
Ostatnie nadużycia związane z uzyskiwaniem wyłączeń dla celów terapeutycznych - 
Therapeutic Use Exemptions (TUE) sprawiły, że brytyjska Minister Sportu, Tracey Crouch ogłosiła 
właśnie stanowisko rządu Wielkiej Brytanii przewidujące naciski na Światową Agencję 
Antydopingową (WADA)  by uczyniła proces uzyskiwania zezwoleń na stosowanie 

zabronionych w sporcie substancji bardziej transparentnym i mniej narażonym na nadużycia 
prowadzące do wypaczania formuły fair-play. 
 
Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) dopuściła do udziału w mistrzostwach świata 
wszystkich 35 zawodników, których do kadry Rosji powołał selekcjoner Stanisław Czerczesow, 
były trener Legii Warszawa. Rosyjski sport znalazł się pod lupą WADA w skutek afery 
dopingowej, której kulminacją było wykrycie manipulacji przy próbkach olimpijczyków z Soczi, 
w tym medalistów igrzysk w 2014 roku. Były dyrektor laboratorium antydopingowego  
w Moskwie Grigorij Rodczenkow, który ukrywa się w USA, złożył zeznania obciążające 
przedstawicieli wielu innych dyscyplin. FIFA stwierdziła jednak, że nie znaleziono 
wystarczających dowodów, aby potwierdzić złamanie przepisów antydopingowych przez 
wybrańców Czerczesowa, ale wciąż trwa m.in. dochodzenie w sprawie piłkarzy, którzy nie 

znaleźli się w szerokiej kadrze Rosjan. 
 
IAAF ogłosił oficjalnie, że od listopada 2018 roku poziom testosteronu u lekkoatletek nie będzie 
mógł przekraczać określonego poziomu. Będzie on dotyczył zawodniczek, startujących na 
dystansach od 400 metrów do jednej mili. Poziom hormonu w organizmie nie będzie mógł 
przekroczyć 5 nanomoli na litr. W przeciwnym wypadku dana zawodniczka będzie musiała 
brać odpowiednie leki, aby testosteron spadł poniżej wymaganej granicy. W światowej 
czołówce nowy przepis najbardziej uderzy w Caster Semenyę. Reprezentantka RPA to mistrzyni 
olimpijska i mistrzyni świata na 800 metrów, której organizm wytwarza testosteron w ilościach 
podobnych do mężczyzn. Także dzięki temu na ostatnich Igrzyskach Wspólnoty Brytyjskiej  
w australijskim Gold Coast Semenya zdobyła złoto na 800 i 1500 metrów. W tej drugiej 
konkurencji ustanowiła swój nowy rekord życiowy. 

 
Włochy to kraj, którego reprezentanci najwięcej razy złamali przepisy antydopingowe w 2016 
roku - wynika z raportu Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Na drugim miejscu 
znalazła się Francja, na trzecim USA, a dopiero na szóstym Rosja. W 2016 roku odnotowano  
147 przypadków naruszeń przepisów antydopingowych lub przyłapania na stosowaniu 
niedozwolonych środków u reprezentantów Włoch. U francuskich sportowców było ich 86,  
a u amerykańskich 76. U Rosjan, którzy od kilku lat są w centrum dopingowego skandalu, 
stwierdzono 69 takich przypadków. Przy analizie pod kątem dyscyplin sportu najwięcej 
wykroczeń - 205 - stwierdzono w przypadku lekkoatletyki. Na drugim miejscu znalazło się 
podnoszenie ciężarów (183), a na trzecim kolarstwo (165). Na piątej pozycji sklasyfikowano 
piłkę nożną (79). WADA poinformowała też, że łącznie w 2016 roku stwierdzono 1595 
przykładów złamania przepisów. Dotyczyły one zawodników ze 117 krajów i w 112 

dyscyplinach. Pierwszy taki raport opublikowano odnośnie 2013 roku. Wówczas dotyczyło to 
1953 przypadków. W 2016 roku 1326 odnotowanych naruszeń było efektem wykrycia 
przekroczenia norm lub pozytywnego wyniku testu, a pozostałe 269 to skutek 
przeprowadzonych śledztw i pozyskanych inną drogą informacji.  
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