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Polskę reprezentowali członkowie Zarządu 
(Founda�on Board) Anna Krupka, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
i Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego oraz dyrekcja Polskiej Agencji 
Antydopingowej: Michał Rynkowski i Hubert 
Dziudzik.

Dla POLADA niezwykle ważnym było usłyszeć, 
że kierujący Światową Agencją Antydopingową 
(WADA) doceniają wkład Polskiej Agencji Anty-
dopingowej na rzecz działań wspierających 
Ukraińską Agencję Antydopingową: „Jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni POLADA za ich wysiłki
i bezwarunkową solidarność. Jesteśmy również 
wdzięczni Międzynarodowym Federacjom 
Sportowym i NADO za pozytywną reakcję na 
naszą prośbę o włączenie ukraińskich sportow-
ców do ich planów badań. W takich chwilach 
jak ta, ważne jest, aby społeczność antydopin-
gowa była zjednoczona z ukraińskimi sportow-
cami.” – powiedział Olivier Niggli, Dyrektor 
Generalny WADA.

Wśród najważniejszych ustaleń należy wymie-
nić także:

    Wybór miasta Busan, jako miejsca Światowej 
Konferencji Antydopingowej 2025

  Działania na rzecz zachowania integralności 
systemu antydopingowego na świecie,
w związku z wojną na Ukrainie

   Przyznanie 12 grantów na badania z zakresu 
nauk społecznych o łącznej wartości 476
931 dolarów

   Zgodę na dalsze zwiększenie budżetu o 8%, 
6% i 6% na kolejne trzy lata w okresie
2023-2025

    Finalizację reformy zarządzania WADA

W Kairze miało miejsce posie-
dzenie Zarządu Światowej 
Agencji Antydopingowej.
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Kolejnym działaniem na rzecz ukraińskiego 
środowiska sportowego jest sfinansowanie 
przez Fundację „Graj z Głową” 50 sesji terapeu-
tycznych prowadzonych przez wykwalifikowa-
nych psychoterapeutów w temacie traumy
z  Kliniki Terapii Poznawczo – Behawioralnej 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. 
Szczegóły pomocy można uzyskać wysyłając 
e-mail na adres: sportowadepresja@gmail.com

Środki na terapię pochodzą z 2. edycji akcji 
„Biegam z czystą przyjemnością”.

POLADA POMAGA SPORTOWCOM Z UKRAINY

Polska Agencja Antydopingowa, 
jako pierwsza, przekazała na 
potrzeby kontroli antydopingo-
wych ukraińskich sportowców 
100 próbek.

Takie działanie wspomaga zachowanie równości 
w sporcie w aspekcie czystego sportu. Ukraińscy 
sportowcy przebywają na terenie Polski, ale 
także w wielu innych europejskich krajów, dlate-
go współpraca międzynarodowa na rzecz zasad 
antydopingowych jest potrzebna bardziej niż 
zazwyczaj.

Poza działaniami stricte związanymi z kontrola-
mi antydopingowymi POLADA, we współpracy
z Fundacją „Graj z Głową”, przygotowała dla 
sportowców z Ukrainy oraz dla polskiego środo-
wiska sportowego poradniki dotyczące traumy 
wojennej. Poradniki zawierają najbardziej 
podstawowe informacje dotyczące zagadnienia 
traumy i mają pomóc w codziennych relacjach 
ze sportowcami doświadczonymi wojną.

ANTHONY IRELAND ZAWIESZONY NA 4 LATA

Anthony Ireland, koszykarz Hy-
dro-Trucku Radom, który miał 
zostać poddany kontroli 12 grud-
nia 2021 roku po spotkaniu Hy-
dro-Trucku ze Śląskiem Wrocław 
został zawieszony na cztery lata.
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To wynik decyzji Panelu Dyscyplinarnego, który 
rozpatrzył zawiadomienie Polskiej Agencji Anty-
dopingowej o możliwym naruszeniu przepisów 

antydopingowych. Decyzja zapadła po przepro-
wadzeniu postępowania, w którym przesłucha-
no zawodnika oraz świadków tego zdarzenia.

3 LATA ZAWIESZENIA DLA ISKANDARA TURSUNBAEVA

Uzbecki trójboista siłowy Iskan-
dar Tursunbaev został zawieszo-
ny przez Międzynarodowy Ko-
mitet Paraolimpijski (IPC) na trzy 
lata.

