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Důrazné varování ruským lyžařům

Mezinárodní lyžařská federace
(FIS) varovala Rusko před možným vyloučením jeho lyžařského
týmu z domácích zimních olympijských her 2014 a požádala ho
proto o okamžité vyčištění sportu od dopingu.

ce. Nejtvrdším trestem by mohlo
být zastavení členství ve FIS až na
čtyři roky, což by vedlo například
k neúčasti ruských lyžařů na soutěžích FIS (tedy i ZOH) a zákazu
konání závodů Světového poháru na území Ruska.

FIS také Ruské lyžařské asociaci
udělila pokutu ve výši 156 000
amerických dolarů a nařídila
propustit ruské trenéry, jejichž
svěřenci měli opakovaně problém s dopingem. Také jim důToto rozhodnutí je razně doporučila zaměstnat nové
platné od 26. květ- vedení a trenéry, kteří nebyli v
na 2010. Laboratoř minulosti zapleteni do dopingu.

Ke čtyřletému vyloučení FIS přistupuje, dojde-li ve 12ti měsících
k nejméně osmi porušením antidopingových pravidel sportovci
a nedobré spolupráci s národní
asociací. Ruských lyžařů prý
mělo v poslední době problém s
dopingem „velké množství“ a domácí asociace nedostatečně dodržovala antidopingová pravidla.

WADA suspendovala
akreditaci antidopingové laboratoře v malajském městě Penang
pro testování vzorků
kvůli
neprovádění
analýz dle Mezinárodního standardu
pro laboratoře a příslušných technických
dokumentů.

se může do 21 dní
proti rozhodnutí odvolat u Sportovního
arbitrážního soudu.
WADA je zodpovědná za udělování
akreditací antidopingovým laboratořím
a zajišťování nejvyšší
možné kvality testování.

Nový start pomůže „vybudovat
nový tým pro Soči 2014, který
bude odmítat doping,“ napsala
FIS ve svém prohlášení. Zároveň
ruským funkcionářům dala čas
do 1. listopadu, aby zlepšili svůj
antidopingový program, jinak
prý budou následovat další sank-

Dvouletý trest pro Valverdeho

Dvouletý trest zákazu startu
Tuniský Telecom dostal španělský cyklista Alejandro Valverde za účast v dozbrojí proti dopingu pingovém skandálu známém
jako Operace Puerto. MezináTuniský
telefonní rodní arbitrážní soud mu uděoperátor Tunisie Te- lil trest retroaktivně začínající
lecom se připojil k prvním lednem 2010, čímž mu
tamní Národní Anti- umožnil ponechat si vítězství z
dopingové Agentuře Vuelty 2009. Diskvalifován je
(NADA), aby ji po- však ze všech letošních závodů
mohl zajistit kampaň včetně vítězné Tour de Romanvolající po oprav- die, vrátit pak musí všechny
dových hodnotách prize money.
sportu a ukazující
nebezpečí dopingu.
Pro úspěch kampaně
operátor poskytl materiální a logistickou
podporu.

Rusové si prý varování vzali k srdci a okamžitě se pustili do práce.
Odvolali již například kouče potrestané běžkyně na lyžích Julie
Čepalovové Anatolije Čepalova.
Uskutečnit by však mělo vyhazovů mnohem více...

Valverde nebyl nikdy testován
pozitivně, ale s dalšími čtyřmi
desítkami sportovců se zapletl
s pomocí madridského doktora
Fuentese do krevního dopingu.

Spojitost Valverdeho s aférou
byla prokázána na základě shody jeho DNA s krví vzorku č. 18
nalezeného u Fuentese. Valverde hodlá verdikt napadnout u
dalších soudních instancí.
Valverde se stal prvním Španělem potrestaným za Operaci
Puerta. Již dříve za zapletení do
tohoto případu zaplatil například Němec Jan Ullrich nebo
Ital Ivan Basso.
Verdikt padl paradoxně jen několik hodin poté, co se Valverde
dostal na první místo světového
žebříčku. Z nějž byl okamžitě
vyjmut a na první místo se tak
vyšvihl Australan Evans.
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Ve zkratce
• Jamajský vicemistr světa
na 200 metrů z roku 2001
Christopher Williams byl
potrestán dvouletým zákazem sportovní činnosti
za pozitivní test na amfetamin z července 2009.
Williams prohlásil, že
si vzal prášky na spaní a
použil inhalátor na cestě
na závody a vše uvedl do
protokolu o dopingové
kontrole. Zároveň vyjádřil nespokojenost s výší
trestu, neboť se nejednalo
o steroidy nebo jim podobnou látku. „Mám za
sebou desetiletou kariéru
a kdybych používal doping, moje klouby by již
byly slabé a svaly by mi
zmizely... jako u spousty
jiných atletů.“
Williams je již sedmým
Jamajčanem s pozitivním
testem na poslední rok.

