Mark Johnston miesza z błotem BHA za twierdzenie, że kobalt wspomaga wydolność
„Ludzie podają koniom różne rzeczy bez dowodu, że to sprawi, że będą biegać szybciej. Szukają czegoś
co zamieni ołów w złoto”
Mark Johnston zasugerował w środę, że BHA nie musiał skupiać się na kobalcie w ślad za zakazem Robina
Bastimana podawania tej substancji.
Trener, który jest dyplomowanym weterynarzem, uderza również w „ignorancję” tych, którzy stosują
substancję, która, jak uważa, nie wpływa pozytywnie na konia.
Kiedy zapytano go o ten przypadek, Johnston - były dyrektor BHA - wyraził rozczarowanie, że decydent
wyścigowy nie podziela jego zapatrywania na tę substancję.
„Martwi mnie, że BHA wydaje się uważać, że jest to środek dopingujący,” powiedział. „To nie jest
substancja zabroniona, tylko sposób, w jaki [Bastiman] zastosował ją, sprawia, że staje się substancją
zabronioną, ponieważ koń miał jej więcej niż mogłoby to stać się w naturalny sposób.
To samo jest z wodorowęglanem [koktajle mleczne]. Kiedy bierze się naturalną substancję i są to
wyłączne ilości, jest to bardzo niedaleko szarej strefy. Niepokoi mnie, że tak sfiksowali na punkcie koktajli
mlecznych, a teraz to samo jest z kobaltem.”
Johnston dodał: Ani przez sekundę nie wierzę, że sprawia, że biegają szybciej. Istnieją mieszane dowody i
różne opinie na temat tego, czy jest on korzystny dla ludzi. Uważam, że większość dowodów sugeruje, że
prawdopodobnie nie jest. Nawet gdyby był, dlaczego powinien działać tak samo u koni?
„U konia nie występuje niedobór krwinek czerwonych. Koń ma 40 procent rezerwowych w śledzionie;
wstrzykuje je pod ciśnieniem i nie potrzebuje większej zdolności do przenoszenia tlenu. Nie jest to
czynnik ograniczający otrzymywanie tlenu przez mięśnie. Układ krążenia będzie przenosił go do mięśni i
będzie to robił szybko, szybciej niż u innych gatunków. Więc dlaczego jakiś idiota chciałby podawać
koniom kobalt?
„A jednak ludzie to robią, ponieważ dadzą im wszystko, o czymś jakiś błazen powiedział, że to sprawi,
że będą biegać szybciej. Najbardziej rozczarowującą rzeczą jest ignorancja ludzi, którzy podadzą koniom
różne środki mimo braku dowodów, że sprawią, że będą biegać szybciej. Szukają czegoś co zamieni ołów
w złoto”
Ale BHA upiera się, że kobalt potencjalnie wspomaga wydolność, a szef mediów, Robin Mounsey,
powiedział: „Chociaż kobalt jest istotnym pierwiastkiem śladowym i w sposób naturalny jest obecny u
konia, to w przypadku wystąpienia stężeń, które przekraczają normalne parametry fizjologiczne, kobalt
może potencjalnie uaktywnić gen erytropoetyny (EPO), który zwiększa produkcję krwinek czerwonych i
dlatego może potencjalnie poprawiać wydolność.
„Jest to pogląd wspierany przez znaczące badania akademickie i naukowe, który został uzgodniony przez
międzynarodową społeczność wyścigową. W wyniku tego International Federation of Horseracing
Authorities przyjęła dla dnia wyścigów próg dla ilości kobaltu w mililitrze moczu, który został wdrożony
w ważniejszych krajach wyścigowych.
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„Możliwe jest również, że narażenie na znacznie podwyższone poziomy kobaltu może mieć implikacje
dotyczące dobrostanu konia. Z tych powodów międzynarodowa społeczność wyścigowa zidentyfikowała
nadużywanie kobaltu jako ryzyko dla sportu, zarówno w kategoriach uczciwości, jak i dobrostanu.
