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polskich związków sportowych.
Szef Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA) Jurij Ganus został zdymisjonowany - poinformowały tamtejsze
Komitety: Olimpijski i Paraolimpijski. W czasie jego kadencji miało w tej organizacji dojść do malwersacji
finansowych, ale działacz zaprzecza tym zarzutom. Ganus zajmował to stanowisko od sierpnia 2017 roku.
Wówczas zatrudnienie nowego szefa antydopingu było jednym z warunków odwieszenia RUSADA w prawach
członkowskich Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Zaniepokojenie tą sytuacją wyraził w specjalnym
oświadczeniu m.in. dyrektor generalny Instytutu Narodowych Organizacji Antydopingowych (iNADO), Jorge
Leyvy podkreślając że, „skuteczność ruchu antydopingowego zależy od zdolności organizacji antydopingowych
do zachowania pełnej niezależności bez ingerencji w sport”. Uznał, że „wyraźnym konfliktem interesów jest
sytuacja, w której organizacje sportowe mogą bez sprzeciwu usunąć szefa krajowej agencji antydopingowej”.
Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), poinformowało o rozpoczęciu dochodzenia w sprawie Remco
Evenepoela. Evenepoel doznał złamania miednicy po upadku z mostu podczas Il Lombardia na początku tego
miesiąca. Nagranie wideo po katastrofie pokazało, że dyrektor sportowy Deceuninck-QuickStep, Davide Bramati
przed umieszczeniem sportowca na noszach wyjął przedmiot z kieszeni kolarza twierdząc, że była to mała
butelka zawierającą produkty odżywcze. Prezes Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) David Lappartient w
wywiadzie dla belgijskiej gazety Het Nieuwsblad powiedział, że jako organ zarządzający zwrócił się do CADF
o zbadanie incydentu.
Jak informuje amerykańska agencja "The Associated Press" Johann Lienhart został zdyskwalifikowany na 10 lat
za dostarczanie synowi substancji poprawiających wydajność. Florian Lienhart jest zawodowym triathlonistą,
który za swoje czyny został ukarany już wcześniej. Austriacki Komitet Antydopingowy wyjawił, że 60-latek w
okresie od grudnia 2018 r. do marca 2019 r. dostarczał synowi EPO, genotropinę i testosteron. Lienhart miał
także "zachęcać, instruować i wspierać" triathlonistę w kwestii dopingu. Florian Lienhart to dwukrotny mistrz
Austrii w triathlonie. Na stosowaniu niedozwolonych substancji został przyłapany w 2019 roku. Początkowo
został zawieszony, a w lutym bieżącego roku zdyskwalifikowany na 4 lata. Jego ojciec był jednym z czołowych
austriackich kolarzy w latach 80-tych. Uczestniczył w trzech igrzyskach olimpijskich - w Moskwie w 1980 r.,
Los Angeles w 1984 r. i Seulu w 1988 roku. Największymi sukcesami 60-latka jest mistrzostwo Austrii zdobyte
w 1983 r., a także brązowy medal mistrzostw świata w jeździe na czas, które wraz z resztą drużyny zdobył cztery
lata później.
Austriacki kolarz Georg Preidler zamieszany w wielką aferę dopingową wykrytą w wyniku "Operacji Aderlass"
został uznany przez sąd winnym oszustwa. Wyrok przewiduje karę 12 miesięcy więzienia w zawieszeniu i karę
grzywny (2880 euro). Zawodnik poszedł na współpracę z prokuraturą i tylko dlatego nie trafił do więzienia.
Opowiadał, że poddawany był dopingowi krwi, który poprawiał wydolność organizmu, za co już wcześniej został
ukarany 4-letnią dyskwalifikacją.
Dwukrotna mistrzyni Europy w biegu na 800 metrów Ukrainka Natalia Krol, bardziej znana z poprzedniego
nazwiska Pryszczepa, została zawieszona na 20 miesięcy za stosowanie hydrochlorotiazydu - środka, który
używany jest, by ukryć ślady zabronionych substancji w organizmie. Próbkę od zawodniczki pobrano w styczniu,
a jak się później okazało, dała ona pozytywny wynik. W lutym została ona tymczasowo zawieszona, ale teraz
ukarano ją zakazem startów do 15 września 2021 roku. W związku z tym, biegaczka nie pojawi się na najbliższych
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

