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Tyson Gay  (* 9. august 1982, Lexington, Kentucky, Spojené štáty) je americký atlét, ktorý sa venuje 

šprintérskym tratiam, behu na 100 a 200 metrov. Taktiež býva členom štafety na 4x100 metrov. 

Na začiatku sezóny 2013 naštartoval Tyson beh na 100m s vedúcim časom 9,86 sekundy na 

otváracom stretnutí v Jamajke. Toho istého roku na Národných majstrovstvách sa neodrazil 

najšťastnejšie na začiatku behu od stupačiek, no nechal za sebou Justina Gatlina vo veternom 

semifinále s časom 9,76 sekundy, čo bolo jeho prvé vyhrané semifinále vôbec. Vo finále opäť nezačal 

najlepšie, no po 70tich metroch sa to zmenilo a Justin vyhral vo svojom treťom najrýchlejšom čase 

9,75 sekundy so zadným vetrom rýchlosti 1,1 m/s. V cieli si nechal náskok 14tich stotín za druhým 

Gatlinom, ktorý zabehol svoj najlepší čas sezóny 9,89 s. 

Všetky Gayove 200 metrové behy boli zabehnuté s pomocou zadného vetra a neznamenali len, že sa 

potrebuje umiestniť na Medzinárodných majstrovstvách, ale že by mal dosiahnuť „Áčkový štandard“ 

s časom 20,52 sekundy. V jeho semifinále, prekonal štandard s časom 20, 07, ale opäť mal výraznú 

pomoc od vetra. Počas záznamu pretekov bolo vidieť, ako Gay stúpil na svoju vnútornú čiaru dráhy, 

čo by normálne viedlo k diskvalifikácií, ale ostalo to nepovšimnuté a Gay bezpečne postúpil do finále. 

Počas finále Gay určoval tempo.  Utíšil dav domácich výhrou vo výslednom čase 19,74 so zadným 

vetrom rýchlosti 1,6 m/s. 

14. júla 2013, pred Majstrovstvami Sveta v Moskve, bolo oznámené, že Gay ostal pozitívny na testy 

zakázanej látky, ktoré boli robené v Máji toho roka. Gay doping priznal, avšak vinu hodil na bližšie 

nešpecifikovaný tretí subjekt: „Jednoducho som vložil dôveru do niekoho a bola podkopaná. Adidas 

reagoval suspendovaním  Gaya zo sponzorstva s výrobou športového oblečenia. Zatiaľ, čo stihol 

padnúť verdikt, Gay sa dobrovoľne vzdal všetkých súťaží vrátane Majstrovstiev Sveta 2013. 2. Mája 

2014 Antidopingová kontrola USA ohlásila, že Gay bude suspendovaný do 23. Júna 2014, a všetky 

jeho doterajšie výsledky od 15. Júla 2012 až do jeho suspendovania budú eliminované – vrátane 

striebornej medaily z letných olympijských hier 2012. 