**
Kobalt: co robi i jak duży jest to problem?
„Ta pozornie nieszkodliwa substancja może zwiększyć produkcję krwinek czerwonych i dlatego jest
uważana za substancję potencjalnie zwiększającą wydolność”
Czym jest kobalt?
Kobalt jest metalem, którego nazwa pochodzi od niemieckiego słowa oznaczającego chochlika.
Występuje w naturze i wszystkie ssaki, włącznie z końmi, wymagają jego śladowych ilości w diecie chociaż nawet dzikie konie, a co dopiero konie wyścigowe ze starannie dobraną dietą, nigdy nie cierpią
na jego niedobór.
Przy wyższych poziomach, ta pozornie nieszkodliwa substancja może także zwiększyć produkcję krwinek
czerwonych i dlatego jest uważana za substancję potencjalnie zwiększającą wydolność.
Większa liczba krwinek czerwonych zwiększa ilość tlenu, który może być przenoszony w organizmie,
teoretycznie umożliwiając utrzymywanie szczytowych poziomów wydolności przez dłuższy okres.
Jest to podobne do efektów erytropoetyny, lepiej znanej jako EPO, która zyskała złą sławę jako
stosowana przez sportowców, włącznie ze skompromitowanym kolarzem Lance Armstrongiem,
substancja poprawiająca wydolność.
Jednakże, wcześniej w tym roku, fundamentalne badanie zasugerowało, że EPO nie miało w
rzeczywistości żadnego wpływu na wydolność. Dwie grupy rowerzystów zmagały się z serią wyzwań, z
czego połowa dostawała zastrzyki EPO, ale naukowcy nie stwierdzili żadnej różnicy w wydolności.
Jak duży jest to problem w wyścigach?
W kategoriach globalnych, wyścigi zmagają się z problemem kobaltu od kilku lat.
Władze wyścigowe po raz pierwszy zdały sobie z tego sprawę w 2013 r., kiedy amerykańscy badacze
odkryli jego obecność w wielu próbkach pobranych od koni wyścigowych na całym świecie. Australijskie
wyścigi także zaczęły testy w tym kierunku mniej więcej w tym samym czasie.
Od tego czasu kilku australijskich trenerów stanęło wobec oskarżeń o doping kobaltowy z uwagi na serię
pozytywnych testów w 2015 r., które zachwiały sportem.
Mark Kavanagh, Danny O'Brien i trener konia Black Caviar, Peter Moody, otrzymali zakaz podawania
kobaltu, chociaż Kavanagh i O'Brien uzyskali cofnięcie zakazu po apelacji.
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W Wielkiej Brytanii wprowadzono próg dla kobaltu w dniu wyścigu w kwietniu 2016 r., ale jest to
pierwszy raz, kiedy zarejestrowano test pozytywny.
**
Właściwe środki testowania nadmiernych poziomów kobaltu
„Czy kobalt jest problemem czy nie, nie wiem. Nie mamy dowodów, że w tej chwili jest, ale badamy go
pod tym kątem od końca zeszłego roku”
Szef działu antydopingowego Turf Club, dr Lynn Hillyer, potwierdziła, że obecnie wykorzystuje się
zagraniczne laboratorium do testowania nadmiernych poziomów kobaltu.
Racing Post ujawnił w minionym wrześniu, że obecność kobaltu - kontrowersyjnej substancji
wspomagającej wydolność, którą Hillyer opisuje jako „poważną kwestię”, kiedy używa się ją w celu
oszustwa - nie jest badana w irlandzkich wyścigach.
U zdrowych koni kobalt występuje w sposób naturalny w niewielkich ilościach; ten minerał śladowy
znajduje się w witaminach B, które można prawowicie uzupełniać bez naruszania jakiegokolwiek
przepisu.
