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Ponad 10 milionów dolarów nie zostało uwzględnione w dokumentach finansowych Międzynarodowej Federacji 
Podnoszenia Ciężarów (IWF), 40 pozytywnych wyników antydopingowych zostało ukrytych, a kupowanie głosów 
było powszechne na dwóch ostatnich kongresach wyborczych. To kluczowe wyniki niezależnego dochodzenia 
w sprawie korupcji w podnoszeniu ciężarów, które zostało opublikowane przez prowadzącego dochodzenie 
kanadyjskiego profesora prawa Richarda McLarena. Wieloletnie rządy Tamása Ajána i jego „autokratyczne, 
autorytarne przywództwo” w IWF, gdzie przez 44 lata był sekretarzem generalnym i prezydentem, doprowadziły 
do systemowych nadużyć w zarządzaniu i korupcję. Śledztwo zostało przeprowadzone po emisji filmu 
dokumentalnego „Lord of the Lifters” w niemieckim kanale państwowym ARD. 81-letni Węgier zrezygnował z 
przywództwa dopiero 15 kwietnia, pozostawiając amerykankę Ursulę Papandreę na stanowisku prezydenta.

Mistrz świata w biegu na 100 m Christian Coleman został zawieszony z powodu unikania kontroli 
antydopingowej. Amerykanin miał uniknąć kontroli dopingowej 9 grudnia ubiegłego roku, a ponieważ podobne 
naruszenie przepisów miało miejsce po raz trzeci w ciągu roku, Amerykańska Agencja Antydopingowa podjęła 
decyzję o tymczasowej dyskwalifikacji. Najszybszy człowiek świata tłumaczy, że był wtedy w domu, ale wyszedł 
akurat na zakupy prezentów świątecznych do pobliskiego centrum handlowego. Jako dowód w sprawie jego 
zdaniem mogą posłużyć wyciągi bankowe. Jednak okolicznością obciążającą biegacza jest przeszłość. To nie 
pierwszy taki przypadek w karierze sprintera z Atlanty. Kontrolerzy antydopingowi nie zastali go w deklarowanej 
lokalizacji: 6 czerwca 2018, 16 stycznia 2019 i 26 kwietnia 2019 roku.

Therese Johaug na fali dobrych wyników w biegu na 10000 metrów, chciała wziąć udział w mityngu 
Diamentowej Ligi w Sztokholmie. Organizatorzy nie wyrazili jednak zgody na start Norweżki. Powodem jest 
dopingowa przeszłość biegaczki narciarskiej. Jak wyjaśniono na mityngi serii Diamentowej Ligi nie są zapraszani 
zawodnicy, którzy byli w swojej karierze zawieszeni za doping, a takim przypadkiem jest właśnie Johaug -
zdyskwalifikowana za doping w 2016 roku, kiedy w jej organizmie wykryto clostebol.

USA mogą wstrzymać finansowanie WADA - zagroził szef Amerykańskiej Agencji Antydopingowej (USADA) Travis
Tygart. Co ciekawe ma to miejsce w czasie, gdy amerykańskiemu mistrzowi sprintu Christianowi Colemanowi 
grozi dyskwalifikacja. To efekt raportu przygotowanego dla Kongresu przez odpowiedni organ Białego Domu -
krytycznego wobec WADA, szczególnie w kwestii sposobu, w jakim podchodzi od rosyjskiej afery dopingowej. 
Z USA na konto WADA trafiło w 2020 roku - 2,7 z 37,4 mln dolarów, którymi organizacja dysponuje. "Rosja to 
najlepszy przykład nieprawidłowego działania WADA, a teraz pojawił się kolejny - w federacji podnoszenia 
ciężarów. Jej prezes (Tamas Ajan) nie tylko sprzeniewierzył 10,5 mln dolarów, ale również zatuszował ponad 40 
przypadków dopingu, czyli okradł wielu czystych sportowców z całego świata. I co się stało, gdy został złapany? 
Przeszedł na emeryturę. Pewnie jest teraz na jakiejś plaży i popija koktajle" - denerwował się Tygart. Sama 
WADA skrytykowała raport ONDCP. "Nie jest właściwe, że napisano go bez odpowiedniego poszanowania faktów 
i ich kontekstu oraz w jasnym celu zdyskredytowania WADA" - napisano w odpowiedzi przesłanej Reutersowi.

Etiopska biegaczka Etaferahu Temesgen Wodaj została ukaraną 12-letnią dyskwalifikacją. Ta bardzo surowa 
sankcja nałożona przez Athletics Integrity Unit (AIU) to efekt naruszenia przepisów i próbę manipulacji 
dowodami. Kłopoty zawodniczki zaczęły się w październiku 2019 roku. Zajęła wtedy 8. miejsce w Waterfront
Marathon w Toronto, ustanawiając najlepszy wynik w karierze 2:27,21. W wyniku kontroli w organizmie 30-
letniej biegaczki wykryto podwyższony poziom erytropoetyny i testosteronu. Zawodniczka nie przyznała się do 
winy i przedstawiła również dokumenty że dwa tygodnie przed maratońskim startem ze względu na 
nieujawnione schorzenie przepisano jej w jednej z etiopskich klinik kurację zabronionymi środkami. Śledztwo 
wykazało jednak, że podana klinika zakończyła funkcjonowanie na 3 tygodnie przed domniemaną wizytką 
Temesgen…


