SPRAWOZDANIE ZA ROK 2003
KOMISJA DO ZWLACZANIA DOPINGU W SPORCIE
W roku 2003 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie odbyła dwukrotnie swoje posiedzenie. W ich trakcie
przedstawiano realizację z bieżącej działalności tzn. pełną statystykę wykonanych badań antydopingowych,
przyjęto sprawozdanie finansowe za rok poprzedni i bieżący oraz przyjmowano sprawozdania z udziałów w
zagranicznych Konferencjach przedstawicieli Komisji (Grupa Monitorująca Konwencję Antydopingową Rady
Europy oraz w ramach Europejskiego Forum Koordynacyjnego, którego spotkania mają ułatwić współpracę ze
Światową Agencją Antydopingową (WADA).
Inne ważne punkty posiedzeń Komisji dotyczyły:
Analizy informacji o nowych formach współczesnego niedozwolonego dopingu w tym THG i możliwości jego
wykrywania przez Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu,
Omawiania szczególnych przypadków wykroczeń wobec przepisów antydopingowych,
Formy współpracy między Komisją, a Konfederacją Sportu, MENiS oraz Polskim Komitetem Olimpijskim
Wypracowaniu modelu badań antydopingowych przeprowadzanych u zawodników zakwalifikowanych do Igrzysk
Olimpijskich w Atenach,
Aktualizacji listy środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe w oparciu o listę wydaną przez
Światową Agencję Antydopingową WADA. Lista taka jest obecnie w końcowym etapie przygotowania
zatwierdzającego w departamencie prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
Opracowania planu akcji informacyjno edukacyjnej, skierowanej do grona zawodników, trenerów, lekarzy
sportowych oraz innych środowisk związanych ze sportem. Komisja podjęła decyzje o opracowaniu pełnej listy
środków medycznych wolnych od składników niedozwolonych oraz materiałów wyjaśniających procedury
postępowania w trakcie przeprowadzanej kontroli antydopingowej,
Przyjęcia sprawozdania o stanie postępowania akredytacyjnego Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu
Sportu. Aktualnie zostały pomyślnie pokonane 3 testy reakredytacyjne i oczekiwany jest już ostatni decydujący o
przyznaniu akredytacji test. Według informacji Dyrektora Instytutu Sportu prof. R. Gruczy Zakład Badań
Antydopingowych spełnia na obecną chwilę warunki techniczne gwarantujące pełną akredytację ale konieczne
będzie w niedługim czasie doposażenie jednostki w wysokiej klasy sprzęt analityczno laboratoryjny z uwagi na
wzrastający stopień wymagań stawianych przez WADA,
Stanu postępowania w uzyskaniu przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie certyfikatu ISO 9001 : 2000
opartego o międzynarodowy standard kontroli dopingu ISO/PAS 18873. Komisja przeszła pomyślnie proces
certyfikacji i dnia 24 października Jednostka Certyfikująca Polskiego Rejestru Statków przeprowadziła audit na
podstawie którego przyznano Certyfikat w zakresie systemu zarządzania jakością oparty o normę ISO 9001 :
2000. Fakt otrzymania certyfikatu został przekazany do wiadomości właściwym władzom oraz do sekretariatu
IADA - International Anti Doping Arragement, czyli Instytucji organizującej projekt IPT III, który przygotowywał
przez okres 1,5 roku do procesu certyfikacji, i w którym Komisja uczestniczyła.
W roku 2003 zrealizowano wszystkie zaplanowane punkty działalności Komisji, dotyczące zarówno założonej
liczby około 1900 badanych próbek jak również wzrostu jakości jej pracy czego wyrazem jest otrzymanie
certyfikatu na wprowadzenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością. Niemniej jednak Komisja zwraca
uwagę na niedostateczną edukacyjno informacyjną stronę swojego działania, i dlatego jest planowany wzrost
aktywności w tym zakresie w roku 2004.
Wszystkie działania Komisji dotyczące współpracy ze Związkami Sportowymi cechowały się pełnym
zrozumieniem dla działań związanych z eliminowaniem stosowania dopingu we współczesnym sporcie.
Współpraca ta wielokrotnie owocowała organizacją szkoleń i wykładów dla trenerów, instruktorów i zawodników
poszczególnych dyscyplin sportu.