Johnson odkryje podrobnosti
Nejznámější dopingový hříšník
světa Ben Johnson prozradí v
září pozadí svého dopingového
případu z roku 1988 v chystané
autobiografické knížce From
Seul to Soul. V ní chce zároveň
očistit svou reputaci.
„Stárnu a tak nastal čas, abych
světu sdělil, co se opravdu stalo,“ řekl sprinter, který na OH
1988 přišel o zlato ze stovky i
o světový rekord. Nadále tvrdí,
že v Soulu neměl být chycen,
protože steroidy nepoužíval 26
dní před soutěží. Myslí si, že
mu někdo kontaminoval pití a
s dotyčným člověk se prý už i
setkal.

který se nechvalně proslavil
za dopingové éry Východního
Německa.
Johnson pod přísahou přiznal,
že v průběhu své sportovní
kariéry používal steroidy. Vše
vyústilo v roce 1993 do doživotního zákazu činnosti poté,
co byl opět pozitivně testován.
„Co mi steroidy daly? Neběhal jsem díky nim rychleji.
Ale dovolily mi více trénovat
a rychleji regenerovat. A nebyl jsem jediný, kdo je bral, to
dělali všichni,“ řekl. Šest z osmi
běžců památného finále OH
1988 bylo opravdu spojováno
s dopingem, včetně pozdějšího
vítěze Carla Lewise z USA.

„Stanozolol nebyl součástí
mého dopingového režimu,“ Přesto to jeho reputaci nepozmínil látku, na níž měl pozi- může. Nebyl sice jediným podtivní test. Bral prý Furazobol, vádějícím, ale stále podváděl!

• Basketbalista Orien Green byl potrestán dvouletým
zákazem na základě vyšetřování, které odhalilo, že
plánoval obejít dopingovou kontrolu poskytnutím
moči jiného sportovce.
Obránce Green byl draftován klubem Boston
Celtics v roce 2005 a v
NBA odehrál tři sezóny.
Trest mu platí retroaktivně od 12. března 2009.
Potrestán byl na šest
měsíců za zapletení do
případu i Teddy Gipson,
který s Greenem hrál v
sezóně 2008/ 2009 holandskou ligu za Eclips Jet
MyGuide Amsterdam.

Kanaďan Ben Johnson a jeho „vítězný“ finiš na
olympijských hrách v Soulu 1988
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Tenista Odesnik dostal dvouletý trest

Americký tenista Wayne Odesnik byl potrestán dvouletým
zákazem činnosti za dovoz lidského růstového hormonu do
Austrálie. Přestože Odesnik odmítl, že by hGH sám používal, a
nikdy nebyl testován pozitivně
na jakoukoliv zakázanou látku,
Mezinárodní tenisová federace
(ITF) ho potrestala za porušení
pravidla o držení zakázané látky
bez lékařského předpisu nebo
důvodu k jeho používání.

Odesnik, jehož nejlepší umístění v kariéře bylo 77. místo
na žebříčku ATP, byl v březnu
potrestán pokutou 7 000 amerických dolarů. Poté souhlasil s
dobrovolným pozastavením činnosti. Jeho trest bude trvat do 28.
prosince 2011.

Ve zkratce
• Dva kazašští amatérští
cyklisté byli ve Francii zadrženi policií za „ pašování a používání dopingu“,
když byli na cestě za jejich
týmem Charvieu Chavagneux IC. Přestupek
se zjistil při prohledání
jejich zavazadel v Audelange, držení blíže nespecifikovaných produktů je
ve Francii ilegální. Oba
jezdci byli po výslechu
propuštěni. Jména jezdců nebyla oznámena, ale
jedná se o 26ti letého bývalého člena stáje Astana
a o rok mladšího méně
zkušeného cyklistu, který jezdil za kontinentální
tým Capec.

Zajímavé je, že Odesnika trénuje bývalý hráč top ten Guilermo Caňas z Argentiny, který
si v letech 2005 a 2006 odpykal
patnáctiměsíční trest za pozitvní
Odesnik přiznal, že doping za- dopingový test a čelil opakovnékoupil k vyléčení opakovaného mu podezření z podvádění.
zranění a chtěl požádat o terapeutickou vyjímku. Podle ITF Tenis se tak opět potýká s daltak ale nikdy neučinil. Druhého ším dopingovým případem, kteledna byl zadržen celníky po pří- rých v poslední době proběhla
letu do Austrálie před Brisbane již slušná řádka. A mohou přibýt
International. V jeho taškách na- další – jen v průběhu jednoho
lezli osm ambulí, z nichž každá Grandslamu provede ITF 200
obsahovala 6 miligramů zakáza- testů, bohužel z důvodu financí
• Rafa Muńoz, světový rené látky.
ne na lidský růstový hormon.
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