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Po zwycięstwie ROC w konkursie drużynowym 
w łyżwiarstwie figurowym podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Pekinie, wstrzymano ceremo-
nię medalową. Okazało się bowiem, że
w próbce pobranej od zawodniczki 25 grudnia 
2021 r. znaleziono trimetazydynę. To substan-
cja stosowana u chorych kardiologicznie, ale 
też wpływająca na przyspieszenie metaboli-
zmu oraz zwiększająca tolerancję dla wysiłku 
fizycznego. Substancja znajduje się na Liście 
substancji i metod zabronionych Światowej 
Agencji Antydopingowej (WADA) od 2013 
roku. Decyzją Trybunału Arbitrażowego ds. 
Sportu (CAS) reprezentantka Rosyjskiego Komi-
tetu Olimpijskiego warunkowo została dopusz-
czona do dalszej rywalizacji. Decyzja ta spotka-
ła się z krytyką przedstawicieli WADA, wielu 
krajowych agencji antydopingowych, w tym 
Polskiej Agencji Antydopingowej, oraz znanych 
sportowców. Najgłośniej krytykowała ją ame-

rykańska sprinterka Sha’Carri Richardson, 
która po wykryciu w jej próbce THC nie mogła 
walczyć o medale Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 
Zasugerowała nawet, że może to świadczyć
o uprzedzeniach rasowych członków Trybuna-
łu. Młoda Walijewa musi liczyć się z konieczno-
ścią składania szczegółowych wyjaśnień, a nikt 
też nie ma wątpliwości, że postępowanie doty-
czyć będzie wszystkich osób ze sztabu łyżwiarki
i może mieć duże znaczenie dla przyszłości 
całego systemu walki z dopingiem w sporcie.

W lutym tematem numer jeden 
był pozytywny wynik próbki po-
branej od Kamili Walijewej (Ro-
syjski Komitet Olimpijski, ROC).

DOPING NA ZIMOWYCH IGRZYSKACH

 OLIMPIJSKICH W PEKINIE

Pierwszym pozytywnym wyni-
kiem kontroli antydopingowej 
na zimowych igrzyskach olimpij-
skich w Pekinie, o którym poin-
formowała Międzynarodowa 
Agencja Badań Antydopingo-
wych (ITA),
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BOLSHUNOV O SYTUACJI DOPINGOWEJ ZAWODNIKÓW Z ROSJI

Aleksander Bolshunov – bezape-
lacyjny zwycięzca olimpijskiego 
skiathlonu odpowiedział na 
insynuacje dotyczące podejrzeń 
o stosowanie dopingu przez 
rosyjskich sportowców na igrzy-
skach w Pekinie.

W trzecich igrzyskach z rzędu rosyjscy sportow-
cy biorą udział jako neutralni, z zakazem rywali-
zacji pod własną flagą po tym, jak Światowa 
Agencja Antydopingowa (WADA) stwierdziła, że 
ich agencja antydopingowa nie przestrzega 
zasad. Zaznaczył jednak, że wszyscy rosyjscy 
olimpijczycy zobowiązani są do podawania 
danych pobytowych w systemie ADAMS i byli 
wielokrotnie kontrolowani podczas zawodów

i poza nimi. Zaprosił też dziennikarzy na trening 
rosyjskiej drużyny, by mieli okazję zobaczyć jaką 
pracę trzeba wykonać by móc liczyć się w walce 
o olimpijskie medale.

Reprezentantka Ukrainy w boslejach Lidia 
Gunko jest trzecią sportsmenką z pozytywnym 
wynikiem kontroli dopingowego. W organizmie 
Ukrainki wykryto steryd anaboliczny o nazwie 
dehydrochlormethyltestosteron. Jak podała 
ITApróbka została pobrana od Gunko 14 lutego, 
kiedy zapadły rozstrzygnięcia w monobobach, 
konkurencji debiutującej w olimpijskim progra-
mie. Ukrainka zajęła w nich 20. miejsce.