Nadmierny poziom kobaltu był już badany w innych większych państwach wyścigowych, a kwestia
pojawiła się ponownie po tym jak suplement Hemo 15 został znaleziony wśród pięciu niedozwolonych
substancji w dżipie weterynarza Tima Brennana w obejściu Willie Mullinsa w lutym 2015 r.
Brennan pojawił się przed sądem Kilkenny District Court w zeszłym tygodniu i stawi się jeszcze raz 25
kwietnia będąc oskarżonym o 14 przestępstw po wspólnej inspekcji Departamentu Rolnictwa i Turf Club
w Closutton. Według rejestru policyjnego nie posiadał niezbędnych recept na te substancje.
Hemo 15 zawiera kobalt. Chociaż można go prawowicie stosować w Irlandii, jeżeli zachowane są
prawidłowe procedury importu, to nowy konsultant Turf Club zauważa: „Zarejestrowane suplementy do
wstrzykiwania zawierające kobalt, takie jak Hemo 15 i Hemoplex, nie przynoszą korzyści odżywczych,
ponieważ włączenie kobaltu do cząsteczki witaminy B12 pojawia się w jelicie konia."
Podobnie do dobrze znanego środka dopingowego dla krwi, EPO, kobalt może zwiększyć produkcję
krwinek czerwonych, co poprawia sprawność metaboliczną.
Dyrektor naczelny Turf Club, Denis Egan, stwierdził, że nie ma żadnych sugestii co do popełnienia
przestępstwa przez Mullinsa, który do tej pory postanowił nie komentować całej sprawy.
Inne niedozwolone substancje wymienione w rejestrze policyjnym Brennana, to środek przeciwbólowy o
nazwie P-Block, środek przeciwzapalny o nazwie Cortalone, siarczan chinidyny - który jest stosowany do
leczenia tachyarytmii - oraz Catosal.
Catosal służy także do zwalczania niedoborów witaminy B12, która zawiera kobalt.
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Wypowiadając się w czwartek Hillyer ujawniła, że Turf Club ustanowił procedurę dla laboratorium
zatwierdzonego przez International Federation of Horseracing Authorities (Międzynarodowa Federacja
Władz Wyścigowych) w celu badania nadmiernego poziomu kobaltu.
„Kobalt jest poważną kwestią,” stwierdziła. „Czy jest problemem czy nie, nie wiem. Nie mamy dowodów,
że w tej chwili jest, ale badamy go pod tym kątem od końca zeszłego roku.
„Wciąż pracujemy z naszym własnym laboratorium nad dostarczeniem konkretnego instrumentu do
badania kobaltu. Jest to aktywny proces, ale regularnie bada się poziom kobaltu.
Poczyniłam stosowne kroki w celu upewnienia się. Aby to zrobić, obecnie polegamy na usługach
laboratorium zewnętrznego, a nie jest to tylko jedna czy dwie próbki, ale znaczna ilość próbek.”
Jeśli chodzi o sam produkt Hemo 15, Hillyer dodała: „Hemo 15 jest regularnie stosowanym lekarstwem.
Służy jako rzetelny preparat witaminowy, ale zawiera kobalt, a także wiele innych witamin i pierwiastków.
Może być legalnie sprzedawany w Irlandii, jeżeli został sprowadzony z prawidłową receptą weterynaryjną
i dokumentami. Nie jest zarejestrowany do użytku w Irlandii, ale weterynarze mogą go sprowadzać, a
stosowanie jest całkowicie legalne.
Ponieważ kobalt występuje w sposób naturalny i można go prawowicie uzupełniać, uzgodnienie w gronie
międzynarodowym poziomów i procedur zabrało trochę czasu.
Hillyer ujawniła, że obecnie posiada dokument konsultacyjny gotowy do dystrybucji wśród trenerów i
wstawienia na stronę internetową Turf Club w ślad za publikacją ustanowionych w gronie
międzynarodowym progów w kalendarzu wyścigów tego tygodnia. Potwierdziła również, że odbywa się
więcej badań poza wyścigami.
