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Amaterske in rekreativne kolesarke, kolesarji! 

Kolesarstvo je šport in oblika gibanja, ki je v zadnjem desetletju, dveh, doživel veliko popularizacijo in 
če smo bili nekoč kolesarji eksotika na cestah smo dandanes ob lepih vikendih na priljubljenih trasah 
celo pogostejši kot motorna vozila. 

Kolesarstvo je šport, ki nam pomeni tako vzdrževanje in višanje fizične kondicije, kot čustveno 
zadovoljstvo in sprostitev. Vsak si v njem najde svojo disciplino in svoj nivo intenzivnosti.  

Nekateri od nas se pomerimo tudi na tekmovalnih prireditvah, kjer preizkušamo svojo moč, vztrajnost, 
spretnost z ostalimi tekmovalci. Seveda  je za dobre rezultate potreben trening, odrekanje, oprema, 

prehrana in še bi se našlo. Zagrizenost bi lahko v nekaterih primerih primerjali s tekmovalci, ki si v 
profesionalizmu s tem služijo kruh, in v tem ni nič narobe. Vsak si postavi svojo mejo. 

Vsi pa vemo, da se v kolesarstvu pojavljajo tudi prepovedane oblike doseganja fizičnih zmožnosti in 
rezultatov z uporabo prepovedanih sredstev. Profesionalno kolesarstvo so v preteklosti pretresale 

številne afere uporabe takšnih ali drugačnih prepovedanih substanc. Ko pogledamo vse te primere, se 

zazdi, da je bilo obdobje, ko je bila uporaba prepovedanih sredstev prej pravilo kot izjema. UCI in WADA 

sta k preganjanju tega pristopila sistemsko s številnimi ukrepi, ki dajejo rezultate. 

Žal pa se uporaba prepovedanih sredstev ne dogaja samo v profesionalnem kolesarstvu, ampak je zašlo 
tudi v vode amaterizma. Koliko je dejansko tega je bolj stvar ugibanj, dejstvo pa je, da so številna 
prepovedana sredstva brez večjih težav dostopna preko svetovnega spleta in raznih ponudnikov. 

V Odboru za množičnost smo v novem mandatu temu posvetili veliko pozornost in smo se odločili, da 
v sodelovanju s Slovenko antidoping organizacijo (SLOADO), povečamo število testiranj z namenom, 
da se uporaba prepovedanih sredstev odkrije in tiste, ki se tega poslužujejo tudi kaznuje. Način kako 
se bo ta kontrola izvajala je prepuščena SLOADO in je popolnoma v njihovi pristojnosti. 

Verjamemo, da nas boste vsi tisti, ki vam je poseganje po prepovedanih sredstvih tuje, pri naših 
prizadevanjih z veseljem podpirali, mi pa se vam zahvaljujemo ker ste "čisti" in s tem najbolje kažete 
kako je treba živeti in tekmovati. 

Odbor za množičnost in rekreacijo 