Działalność międzynarodowa Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
W zakresie współpracy z zagranicą w 2003 r. zrealizowano następujące zadania:
przedstawiciele Komisji prof. J. Smorawiński - Przewodniczący Komisji oraz prof. R. Grucza i dr A. Wach
aktywnie uczestniczyli w pracach Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy, której
działalność w minionym roku skupiała się głównie na:
nadzorowaniu stosowania artykułów Konwencji, przez kraje, które ją ratyfikowały,
opracowywaniu projektu Światowej Konwencji Antydopingowej UNESCO - założenia Konwencji ustalono już na
Konferencji w Paryżu w styczniu 2003 r., w której brali udział również członkowie Komisji,
przygotowaniu nowej listy zakazanych środków i metod we współpracy z Światową Agencją Antydopingową
(WADA),
opracowaniu we współdziałaniu z WADA standardów edukacyjnych;
prof. R. Grucza kolejny rok sprawował funkcję Przewodniczącego Grupy Monitorującej, kierując przebiegiem
obrad Grupy na spotkaniach w maju i listopadzie 2003 r. (6-7 listopada 2003 r.);
przedstawiciele Komisji uczestniczyli również w pracy nowo utworzonego Europejskiego Forum
Koordynacyjnego, które będzie się zajmować współpracą z WADA (European Co-ordination Forum for the World
Anti-Doping Agency);
w dniach 3-5 marca 2003 członkowie Komisji brali udział w Światowej Konferencji na temat Dopingu w Sporcie,
która odbyła się w Kopenhadze; podczas Konferencji dr A. Wach wysunął szereg uwag o charakterze prawnym
dotyczących Światowego Kodu Antydopingowego oraz problemów z jego przyszłą legislacją;
Polska, podpisując Kopenhaską Deklarację Przeciwko Dopingowi w Sporcie, zobowiązała się do wdrożenia
postanowień Kodu;
w październiku 2003 r. przekazano Grupie Monitorującej Konwencję Antydopingową kwestionariusz "Database
on National Anti-Doping Programmes". Kwestionariusz dotyczy realizacji artykułów Konwencji Antydopingowej
(koncentrując się zwłaszcza na art.2-8) w każdym z państw, które ratyfikowały Konwencję i jest aktualizowany
corocznie;
również w październiku 2003 r. przekazano Grupie Monitorującej kwestionariusz dotyczący środków
ograniczających dostępność zabronionych substancji i metod oraz regulujących stosowanie odżywek ;
w grudniu 2003 r. przekazano Departamentowi Edukacji Światowej Agencji Antydopingowej kwestionariusz
dotyczący działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania dopingowi realizowanej przez Komisję.
W 2003 roku przeprowadzono łącznie 1904 badań antydopingowych na co złożyło się 222 akcji kontroli dopingu.
Testom poddano 603 kobiety i 1301 mężczyzn (w tym próbki odwoławcze "B") w tym 468 osoby w wieku juniora i
1436 sportowców dorosłych. Testy antydopingowe wykonywano zarówno na zawodach jak również poza
zawodami w następujących proporcjach 1126 badań i 778 badań.
W roku 2003 wykryto 37 przypadków stosowania niedozwolonego dopingu, co stanowi 1,94 % ogólnej liczby
wykonanych testów.
W 2003 roku wzorem lat ubiegłych przeprowadzano także testy antydopingowe na zawodach międzynarodowych,
które odbywały się w naszym kraju. Zebrane próbki (za zgodą Federacji Międzynarodowych) analizowane były w
Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu. Do tych imprez należały:

Puchar Świata w szermierce - Leszno, Katowice
Szybowcowe Mistrzostwa Świata - Leszno
Puchar Świata w windsurfingu - Łeba,
Mistrzostwa Europy w Maratonie kajakowym - Gdańsk,
Mistrzostwa Europy w narciarstwie wodnym - Lublin
W 2003 roku przeprowadzano ponadto kontrole antydopingowe na imprezach rangi międzynarodowej, w których
wszystkie procesy związane z wykonaniem testów wykonywane były przez kontrolerów Polskiej Komisji zaś
zebrane próbki analizowane były w ośrodkach akredytowanych przez Komisję Medyczną MKOL (wymóg
Federacji Międzynarodowej) poza granicami kraju. Do tych imprez należały:
Puchar Świata w kajakarstwie klasycznym - Poznań,
Festiwal sztafet lekkoatletycznych - Bydgoszcz,
Turniej Międzynarodowy Juniorów w judo - Cetniewo,
Mityng lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie.
Zawody chodu sportowego "Na Rynek Marsz" - Kraków,
Mistrzostwa Świata Juniorów w short tracku - Warszawa,
Grand Prix Juniorów w łyżwiarstwie figurowym - Gdańsk,
Tour de Pologne, wieloetapowy wyścig kolarski dookoła Polski,
Puchar Świata w pięcioboju nowoczesnym - Warszawa
Wyniki pozytywne - 2003 rok.
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Dyscyplina

