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„ANTYDOPING BEZ TAJEMNIC”. POLADA PRZEPROWADZIŁA PIERWSZE
W HISTORII SZKOLENIE DLA DZIENNIKARZY
26 października Polska Agencja
Antydopingowa zorganizowała
pierwsze w historii swojej
działalności szkolenie dla dziennikarzy
zainteresowanych
tematyką antydopingową.
Prelegentami byli eksperci POLADA a także
przedstawiciele Panelu Dyscyplinarnego.
Podczas spotkania zostały poruszone tematy
związane z prawem i przepisami, kontrolą
antydopingową, edukacją, śledztwami, współpracą z dziennikarzami, a także szczegółowo
omówiono przebieg postępowania dyscyplinarnego. To pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie tego typu. POLADA już planuje zorganizowanie podobnego wydarzenia w przyszłym
roku. Współpraca z dziennikarzami na poziomie edukacyjnym wynika również

ze światowych trendów polityki antydopingowej. Dziennikarze to partnerzy, których treści
stają się dla odbiorców ważną częścią edukacji
o systemie antydopingowym w Polsce
i na świecie.
.

INAUGURACJA PROJEKTU GLDF4CLEANSPORT
W siedzibie Austriackiej Agencji
Antydopingowej odbyło się
inauguracyjne spotkanie partnerów projektu GLDF4CLEANSPORT poruszającego kwestie
globalnych ram kształcenia i rozwoju w obszarze czystego
sportu.
Projekt w ramach programu Erasmus + prowadzony będzie do 30 września 2025. Koordynatorami są EOSE i Światowa Agencja Antydopingowa. Jednym z partnerów projektu jest POLADA.

W Wiedniu, Polską Agencję Antydopingową
reprezentowała Uta Kühn.
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ŚLEDCZY Z CAŁEGO ŚWIATA W WARSZAWIE
W Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli agencji
antydopingowych z całego
świata
odpowiedzialnych
za śledztwa antydopingowe.
Spotkanie otworzył Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka. Gości powitał
także dyrektor POLADA Michał Rynkowski.
Wśród kluczowych tematów poruszanych
podczas spotkania pojawiły się:
- pozyskiwanie i zarządzanie poufnymi źródłami
- współpraca z sygnalistami
- poprawa bezpieczeństwa operacyjnego
- zbieranie informacji wywiadowczych

-

nawiązywanie relacji dla celów wymiany
informacji
dzielenie się najlepszymi praktykami
w zakresie obsługi źródeł poufnych

JAKUB KRZEWINA UKARANY PRZEZ CAS
Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu
w Lozannie (CAS) zdecydował
o nałożeniu kary 15 miesięcy
dyskwalifikacji na lekkoatletę
Jakuba Krzewinę za unikanie
kontroli dopingowej.
Uznano, że zawodnik 3 razy w ciągu roku naruszył zasady podawania danych pobytowych.
33-letni Krzewina jest trzykrotnym medalistą
mistrzostw Europy w sztafecie 4 × 400 m,
zdobył też złoto halowych mistrzostw świata
w tej konkurencji. Jego wyjaśnienia przekonały
wcześniej przedstawicieli Panelu Dyscyplinarnego, który odstąpił od wymierzenia kary,

ale nie okazały się wystarczające w Lozannie po
odwołaniu od decyzji Panelu Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).
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I EUROPEJSKI KONGRES SPORTU I TURYSTYKI W ZAKOPANEM
Z PANELEM O ANTYDOPINGU
Podczas I Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki, eksperci
w składzie:

prof. prof. Jan Blecharz – Specjalista
psychologii sportu;
Michał Rynkowski – Dyrektor Polskiej
Agencji Antydopingowej;
Tomasz Majewski – Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki;
Stanisław Szymanik– Wiceprezes
PZN, członek prezydium komisji medycznej FIS

rozmawiali na temat problemów
związanych
z
dopingiem
w sporcie.
W tytule panelu zawarto pytanie: czy kiedyś
zapomnimy o dopingu? Żaden z ekspertów nie
miał wątpliwości, że niestety nie jest to możliwe. A na dowód tej tezie świat usłyszał ostatnio
o dwóch przypadkach podejrzenia złamania
przepisów antydopingowych. Jak uważają
eksperci, każdy głośny przypadek złapania
na oszustwie pokazuje, że każdy sportowiec,