Kamila Walijewa nie była jedyną łyżwiarką, 
której test antydopingowy wykazał obecność 
zabronionych substancji. U hiszpańskiej łyżwiar-
ki figurowej Laury Barquero, w próbce pobranej 
18 lutego wykryto klostebol. kontrolę u Barqu-
ero przeprowadzono po programie krótkim par 
sportowych, w którym Hiszpanie zajęli 11. miej-
sce. Wcześniej łyżwiarka była mistrzynią Hiszpa-
nii juniorów w 2017 roku i czterokrotnie zosta-
wała mistrzynią kraju w rywalizacji seniorów.

był przypadek irańskiego alpejczyka Hosseina 
Saveha Shemshakiego. Pozytywny wynik dało 
badanie jego próbki przeprowadzone poza 
zawodami. 36-latek, który startował już dwu-
krotnie w igrzyskach - w Vancouver w 2010 roku 
i w Soczi cztery lata później - został tymczasowo 
zawieszony, pozbawiony prawa udziału
w treningach i zawodach.

Drugi pozytywny wynik kontroli antydopingowej 
podczas igrzysk dotyczył Walentyny Kaminskiej, 
ukraińskiej biegaczki narciarskiej. Zawodniczka 
została zawieszona, przysługuje jej jeszcze 
prawo złożenia odwołania i wnioskowania
o sprawdzenie tzw. próbki B. Ukrainka startowa-
ła wcześniej w 2014 roku w Soczi i cztery lata 
później w Pjongczangu. Podczas tegorocznych 
zmagań olimpijskich była 18. w sztafecie 4x5 
km, a indywidualnie zajęła 70. miejsce w sprin-
cie oraz 79. w biegu na 10 km techniką klasycz-
ną.
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Jak poinformowali na swojej stronie przedsta-
wiciele UKAD, agencja przekroczyła poziom 
100 000 próbek pobranych w ramach brytyj-
skiego programu antydopingowego. UKAD 
powstała w 2009 roku jako pierwsza niezależna 
brytyjska krajowa organizacja antydopingowa 
(NADO) i pobiera próbki moczu i krwi od spor-
towców z Wielkiej Brytanii w dowolnym miej-
scu na świecie oraz od wszystkich sportowców 

W próbce moczu pobranej od kolarza Baloise 
Trek Lions wykryto letrozol. W oficjalnym 
komunikacie zespołu Toon Aerts zaznacza,
że nigdy wcześniej nie słyszał o istnieniu tej 
substancji. Decyzję o nie komentowaniu sytu-
acji do czasu uzyskania wyniku próbki B podję-
ła też drużyna Belga. W oświadczeniu czytamy 

jednak, że zespół ma ścisłą zasadę zerowej 
tolerancji dla dopingu. Aktualnie plasuje się na 
drugiej pozycji w rankingu Międzynarodowej 

trenujących i startujących w Wielkiej Bryta-
nii. Program testów obejmuje ponad 40 
dyscyplin sportowych i spełnia najwyższe 
standardy określone przez Światową 
Agencję  Antydopingową (WADA).

Brytyjska Agencja Antydopingo-
wa (UKAD) pochwaliła się zna-
czącym osiągnięciem w działa-
niach na rzecz ochrony czystego 
sportu. 

BELG TOON AERTS NA DOPINGU 

Jeden z najlepszych przełajow-
ców świata Belg Toon Aerts – 
uzyskał pozytywny wynik kon-
troli antydopingowej.

SUKCES BRYTYJCZYKÓW W DZIAŁANIACH
 
NA RZECZ OCHRONY CZYSTEGO SPORTU
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ponieważ może być stosowany w celu zwiększe-
nia poziomu testosteronu. Letrozol może też 
zapobiegać nadmiernemu tworzeniu się estro-
genów – feminizujących skutków stosowania 
sterydów anabolicznych.

