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Esports

El dopatge
L'Agència  Mundial  Antidopatge  defineix  el  dopatge 
com la violació de qualsevol d'aquestes regles:

✔ La presència d'una substància prohibida, els 
seus metabòlics o marcadors, en el cos d'un 
atleta. 

✔ L'ús,  o  intent  d'ús,  d'una  substància  o 
mètode prohibits. 

✔ Refusar a subministrar una mostra, no fer-ho 
sense causa justificada, o evadir de qualsevol 
manera la recol·lecció de mostres. 

✔ No estar disponible per a les proves fora de 
competició, no presentar els papers deguts. 

✔ Fer trampa, o intentar fer trampa de totes 
maneres durant els controls. 

✔ La possessió de substàncies prohibides o de 
mètodes prohibits. 

✔ La compravenda o intent de compravenda de 
substàncies  prohibides  o  de  mètodes 
prohibits.

✔ Administrar  o  intentar  administrar 
substàncies o mètodes prohibits a un atleta. 

Lance Armstrong:
Després  que  la  USADA  (Agència  Nord-americana 
Antidopatge) fes públic l'informe en què fonamenta 
la seva acusació de dopatge contra el ciclista nord-
americà Lance Armstrong amb proves concloents, el 
que un es planteja  és: com se les  va enginyar  el 
ciclista per no donar positiu ?

En primer lloc la USADA posa en dubte el  fet que 
Lance Armstrong mai donés positiu. De fet el 1999, 
va donar positiu per cortisona després de ser líder 
del Tour, però no va ser sancionat perquè es va al · 

legar que era provocat per l'aplicació d'una crema

1. Evitant els controls:

Sona absurd, però la USADA assegura que va passar. 
"Als corredors se'ls va aconsellar no obrir la porta si 
es  produïa  un  control  després  d'haver  consumit 
EPO", diu l'informe. A més, el 2000 el seu company 
George  Hincapie  va declarar  que  Armstrong  es  va 
retirar d'una carrera a Espanya perquè hi hauria un 
control antidopatge.

2. Usant substàncies indetectables:

Entre 1998 i 2005, no van poder provar que hagués 
dopatge sanguini o per HGH (hormona de creixement 
humana). A més, el EPO, amb un temps de detecció 
molt  curt,  no  es  va  poder  comprovar  fins  a  l'any 
2000, en què es va aprovar el mètode de detecció en 
orina. D'altra banda, la testosterona també era molt 
difícil de detectar.

3.  Amb un bon metge que sàpiga passar  els 
controls:

 Armstrong  tenia  una  llarga  relació  amb  el  doctor 
Michele  Ferrari,  qui  suposadament  sabia  el  que 
estava fent quan es tractava de dopatge.

4. Amb solucions salines:

Segons  l'informe,  l'equip  va  injectar  als  seus 
corredors  una  solució  salina  per  tal  de  burlar  els 
controls antidopatge.

Un dels exemples més audaços de la utilització de 
solució salina per enganyar als emprovadors va ser el 
1998 quan el doctor d'Armstrong va ficar amagada 
en el seu abric, una bossa de solució salina que li va 
aplicar el ciclista per baixar el seu nivell d'hematòcrit 
abans d'un anàlisi de sang.


