Styczeń 2018
Informacje dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu

MKOl poinformował, że przed zbliżającymi się zimowymi igrzyskami w Pjongczangu
zostało przeprowadzonych ponad 14 tys. kontroli antydopingowych. Zbadano ponad
6 tys. sportowców z 61 krajów. Między innymi stworzona została specjalna grupa, która
miała na celu monitorowanie i optymalizację testów oraz poddała dodatkowym
badaniom rosyjskich sportowców. W listopadzie i grudniu dwa razy więcej rosyjskich
sportowców zostało przebadanych w porównaniu z przedstawicielami innych krajów.
W opinii dyrektora nauk medycznych MKOl Richarda Budgetta powinno to zapewnić
wszystkim sportowcom równe szanse w walce o medale najbliższych Igrzysk.
Niespodziewana wizyta kontrolerów antydopingowych podczas odbywających się
w Irkucku Halowych Mistrzostw Syberii w lekkiej atletyce doprowadziła do nagłego
wycofania się ze startu w tej imprezie 36 atletów! Jak zapewnia Russian Anti-Doping
Agency (RUSADA) ich nazwiska zostaną ujawnione i przekazane do wiadomości
Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Oczywiście rezygnacja ze startu nie
stanowi jednoznacznego naruszenia przepisów antydopingowych, ale uzasadnione
podejrzenia pozostają… Sankcji wobec „uciekinierów” oraz tych, którzy nagle się
rozchorowali rezygnując z występu domagają się także niektórzy lekkoatleci, jak
choćby Sergey Shubenkov – mistrz świata w biegu na 110 m ppł. z roku 2015.
Francuska tenisistka Alize Cornet została oskarżona o złamanie reguł programu
antydopingowego po tym, jak trzykrotnie nie poddała się testom poza zawodami –
poinformowała Międzynarodowa Federacja Tenisa (ITF). Zarzuty wobec Cornet
postawiono 11 stycznia, tuż przed rozpoczęciem Australian Open, podczas którego
dotarła do trzeciej rundy, przegrywając tam z Elise Mertens. Cornet złamała artykuł
2.4, obejmujący pominięcie testów i brak informacji o miejscu pobytu. W związku z tym
Francuzka nie otrzyma powołania na mecz Pucharu Federacji z Belgią, który
zaplanowano na luty, a jej przesłuchanie będzie miało miejsce w marcu.
22-letni Christian Coleman, który w dorobku ma już dwa srebrne medale mistrzostw
świata wywalczone w ubiegłym roku w Londynie - na 100 m i w sztafecie 4x100 m,
podczas zawodów uniwersyteckich w Clemson (Południowa Karolina) pokonał 60 m
w czasie 6, 37 s. - lepszym o 0,02 od rekordu świata należącego od 20 lat do jego
rodaka Maurice'a Greene'a. Rezultat nie zostanie jednak zgłoszony do ratyfikacji
bowiem na zawodach uniwersyteckich praktycznie nigdy nie ma kontroli dopingowej.
Poza tym w konkurencjach sprinterskich nie zapewniono, wymaganego przez IAAF,
akredytowanego tzw. systemu informacji startowej (elektronicznej aparatury
falstartowej). Co ciekawe po finałowym biegu Coleman ruszył samochodem
w kierunku Atlanty, a przedstawiciel USADA wyjechał mu naprzeciw i gdzieś pomiędzy
Clemson i Atlantą pobrano stosowną próbkę. Jednak przepisy IAAF wymagają
dokonania tej procedury bezpośrednio po zawodach, w miejscu ich rozgrywania.

