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Informacje dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu
Dzięki ujawnieniu przez dziennikarzy „Der Spiegel” informacji dotyczących Sergio Ramosa
wokół gwiazdora Realu Madryt toczy się gorąca dyskusja. Okazuje się, że po finale Ligi Mistrzów
w 2017 r. z Juventusem Turyn w jego organizmie wykryto deksametazon będący na liście
zabronionych podczas zawodów substancji – glikokortykoidów (grupa S9). Tydzień po finale do
komisji dopingowej UEFA przyszło wyjaśnienie Ramosa, że bolało go kolano i ramię, więc
potrzebował zastrzyku z deksametazonu. Wyjaśnienie zostało przyjęte, a sprawa zatuszowana
bowiem winę za całe zajście wziął na siebie lekarz Realu, który jednak także nie został ukarany.
Z kolei w tym roku, po jednym z ligowych meczów z Málagą, gracz wbrew poleceniom
inspektora wziął prysznic przed podaniem próbki moczu i badaniem.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy w listopadzie przyszłego roku odbędzie się w Katowicach
Światowa Konferencja Antydopingowa, podczas której wybrane zostaną nowe władze WADA
(World Anti-Doping Agency). Obecnie organizacją kieruje Brytyjczyk Craig Reedie, a jego
zastępcą jest norweska minister do spraw dzieci oraz równości Linda Hofstad Helleland –
kontrkandydatka naszego ministra sportu i turystyki Witolda Bańki w staraniach o funkcję
prezydenta. 28 bądź 29 stycznia 2019 roku Komitet Rady Europy ds. WADA (CAHAMA)
odpowiedzialny za sprawy antydopingowe wybierze swojego kandydata. Swą kampanię
Witold Bańka rozpoczął na listopadowym kongresie WADA w Baku. Gdyby szef MSiT został
wybrany prezydentem tej organizacji nie musiałby rezygnować z innej działalności biznesowej,
politycznej czy parlamentarnej, ale nie mógłby jej łączyć z funkcją ministra sportu.
Była rekordzistka świata w podnoszeniu ciężarów Lin Tzu-Chi z Tajwanu została
zdyskwalifikowana na osiem lat za złamanie przepisów antydopingowych po raz drugi. Jej
rodzima federacja podnoszenia ciężarów nałożyła na nią dwuletnią dyskwalifikację. Światowa
Agencja Antydopingowa (WADA) odwołała się jednak do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu
w Lozannie (CAS), ponieważ uznała, że kara nie jest wystarczająco surowa, biorąc pod uwagę,
że nie była to pierwsza "wpadka" Lin Tzu-Chi. Trybunał przychylił się do tego wniosku i przedłużył
karę do ośmiu lat.
Ukraińskie Centrum Anty-Dopingowe (UCAD), Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) i
Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) podpisały trójstronną umowę określającą warunki
wsparcia, jakiego udzieli POLADA ukraińskim partnerom. Celem podjętej współpracy jest
wzmocnienie ukraińskiego systemu antydopingowego w 3-letniej perspektywie. Wszelkie
działania będą realizowane pod nadzorem WADA. Wcześniejszym partnerem POLADA w
podobnym projekcie była Azerska Agencja Antydopingowa, która osiągnęła pełną zdolność
operacyjną na początku 2018 roku.
Michał Rynkowski dyrektor POLADA został wybrany wice-przewodniczącym Grupy
Monitorującej Międzynarodową Konwencję Antydopingową Rady Europy. Decyzja została
podjęta podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 31 października 2018 r.
Grupa Monitorująca Konwencję Antydopingową jest odpowiedzialna za realizację
Międzynarodowej Konwencji Antydopingowej Rady Europy. W ramach swoich kompetencji
grupa realizuje zadania poprzez stałe i tymczasowe zespoły robocze, które zajmują się różnymi
aspektami walki z dopingiem w sporcie.

