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Извршни одбор Међународног олимпијског комитета донео је одлуку о суспензији руског
тима са Зимских олимпијских игара у јужнокорејском Пјонгчангу 2018. године. МОК је
одлуку о суспензији Руског олимпијског комитета (РЦЦ) донео због оптужби за
систематски и државно подржан допинг спортиста.

  

  

Међународни олимпијски комитет је донео одлуку и да руски спортисти могу да учествују
на ЗОИ индивидуално, али под називом "олимпијци из Русије" (ОАР), да на дресовима
могу да носе заставу ЗОИ, као и да ће се у случају освајања златне медаље, као и пре
утакмица тих спортиста слушати олимпијска химна.

  

Руски олимпијски комитет (РОЦ) је суспендован са ЗОИ и та одлука је у уторак увече
доношењем ступила на снагу аутоматски. Такође, ниједан званичник руског
Министарства за спорт неће моћи да се акредитује за ЗОИ, а руски министар за спорт
Виталиј Мутко и његов заменик Јури Нагорник су суспендовани са свих будућих
Олимпијских игара.
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Извршни одбор МОК у Женеви је одлучио и да искључи извршног директора
организационог комитета ЗОИ у Сочију 2014. године Дмитрија Чернишенка из
Координационе комисије ЗОИ у Пекингу 2022. године.

  

Такође, председник Руског олимпијског комитета Александар Жуков је суспендован из
чланства у МОК-у, док је РОЦ дужан на име одштете дужан да исплати 15 милиона
долара.

  

Пре 18 месеци, преде Олимпијске игре у Рију, одлука о учешћу остављена руских
спортиста је остављена појединачним федерацијама, осим атлетичара и дизача тегова.
Руси су на ОИ у Рију на крају укупно освојили 56 медаља, док је затим цео
параолимпијски тим суспендован са Параолимпијских игара.

  

Протеклих недеља МОК и Светска антидопинг агенција су објављивале налазе о
допингу и одлуке о суспензијама руских олимпијаца, који су на ЗОИ у Сочију користили
недозвољена средства.

  

Због сумње да је руска држава умешана у допинг спортиста и намештање антидопинг
резултата, сви узорци са ЗОИ у Сочију су на провери Светска антидопинг агенције, док
је национална лабораторија суспендована.

  

Представник Светске антидопинг агенције адвокат Ричард Мекларен објавио је да је
више од 1.000 спортиста из више од 30 спортова било умешано у прикривање позитивних
допинг тестова током пет година.

  

Одлуку о суспензији Русије је образложио председник Међународног олимпијског
комитета Томас Бах.

  

"Ово је био напад без преседана на Олимпијске игре и спорт. Извршни одбор МОК је
донео пропорционалну санкцију овој системској манипулацији, а притом је заштитио и
чисте спортисте. Ова одлука би требала да повуче линију под ову штетну епизоду и да
служи као катализатор за много ефектнији анти-допинг систем који спроводи Светска

 2 / 4



МОК суспендовао Русију са ЗОИ у Пјонгчангу због оптужби за „систематски и државно подржан допинг спортиста“
уторак, 05 децембар 2017 23:57

антидопинг агенција", рекао је Бах.

  

Међународни олимпијски комитет је донео одлуку и да руски спортисти могу да учествују
на ЗОИ индивидуално, али под називом "олимпијци из Русије" (ОАР), да на дресовима
могу да носе заставу ЗОИ, као и да ће се у случају освајања златне медаље, као и пре
утакмица тих спортиста слушати олимпијска химна.

  

Руски олимпијски комитет (РОЦ) је суспендован са ЗОИ и та одлука је у уторак увече
доношењем ступила на снагу аутоматски. Такође, ниједан званичник руског
Министарства за спорт неће моћи да се акредитује за ЗОИ, а руски министар за спорт
Виталиј Мутко и његов заменик Јури Нагорник су суспендовани са свих будућих
Олимпијских игара.

  

Извршни одбор МОК у Женеви је одлучио и да искључи извршног директора
организационог комитета ЗОИ у Сочију 2014. године Дмитрија Чернишенка из
Координационе комисије ЗОИ у Пекингу 2022. године.

  

Такође, председник Руског олимпијског комитета Александар Жуков је суспендован из
чланства у МОК-у, док је РОЦ дужан на име одштете дужан да исплати 15 милиона
долара.

  

Пре 18 месеци, преде Олимпијске игре у Рију, одлука о учешћу остављена руских
спортиста је остављена појединачним федерацијама, осим атлетичара и дизача тегова.
Руси су на ОИ у Рију на крају укупно освојили 56 медаља, док је затим цео
параолимпијски тим суспендован са Параолимпијских игара.

  

Протеклих недеља МОК и Светска антидопинг агенција су објављивале налазе о
допингу и одлуке о суспензијама руских олимпијаца, који су на ЗОИ у Сочију користили
недозвољена средства.

  

Због сумње да је руска држава умешана у допинг спортиста и намештање антидопинг
резултата, сви узорци са ЗОИ у Сочију су на провери Светска антидопинг агенције, док

 3 / 4



МОК суспендовао Русију са ЗОИ у Пјонгчангу због оптужби за „систематски и државно подржан допинг спортиста“
уторак, 05 децембар 2017 23:57

је национална лабораторија суспендована.

  

Представник Светске антидопинг агенције адвокат Ричард Мекларен објавио је да је
више од 1.000 спортиста из више од 30 спортова било умешано у прикривање позитивних
допинг тестова током пет година.

  

Одлуку о суспензији Русије је образложио председник Међународног олимпијског
комитета Томас Бах.

  

"Ово је био напад без преседана на Олимпијске игре и спорт. Извршни одбор МОК је
донео пропорционалну санкцију овој системској манипулацији, а притом је заштитио и
чисте спортисте. Ова одлука би требала да повуче линију под ову штетну епизоду и да
служи као катализатор за много ефектнији анти-допинг систем који спроводи Светска
антидопинг агенција", рекао је Бах.

  

(Н1)

  

 4 / 4