niezależnie od tego, jak piękną ma karierę musi
liczyć się z konsekwencjami. Paneliści podkreślili dużą rolę edukacji w systemie antydopingowym. Edukacja jest uznawana na całym świecie
za najskuteczniejszy środek prewencyjny. Istotna jest również współpraca zawodników
z ekspertami: lekarzami, psychologami, trenerami, a zaufanie w tej współpracy powinno być
podstawą. Nie wolno na własną rękę eksperymentować. Branie niesprawdzonych suplementów diety z niesprawdzonego źródła może być
realnym zagrożeniem dla zdrowia i kariery sportowej.
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JAKUB ŚWIERCZOK Z KARĄ 4 LAT DYSKWALIFIKACJI
Decyzja o 4-letniej dyskwalifikacji polskiego piłkarza została
podjęta przez Azjatycką Konfederację Piłkarską. Jest to efekt
wykrycia u napastnika niedozwolonej substancji w badaniu
kontroli antydopingowej, przeprowadzonym
po
jednym
z meczów Azjatyckiej Ligi Mistrzów
- 9 grudnia 2021 roku. Po przeprowadzonym
dochodzeniu i przebadaniu próbki B, która
potwierdziła obecność zabronionej substancji
Jakub Świerczok został zdyskwaliﬁkowany.
Okres dyskwaliﬁkacji jest liczony od grudnia
2021 roku i jest wiążący na całym świecie.
W tym czasie zawodnik jest objęty całkowitym

zakazem udziału w zawodach i treningach
klubowych oraz kadrowych, a także zakazem
pełnienia funkcji w strukturach sportowych.
Rozciąga się również na inne dyscypliny sportu.
Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się
do CAS.

RUSADA UTAJNIA PRZEBIEG SPRAWY WALIJEWEJ
Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA), która prowadzi
sprawę Walijewej, po tym, jak
podczas ZIO w Pekinie wykryto
u zawodniczki zakazaną substancję – trimetazydynę, zdecydowała o zachowaniu w tajemnicy wyroku w jej sprawie.
RUSADA powołuje się na fakt, że obecnie 16-letnia, ale podczas kontroli 15-letnia zawodniczka
jest „osobą chronioną” na mocy Światowego
Kodeksu Antydopingowego. Budzi to krytyczne
komentarze ze strony wielu uczestników rywalizacji, którym przewodzi Evan Bates – amerykański łyżwiarz ﬁgurowy, triumfator tegorocznych
Skate America w parach tanecznych (z Madison
Chock), który musiał się zadowolić srebrnym
medalem w olimpijskiej rywalizacji drużyn.

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA)
zachęciła RUSADA do upublicznienia wyroku,
ale przyznała, że nie ma takiego obowiązku.
Jednocześnie zastrzega sobie prawo do odwołania się od niego do Trybunału Arbitrażowego ds.
Sportu (CAS), jeśli zajdzie taka potrzeba.
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SIMONA HALEP PODEJRZANA
O STOSOWANIE DOPINGU
International Tennis Integrity
Agency, organizacja dbająca
o uczciwość rywalizacji w zawodowym tenisie, poinformowała
o tymczasowym zawieszeniu
Simony Halep. Zabronioną substancję w organizmie 31-letniej
Rumunki – Roxadustat – wykryto w próbce pobranej w sierpniu
podczas US Open. Pozytywny
wynik dały badania zarówno
próbki A jak i B.
Roxadustat stosowany jest przy leczeniu anemii.
Stymuluje produkcję hemoglobiny i czerwonych
krwinek, ma efekt podobny do działania słynnego EPO. Zwyciężczyni dwóch turniejów wielkoszlemowych – French Open 2018 i Wimbledonu
2019 – i była liderka rankingu WTA przekonuje,

że nie zażyła specyﬁku świadomie, a w otoczeniu
Rumunki pojawiły się nawet suges�e,
że próbki pobrane podczas kontroli antydopingowej w US Open mogły zostać zmanipulowane, sfałszowane lub skażone. Specjaliści generalnie je wykluczają podkreślając, że nie jest
to preparat tani i jego dostępność nie jest
powszechna. Zawodniczce grożą poważne
konsekwencje. Standardowa kara w tej sytuacji
to czteroletnia dyskwaliﬁkacja, chyba że zdoła
udowodnić stosowanie jej w sposób niecelowy,
wówczas zawieszenie może zostać zredukowane
do dwóch lat.