Wykryty środek

Sankcje

1

Kulturystyka i
Trójbój Siłowy

Pseudoefedryna

Nagana

2

Siatkówka

Metandienon

Zawodniczka rosyjska
(opuściła Polskę)

3

Łyzwiarstwo

Efedryna

3 miesięczna
dyskwalifikacja

4

Kajakarstwo

THC - marihuana i
haszysz

5 miesięczna
dyskwalifikacja

5

Piłka ręczna

THC - marihuana i
haszysz

3 miesięczna
dyskwalifikacja

6

Kulturystyka i
Trójbój Siłowy

T/E - testosteron

2 letnia dyskwalifikacja

7

Short track

THC - marihuana i

Brak sankcji

haszysz
8

Piłka ręczna

Pseudoefedryna

3 miesięczna
dyskwalifikacja

9

Kajakarstwo

Nandrolon

2 letnia dyskwalifikacja

10

Kajakarstwo

Nandrolon

2 letnia dyskwalifikacja

11

Tenis ziemny

THC - marihuana i
haszysz

Brak sankcji

12

Rugby

THC - marihuana

Nagana

13

Kulturystyka i
Trójbój Siłowy

Nandrolon

2 letnia dyskwalifikacja

14

Piłka ręczna

THC - marihuana i
haszysz

3 miesięczna
dyskwalifikacja

15

Rugby

efedryna

5 miesięczna
dyskwalifikacja

16

Lekka atletyka

pseudoefedryna

Upomnienie

17

Kolarstwo

Efedryna

6 miesięczna
dyskwalifikacja

18

Kolarstwo

Amfetamina

2 letnia dyskwalifikacja

19

Kolarstwo

Efedryna

6 miesięczna
dyskwalifikacja

20

Podnoszenie
ciężarów

THC - marihuana i
haszysz

6 miesięczna
dyskwalifikacja

21

Podnoszenie
ciężarów

Metandienon

2 letnia dyskwalifikacja

22

Zapasy

THC - marihuana i
haszysz

Nagana

23

Żeglarstwo

THC - marihuana i
haszysz

Decyzja w gestii Federacji
Międzynarodowej

24

Hokej na lodzie

THC - marihuana i
haszysz

Nagana

25

Hokej na lodzie

THC - marihuana i
haszysz

Nagana

26

Podnoszenie cięż.

Furosemid

6 miesięczna
dyskwalifikacja

27

Boks

Nandrolon

Sprawa w toku

28

Boks

THC - marihuana i
haszysz

6 miesięczna
dyskwalifikacja

29

Hokej na lodzie

THC - marihuana i
haszysz

Nagana

30

Podnoszenie

T/E - testosteron

2 letnia dyskwalifikacja

ciężarów
31

Podnoszenie
ciężarów

T/E - testosteron

2 letnia dyskwalifikacja

32

Plywanie

Efedryna

1.5 miesięczna
dyskwalifikacja

33

Kulturystyka i
Trójbój Siłowy

Efedryna

3 miesięczna
dyskwalifikacja

34

Koszykówka

THC - marihuana i
haszysz

Brak sankcji

35

Koszykówka

THC - marihuana i
haszysz

Brak sankcji

36

Pięciobój
nowoczesny

THC - marihuana i
haszysz

Brak sankcji

37

Snowboard

Pseudoefedryna

1 miesięczna
dyskwalifikacja

38

Hokej na lodzie

Nandrolon

2 letnia dyskwalifikacja

W przedstawionych badaniach stwierdzono 10 przypadków stosowania przez sportowców środków z grupy
sterydów anaboliczno - androgennych (nandrolon, metandienon, testosteron), 11 przypadków stosowania
środków z grupy psycho - stymulujących (amfetamina, pseudoefedryna, efedryna) oraz 1 przypadek stosowania
furosemidu i 15 przypadków stosowania marihuany i haszyszu (THC).
W przedstawionym zestawieniu THC został podany zarówno w przypadku gdy Związek Sportowy uznał go jako
niedozwolony i zastosował sankcje jak również w przypadku braku ze strony Związku Sportowego sankcji
dyscyplinarnej za jego stosowanie (decyzja o zastosowaniu sankcji uwarunkowana przepisami właściwej
Międzynarodowej Federacji Sportowej ale tylko do 1.01.2004 roku kiedy to THC został uznany za zabroniony do
stosowania na zawodach).

