Listopad 2017

Informacje dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu

Komisja Dyscyplinarna MKOl, na której czele stoi Denis Oswald podjęła decyzję
o dyskwalifikacji dużej grupy rosyjskich sportowców za złamanie przepisów dopingowych
podczas Igrzysk w Sochi. Jako pierwsi poinformowani o tym zostali: Alexander Legkov
(złoty medalista na 50 km i srebrny w sztafecie 4x10 km) i Evgeniy Belov, następnie Maksim
Wylegżanin (drugi w biegu na 50 km techniką dowolną i w sprincie drużynowym w parze
z Nikitą Kriukowem), Aleksiej Pietuchow, Jewgienia Szapowałowa i Julia Iwanowa.
W kolejnej grupie znalazła się czwórka skeletonistów: Aleksandr Trietiakow (złoty w Soczi),
Jelena Nikitina (brązowa medalistka) oraz Maria Orłowa i Olga Potylicyna. Po nich
dyskwalifikacje dotknęły: podwójnego złotego medalisty igrzysk bobsleisty Aleksandra
Zubkowa i jego koleżanki Olgi Stułniewej oraz łyżwiarzy szybkich: zdobywczyni srebrnego
medalu w Soczi na 500 m Olgi Fatkuliny oraz Aleksandra Rumiancewa. Wreszcie
w ostatniej ogłoszonej dotychczas grupie znalazło się pięciu sportowców: Siergiej
Czudinow (skeleton), Alieksiej Niegodajło i Dmitrij Trunienkow (bobsleje), Jana Romanowa
i Olga Wiełuchina (biathlon). Tylko pierwszy z nich nie stanął na olimpijskim podium.
Wiłuchina i Romanowa to połowa srebrnej sztafety kobiecej. Pierwsza z nich dodatkowo
wywalczyła drugie miejsce w biegu sprinterskim. Wszyscy wymienieni sportowcy zostali
pozbawieni nagród wywalczonych podczas ostatnich zimowych igrzysk oraz dożywotnio
wykluczeni z udziału w igrzyskach.
Mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro w biegu maratońskim Kenijka Jemima Sumgong
została zdyskwalifikowana na cztery lata. W jej organizmie wykryto erytropoetynę (EPO).
Badanie przeprowadzono w lutym w jej kraju podczas treningu, a kara będzie
obowiązywać od 3 kwietnia - poinformowała Kenijska Agencja Antydopingowa.
Sumgong to pierwsza Kenijka, która wywalczyła olimpijskie złoto na dystansie 42 km 195 m.
Warto przypomnieć, że w październiku minionego roku na cztery lata za stosowanie EPO
została zdyskwalifikowana kenijska gwiazda maratonów Rita Jeptoo, partnerka
treningowa... Sumgong.

Dwukrotny mistrz świata w podnoszeniu ciężarów Rosjanin Rusłan Ałbiegow (kat. +105 kg)
został tymczasowo zawieszony w związku z podejrzeniem złamania przepisów
antydopingowych - poinformowała międzynarodowa federacja tego sportu (IWF).
Ałbiegow jest także brązowym medalistą igrzysk olimpijskich w Londynie (2012)
i jedynym reprezentantem Rosji, który nie został zdyskwalifikowany w tych zawodach.
Uwaga na preparaty lecznicze zawierające kodeinę np. Solpadeinę. Kodeina po jej
zastosowaniu metabolizuje do substancji zabronionej, jaką jest morfina - grupa S.7 listy
substancji i metod zabronionych, co może prowadzić do uzyskania pozytywnego wyniku
badań antydopingowych. Bezwzględnie prosimy o nieprzyjmowanie jakichkolwiek leków
zawierających kodeinę w okresie 7 dni przed zawodami jak również w czasie zawodów!

