
Minister sportu i turystyki Witold Bańka podczas  briefingu prasowego w dniu 27 czerwca 2018 r. 
potwierdził, że podjął decyzję o kandydowaniu na stanowisko przewodniczącego Światowej 
Agencji Antydopingowej. - WADA traci swoją jedność. Chcę zbudować mosty i szukać 
kompromisów. Potrzebny jest szacunek i współpraca, aby wzmocnić system - mówi Bańka 
w rozmowie z agencją AFP. Kadencja obecnego prezesa Craiga Reedie wygasa w maju 2019 
roku. Konkurentem Bańki ma być obecna wiceprezes agencji Linda Hofstad Helleland. Wybór 
nowego szefa WADA odbędzie się w Katowicach podczas Światowej Konferencji 
Antydopingowej w listopadzie przyszłego roku.

Bernard Hinault wezwał uczestników zbliżającego się Tour de France, aby zastrajkowali żądając 
ukarania podejrzanego o doping Chrisa Froome'a. Popularnemu "Borsukowi", pięciokrotnemu 
zwycięzcy francuskiego touru, nie podoba się pobłażliwość Międzynarodowej Unii Kolarskiej 
(UCI) względem Brytyjczyka, czego wyraz dał także w wywiadzie dla dziennika "Ouest France". 
Oświadczył w nim, że kolarze powinni zastrajkować pierwszego dnia Tour de France, 7 lipca 
w Wandei. Wszystko to efekt braku decyzji działającego przy UCI Trybunału Antydopingowego, 
który ciągle bada okoliczności przekroczenia norm salbutamolu u chorego na astmę kolarza 
podczas ubiegłorocznego wyścigu Vuelta a Espana.

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) ostatecznie 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.

Eric Molina został zawieszony na dwa lata za zażywanie niedozwolonej substancji 
(deksametazonu) po walce z Anthonym Joshuą w grudniu 2016 roku. Amerykanin miał walczyć 
z Mariuszem Wachem podczas Narodowej Gali Boksu w Warszawie. Zawieszenie Moliny biegnie 
od 28 października 2017 roku (kiedy został zawieszony tymczasowo) do północy 27 
października 2019. Amerykanin po przegranej walce z Joshuą pokonał jeszcze rodaka Terrella
Jamala Woodsa i przegrał z innym Amerykaninem Dominikiem Breazeale'em. Na razie nie 
wiadomo, dlaczego doszło, szczególnie do tej drugiej potyczki, która odbyła się w listopadzie 
ubiegłego roku, a więc już po tymczasowym zawieszeniu.

Przedstawiciele 17 wiodących krajowych organizacji antydopingowych (NADO) oraz iNADO
(Institute of National Anti-Doping Organisations) spotkali się w Londynie w celu omówienia 
kluczowych zagrożeń dla czystego sportu oraz obszarów ściślejszej współpracy w ramach 
międzynarodowej społeczności antydopingowej. Między innymi podtrzymano stanowisko 
wobec Rosji, która zgodnie z warunkami określonymi przez WADA w mapie drogowej, powinna 
zaakceptować raport McLarena oraz przekazać dane laboratoryjne z zamkniętego 
laboratorium moskiewskiego do Światowej Agencji Antydopingowej.
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