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Чувени српски одбојкаш Вања Грбић, дао је интервју за Спутњик, где је рекао да је
срамота то што је Светска андидопинг агенција донела одлуку да суспендује руски спорт
на четири године и да је у питању политичка одлука.

  

  

Он сматра да WАДА не треба ни да одлучује, јер није агенција која је у саставу
Међународног олимпијског комитета, већ услужно врши одређене тестове.

  

- Ако бисмо посматрали конкретно њих, они не би требало да имају никакву одлуку нити
важност у домену доношења одлука, већ само анализе. Додуше, с обзиром на то како су
до сада водили процесе, односно, на који начин су до сада радили тестове и спроводили
све, веома је симптоматично и веома под сумњом целокупно њихово деловање - наводи
Вања Грбић, који истиче да се Американци не тестирају на допинг, јер иза њих стоји
Стејт департмент.
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- Поуздано се зна да велики број америчких спортиста не иде на допинг контролу зато
што за њих Стејт департмент гарантује да су чисти. Принцип двојне студије, односно
дуплих аршина, ми у Србији смо давних дана осетили на својој кожи. Суштина целе приче
јесте да је, нажалост, олимпијски покрет још давних дана изгубио оно што је смисао
правог олимпизма, а да је постао инструкција, односно машина за инструисање
политичких малверзација.

  

- Нажалост, спорт се ставља у други план на спортским манифестацијама, то јест,
политика поново долази у први план. То је велики, огроман пораз спорта. Сви спортисти,
без обзира на то на ком се нивоу налазе, без обзира да ли су икад дошли у контакт са
допингом или не, осуђени су само зато што су из Русије. То је најсмешнија, најсрамотнија
одлука коју неко може да донесе - недвосмислен је Грбић.

  

Вања је нагласио да је ова одлука донета у циљу елиминације идеологије или власти
која се некоме не свиђа и то тако што се убије оно што највише може да промовише
земљу - спорт.

  

Dokazi OK o dopingu RU https://t.co/d76fkermxv

— MehosUsrcu (@MehosUsrcu) December 9, 2019    

- Постоје одређени апарати, односно начин на који се доносе одлуке. Није питање да ли
неко воли Русију или не, јер онда бисмо ушли у оно што се зове емоционално
расуђивање. Причамо о нечему сасвим другом. То је да се одређена власт или
идеологија која се некоме не свиђа, систематски елиминише по сваку цену и то на начин
да им се убије оно што може највише да промовише земљу, а то је спорт. Страшно. Горе
него страшно - закључио је Вања Грбић.

  

(Спутњик)

  

Видети још:  Анти-допинг агенција: Русија избачена из свих спортских такмичења,
укључујући ОИ у Токију 2020. и Светско првенство у фудбалу 2022.
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