Styczeń-Luty 2018
Informacje dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu
Oczywiście najważniejszą dla nas wiadomością na początku tego roku była nominacja
Komitetu Rady Europy ds. WADA (CAHAMA), odpowiedzialnego za sprawy antydopingowe,
dla ministra sportu i turystyki Witolda Bańki na kandydata na stanowisko szefa Światowej
Agencji Antydopingowej! Polak pokonał swych kontrkandydatów już w pierwszej turze
wyborów, co potwierdza, że jego koncepcje i program znajdują szerokie poparcie wśród
przedstawicieli wielu krajów, a działalność Polskiej Agencji Antydopingowej jest w Europie
bardzo dobrze postrzegana. Nasz Minister otrzymał 28 głosów, flamandzki minister sportu
Philippe Muyters 5 głosów, a norweska minister do spraw dzieci i równości Linda Hofstad
Helleland 16 głosów.
15 lutego 2019 r. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie oddalił odwołanie zawodnika
Adriana Zielińskiego od postanowienia Panelu Dyscyplinarnego II Instancji przy POLADA
w sprawie naruszenia przepisów antydopingowych. Oznacza to, iż kara w wysokości 4 lat
dyskwalifikacji nałożona przez Panel Dyscyplinarny przy POLADA pozostaje w mocy. Ponadto
sąd arbitrażowy zdecydował o konieczności zapłaty 2 tys. franków szwajcarskich przez Adriana
Zielińskiego na rzecz POLADA tytułem kosztów poniesionych w związku z postępowaniem. Jest
to jedno z najważniejszych orzeczeń Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, które
zapadło w sprawie polskich sportowców. Przypominamy, że Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu
utrzymał również karę 4 lat dyskwalifikacji nałożoną na zawodnika Tomasza Zielińskiego przez
Międzynarodową Federacje Podnoszenia Ciężarów (IWF).
Wprawdzie Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF) w sprawach
dopingowych robi stałe postępy, ale miejsce tej dyscypliny w programie igrzysk w Paryżu w
2024 roku pozostaje warunkowe – podkreślają przedstawiciele MKOl. Ciężarowcy już stracili 64
miejsca (w Tokio wystąpi 196 zawodniczek i zawodników) i jeden komplet medali –
zaplanowano siedem konkurencji męskich i tyle samo kobiecych. IWF zdecydowała, że w
przypadku stwierdzenia 10–19 przypadków dopingu od czasu igrzysk w Pekinie (2008) kraj
będzie reprezentować czworo, a w razie 20 lub więcej wyników pozytywnych – tylko dwoje
uczestników. W pierwszej grupie znajdują się Albania, Bułgaria, Indie, Iran, Mołdawia, Rumunia,
Turcja, Ukraina i Uzbekistan, być może dołączy Tajlandia (tymczasem w Pattai planowane są
tegoroczne mistrzostwa świata). W celi dla ciężkich przestępców siedzą już Armenia,
Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan i Rosja. Podczas 18-miesięcznego okresu przed igrzyskami w
Tokio – czyli od 1 listopada 2018 – każdy z potencjalnych olimpijczyków musi wziąć udział w
minimum sześciu zawodach, co ma zapewnić okazje do przeprowadzenia kontroli.
Sprawa Caster Semenyi wraca na wokandę. W tym tygodniu przed Trybunałem Arbitrażowym
ds. Sportu w Lozannie (CAS) odbędzie się pięciodniowe przesłuchanie, które musi rozstrzygnąć
czy zawodniczka chcąc dalej rywalizować z kobietami będzie musiała przyjmować leki
obniżające poziom testosteronu.
Wszystkich zainteresowanych regularnym otrzymywaniem informacji na temat dopingu w
sporcie raz jeszcze zapraszam do polubienia naszego profilu facebook’owego https://www.facebook.com/gramczysto/

