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Dzięki Waszemu stałemu wsparciu i aktywne-
mu udziałowi to dążenie z każdym dniem staje 
się coraz bardziej osiągalne” – to słowa Prezy-
denta WADA Witolda Bańki skierowane do 
sportowców na całym świecie. W otwartym 
liście przeczytać można także o szeregu działań 
podejmowanych przez Światową Agencję 
Antydopingową, które mają zapewnić spor-
towcom realny wpływ na działania antydopin-

gowe. Najważniejszym z nich jest zwiększenie 
reprezentacji sportowców w strukturach 
WADA. Pełna treść listu dostępna jest na 
stronie WADA.

pingowego z MKOl do Międzynarodowej Agen-
cji Kontroli Antydopingowej (ITA) w zakresie 
zarządzania oraz do Trybunału Arbitrażowego 
ds. Sportu w Lozannie (CAS) w celu nakładania 
sankcji. Pozwala to uniknąć postrzegania 
konfliktu interesów i znacząco zwiększa wiary-
godność procesu.

„Wszyscy w WADA podzielamy 
wizję świata, w którym sportow-
cy mogą uprawiać sport bez do-
pingu.

X SZCZYT OLIMPIJSKI I REFORMY WADA

Reformy te zwiększą reprezentację w WADA 
sportowców, niezależnych członków i krajo-
wych organizacji antydopingowych, przy 
jednoczesnym utrzymaniu partnerstwa 50-50 
między ruchem sportowym a władzami 
publicznymi. Reforma powinna zapewnić 
skuteczny model zarządzania WADA i odzwier-
ciedlenie najlepszych międzynarodowych 
praktyk. Szczyt potwierdził też wspieraną przez 
sportowców pełną delegację systemu antydo-

Podczas wirtualnego X Szczytu 
Olimpijskiego przyjęto z zado-
woleniem szeroko zakrojone 
reformy wprowadzone przez 
Światową Agencją Antydopin-
gową (WADA).
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sprawy. W tym okresie nie będzie mógł wystę-
pować w żadnych rozgrywkach. W mediach 
społecznościowych, Jakub Świerczok wydał 
oświadczenie, w którym, m.in., deklaruje chęć 
pełnej współpracy z organami antydopingowy-
mi w celu wyjaśnienia sprawy.

ZAKAZANA SUBSTANCJA WYKRYTA 

U JAKUBA ŚWIERCZOKA

Informacja o pozytywnym 
wyniku kontroli antydopingowej 
u reprezentanta Polski w piłce 
nożnej i zawodnika japońskiego 
klubu Nagoya Grampus obiegła 
świat na początku grudnia 2021 
roku. Próbkę pobrano 17 paź-
dziernika.

Po przegranym meczu w ćwierćfinale Azjatyckiej 
Ligi Mistrzów zawodnik został wylosowany do 
testów antydopingowych w standardowej 
procedurze pomeczowej. W próbce A pobranej 
od napastnika wykryto zabronioną substancję. 
Nie podano jednak, o jaki środek chodzi. Na 
razie Polak został zawieszony do wyjaśnienia 

medalu z Pekinu 2008 w biegu 4x100 metrów 
mężczyzn. Carter i koledzy z drużyny: Usain Bolt, 
Asafa Powell i Michael Frater zostali zmuszeni 
do zwrotu złotych medali. 36-letni sprinter
w sierpniu 2021 roku ogłosił przejście na sporto-
wą emeryturę.

4 LATA DYSKWALIFIKACJI NESTA CARTERA

Na Jamajce, tamtejszy Panel 
Dyscyplinarny, nałożył 4-letnią 
dyskwalifikację na byłego złote-
go medalistę olimpijskiego i wie-
lokrotnego medalistę mistrzostw 
świata Nesta Cartera.

Powodem było wykrycie klomifenu w jego 
próbce pobranej poza zawodami w marcu 2021 
roku. Tegoroczna wpadka nie była jednak jedyną 
w jego karierze. Próbka, którą pobrano Cartero-
wi podczas Igrzyska Olimpijskich w Pekinie, 
przebadano ponownie w 2016 roku. Okazało 
się, że była tam zakazana substancja - mety-
loheksanamina. Pozytywny wynik doprowadził 
do pozbawienia reprezentacji Jamajki złotego 
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SKOKI NARCIARSKIE A DOPING TECHNOLOGICZNY

Już od kilku lat w skokach nar-
ciarskich trwa debata na temat 
ulepszania kombinezonów nar-
ciarskich i braku respektowania 
obowiązujących przepisów.

