
AIBA wśród pierwszych międzynarodowych federacji olimpijskich, które zawarły pełne 

partnerstwo antydopingowe z Międzynarodową Agencją Badawczą 

 

 

Wtorek, 3 lipca 2018 r. - Międzynarodowa Federacja Bokserska (AIBA) jest jedną z 

pierwszych międzynarodowych federacji sportów olimpijskich, które oficjalnie dołączą do 

nowo utworzonej Międzynarodowej Agencji Badawczej (ITA). Po wcześniejszym nawiązaniu 

relacji z komórką ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie w Światowym Stowarzyszeniu 

Międzynarodowych Federacji Sportowych, AIBA w całości zleca swoją działalność 

antydopingową Międzynarodowej Agencji Badawczej (ITA), w tym testowanie, zarządzanie 

wynikami (za wszelkie naruszenia przepisów antydopingowych ), gromadzenie danych 

wywiadowczych, planowanie dystrybucji testowej, edukację i wyłączenia z TUE. 

 

Tom Virgets, dyrektor wykonawczy AIBA, powiedział: "Ochrona naszych sportowców i 

integralność naszego sportu ma ogromne znaczenie, a antydoping jest priorytetem AIBA. 

Nasze partnerstwo z ITA oferuje nowy zakres działań antydopingowych, z których mogą 

skorzystać nasi sportowcy i nasi urzędnicy - z niecierpliwością oczekujemy na wprowadzenie 

tych programów". 

Posunięcie to potwierdza mocne wysiłki AIBA zmierzające do wprowadzenia pozytywnych 

zmian i dalszych ulepszeń w systemie zarządzania i antydopingu, co było priorytetem dla 

tymczasowego prezydenta AIBA. W ścisłej współpracy z ITA, AIBA pozostanie zaangażowana 

w edukację antydopingową dla bokserów i federacji członkowskich. 

Gafur Rahimov, tymczasowy prezes AIBA, powiedział: "AIBA angażuje się w czysty sport i 

cieszę się, że jesteśmy jedną z pierwszych międzynarodowych federacji olimpijskich, które 

przystąpiły do ITA. To nowe partnerstwo jest w dużym stopniu zgodne ze strategią AIBA i 

stanowi kamień milowy dla naszej organizacji i przyszłości boksu. " 

Benjamin Cohen, dyrektor generalny ITA, powiedział: "Zapewnienie czystych konkursów ma 

kluczowe znaczenie dla uczciwości i reputacji każdego sportu. Aktywne podejście AIBA jest 

całkowicie zgodne z pozycją ITA jako niezależnego i zaufanego partnera w zakresie ochrony 

czystego sportu. Powierzając nam cały program antydopingowy w ITA, mamy nadzieję, że z 



kolei umożliwi AIBA pełne skupienie się na podstawowej misji rozwijania boksu. Z 

niecierpliwością czekamy na dostarczenie AIBA naszej wiedzy i jesteśmy w pełni 

zaangażowani w wspieranie AIBA w walce z dopingiem. " 

 