„Ważne jest, żeby stało się jasne co można i czego nie można robić.”, powiedziała „Zwiększyliśmy badanie
poza wyścigami i kontrole stajenne, które są efektywnym audytem. Przeprowadzamy dwie, trzy lub
cztery tygodniowo i będzie to kontynuowane.”
**
Najlepsi trenerzy, O'Brien i Kavanagh,unikają zakazu w sporze o kobalt w Melbourne.
„Byliśmy ścigani przez trzy lata z powodu podawania, a teraz mamy wyrok czarno na białym, że nie
mieliśmy wiedzy”
Kontrowersyjny przypadek kobaltu, który rzucił cień na wyścigi w Melbourne, zakończył się we wtorek,
kiedy wiodący trenerzy, Danny O'Brien i Mark Kavanagh, uszli bez zakazu jakiegokolwiek rodzaju w tej
długotrwałej historii.
W ciągu ponad trzech lat po jej rozpoczęciu wręczono grzywny w wysokości, odpowiednio, 8000 AUD
(4500 £ / 5000 €) i 4000 AUD dwóm największym nazwiskom w kręgach wyścigowych Melbourne,
zgodnie z zasadą „prezentacji” - w praktyce umożliwiając ich koniom bieganie z podwyższoną ilością
kobaltu w organizmie.
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O'Brien, ukarany grzywną 8000 AUD za cztery odczyty ponadprogowe, jest wielokrotnym zwycięzcą trenerem Grupy 1, mającym Cox Plate i AJC Derby w swoim CV, a Kavanagh wygrał Melbourne Cup z
Shocking w 2009 r.
Jednakże wtorkowy werdykt można uważać za zwycięstwo tej pary, ponieważ początkowo zostali
zdyskwalifikowani przez władze wyścigowe za świadome podawanie kobaltu, tylko że ta decyzja została
obalona przez Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT).
Racing Victoria oddała sprawę do Sądu Apelacyjnego, najwyższego sądu stanowego, który zgodził się, że
trenerzy powinni być ukarani za „prezentację”, ale, że żaden z nich nie wiedział jak substancja dostała się
do ich koni.
To ostatnie oskarżenie - tak zwany zarzut „oszustwa” - był tym, który powodował główne wstrzymanie,
ale stwierdzono, że dr Tom Brennan, weterynarz, który opiekował się oboma stajniami Flemington, podał
kroplówkę zawierającą nielegalne poziomy kobaltu bez wiedzy trenerów. Weterynarz zaprzecza, żeby
wiedział, że suplementy, które dawał koniom, zawierały kobalt.
Chociaż potencjalne skutki kobaltu pozostają przedmiotem dyskusji, jest to substancja zabroniona w
wyścigach, ponieważ uważa się, że może pomóc zwiększyć wytrzymałość i skrócić czas regeneracji koni,
którym go podano.
Najbardziej znaną ofiarą całej sprawy był trener konia Black Caviar, Peter Moody, który zrezygnował w
marcu 2016 r. po otrzymaniu zakazu na 12 miesięcy za zarzuty obejmując prezentację. On także został
oczyszczony z wszelkich zarzutów dotyczących podawania.
We wtorek sędzia Greg Garde z VCAT nałożył kary na Kavanagha i O'Briena za przypadki kobaltu, które
obejmowały pięć pozytywnych odczytów w przypadku koni, które współzawodniczyły od października do
grudnia 2014 r.
Według AAP Racing, sędzia Garde powiedział w swoim orzeczeniu, że trenerzy ponieśli poważne straty
finansowe od czasu rozpoczęcia sprawy.
