Październik 2018
Informacje dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu
Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) opublikowała Listę Substancji i Metod
Zabronionych 2019 (zwaną dalej Listą), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Podsumowanie głównych zmian (summary of major modifications and explanatory notes):
https://www.wadaama.org/sites/default/files/wada_2019_english_summary_of_modifications.pdf?fbclid=IwAR1x8
qXyicCjiIPcZhR8yfXKL6pI-5UAs9rApsSJlzzTncNTKu20mkoAhY4
Program monitorujący 2019 (the 2019 monitoring program):
https://www.wadaama.org/sites/default/files/wada_2019_english_monitoring_program.pdf?fbclid=IwAR1J5RN42L
s6ovMjZlt61aFE0KoQsbFGelRL6VGuL9yNLlToCY9BozMzJDw
Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych spotkali się na nadzwyczajnym
szczycie w Paryżu (27-29.10.2018), aby przedyskutować stan systemu antydopingowego
kierowanego przez WADA oraz omówić coraz pilniejszą potrzebę przywrócenia zaufania do
globalnego regulatora. Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych potwierdzili
zdecydowane zaangażowanie na rzecz Copenhagen Reform Proposals [Propozycji reform
przedstawionych w Kopenhadze].
Były szef kolarskiej grupy Amerykanina Lance'a Armstronga Johan Bruyneel dostał dożywotni
zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji związanych z tą dyscypliną. Decyzję wydał Trybunał
Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS). 54-letni Belg został skazany przez amerykański
trybunał sportowy (AAA) na 10-letnią dyskwalifikację w 2014 roku za stworzenie systemu
dopingowego, dzięki któremu Armstrong siedmiokrotnie wygrał Tour de France. Światowa
Agencja Dopingowa (WADA) uznała tę karę za niewystarczającą i złożyła apelację do CAS.
Oprócz Bruyneela, dożywotni zakaz pełnienia jakiejkolwiek funkcji w kolarstwie dostał także
inny członek teamu US Postal Service (USPS), który w 2005 zmienił nazwę na Discovery Channel
- lekarz Pedro Celaya, natomiast trenerowi Jose Martiemu podwyższono okres dyskwalifikacji
z ośmiu do 15 lat.
Samuel Kalalei to już trzeci kenijski biegacz ukarany w tym roku 4-letnią dyskwalifikacją (po
mistrzu olimpijskim i trzykrotnym mistrzu świata w biegu na 1500m Asabelu Kipropie oraz Jemimie
Sumgong - mistrzyni olimpijskiej w maratonie z Rio de Janeiro), a cztery kolejne sprawy są
w toku. Biegowe CV 23-latka to m.in. zwycięstwo w ubiegłorocznym Maratonie Ateńskim.
Pozytywny wynik jego próbki miał miejsce w kwietniu podczas maratonu w Rotterdamie, gdzie
zajął co prawda siódme miejsce, ale z rekordem życiowym 2:10:44. W półmaratonie biegał
najszybciej w 2015 roku, w Porto – 1:05:38.
W Duke’s Center for Genomic and Computational Biology opracowano metodę pozwalającą
na odkrycie czy sportowiec dokonał transfuzji własnej krwi, co znacząco wzbogaci obserwację
„Paszportu Biologicznego”. Nie wdając się w szczegóły metoda opiera się o ocenę wieku
czerwonych krwinek pozostających w krwioobiegu zawodnika. Warto wspomnieć, że badania
współfinansowały: World Anti-Doping Agency (WADA), the Partnership for Clean Competition,
the National Institutes of Health, the National Science Foundation, the government of Taiwan
and Duke University.

