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Najważniejszą informacją grudnia, którą żyły media sportowe na całym świecie była decyzja Trybunału Arbitrażowego
ds. Sportu w Lozannie w sprawie Rosji. W ocenie przedstawicieli Amerykańskiej Agencji Antydopingowej (USADA)
oznacza ona pewne nieuzasadnione ustępstwa wobec tego kraju. Jednak dyrektor POLADA Michał Rynkowski nie ma
wątpliwości, że „mimo złagodzenia głównej sankcji z 4 do 2 lat zakazu uczestnictwa jest to niewątpliwe zwycięstwo
systemu antydopingowego i uczciwych sportowców. Została zastosowana sankcja z katalogu najsurowszych.
Organizacja zatrudniająca 120 osób wygrała z 144 mln państwem. To jest wygrana Dawida z Goliatem”.
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Martina Hingis została usunięta z listy sportowców nominowanych do tytułu „najlepszego szwajcarskiego sportowca
70-lecia”. I choć nikt nie ma wątpliwości, że tenisistka to jedna z największych sportsmenek w tym kraju - była
najmłodszym numerem 1 na świecie WTA, zdobyła 5 tytułów Wielkiego Szlema w grze pojedynczej, 13 w grze
podwójnej i 7 w grze mieszanej – to w regulaminie znajduje się zapis wykluczający sportowców jeśli „w trakcie swojej
kariery zawodowej zostali skazani za doping i ukarani zawieszeniem”. Hingis w 2007 roku uzyskała pozytywny wynik
testu na obecność kokainy i została zawieszona na 2 lata przez Swiss Olympic.

Białorusinka Marina Arzamasova, mistrzyni świata na 800 m (2015), została zawieszona na 4 lata po pozytywnym
wyniku testu na ligandrol - ogłosił Athletics Integrity Unit (AIU). 32-letnia Arzamasova to również złota medalistka
Europy w 2014 roku. Została tymczasowo zawieszona w sierpniu 2019 roku i nie mogła wziąć udziału w Mistrzostwach
Świata w Doha. Jej sankcja wygasa 28 lipca 2023 r.

Kolumbia to największa siła Ameryki Łacińskiej w podnoszeniu ciężarów. Dlatego też miała nadzieje na wysłanie do
Tokio maksymalnej, 8 osobowej drużyny, w której właściwie każdy miałby szanse na medal Igrzysk Olimpijskich.
Tymczasem po zawieszeniu w lutym trójki czołowych przedstawicieli tego sportu: Any Iris Segury - srebrnej medalistki
Igrzysk Panamerykańskich, Yenny Sinisterry - srebrnej medalistki Mistrzostw Świata Juniorów 2019 w wadze 55 kg oraz
Juana Solisa, który ma na koncie tytuł MŚ juniorów w wadze 81 kg ze względu na obecność w próbkach boldenonu
tamtejszej Federacji grozi zawieszenie i całkowity zakaz startu w Japonii oraz wysoka grzywna do 50.000 USD. Ponieważ
jednak boldenon jest chętnie stosowany przez kolumbijskich weterynarzy i przez to dość powszechnie spotykany w
kolumbijskiej wołowinie (z tego tłumaczenia skorzystał tenisista, czołowy specjalista w grze podwójnej Robert Farah)
Kolumbijska Federacja Podnoszenia Ciężarów (CWF) zamierza odwołać się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu
(CAS).

Były kapitan RCN, francuskiego klubu rugby w Nîmes (Federal 1), został zatrzymany za kupowanie i importowanie przez
Internet zakazanych produktów dopingowych (sterydów) między 1 stycznia a 14 października 2018 r.

Amerykańska sztangistka Megan Munsell została zawieszona na cztery lata po naruszeniu przepisów
antydopingowych. Amerykańska Agencja Antydopingowa (USADA) otrzymała informację, że Munsell stosuje
niedozwolone substancje, co skłoniło ją do przetestowania sztangistki 7 marca tego roku. Wynik testu był pozytywny, w
dostarczonej próbce wykryto GW1516 (grupa S.4 na liście substancji i metod zabronionych WADA).
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