„Firma Kavanagha straciła 200 000 AUD w ciągu dwóch lat," stwierdzono w orzeczeniu. „Podczas gdy
przed 14 stycznia 2015 r. miał 35-40 osób personelu, to zanim złożył zeznania przed sądem w
październiku 2016 r., miał tylko dziesięć osób personelu. Jego stajnia, około 120 koni, zmniejszyła się do
25 koni.”
Powiedział, że stajnia O'Briena - 180-200 koni - zmniejszyła się do 70-75 koni w tym samym okresie, a
jego personel z 50 do około 30 osób.
Stwierdzono, że trzy konie (włącznie z dwukrotnym zwycięzcą, Benchmark) trenowane przez O'Briena
oraz koń Kavanagha, Magicool, zwycięzca Flemington, miały odczyty kobaltu powyżej dozwolonego
progu w dniu wyścigów. Każdy zamieszany w to koń został zdyskwalifikowany, a nagroda pieniężna
przepadła.
„Biorąc pod uwagę to co przedłożyły strony i wszystkie względy, które podkreślali, grzywna powinna być
nałożona w umiarkowanej wysokości” dodał sędzia Garde.
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O'Brien powiedział, że wynik przyniósł mu ulgę.
„Gdyby najpierw oskarżono nas z powodu prezentacji, sprawa zakończyłaby się w ciągu dwóch tygodni,”
powiedział trener.
„Przyznalibyśmy się do winy i zapłacilibyśmy grzywnę. „Zamiast tego byliśmy ścigani przez trzy lata z
powodu podawania, a teraz mamy wyrok czarno na białym, że nie mieliśmy wiedzy co do podawania.
Cieszę się, że zasadniczo wszystko zostało zakończone i możemy stąd wyjść.”
Natomiast rozumie się, że zespoły prawne obu trenerów wystąpiły do Flemington Equine Clinic z
żądaniem wynagrodzenia strat poniesionych w interesach. Będą również dochodzić części swoich
kosztów od Racing Victoria za długotrwały proces w VCAT.
W następstwie wtorkowej decyzji dyrektor naczelny Racing Victoria, Giles Thompson, dochodził czy
działanie podjęte przez zespół usług integralności RV było właściwe po odkryciu niedozwolonych
poziomów kobaltu.
Sąd najwyższy stanu Victoria podtrzymał orzeczenie VCAT i odesłał tam sprawę z powrotem w celu
ukarania za zarzut prezentacji, a sędzia Garde wydał swoją decyzję we wtorek.
„Akceptujemy orzeczenie VCAT, że trenerzy naruszyli zasady ustalone w celu zapewnienia równych
szans,” powiedział Thompson. „Ostatecznie to trenerzy są odpowiedzialni za opiekę nad swoimi końmi i
zapewnienie, że są prezentowane do wyścigu bez zabronionych substancji.
„Naszym priorytetem jest zawsze ochrona integralności wyścigów koni pełnej krwi w stanie Victoria i
dobrostan wszystkich uczestników, włącznie z naszymi końmi. Podjęliśmy to działanie, ponieważ konie, o
które chodzi, miały odczyty kobaltu przekraczające dozwolony próg, kiedy były prezentowane na torze
wyścigowym, co narusza zasady wyścigowe.
Według AAP, ponieważ RV wprowadziła badanie kobaltu w kwietniu 2014 r., zbadano prawie 12 000
próbek i 99,84 procent nie przekroczyło progu.

Birchley nie dostał pozwolenia na udział koni w wyścigach w Nowej Południowej Walii
Trener z Brisbane, Liam Birchley, nie dostanie pozwolenia na udział koni w wyścigach w Nowej
Południowej Walii po tym jak członkowie komisji technicznej odrzucili wniosek jego prawnika w
odpowiedzi na ogłoszenie o przedstawieniu sprawy. Birchley jest jednym z ośmiu ludzi oskarżonych w
skandalu z „koktajlem mlecznym”, który zachwiał wyścigami w stanie Victoria przez domniemane
przestępstwa datujące się wstecz do 2010 r.
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