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Informacje dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu

5 grudnia MKOl podjął decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego na
przyszłoroczne zimowe igrzyska w Pjongczangu. Zdecydowano także, że niektórzy
reprezentanci tego kraju będą mogli startować pod flagą olimpijską. Dodatkowo
dożywotnio wykluczony został były minister sportu Witalij Mutko, a prezes RKO Aleksander
Żukow został zawieszony w prawach członka MKOl.
W odpowiedzi na tę decyzję Sofia Wielika, przewodnicząca Rosyjskiego Komitetu
Olimpijskiego zapewniła, że rosyjscy sportowcy wystartują na igrzyskach olimpijskich w
Pjongczangu pod flagą „Olympic Athlete of Russia”. Ponadto wszyscy rosyjscy sportowcy 25 osób, którzy dotychczas zostali dożywotnio zdyskwalifikowani przez MKOl za doping
podczas igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 roku, odwołali się od tej decyzji do Trybunału
Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie.
Światowa Agencja Antydopingowa [World Anti-Doping Agency (WADA)] zawiesiła swą
akredytację dla rumuńskiego laboratorium w Bukareszcie. Powodem było nie
przestrzeganie standardów określonych w International Standard for Laboratories (ISL). To
kolejne europejskie centrum, które straciło zaufanie WADA. Wcześniej na okres 6 miesięcy
zawieszono akredytację Laboratory of the Agence Française de lutte contre le Dopage
znajdującym się w podparyskim Châtenay-Malabry.
Francuski "Le Monde" i brytyjski "The Guardian", powołując się na wyniki dziennikarskiego
śledztwa, poinformowały, że Chris Froome, który w minionym sezonie zwyciężył w
wyścigach Tour de France oraz w La Vuelta a Espana, miał niekorzystne wyniki analizy po
teście antydopingowym w tym ostatnim wyścigu we wrześniu.
W organizmie Froome'a - wynika z ustaleń dzienników - wykryto podwyższony poziom
salbutamolu (dwukrotnie przekraczający dopuszczalną normę), leku na astmę. Urodzony
w Kenii, ale reprezentujący Wielką Brytanię kolarz od lat choruje na astmę i nie był
specjalnie zapowiadającym się talentem. Jego kariera wystrzeliła nagle w 2011 roku,
kiedy zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Vuelty. Tłumaczył, że nagłe
polepszenie wyników wiąże się ze zwalczeniem choroby pasożytniczej schistosomatozy,
zabierającej mu energię. W kolejnym roku Froome wywalczył brązowy medal igrzysk w
Londynie, po czym w sezonie 2013 pierwszy raz zatriumfował w Tour de France. Dziś to
najlepiej opłacany kolarz na świecie. Jego zarobki w Team Sky to 4 mln funtów rocznie.
Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) obniżył z 500 do 250 tysięcy dolarów
grzywnę nałożoną na Bułgarską Federację Podnoszenia Ciężarów (BWF). W 2015 roku
jedenaścioro zawodników z tego kraju przyłapano na stosowaniu zabronionej substancji stanozololu. Bułgarska federacja zwróciła się do CAS po tym, jak jej sztangiści zostali
wykluczeni z udziału w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro i dodatkowo ukarani
finansowo przez międzynarodową federację (IWF). Po rozpatrzeniu sprawy, trybunał
arbitrażowy zmniejszył grzywnę o połowę. Orzeczenie jest ostateczne.

