
Ryan Lochte został zdyskwalifikowany za stosowanie dopingu. Amerykański pływak nie będzie 
mógł startować do lipca 2019 roku. Stosował kroplówki i pochwalił się tym na Instagramie. 
12-krotny medalista olimpijski został zawieszony na 14 miesięcy za stosowanie dożylnych 
zastrzyków. Co ciekawe, przyjmował substancję, która jest legalna. Problem w tym, że 
kroplówkę można stosować wyłącznie w okresie hospitalizacji lub po wydaniu specjalnego 
pozwolenia. Lochte pozwolenia nie miał, a do tego nie był hospitalizowany. Wpadł przez 
zdjęcie na Instagramie, na którym pochwalił się stosowaniem kroplówki. Amerykańska agencja 
antydopingowa nie miała litości dla sześciokrotnego mistrza olimpijskiego. 

Słynna tenisistka Serena Williams oskarża amerykańską agencję antydopingową (USADA) 
o dyskryminację. Zdobywczyni 23 tytułów wielkoszlemowych w singlu narzeka na częstotliwość 
losowych kontroli, którym jest poddawana. Raport opublikowany w czerwcu na stronie 
Deadspin wykazał, że Williams była sprawdzana w tym sezonie pięć razy, podczas gdy inni 
amerykańscy tenisiści raz lub wcale. Rekordzistka pod względem liczby singlowych tytułów 
wielkoszlemowych w liczonej od 1968 roku Open Erze 1 września urodziła córkę Alexis Olympię. 
Starty wznowiła w marcu, a ostatnio dotarła do finału Wimbledonu.

Po długotrwałym postępowaniu wyjaśniającym Chris Froome został oficjalnie oczyszczony –
taką decyzję ogłosiła 2 lipca Międzynarodowa Unia Kolarska, opierając się na stanowisku 
ekspertów Światowej Agencji Antydopingowej. Według oficjalnego dokumentu nie ma 
dowodów na to, że przekroczony poziom salbutamolu w wyniku testu Froome’a, był wynikiem 
niedozwolonego wspomagania. Mimo tej pozytywnej dla zawodnika decyzji wiele osób 
twierdzi jednak, że kolarstwo znowu przegrało. Nie z powodu Froome’a, bo to nie pierwszy i nie 
ostatni niejasny przypadek w historii tego sportu. Kolarstwo radziło sobie już z prawdziwymi 
skandalami, przy których zamieszanie wokół Brytyjczyka z Kenii, to tak naprawdę nic 
spektakularnego. Wcale także nie z powodu samej decyzji UCI, a dlatego, że znowu wszystko 
trwało beznadziejnie długo i wokół sprawy powstały setki pytań bez odpowiedzi.

Na początku lipca Hajo Seppelt, najsłynniejszy dziennikarz świata tropiący afery dopingowe, na 
antenie telewizji ARD zaprezentował kolejny wstrząsający dokument. Zdaniem jego autorów  
tylko w 2016 w Brazylii odnotowano 17 przypadków naruszeń przepisów antydopingowych. 
Większość z nich nie doprowadziła jednak do poważnych sankcji. Ślady kilku afer prowadzą do 
Mohamada Barakata, który w Brazylii ma status lekarza-supergwiazdy goszczącego na 
okładkach brazylijskich magazynów, a wśród jego klientów są celebryci, politycy i sportowcy. 
Najczęściej pomaga jednak piłkarzom, słynie zwłaszcza ze specjalnych technik przywracania 
do zdrowia po poważnych kontuzjach. Związki z nim mają m.in.: Ricardo Kaka, Fred czy 
Peruwiańczyk José Paolo Guerrero. Rewelacje zawarte w filmie "Dwunasty zawodnik Brazylii. 
Oszustwo w krainie futbolu" każą uważniej przyjrzeć się świetnej formie wybranych zawodników, 
w tym kontuzjowanemu przed mundialem Neymarowi… 

Tymczasem my realizujemy działania zmierzające do uświadomienia młodym sportowcom 
(ostatnio głównie uczestnikom OOM) niebezpieczeństw związanych z nieodpowiedzialnym 
przyjmowaniem leków i stosowaniem różnego rodzaju odżywek i suplementów mogących być 
podstawą naruszenia przepisów antydopingowych. O naszych działaniach regularnie 
informujemy na profilu facebook’owym - https://www.facebook.com/gramczysto/
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