
Dyrektor Tour de France, Christian Prudhomme domaga się szybkiego wyjaśnienia sprawy 
podwyższonego poziomu salbutamolu w organizmie Christophera Froome'a w trakcie 
ubiegłorocznej edycji Vuelta a Espana. Od zakończenia Vuelty minęlo już niemal pół roku,  
a UCI wciąż nie podjęła wobec Froome'a żadnych kroków. Zawodnik nie został nawet 

zawieszony przez swoją ekipę - Team Sky i zaliczył już nawet pierwszy start - był 18. w Vuelta  
a Andalucia. Zaniepokojenie biernością władz wyraził dyrektor Tour de France - Christian 
Prudhomme, który w rozmowie z radiem RMC domaga się szybkiego wyjaśnienia całej sytuacji. 
 
Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) przyznała, że ciągle trwają poszukiwania 
skutecznego sposobu ustalenia pochodzenia wykrywanego w próbkach sportowców 
klenbuterolu. Pomimo wielu prób (m.in. analizy włosów, czy różnych doświadczeń 
prowadzonych w akredytowanym laboratorium w Salt Lake City) dzisiaj ciągle trudno wykazać 
czy zabroniona substancja pochodzi ze spożywanego pokarmu czy jest efektem świadomego 
dopingu. Jako miejsca najbardziej zagrożone ryzykiem spożycia zanieczyszczonego pokarmu 
wskazuje się Chiny i Meksyk, ale podkreśla się także, że nie ma przyzwolenia na proste 
wytłumaczenia ze strony sportowców co do pochodzenia klenbuterolu. Przedstawiciele WADA 

jednoznacznie zaznaczają, że każdy przypadek wykrycia tej zabronionej substancji będzie 
szczegółowo badany, za przykład podając Canelo Álvareza – meksykańskiego boksera, który 
5 maja br. ma stoczyć w Las Vegas walkę o tytuł championa wagi lekkośredniej z Kazachem, 
Giennadijem Gołowkinem.   
 
Igrzyska w Pjongczangu były bardzo udane dla fińskiej biegaczki Kristy Parmakoski, która 
zdobyła aż trzy medale olimpijskie. Osiągnęła to jednak ze zgodą na zażywanie 
niedozwolonych środków. Według doniesień rosyjskich mediów Finka Parmakoski miała 
zachorować niedługo przed rozpoczęciem igrzysk w Pjongczangu. Poprosiła więc o zgodę na 
skorzystanie z leków, które znajdują się na liście zakazanych substancji. Fińska biegaczka 
dostała zielone światło (tzn. zgodę na wyłączenie terapeutyczne) i wsparta lekami pomknęła 
po trzy medale - dwa brązowe oraz srebrny.  

 
Komisja cyfryzacji, kultury, mediów i sportu brytyjskiego parlamentu przedstawiła raport, który 
stawia w bardzo złym świetle Bradley’a Wigginsa, a także Team Sky - brytyjski zespół, w którym 
jeździł. Informacje zawarte w raporcie są dość szokujące. W 2012 r. kolarze brytyjskiej grupy 
mieli pozwolenie na stosowanie triamcynolonu (kortykosteroidu, który ma leczyć objawy astmy 
i alergii) – oficjalnie – w celach leczniczych. Okazało się jednak, że stosowano go do poprawy 
wyników. "Team Sky nie złamało przepisów, ale znacznie przekroczyło granicę etyczną" - 
czytamy w raporcie. 
 
Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie odrzucił odwołanie 
sztangisty Tomasza Zielińskiego i potwierdził czteroletnią dyskwalifikację, nałożoną na niego po 
pozytywnym wyniku kontroli antydopingowej. W organizmie młodszego z braci Zielińskich (kat. 

94 kg) tuż przed igrzyskami olimpijskimi w Rio de Janeiro wykryto nandrolon.  
 
Przypominamy wszystkim zawodnikom objętym systemem ADAMS, że NOWY KWARTAŁ Q2 2018 
zaczyna się wraz z początkiem kwietnia. Prosimy o uzupełnienie swoich danych pobytowych! 

Informacje dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu 
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