Decyzja jest efektem pozytywnych wyników 
kontroli antydopingowych. Próbki zostały 
pobrane od Tursunbaeva zarówno podczas 
zawodów jak i poza zawodami wykazując obec-
ność metasteronu i jego metabolitów oraz 
metabolity oksymetolonu. Uzbek wygrał 
zawody w kategorii mężczyzn do 72 kg podczas 
Pucharu Świata w Trójboju Siłowym w Manche-
sterze, które odbył się w dniach 25-28 marca 

2021 osiągając niesamowite rezultaty (190 kg, 
196 kg i 203 kg), co zwróciło na niego uwagę 
organizacji antydopingowych.

10 MIESIĘCY ZAKAZU DLA „WSZELKICH AKTYWNOŚCI

ZWIĄZANYCH Z KRYKIETEM”

Południowoafrykański krykieci-
sta Zubayr Hamza otrzymał 
dziewięciomiesięczny zakaz dla 
„wszelkich aktywności związa-
nych z krykietem”.

Nastąpiło to po przyznaniu się przez zawodnika 
do naruszenia przepisów antydopingowych. W 
próbce krykiecisty, pobranej poza zawodami, 
stwierdzono obecność furosemidu, substancji 
określonej w sekcji S5 Listy substancji i metod 
zabronionych WADA. Hamza zaakceptował 

tymczasowe zawieszenie. Do rywalizacji będzie 
mógł wrócić 22 grudnia 2022 roku.
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14 MIESIĘCY ZAWIESZENIA DLA ASHLEE EVANSSMITH

Zawodniczka UFC, Ashlee Evans-
-Smith, została zawieszona na 14 
miesięcy z powodu pozytywnego 
wyniku testu na obecność stery-
dów, poinformowała Agencja An-
tydopingowa Stanów Zjednoczo-
nych (USADA).

Zawodniczka UFC, Ashlee Evans-Smith, została 
zawieszona na 14 miesięcy z powodu pozytyw-
nego wyniku testu na obecność sterydów, poin-
formowała Agencja Antydopingowa Stanów 
Zjednoczonych (USADA).W próbkach testowych 
pobranych 3 i 27 stycznia wykryto dehydro-
epiandrosteron (DHEA), który zresztą zawod-
niczka wpisała do protokołu kontroli. Podczas 
dochodzenia prowadzonego przez USADA, 
Evans-Smith dostarczyła agencji dowody na to, 
że substancja pochodziła z leku przepisanego 

przez lekarza, co pozwoliło na zmniejszenie 
wymiaru kary. To nie pierwsze naruszenie prze-
pisów ze strony tej zawodniczki. W 2014 roku 
została ona zawieszony na dziewięć miesięcy 
przez Komisję Atletyczną Stanu Nevada (NSAC) 
za pozytywny wynik testu na zakazany moczo-
pędny hydrochloro�azyd.

BEZPRECEDENSOWA DECYZJA W ROSJI

Antydopingowa Komisja Dyscy-
plinarna Rosyjskiej Agencji Anty-
dopingowej (RUSADA) wydała 
bezprecedensową decyzję,

na mocy której Prezydent Moskiewskiej Federa-
cji Kulturystyki Oleg Makshantsev został zdys-
kwalifikowany na 12 lat za naruszenie art. 4.5, 
4.9 Ogólnorosyjskich Przepisów Antydopingo-
wych.



7.

www.antydoping.pl

Browns, New England Patriots i Sea�le 
Seahawks, a obecnie Kansas City Chiefs, który 
był zawieszany aż trzykrotnie (2013, 2014
i 2015), czy też gwiazdę Houston Texans - Briana 
Cushinga, debiutanta roku 2009 zawieszanego 
w roku 2010 i 2017.

HOPKINS Z ZAWIESZENIEM

Światem futbolu amerykańskie-
go (NFL) wstrząsnęła informacja 
o zawieszeniu na pierwsze sześć 
meczów sezonu NFL 2022 
gwiazdora Arizona Cardinals - 
DeAndre Hopkinsa za narusze-
nie zasad antydopingowych.

Warto zaznaczyć, że Hopkins nie jest jedyną 
supergwiazdą przyłapaną na tym procederze na 
przestrzeni ostatnich lat. Wcześniej spotkało to 
m.in: Patricka Petersona (2019, jeden z najlep-
szych obrońców w historii Ligi, trzykrotnie 
wybierany do pierwszej drużyny All-Pro, ośmio-
krotnie do Pro Bowls oraz All-Decade Team NFL 
2010), Josha Gordona – gracza Cleveland 

DOWNING Z KARĄ ZAWIESZENIA NA 2 LATA

52-letnia parastrzelczyni Tricia 
Downing otrzymała dwuletnią 
karę zawieszenia.

