
Na naszym profilu edukacyjnym - https://www.facebook.com/gramczysto/ dostępny jest 
instruktaż dotyczący użycia zestawów badawczych firmy Versapak, które zastępują używane 
przez nas dotychczas zestawy firmy Berlinger. Prosimy o zapoznanie się z filmem, co powinno 
ułatwić i usprawnić przebieg  kontroli. 

 
Śledczy policji norweskiej i austriackiej wkroczyli do siedziby Międzynarodowej Unii Biathlonowej 
(IBU) w Salzburgu. Okazuje się, że ukrywano wyniki testów dopingowych Rosjan. Rosyjscy 
biathloniści prawdopodobnie stosowali doping na wielką skalę, a prezes IBU brał łapówki, by 
ta informacja nie wyszła na światło dzienne. Co więcej, o sprawie wiedziano już w grudniu, 
jednak skutecznie ją tuszowano. Z raportu Gunthera Jungera, pracownika Światowej Agencji 
Antydopingowej (WADA) wynika, że 72-letni Anders Besseberg miał w sumie przyjąć co 
najmniej 300 tysięcy dolarów. Ponadto zarzuty dotyczą także organizacji mistrzostw świata w 
rosyjskim Tiumeniu. Członkowie zarządu mieli dostać 100 tysięcy euro łapówki, by zawody 
odbyły się tam w 2021 roku. Prezes zrezygnował ze stanowiska, choć ciągle nie przyznaje się do 
winy. Na czas trwania śledztwa jego obowiązki ma przejąć wiceprezydent Klaus Leistner. 
Zawieszona jest też sekretarz generalna IBU Nicole Resch.  

 
Lance Armstrong zgodził się zapłacić 5 mln dolarów w ramach ugody z rządem Stanów 
Zjednoczonych, który żądał od niego 100 mln dolarów odszkodowania za korzystanie z 
państwowych pieniędzy na cele dopingowe - poinformował adwokat kolarza Elliot Peters. 
Proces Armstronga miał się rozpocząć 7 maja w Waszyngtonie. Były kolarz przyjął z ulgą 
zawarcie porozumienia. Prawnicy rządu wystąpili na drogę sądową przeciwko Armstrongowi w 
2013 roku, przyłączając się do pozwu złożonego już wiosną 2010 roku przez innego byłego 
kolarza Floyda Landisa. W pozwie Landis oskarżył Armstronga o oszustwo polegające na 
ukryciu przed rządem systemu dopingu w grupie kolarskiej US Postal Service oraz o 
przywłaszczenie poprzez tę ekipę publicznych pieniędzy.   
 
Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF) w ramach walki z dopingiem planuje 

wprowadzenie bardzo poważnych ograniczeń dla państw, których zawodnicy zostali 
przyłapani na stosowaniu zabronionych środków. Projekt zmian przedstawiony przez IWF i 
dotyczący ograniczeń w liczbie zawodników reprezentujących państwa naruszające przepisy 
antydopingowe nie został jeszcze oficjalnie zatwierdzony. Ostateczna decyzja zapadnie 
zapewne podczas jesiennego spotkania komitetu wykonawczego przed mistrzostwami świata 
w stolicy Turkmenistanu - Aszchabadzie. Można się spodziewać, że zostanie zatwierdzony, gdyż 
IWF stoi przed poważną groźbą ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) 
wykluczenia dyscypliny z programu igrzysk, jeżeli walka z dopingiem nie będzie skuteczna. 
 
Mistrz olimpijski z Londynu w rzucie młotem Krisztian Pars został zawieszony za złamanie 
przepisów antydopingowych - poinformowała węgierska federacja lekkoatletyczna. 
Dyskwalifikacja 36-letniego zawodnika będzie obowiązywała tylko do lipca 2019 roku, 

ponieważ uznano, że zabroniony środek przyjął w okresie międzysezonowym i nie ma on 
pozytywnego wpływu na jego sportowe wyniki. Doświadczony zawodnik brał udział w czterech 
igrzyskach. W dorobku poza złotem olimpijskim z 2012 roku ma także m.in. dwa tytuły 
wicemistrza świata (2011 i 2013) oraz dwa złote krążki mistrzostw Europy (2012 i 2014). 

Informacje dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu 

Kwiecień 2018 

https://www.facebook.com/gramczysto/