Unii Kolarskiej – w sezonie 2021/22 odniósł 
cztery triumfy w wyścigach rangi UCI. Letrozol to 
inhibitor aromatazy, który używany jest między 
innymi w walce z rakiem piersi. Znajduje się na 
liście substancji i metod zakazanych WADA, 

PARAOLIMPIJCZYK YASSINE GHARBI ZAWIESZONY 

31-latek, który startuje w męskiej klasie T54 
uzyskał niekorzystny wynik analityczny dla 
boldenonu, w próbce moczu pobranej poza 
zawodami 7 grudnia 2020 roku. Substancja jest 
zakazanym sterydem anaboliczno-androgen-
nym, o którym wiadomo, że zwiększa masę 
i siłę mięśni. Gharbi nie może brać udziału w 
zawodach od 5 lutego 2021 r. do 4 lutego 2024 
r. Wszystkie wyniki osiągnięte przez sportowca 
po dacie dostarczenia próbki zostaną unieważ-
nione. Będzie też musiał zwrócić wszelkie 
medale i nagrody zdobyte po 7 grudnia 2020 

roku. Gharbi to brązowy medalista Igrzysk 
Paraolimpijskich w Rio 2016 w męskim T54 
na 400 metrów i wielokrotny mistrz świata
w  biegach  na  dystansach  od  200  do  
1500 metrów.

Tunezyjczyk Yassine Gharbi 
został zawieszony przez Mię-
dzynarodowy Komitet Paraolim-
pijski na trzy lata za naruszenie 
przepisów antydopingowych.

10 LAT DYSKWALIFIKACJI DLA BLESSING OKAGBARE

Specjalizująca się w sprincie i w 
skoku w dal nigeryjska lekko-
atletka Blessing Okagbare zo-
stała zdyskwalifikowana na 10 
lat przez Athletics Integrity Unit 
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To efekt jej kontaktów z Erikiem Lirą dotyczą-
cych dystrybucji erytropoetyny i hormonu 
wzrostu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi FBI, 
a w jego wyniku może dojść do kolejnych 

sankcji  nakładanych  na  osoby  naruszających 
przepisy  antydopingowe.  34-letnia  Nigeryjka 
to  srebrna  medalistka  olimpijska  z  Pekinu 
(2008)  oraz  wicemistrzyni  świata  z  Moskwy 
(2013) w skoku w dal.

(AIU) – organ mający zapewniać 
sportową uczciwość Światowej 
Federacji Lekkoatletycznej 
(World Athletics). 

ZWIĘKSZENIE LICZBY ROSYJSKICH LEKKOATLETÓW ZE STATUSEM ANA

Status ANA na 2022 rok otrzymało 55 zawodni-
ków. Dla sportowców oznacza to, że są normal-
nie poddawani testom zgodnie ze Światowym 
Kodeksem Antydopingowym. Podano 
też limity sportowców ANA, którzy będą mieć 
prawo udziału w tym roku w czterech zawo-
dach seniorskich World Athle�cs Series. 
W Drużynowych Mistrzostwach Race Walking 
w stolicy Omanu Maskacie, Halowych Mistrzo-
stwach w Belgradzie, Mistrzostwach Świata 

w Lekkoatletyce w Oregonie oraz Mistrzo-
stwach Półmaratonu w chińskim Yangzhou 
weźmie udział nie więcej niż 20 zawodników 
ANA. Rosyjska Federacja Lekkoatletyki (RusAF) 
nadal pozostaje zawieszona (zawieszenie obo-
wiązuje od 2015 roku) z powodu rozległych 
i wspieranych przez państwo sieci dopingowych.

World Athletics Doping Review 
Board (DRB) ponownie zwięk-
szyło liczbę rosyjskich lekkoatle-
tów, którzy mogą brać udział w 
międzynarodowych zawodach 
jako autoryzowani neutralni 
sportowcy (ANA) po spełnieniu 
wyjątkowych kryteriów kwalifi-
kacyjnych. 



Europa wstrzymała oddech.
Rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę.

Polska Agencja Antydopingowa ściśle
współpracuje z Ukraińską Agencją  Antydopingową. 

Naszym Koleżankom i Kolegom z Ukrainy
przekazujemy wyrazy wsparcia i słowa otuchy.

Jesteśmy z Wami!           
МИ З ВАМИ!          

24 lutego 2022 roku

W obliczu wojny czujemy się  
jeszcze bardziej solidarni z obywatelami 

tego kraju.



9.

Do zobaczenia

w marcu!


