Wrzesień 2018
Informacje dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu
Częściowe przyznanie, iż ze strony pracowników rosyjskich organizacji sportowych, w tym
samego ministerstwa, doszło do naruszeń norm antydopingowych podpisane przez obecnego
ministra sportu Rosji Pawła Kołobkowa sprawiło, że pomimo negatywnego stanowiska wielu
krajów (Australii, Austrii, Kanady, Finlandii, Niemiec, Irlandii, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii,
Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii i USA) zdecydowaną większością głosów Komitet Wykonawczy
Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) zdecydował o odwieszeniu Rosyjskiej Agencji
Antydopingowej (RUSADA). Szef WADA sir Craig Reedie zastrzegł jednak, że odbywa się to pod
warunkiem spełnienia rygorystycznych warunków (...) i trzymania się ustaleń. RUSADA otrzymała
termin, przed upływem którego WADA musi otrzymać pełen dostęp do moskiewskiego
laboratorium, jego zasobów, danych i próbek. W innym wypadku grozi jej kolejne zawieszenie.
Włoski dietetyk Guido Porcellini został skazany na 30 lat dyskwalifikacji przez Włoską Agencję
Antydopingową. Pod jego „opieką” pozostawali między innymi pływacy: Filippo Magnini (36
lat) i Michele Santucci (29 lat). Pierwszy – dwukrotny mistrz świata (100 m stylem dowolnym) i
trzykrotny mistrz Europy w wieku 34 lat (!), przez kilka lat pozostający w bliskich relacjach z
największą gwiazdą włoskiego pływania - Federicą Pellegrini, może zostać zdyskwalifikowany
na 8 lat, drugi – także medalista mistrzostw świata i Europy także zapewne może się spodziewać
srogiej kary. W ogóle nie jest to dobry czas dla włoskiego pływania. 26-letni Marco Bolzan
specjalizujący się w stylu dowolnym został zdyskwalifikowany na 6 miesięcy za stosowanie
stymulantu - tuaminoheptany.
Choć wydaje się to niemal niewytłumaczalne kolejny znany sportowiec – pomocnik m.in.
Arsenalu i Manchesteru City, Samir Nasri jest ofiarą stosowania zabronionych infuzji dożylnych.
Komisja etyki i dyscypliny UEFA zdecydowała bowiem o wydłużeniu jego dyskwalifikacji z
sześciu do osiemnastu miesięcy na podstawie ujawnionych zdjęć wykonanych w jego pokoju
hotelowym po zastosowaniu tej zabronionej metody. W związku z tym zawodnik dopiero w
listopadzie będzie mógł wznowić treningi.

David Benavidez (20-0, 17 KO) we wrześniu 2017 roku został mistrzem świata WBC w kategorii
superśredniej po zwycięstwie na punkty nad Ronaldem Gavrilem. Na początku tego roku odbył
się rewanż i ponownie górą okazał się 21-latek, który utrzymał pas w swoim posiadaniu. 21-latek
jest obecnie najmłodszym mistrzem świata spośród wszystkich federacji, ale teraz może zostać
zdyskwalifikowany! Okazuje się, że podczas przeprowadzonej w sierpniu wyrywkowej kontroli
antydopingowej w jego organizmie wykryto kokainę.
Pathologists Lancet Kenya (Laboratory) w Nairobi jest pierwszym na terenie Afryki laboratorium,
które otrzymało akredytację World Anti-Doping Agency (WADA). W Kenii prowadzona będzie
analiza krwi, także pod kątem Paszportu Biologicznego Zawodnika. Powstanie laboratorium to
zasługa projektu Athletics Integrity Unit (AIU) wspieranego przez International Athletics
Foundation (IAF) i Lancet Group East Africa.

