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Τιμωρία στον Κενυάτη Ρόνεξ Κιπρούτο για ντόπινγκ

Ο 
Κενυάτης Ρόνεξ Κιπρούτο, κάτοχος του 
παγκόσμιου ρεκόρ στα 10.000 μέτρα 
σε δρόμο (26:24) από το 2020 στη Βα-
λένθια, και 3ος στα 10.000μ μέτρα στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2019 στη Ντόχα, 
τιμωρήθηκε με προσωρινή αναστολή για ντό-
πινγκ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/5) η 
Μονάδα Ακεραιότητας Στίβου (AIU).
Ο Κιπρούτο έχει τεθεί σε αναστολή για «χρή-
ση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου» με 
βάση την ισχύ του βιολογικού του διαβατηρί-
ου, αναφέρει η AIU χωρίς περαιτέρω λεπτο-
μέρειες.
Το βιολογικό διαβατήριο, μια διαχρονική πα-
ρακολούθηση επιλεγμένων βιολογικών μετα-

βλητών, επιτρέπει τη μακροχρόνια παρακο-
λούθηση των αθλητών. Είναι αποφασιστικής 
σημασίας για τη στόχευση των τεστ και επίσης 
καθιστά δυνατή την επιβολή κυρώσεων χωρίς 
θετικό έλεγχο ντόπινγκ σε περίπτωση ομοφω-
νίας μιας επιτροπής ειδικών.
«Δεν έχω κάνει καμία απάτη ούτε ντοπάρο-
μαι. Η αλήθεια είναι με το μέρος μου. Μόνο 
αυτό μπορώ να πω», ανάρτησε ο αθλητής στον 
λογαριασμό του στο Instagram, που τερμάτι-
σε 9ος στα 10.000 μέτρα στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο το 2021.
Η AIU κατήγγειλε τον Απρίλιο μεγάλης κλίμα-
κας ντόπινγκ στη Κένυα  με «συμμετοχή ατό-
μων με ιατρική εμπειρία».

χτσέ) με 27 γκολ και 40,5 βαθμούς (σ.σ: 
1,5 ο συντελεστής του πρωταθλήματος της 
Τουρκίας), Άϊβαν Τόνεϊ (Αγγλία/Τζαμάι-
κα-Μπρέντφορντ), Χαμπίμπ Ντιαλό (Σε-
νεγάλη-Γαλλία-Στρασμπούρ) και Λαουτά-
ρο Μαρτίνες (Αρηεντινή/Ίντερ), όλοι τους 
με 20 γκολ και 40 βαθμούς.
Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Ουτρέ-
χτη, Τάσος Δουβίκας, πρώτος σκόρερ στην 
Eredivisie είναι στην 68η θέση με 17 γκολ 
και 25,5 βαθμούς (σ.σ: το πρωτάθλημα της 
Ολλανδίας έχει 1,5 συντελεστή) 

Ο 
Έρλινγκ Χαάλαντ σκόραρε την 
Κυριακή (14/5) στην εκτός 
έδρας νίκη (3-0) της Μάντσεστερ 
Σίτι επί της Έβερτον έφτασε 36 

γκολ (σε 35 ματς) στην αγγλική Premier 
league, και παραμένει πάντα σε μεγάλη 
απόσταση-με 72 βαθμούς- στην κορυφή 
της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι», 
βραβείο που δίνεται ετησίως στον κορυ-
φαίο σκόρερ στην Ευρώπη. 
Ο Χάρι Κέιν, σκόραρε με πέναλτι στην 
ήττα (2-1) της Τότεναμ από την Άστον 
Βίλα, έφτασε  στα 27 γκολ (σε 36 ματς) 
και τους 54 βαθμούς και βρίσκεται μόνος 
στην δεύτερη θέση της κατάταξης, ενώ στο 
βάθρο... συμπληρώνει ο Κιλιάν Μπαπέ 
(Γαλλία/ Παρί Σεν Ζερμέν), ο οποίος πέ-
τυχε  δύο γκολ του στην εντός έδρας νίκη 
(5-0) επί της Αζαξιό, φτάνοντας τα 26 
γκολ (σε 35 αγώνες) και τους 52 βαθμούς. 
Στην 4η θέση (με 25 γκολ και 50 βαθ-
μούς) είναι ο Γάλλος επιθετικός της Λιόν 
Αλεξάντρ Λακαζέτ, σκόρερ στην ήττα (2-
1) από την Κλερμόν, ενώ την πρώτη πε-
ντάδα ολοκληρώνει ο Νιγηριανός διεθνής 
επιθετικός της Νάπολι Βίκτορ Όσιμεν με 
23 γκολ (σε 35 ματς) και 46 βαθμούς.
 Ακολουθεί ο Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι, πλέ-
ον πρωταθλητής Ισπανίας με τη Μπαρ-
τσελόνα, αλλά κια ο Τζόναθαν Ντέιβιντ 
(Καναδάς-ΗΠΑ/Λιλ), με 21 γκολ κι 42 
βαθμούς, μπροστά από τους, 
Ενέρ Βαλέντσια (Ισημερινός/Φενερμπα-
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Επίσης ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ- Μάρ-
κο Λιβάγια έχει 19 γκολ και τους 28,5 βαθ-
μούς (σ.σ: το πρωτάθλημα Κροατίας έχει 
1,5 συντελεστή) με την Χαίντουκ Σπλιτ 
στην Κροατία, είναι πρώτος σκόρερ και 
38ος στη λίστα για το «Χρυσό Παπούτσι».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πέντε κορυφαία 
πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA 
έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατα-
τάσσονται από την 6η έως την 22η θέση 
συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν 
συντελεστή 1.

«Χρυσό Παπούτσι»: «Καλπάζει» ο Χάαλαντ, 
στην τριάδα Κέιν και Μπαπέ, 68ος ο Δουβίκας


