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Informacje dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu

Środowisko pływackie bardzo uważnie śledzi postępy w dochodzeniu dotyczącym Sun
Yanga. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) ogłosił właśnie, że przesłuchanie
chińskiego pływaka będzie miało charakter publiczny. Dopiero po raz drugi w historii CAS
zdecydował się na taki krok. Sun Yang jest oskarżony przez Światową Agencję
Antydopingową (WADA) o unikanie kontroli antydopingowych. Do tej pory w taki sposób
przesłuchiwana była jedynie irlandzka pływaczka, Michelle Smith w 1999 roku.
Przesłuchanie prawdopodobnie odbędzie się w listopadzie. Chińczyk w przeszłości został
przyłapany na stosowaniu dopingu. W 2014 roku zawieszono go na trzy miesiące. To
jednak nie wszystko, bo Yang w aferę dopingową był zamieszany także w ubiegłym roku.
Wówczas chodziło jednak nie o pozytywny wynik testu, tylko o przerwany przez ekipę Sun
Yanga test. Kontrolerzy pojawili się w jego domu, pobrali krew, ale pływak zarzucił im
niedopełnienie formalności i nie zgodził się na podpisanie protokołu kontroli, a ktoś z jego
sztabu rozbił pobraną już próbkę. Ostatecznie, po sporym zamieszaniu, FINA uniewinniła
27-latka. Oprotestowała to jednak WADA, która odwołała się do Trybunału
Arbitrażowego do spraw Sportu. Jeżeli CAS oceni, że Chińczyk ponownie złamał przepisy
antydopingowe, będzie mu grozić nawet dożywotnie zawieszenie.
11-krotna mistrzyni świata w kajakarstwie Laurence Vincent-Lapointe została tymczasowo
zawieszona w wyniku wykrycia u niej niedozwolonych substancji dopingujących.
Kanadyjka liczyła na udany start w MŚ na Węgrzech (od 21 sierpnia) i wymarzoną
kwalifikację do igrzysk olimpijskich, tymczasem w zawodach tych nie wystartuje.
Siatkarka Fangxu Yang, która wraz z reprezentacją Chin zdobyła złoty medal olimpijski w
Rio de Janeiro, nie wystąpi w przyszłorocznych igrzyskach w Tokio. 24-letnia zawodniczka
została zdyskwalifikowana na cztery lata za doping. W badaniu wykonanym poza
zawodami 11 sierpnia ubiegłego roku wykryto EPO.
Były mistrz świata wagi ciężkiej w boksie, Amerykanin Mike Tyson przyznał się do
fałszowania prób dopingowych. W wywiadzie dla ESPN Tyson oświadczył, że na użytek
testów oddawał mocz żony, a następnie także dzieci. Były bokser w swojej książce
„Undisputed Truth” („Bezdyskusyjna prawda”) pisał już, że musiał uciekać się do kłamstw w
czasie testów na doping, bo stale zażywał narkotyki. Jak powiedział, wykorzystywał też
sztucznego penisa, wstępnie wypełnionego cudzym moczem.
Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) w porozumieniu z Międzynarodowym
Komitetem Olimpijskim (MKOl) udostępniła zbiór zasad dotyczących walki z dopingiem,
które będą obowiązywać podczas trzydziestej drugiej letniej olimpiady w Tokio. Więcej o
tym na stronie: https://prawosportowe.pl/a/zasady-antydopingowetokyo2020?fbclid=IwAR3VYNY6veF7CpVQ5Dsk1-8ojRCfK1PR07sh_fYbH2MlX3fO_HBN-6U8FEs