W jej próbce pobranej poza zawodami 4 marca 
2021 roku wykryto syntetycznego pochodzenia 
testosteron i jego prekursory. Na wykrycie 
nienaturalnego testosteronu pozwala badanie 
próbki moczu przy pomocy Isotope Ra�o Mass 
Spectrometry (IRMS) – metody stosowanej 
przez laboratoria posiadające akredytację 
WADA.
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KULTURYŚCI Z FILIPIN WYKLUCZENI Z IGRZYSK SEA

Kulturyści z Filipin zostali wyklu-
czeni z udziału w trwających 
Igrzyskach SEA (Igrzyska Połu-
dniowo-wschodniej Azji) za nie-
przestrzeganie przepisów anty-
dopingowych.

Ekipa kulturystyczna miała walczyć w stolicy 
Wietnamu, Hanoi, o medale tej imprezy. Działa-
cze nie byli jednak w stanie dostarczyć dowo-
dów na to, że sportowcy poddali się kontroli 
antydopingowej z wymaganym przez organiza-
tora trzytygodniowym wyprzedzeniem.

KONTROLE ANTYDOPINGOWE ZYSKUJĄ NA ZNACZENIU

Coraz więcej dyscyplin sportu 
decyduje się na prowadzenie 
regularnych badań antydopin-
gowych. Kolejną jest crossfit.

Program antydopingowy CrossFit Games prze-
prowadził właśnie kolejną serię testów poza 
zawodami na sezon 2022. Przetestowano wielu 
czołowych sportowców, w tym Brenta Fikow-
skiego, Jonne Koski, Guilherme Malheiros, Alex 
Vigneault, Lazar Đukić, Noah Ohlsen, Gabriela 
Migała, Mallory O’Brien, Kris� Eramo O’Connell, 
Amanda Barnhart i Joey Coste. Próbki zostały 
pobrane przez oficerów kontroli antydopingo-
wej z Drug Free Sport Interna�onal w marcu
i kwietniu 2022 r. i przeanalizowane w Olimpij-

skim Laboratorium Analitycznym UCLA. Okazało 
się, że wynik kontroli Joey Coste dał wynik pozy-
tywny. Pozostałe były negatywne.
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TYMCZASOWE ZAWIESZENIE DLA KAUR

26-letnia rekordzistka Indii
w rzucie dyskiem (66,59 m), 
szósta zawodniczka Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio - Kamalpre-
et Kaur została tymczasowo za-
wieszona przez Athletics Integri-
ty Unit (AIU)

po pozytywnym wyniku testu, wykrywającym 
obecność stanozololu. Zawodniczce grozi kara 
4-letniej dyskwalifikacji i nie może startować do 
czasu ostatecznego werdyktu w jej sprawie, co 

z pewnością utrudni jej przygotowania do tego-
rocznych Igrzysk Wspólnoty Narodów
w Birmingham i Igrzysk Azjatyckich w Hangzhou.

ZAWIESZENIE DLA PIŁKARKI TOTTENHAMU HOTSPUR

Piłkarka Tottenhamu Hotspur, 
reprezentantka Anglii, Chioma 
Ubogagu, została zawieszona 
na okres dziewięciu miesięcy po 
przyznaniu się do naruszenia 
przepisów antydopingowych.

Ubogagu. Zawodniczka dołączyła do To�enha-
mu Hotspur w lipcu 2021 roku. Po jej odejściu
z Realu Madryt została poddana kontroli poza 
zawodami w dniu 7 października 2021 r.
W pobranej próbce odkryto zakazaną substan-
cję – Canrenone, stosowaną głównie jako 
środek moczopędny.
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3 LATA ZAWIESZENIA DLA REYNOLDSA

Sport Integrity Australia po-
twierdziło decyzję o nałożeniu 
trzyletniej dyskwalifikacji na 
bejsbolistę Michaela Reynoldsa 
za obecność substancji zabronio-
nych w jego próbce pobranej 
podczas zawodów w dniu 4 
lutego 2021 r.

U zawodnika drużyny Canberra Calvary rywali-
zującej w Australian Baseball League wykryto 
obecność d-amfetaminy (grupa S6.A) oraz 

metylofenidatu i jego metabolitu kwasu ritalino-
wego (grupa S6.B).
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