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Informacje dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu

Obradujący w Bukareszcie Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji
Podnoszenia Ciężarów (IWF) zdecydował o zdyskwalifikowaniu na rok dziewięciu
federacji - Rosji, Kazachstanu, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, Turcji
oraz Chin. Oznacza to, że zawodnicy tych państw nie wystąpią m.in. w mistrzostwach
świata, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia w Anaheim (USA).
Światowa Agencja Antydopingowa opublikowała listę zabronionych substancji i
metod, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Wkrótce na naszej stronie
(https://www.antydoping.pl/) pojawi się wersja w języku polskim. Poniżej zamieszczamy
link do wersji oryginalnej. https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-09/wadapublishes-2018-list-of-prohibited-substances-and-methods
"Babcia jest już w domu" – takie hasło miało docierać do chińskich sportowców w
latach 80-tych i 90-tych i oznaczać, że są już wypłukani z dopingu i mogą jechać na
międzynarodowe zawody bez ryzyka wpadki. Kontrole antydopingowe w Chinach
robiono im tylko w tym celu: nie po to, żeby złapać nieuczciwych i zdyskwalifikować,
tylko żeby sprawdzić, kto jeszcze ma ślady dopingu i nie można go na razie wysyłać
zagranicę. Zresztą, jak można było uznać dopingujących się za nieuczciwych,
skoro władze państwowe uważały szprycowanie się za patriotyczny obowiązek. Takie
rewelacje ujawniła niemieckiej telewizji ARD Xue Yinxian, 79-letnia była lekarka
chińskich sportowców (została odsunięta od pracy z reprezentacjami, po tym jak
odmówiła podania dopingu Li Ningowi przed igrzyskami olimpijskimi w Seulu w 1988),
która uważa że wszystkie międzynarodowe medale Chin z dawnych czasów trzeba by
zabrać.
Komitet Wykonawczy MKOl podczas posiedzenia w dniach 5-7 grudnia ma podjąć
ostateczną decyzję dotyczącą udziału reprezentacji Rosji w igrzyskach w
Pjongczangu. Trwają jeszcze prace dwóch komisji śledczych, m.in. ponownie są
badane wszystkie próbki pobrane od Rosjan na igrzyskach w Soczi w 2014 roku i do
końca listopada przesłuchać wszystkich rosyjskich sportowców, którzy zakwalifikowali
się do igrzysk w Pjongczangu (9-25 lutego).
Nowy prezydent Międzynarodowej Unii Kolarskiej, Francuz David Lappartient wśród
swoich priorytetów wymienia m.in. walkę z dopingiem mechanicznym i środkami
niezakazanymi przez Światową Agencję Antydopingową: tramadolem i
kortykosteroidami.
Lappartient, wybrany na funkcję sternika światowego kolarstwa w drugiej połowie
września liczy, że od 2019 roku uda się wprowadzić przepis, który nałoży obowiązkową
dwutygodniową "przerwę zdrowotną" na zawodników korzystających z tych substancji.

