Sierpień 2018
Informacje dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu
Co prawda sprawa Christophera Froome’a została rozmydlona w zawiłościach prawnofarmakologicznych procedur, ale uczestniczący w najważniejszych wyścigach kolarz trafia na
zdecydowany ostracyzm przede wszystkim dlatego, że jego pracodawca, brytyjska grupa Sky,
była w pierwszym szeregu tych, którzy obiecywali zwycięstwa bez dopingu, mało tego – nawet
bez cienia podejrzeń o doping. A potem okazało się, że wielki gwiazdor grupy sir Bradley
Wiggins wcale nie jest poza podejrzeniem, a teraz kłopoty ma inny jej gwiazdor. Dlatego jadąc
w Tour de France Froome nie mógł liczyć na podziw. Co więcej mieliśmy już pierwsze
konsekwencje tego, że jest on nieproszonym gościem – policja zatrzymała człowieka, który
chciał go uderzyć w trakcie jazdy w Alpach. I choć to czyn karygodny to doskonale ilustruje ile
można stracić będąc podejrzanym o doping.
Były gracz Jastrzębskiego Węgla, Matteo Martino, został zawieszony za stosowanie dopingu.
U Włocha wykryto trzy zabronione specyfiki - Epitrenbolon, Norandrosterone
i Noretiocolanolone, których zadaniem było wywołanie wzrostu poziomu testosteronu.
Zawodnika poddano kontroli na okoliczność obecności niedozwolonych substancji w
organizmie podczas turnieju siatkówki plażowej, który rozgrywany był w Mediolanie (8 lipca
2018 roku). W siatkówce halowej Martino gra na pozycji przyjmującego. Występował
w znanych klubach – m.in. Casie Modena, Cucine Lube Banca czy Jastrzębskim Węglu.

Athletic Intergity Unit (AIU), powołany do życia w kwietniu 2017 r. specjalny organ kontroli
Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), uznał, że czas na
bardziej śmiałe i przejrzyste informowanie o swych operacjach i przebiegu spraw. AIU zajmuje
się przede wszystkim dopingiem, ale także korupcją i innymi bolączkami, które przez lata
niszczyły reputację lekkoatletyki. Władze AIU po konsultacjach prawnych w kwestii ochrony
danych osobowych uznały, że mogą zacząć publikować szczegółowe informacje na temat
badanych przypadków, wcześniej je ujawniać i sygnalizować postępy w pięciu kluczowych
fazach: wykrycia i tymczasowego zawieszenia, rozpraw w pierwszej instancji, decyzji
w pierwszej instancji, odwołań od decyzji pierwszej instancji oraz końcowych decyzji
odwoławczych – podejmowanych przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS).
Fabian Puerta został przyłapany na dopingu. To tegoroczny mistrz świata w kolarstwie torowym.
W jego organizmie wykryto steryd anaboliczny boldenon. Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI)
już zdecydowała się tymczasowo zawiesić kolarza. Kontrola antydopingowa została
przeprowadzona w czerwcu podczas mistrzostw kraju w Cali w Kolumbii. 1 marca tego roku
Puerta został mistrzem świata w keirinie w holenderskim Apeldoorn. Rok wcześniej sięgnął po
srebrny medal (także w 2014 roku został wicemistrzem świata).
Kenijczyk Kipyegon Bett, brązowy medalista ubiegłorocznych mistrzostw świata w Londynie w
biegu na 800 m, został tymczasowo zawieszony za unikanie bądź odmowę poddania się
badaniom antydopingowym. O zawieszeniu zawodnika poinformował na Twitterze niezależny
organ do zwalczania dopingu - Athletics Integrity Unit (o którym wyżej). Warto przypomnieć, że
w ubiegłym miesiącu z tych samych powodów co Bett zawieszeni zostali inni kenijscy biegacze
- maratończycy Samuel Kalalei i Lucy Kabuu. Z kolei mistrz olimpijski i trzykrotny mistrz świata na
1500 m Asbel Kiprop odbywa karę po tym, jak w jego organizmie wykryto niedozwoloną
substancję EPO.