Były wybitny skoczek – Jane Ahonen mówi 
wprost o dopingu technologicznym i o niewy-
dolnej kontroli w tym zakresie ze strony Między-
narodowej Federacji Narciarskiej. Zdaniem Fina 
„Nie ma takiej substancji dopingowej, która 
mogłaby uzyskać taki efekt, jak zmanipulowany 
kombinezon. Podczas wykrycia niedozwolonej 
substancji trzeba się liczyć z dyskwalifikacją na 
dwa lub cztery lata, a podczas dyskwalifikacji za 
sprzęt, jest to kara wyłącznie na jeden skok. 
Korzyści z oszustw przy kombinezonach są więk-

sze, niż jakikolwiek doping” Według byłego 
skoczka, różnica ze względu na kombinezon, 
może wynosić nawet do 20 metrów na dużej 
skoczni.

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW Z KOLEJNYM

 POZYTYWNYM WYNIKIEM

Malezyjska Federacja Podnosze-
nia Ciężarów (MWF) ponownie 
znalazła się w centrum uwagi, 
po tym jak kolejny sztangista
z tego kraju uzyskał pozytywny 
wynik kontroli antydopingowej.

Próbka została pobrana podczas krajowych 
mistrzostw w podnoszeniu ciężarów w paździer-
niku. Na razie nie jest znana tożsamość zawod-
nika, u którego w próbce wykryto zakazaną 
substancję – sibutramina (środek tłumiący 
apetyt, powszechnie występujący w suplemen-

tach odchudzających). We wrześniu dwaj inni 
zawodnicy z Malezji uzyskali pozytywne wyniki 
testów antydopingowych. Byli to Azroy Hazal-
wafie Izhar i Ikram Haikal Zuari. Decyzją tamtej-
szego Panelu Dyscyplinarnego zostali zawieszeni 
w prawach zawodnika na cztery lata.
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PODNOSZENIE CIĘŻARÓW I BOKS

ZA BURTĄ IGRZYSK?

MKOl ponownie zagroził, że pod-
noszenie ciężarów i boks mogą 
nie znaleźć się w programie 
igrzysk w roku 2028.

Sztangiści od kilku lat borykają się z poważnymi 
problemami związanymi z dopingiem i właści-
wym zarządzaniem. Od środowiska pięściarskie-
go z kolei oczekuje się kontynuowania znaczą-
cych reform po problemach finansowych i skan-
dalu sędziowskim na Igrzyskach Olimpijskich w 
Rio w 2016 roku. Pod znakiem zapytania pozo-
staje także istnienie pięcioboju nowoczesnego, 
gdzie jest suges�a o zastąpieniu jazdy konnej 
inną konkurencją.

Na liście 28 sportów, które zobaczymy podczas 
zawodów w Los Angeles, w 2028
roku, znalazły się deskorolka, surfing i wspinacz-
ka sportowa. Ostateczne zatwierdzenie
programu ma nastąpić podczas spotkania MKOl 
w Pekinie, w lutym 2022.

ŚWIATOWA LEKKOATLETYKA ZWIĘKSZA LIMIT MIEJSC

DLA SPORTOWCÓW NEUTRALNYCH Z ROSJI

Zarząd Międzynarodowej Fede-
racji Lekkoatletyki (World 
Athletics) zdecydował, że liczba 
Rosjan, którzy będą mogli konku-
rować na arenie międzynarodo-
wej jako autoryzowani neutralni 
sportowcy (ANA) podwoi się
w 2022 roku do maksymalnie 20.

To pokazuje ostrożność World Athle�cs wobec 
postępów Rosyjskiej Federacji Lekkiej Atletyki
w kierunku spełnienia warunków przywrócenia 
członkostwa w World Athle�cs.

Program ANA został ustanowiony w 2016 roku. 
Cztery lata później zawieszono go w związku
z kolejnymi skandalami korupcyjnymi w Rosji. 

Dopiero w marcu 2021 roku World Athle�cs 
zgodziła się na ponowne uruchomienie procesu 
ANA po zatwierdzeniu planu przywrócenia 
RusAF. Pierwsze ważne zawody w 2022 roku dla 
lekkoatletów to Halowe Mistrzostwa Świata, 
które odbędą się w marcu w Belgradzie oraz 
lipcowe Mistrzostwa Świata w Oregonie.



MAROKO OCZYSZCZA LEKKĄ ATLETYKĘ

Pod naciskiem opinii międzyna-
rodowej Marokańska Federacja 
Lekkiej Atletyki (FRMA) podjęła 
radykalne działania służące 
uwolnieniu się od dopingu.

