 2014 gruodžio 23 

d., įsakymu Nr. V-3 (toliau – Taisyklės), sportininkas Donatas Žaldokas pažeidė 

taisyklių 2.1 punktą, t.y. sportininko mėginyje rasta draudžiamosios medžiagos ar 

jos metabolitų arba liekanų.    

 Vadovaujantis Kodekso nuostatomis ir Taisyklių 7.3 punktu sportininkas turi tiesę 

prašyti, kad būtų sudarytos sąlygos ištirti B mėginį, remiantis tarptautinių 

laboratorijų standartu. B mėginio tyrimo išlaidos, būtų apmokamos Agentūros 

lėšomis. Vadovaujantis Taisyklių 7.3.3 punktu, sportininko ir jo atstovui būtų 

leidžiama dalyvauti B mėginio tyrime. Dalyvavimo išlaidas tūrėtų padengti pats 

sportininkas.  

 Atsižvelgiant į tai, kad B mėginys turi būti ištirtas iki 2016 rugsėjo 4 d., prašoma 

sportininko Donato Žaldoko atsakymo raštu, dėl B mėginio tyrimo pateikti 

Agentūrai iki 2016 rugsėjo 1 d.  

6. Vadovaujantis Kodekso nuostatomis ir Taisyklių 7.7 punktu, sportininkas 

Donatas Žaldokas nuo 2016 rugpjūčio 30 d. buvo nušalintas nuo dalyvavimo varžybose. 

7. Sportininkas  Donatas Žaldokas nepateikė prašymo atlikti B mėginio tyrimą.  

8. Agentūra 2016 m. rugsėjo 06 d. raštu Nr. S16-38 pateikė sportininkui ir 

federacijai laboratorijos tyrimų rezultatus.  

9. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos prezidentas 2016 m. spalio 14 d. 

sprendimu Nr. 16/10-14, vadovaudamasis Taisyklių 8.1.2 punktu, sudarė drausmės komisiją 

(toliau – Komisija) „susidedančią iš pirmininko ir vieno pirmininko pavaduotojo, kurių 

kiekvienas turi būti praktikuojantis teisininkas su ne mažesne nei penkerių metų profesine 

patirtimi, vieno praktikuojančio gydytojo su ne mažesne nei trejų metų profesine patirtimi, ir 

dviejų papildomų narių, iš kurių kiekvienas paskyrimo metu arba praeityje turi būti buvęs sporto 

administratoriumi ar sportininku; visi nariai skiriami remiantis prielaida, kad jie galės bylas 

nagrinėti sąžiningai ir objektyviai“:  

10. Komisija susirinko į pirmą posėdį 2016 m. lapkričio 14 d., kuriame dalyvavo 

Komisija, sportininkas Donatas Žaldokas, sportininko treneris Pavelas Bespalovas.  

11. Sportininkas Donatas Žaldokas Komisijai nurodė, kad nežinomų papildų įsigijo 

Panevėžio automobilių turguje, nors  paprastai papildus pirkdavo parduotuvėse. Sportininkas 

teigė, kad dėl sudėtingos materialinės padėties negalėjo įsigyti oficialaus platintojo siūlomų 

papildų, todėl pirko papildus pigiau iš nežinomo asmens, nepasidomėjęs kokia jų sudėtis.  

12. Sportininko treneris P. Bespalovas nurodė, dėl sportininkų vartojamų papildų 

konsultuojasi su sporto medikais. Papildus įsigyja UAB „Maistas sportui“. D.Žaldokas 

neinformavo trenerio apie įsigytą medžiagą, nesikonsultavo ir nesiteiravo patarimo.   

13. Taisyklių 10.3.1 punkte nurodyta, kad „Už 2.3 ar 2.5 punkto pažeidimus 

skiriamas ketverių metų diskvalifikacijos laikotarpis, nebent, mėginio nepateikimo atveju, 

sportininkas galėtų įrodyti, kad antidopingo taisyklių pažeidimas nebuvo tyčinis <…>. 

14. Sportininkui nebuvo išduotas Leidimas vartoti gydymui.  

15. Sportininkas nepasinaudojo jokiomis priemonėmis, kaip nurodyta Taisyklių 3.2.2 

punktu, kad paneigti laboratorijos išvadą apie teigiama tyrimą Nr. 4025637, nepateikė įrodymų, 

kad buvo nukrypta nuo Tarptautinio laboratorijų standarto.  

16. Sportininko kaltė šiuo atveju nėra paneigta. Sportininkas ieškojo galimybių įsigyti 

pigesnių papildų, rašytiniame pasiaiškinime nurodė, papildus pirkdavo tik parduotuvėse. Jis 

nesiėmė visų galimų atsargumo priemonių, t.y. medžiagą įsigijo pats, neanalizavo etiketėje 



 

 

nurodytos medžiagų sudėties, nesikonsultavo su treneriu. Pasiaiškinime sportininkas nurodė, kad 

įsigydamas papildus pasidomėjo kam jie skirti ir gavęs patvirtinimą, kad jie tinkami vartoti prieš 

varžybas juos nusipirko. Taisyklių 22.1.3 punkte nurodyta, kad sportininkas Antidopingo srityje 

turi prisiimti atsakomybę už tai, ką jie nuryja ir vartoja (naudoja).  

17. Agentūra gavo 2016-11-23 datos  antstolio A. Bespalovo, sportininko atstovo,   „ 

Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą“.  Agentūra 2017m. sausio 6 d. raštu informavo 

Lietuvos b/k irklavimo federaciją nurodą, kad Antstolio pateikta informacija negali būti 

vertinama kaip svarbi pagalba atskleidžiant ar įrodant antidopingo taisyklių pažeidimus, kaip tai 

nurodyta Taisyklių 10.6. punkte.  

 

Sprendimas: 

18. Sportininkas Donatas Žaldokas pažeidė Kodekso ir Taisyklių 2.3 straipnsio 

nuostatas ir padarė antidopingo taisyklių pažeidimą. 

19. Vadovaujantis Kodekso ir Taisyklių 9 straipsniu Sportininko Donato Žaldoko 

2016 m. birželio 26 d. Lietuvos jaunimo pirmenybių metu  pasiekti sportiniai rezultatai yra 

anuliuojami. 

20. Vadovaujantis Kodekso ir Taisyklių (10.3 ir 10.7 punktai) sportininkui Donato 

Žaldokui skiriama 4 (ketverių) metų diskvalifikacija, kurios pradžia 2016 m. birželio 26 d.  

21. Vadovaujantis Kodekso ir Taisyklių nuostatomis šis komisijos sprendimas gali 

būti skundžiamas Tarptautinio sporto arbitražo teismui. 

 

Komisijos pirmininkė                      Kornelija Tiesnesytė 

 

 

Komisijos pirmininkės pavaduotojas          Antanas Rudzinskas 

 

 

Komisijos narys             Aleksandras Alekrinskis 

 

 

Komisijos narė                          Diana Baubinienė  

 

 

Komisijos narys               Romualdas Petrukanecas 

 

 


