INFORMACIJESZS90/201210.08.2012

Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 90/12, ki zajemajo:
1. Obvestilo o aktivnostih Komisije za puško, pištolo in samostrel SZS,
2. Prijava na licenni seminar za trenerje in inštruktorje,
3. Sprejem za lane Teama Slovenia London 2012,
4. SLOADO - nevarna prehranska dopolnila,
5. Vabilo na spletno stran www.strelska-zveza.si

1. Obvestilo o aktivnostih Komisije za puško, pištolo in samostrel SZS
V prilogi vam pošiljamo zapisnik 9. seje Komisije za puško, pištolo in samostrel SZS in vas
tako seznanjamo z ugotovitvami in sklepi komisije.
2. Prijava na licenni seminar za trenerje in inštruktorje
Trenerska komisija SZS vas znova obveša, da bo letošnji licenni seminar za trenerje in
inštruktorje športnega strelstva, potekal v soboto 1.9.2012, z zaetkom ob 9.00 uri, v veliki
predavalnici Fakultete za šport UL. Prijava je možna samo izkljuno preko spleta in jo izvršite
s pomojo spodnje povezave. Tam boste prav tako našli razpis in urnik seminarja.
http://dogodki.eventmanager.si/Licencni-seminar-za-vse-strokovne-delavce-v-sportnemstrelstvu/razpis/

3. Sprejem za lane Teama Slovenia London 2012
Slovenski olimpijci in med njimi tudi številna strelska delegacija vas priakujejo na uradnem
sprejemu, ki bo v torek, 14. avgusta 2012 od 19.30 ure naprej na Kongresnem trgu v
Ljubljani.

4. SLOADO - nevarna prehranska dopolnila
V prilogi vam pošiljamo obvestilo o tveganih prehranskih dopolnilih, ve o tem pa si lahko
preberete preko SLOADO povezave.

5. Vabljeni na spletno stran www.strelska-zveza.si
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic in vas športno pozdravljamo!
-Simeon Gönc
Sekretar Strelske zveze Slovenije
Dolenjska cesta 11
1000 Ljubljana
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Ljubljana, 6.8.2012
Št. dokumenta : 315-2-12/12
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ

Nacionalnim panožnim športnim zvezam

Oddelek za boj proti dopingu
Celovška 25,
1000 LJUBLJANA,
SLOVENIJA
Tel..: +386 1 230 60 10
Fax..: +386 1 230 60 11
http://www.olympic.si
antidoping@olympic.si

ZELO POMEMBNO OBVESTILO!!!

ZADEVA: NA SLOVENSKEM TRGU SO NA VOLJO PREHRANSKA DOPOLNILA,
KI VSEBUJEJO PREPOVEDANE SNOVI
Na podlagi obvestila, ki ga je prejela Zdravstvena inšpekcija, je zahtevan umik oz. odpoklic izdelkov s
slovenskega tržiša.
Uživanje DMAA, predvsem v kombinaciji s kofeinom, namre predstavlja tveganje za zdravje
športnikov. Poleg tega vsebnost DMAA v biološkem vzorcu športnika pomeni kršenje protidopinških
pravil ter izloitev iz športa za obdobje do dveh let.
Prehranska dopolnila, ki med drugim vsebujejo tudi 1,3 dimetilanilamin (DMAA), so na voljo v prosti
prodaji v specializiranih trgovinah s športno prehrano. Snov se lahko na izdelkih pojavlja tudi z drugimi
imeni (najdete jih v prilogi – obvestilu Ministrstva za zdravje), zato športnikom svetujemo, da pred
nakupom prehranskih dopolnil natanno preverijo, kaj izbrani izdelek vsebuje oziroma zavržejo
izdelke, ki vsebujejo navedeno snov.
Oddelek za boj proti dopingu je mnenja, da uporaba veine prehranskih dodatkov, predstavlja
nesprejemljivo nevarnost za športnike in njihovo športno kariero. eprav Oddelek za boj proti dopingu
ne priporoa uporabe prehranskih dodatkov, pa razume, da se jih mnogi športniki poslužujejo, s imer
dopolnjujejo prehranske zahteve treningov in tekmovanj. Navsezadnje so športniki tisti, ki so
odgovorni za vse prepovedane snovi, ki so najdene v njihovem vzorcu.
Ve o nevarnostih prehranskih dodatkov si lahko preberete na
http://www.sloado.si/prepovedane-snovi-in-postopki/prehranski-dodatki-nasveti/

Ker gre za zelo pomembno obvestilo, vas prosimo, da informacijo posredujete vsem vašim
športnikom.

Športni pozdrav!
Janko Dvoršak,
vodja Oddelka za boj proti dopingu
Priloga:
- obvestilo Ministrstva za zdravje

NOVICA
30. 7. 2012

Prehranska dopolnila za portnike; nedovoljena sestavina: 1,3
dimetilanilamin (DMAA), umik/odpoklic izdelkov
Ve slik

Zdravstvena inpekcija je bila
preko evropskega sistema
hitrega obveanja (RASFF)
obveena, da se na
slovenskem trgu nahajajo
prehranska dopolnila za
portnike, ki vsebujejo
nedovoljeno sestavino 1,3
dimetilanilamin (DMAA).
Sestavina se na izdelkih lahko
navaja z razlinimi imeni in je
uvrena v skupino
substituiranih fenilatilaminov, ki
imajo psihoaktivne uinke.

DMAA uinkuje na centralni
ivni sistem in lahko negativno
vpliva na delovanje srca in
moganov. Uivanje DMAA, e
posebno v kombinaciji s kofeinom, lahko predstavlja tveganje za zdravje potronikov. Potronikom,
ki so kupili katerikoli izdelek, ki vsebuje omenjeno sestavino, svetujemo naj ga ne uporabljajo.
Omenjena prehranska dopolnila se uporabljajo predvsem za namen poveanja uinkovitosti
intenzivne vadbe in se prodajajo pod razlinimi imeni in blagovnimi znamkami v specializiranih
trgovinah in po spletu. Do sedaj so bili na evropskem triu odkriti tevilni izdelki, ki vsebujejo
omenjeno sestavino, toda seznam ni popoln in so lahko na trgu tudi izdelki pod drugimi imeni, zato
potronikom svetujemo, da so pri nakupu pozorni na izdelku navedene sestavine.
Sestavina 1,3 dimetilanilamin se navaja na oznabi z razlinimi imeni; najpogosteje kot DMAA, olje
geranij (pelargonij) oz. geranamin. Na izvirni oznabi tudi kot: 4-methyl-2-hexanamine;4-methyl-2hexylamine;2-amino-4-methylhexane;1,3-dimethylamylamine;1,3-dimethylpentylamine. Izdelki,
katerih oznaba navaja vsebnost katerekoli od navedenih oblik zapisa sestavine 1,3 dimetilanilamina, se ne smejo prodajati.
Trenutno so znani naslednji izdelki, ki imajo nedovoljeno sestavino:
Hemodrene, Hemorush, Hemo-Rage, Crack, Marrow Matters, Jack3d, Spirodex, Napalm, Lipo-6
Black, Noxpump, Neurocore, Black Bombs Thermogenic Detonator, Presurge Unleashed, Beta-Cret
Extreme, Dexaprine, Maximise, Endoburn, Hydroxystim, Mesomorph, Oxylite, 1MR, Stacker2Rush in
Labrada Stim-Force.

Nazaj na seznam