Z listy kadrowiczów usunięto 16 sportowców 
podejrzewanych o doping. Część z ich nie mogła 
już wziąć udziału w rozgrywanych w Kenii MMŚ 
(18-22 sierpnia 2021 r.), a wszystkim grożą kary 
czterech a nawet ośmiu lat dyskwalifikacji.

7.

www.antydoping.pl

CZTERY LATA ZAWIESZENIA

DLA KOLARZA Z MEKSYKU

Meksykański kolarz Luis Ricardo 
Villalobos Hernandez
reprezentujący EF Educa�on First został zawie-
szony na cztery lata po wykryciu w jego próbce 
hormonu wzrostu (GHRP-6). Badanie 23-latka 
zostało przeprowadzone poza zawodami
w kwietniu 2019 roku.

MANIPULACJE I DOPING 

W WYŚCIGACH KONNYCH

Sześć osób, w tym trenerzy i we-
terynarze, zostało postawionych 
w stan oskarżenia po ostatniej 
akcji francuskich służb.
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Jak poinformowała prokuratura w Aix-en-Pro-
vence osoby te są podejrzani o doping i manipu-
lacje wyścigami konnymi. Kilka dni wcześniej 
prasa rozpisywała się o zatrzymaniu czterech 
członków jednej z najbardziej wpływowych 

francuskich rodzin trenujących konie wyścigo-
we. Zatrzymania były efektem zakrojonego na 
szeroką skalę śledztwa policyjnego w sprawie 
dopingu i oszustw w tym sporcie.

TRIATHLON ROZLICZA ROSJAN

Rosja została ukarana przez 
World Triathlon za znaczącą 
liczbę przypadków wpadek do-
pingowych.

Rosyjska Federacja Triathlonu (RTF) do końca 
2022 roku nie będzie mogła organizować 
międzynarodowych imprez rangi światowej czy 
europejskiej. Rosyjscy przedstawiciele zasiada-
jący w organach World Triathlon i European 
Triathlon Union również muszą zrezygnować ze 
sprawowania swoich funkcji na okres co 
najmniej roku.

W październiku World Triathlon zawiesił na trzy 
lata Aleksandra Bryukhankowa i Igora Polanskie-
go po tym, jak obaj mieli pozytywny wynik testu 

na erytropoetynę (EPO), a w sierpniu ogłoszono 
zawieszenie Władimira Turbajewskiego
z powodu nieprawidłowości w jego paszporcie 
biologicznym krwi, które wskazują na dokonaną 
manipulację. Rosyjscy triathloniści nadal jednak 
będą mogli rywalizować w międzynarodowych 
imprezach.

IMMAF PODPISAŁA KODEKS WADA

Międzynarodowa Federacja 
Mieszanych Sztuk Walki 
(IMMAF), do której należy Sto-
warzyszenie MMA Polska, stała 
się oficjalnie sygnatariuszem Ko-
deksu Światowej Agencji Anty-
dopingowej (WADA).
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Dla organizacji zajmującej się popularyzacją 
mieszanych sztuk walki jest to kluczowy krok na 
drodze do głównego celu, jakim jest wprowa-
dzenie tej dyscypliny do programu igrzysk olim-

pijskich. IMMAF zrzesza już ponad sto organiza-
cji z całego świata zajmujących się MMA w jego 
amatorskim wydaniu.

INDIE PONOWNIE Z AKREDYTACJĄ

Po ponad dwóch latach Świato-
wa Agencja Antydopingowa 
(WADA) przywróciła akredyta-
cję laboratorium w Indiach.

Laboratorium w New Delhi zawieszono w sierp-
niu 2019 roku na sześć miesięcy, ze względu na 
niezgodności z międzynarodowymi standarda-
mi, a następnie ten okres przedłużano. Decyzja 
o przywróceniu akredytacji została podjęta po 
zdalnej ocenie WADA. Umożliwia to laborato-
rium wznowienie działań antydopingowych,
w tym przeprowadzanie m.in. badań próbek 
sportowców.



Reformy te zwiększą reprezentację w WADA 
sportowców, niezależnych członków i krajo-
wych organizacji antydopingowych, przy 
jednoczesnym utrzymaniu partnerstwa 50-50 
między ruchem sportowym a władzami 
publicznymi. Reforma powinna zapewnić 
skuteczny model zarządzania WADA i odzwier-
ciedlenie najlepszych międzynarodowych 
praktyk. Szczyt potwierdził też wspieraną przez 
sportowców pełną delegację systemu antydo-
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