
Ostrzegamy przed stosowaniem preparatu o nazwie Fenix Ground Zero amerykańskiej 

firmy Fenix Supplements. W wyniku przeprowadzonej analizy laboratoryjnej wykryto  

w nim dwie substancje zabronione: higenaminę (niezadeklarowana na etykiecie) oraz 

1,4 dimetylpentyloaminę (zadeklarowana pod nazwą Beta-Phenethylamine). 

Zwracamy się z ponownym apelem do sportowców o nieprzyjmowanie preparatów  

o charakterze stymulującym, „przedstartówek” jak również „spalaczy tłuszczu”. 

 

Trybunał ds. Sportu w Lozannie wezwał władze federacji podnoszenia ciężarów (IWF) 

do wycofania z tegorocznych mistrzostw świata w amerykańskim Anaheim dziewięciu 

reprezentacji - Rosji, Kazachstanu, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, 

Turcji oraz Chin - za udowodnione przypadki stosowania dopingu podczas igrzysk 

olimpijskich w Pekinie (2008) i Londynie (2012). Komitet Wykonawczy IWF zbiera się  

w Bukareszcie, w dniach 30 września - 1 października i będzie musiał podjąć decyzję w 

tej sprawie.   

Władze MKOl rozważają nawet możliwość usunięcia tej dyscypliny z programu Igrzysk 

po roku 2020.  

 

Na niespełna pięć miesięcy przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w 

południowokoreańskim Pjongchang siedemnaście narodowych organizacji anty-

dopingowych (w tym m.in. brytyjska, amerykańska i japońska) zażądało wyłączenia 

reprezentantów Rosji z udziału w tej imprezie. To efekt skandalu dopingowego w Sochi  

i braku sankcji za udowodniony doping ponad 1000 rosyjskich sportowców 

reprezentujących ponad 30 dyscyplin sportowych oraz uwikłanie w ten proceder 

rosyjskich władz politycznych i moskiewskiego laboratorium. 

 

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą listą substancji i metod zabronionych infuzje 

dożylne (wlewy) lub iniekcje o objętości powyżej 50 ml podawane w odstępach 

mniejszych niż 6 godzin są traktowane jako metody zabronione. Należy przy tym 

zastrzec, że nie jest zabronione ich przyjmowanie w uzasadnionych przypadkach w 

trakcie hospitalizacji, zabiegów chirurgicznych lub badań klinicznych. Za zastosowanie 

infuzji (wlewu) lub iniekcji o objętości przekraczającej 50 ml objętości może grozić 

zawodnikowi kara w wysokości 4 lat dyskwalifikacji. Takiej samej karze może podlegać 

osoba należąca do personelu pomocniczego sportowca, która podała zabronioną 

iniekcję lub infuzję. 

 

Wszystkim sportowcom włączonym do Zarejestrowanej Grupy Zawodników 

przypominamy, że zaczyna się kolejny kwartał Q4 2017. To ostatni moment na 

uzupełnienie swoich danych pobytowych systemie ADAMS! 

Informacje dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu 

Wrzesień 2017 