KARY FINANSOWE ZA DOPING W FINLANDII
Finlandia jest jednym z krajów,
w których wybrani sportowcy
naruszający przepisy antydopingowe muszą się liczyć z karą
finansową.
Obecnie w federacji narciarskiej kara wynosi
100 tysięcy euro, ale najnowsza propozycja
prezesa Ismo Hamalainena przewiduje pięciokrotną podwyżkę. To wywołało lawinę komentarzy i dyskusję zarówno wśród sportowców, jak
i mediów. Strony uznają ją za zbyt radykalną.
Innym problemem jest fakt, że bowiem nie

precyzuje dokładnie, w jakich sytuacjach sportowcy będą karani, a przecież każdy przypadek
dopingu zwykle się różni.
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NATALJA ANTIUCH Z PRZEDŁUŻONĄ DYSKWALIFIKACJĄ
Athletics Integrity Unit (AIU),
organizacja odpowiedzialna
za
zapewnienie
uczciwości
w lekkoatletyce, opublikowała
oświadczenie informujące
o przedłużeniu dyskwalifikacji
Natalji Antiuch.
W następstwie zarzutów AIU opartych o dane
systemu informacji laboratoryjnej anulowane
zostały jej wyniki od 30 czerwca 2013 do 8 lipca
2013. Rosjanka została też zawieszona do 2025
roku. W świetle tej decyzji lekkoatletka straci
oba olimpijskie medale zdobyte podczas Igrzysk
Olimpijskich w Londynie (2012). An�uch sięgnęła tam po złoty medal w biegu na 400 m przez
płotki oraz zdobyła srebro w sztafecie 4x400 m.
Lista rosyjskich dopingowiczów, którzy sięgnęli
w Londynie po złote medale w lekkoatletyce,
a następnie zostali ich pozbawieni, liczyła dotąd
sześć osób. Byli to: Marija Sawinowa (800 m),

Julija Zaripowa (3000 m z przeszkodami), Tatjana Łysienko (rzut młotem), Jelena Łaszmanowa
(chód na 20 km), Siergiej Kirdiapkin (chód na 50
km i Iwan Uchow (skok wzwyż), teraz zwiększyła
się już do siedmiu, a szereg wątpliwości jest
także wokół skoczkini wzwyż Anny Cziczerowej,
która już płaci wysoką cenę, ale na razie za igrzyska w Pekinie w 2008 roku.

DYSKWALIFIKACJA PACEMAKERA
Z ZESPOŁU KLIPCHOGE’A
Trzeci z pacemakerów, który był
częścią
zespołu
Eliuda
Kipchoge'a w biegu maratońskim pokonanym w czasie poniżej dwóch godzin, został zdyskwalifikowany za doping.
Athle�cs Integrity Unit (AIU) zdecydowało
o trzyletniej dyskwaliﬁkacji Kenijczyka Mariusa
Kipserema po wykryciu w próbce dostarczonej
przez sportowca w sierpniu rekombinowanej
erytropoetyny (EPO). Wcześniej dyskwaliﬁkacja
spotkała dwóch innych Kenijczyków z tego
„zespołu” Philemona Kacherana i Justusa

Kimutai. Kara dla dwukrotnego zwycięzcy maratonu w Ro�erdamie została datowana wstecz
na 22 września, kiedy został tymczasowo zawieszony. Formalnie nałożona kara to czteroletnie
zawieszenie, które zgodnie z obowiązującymi
obecnie przepisami zostało skrócone o rok po
przyjęciu jej przez sportowca.
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ROSYJSCY ZAPAŚNICY ZDYSKWALIFIKOWANI
Trzech rosyjskich przedstawicieli
zapasów zostało zdyskwalifikowanych za stosowanie zakazanej substancji – furosemid
w 2012 roku, po tym jak dane
z Moskiewskiego Laboratorium
Antydopingowego
wykazały
jego obecność w ich próbkach.
Podwójna mistrzyni kraju w stylu dowolnym
Elena Vostrikova, jej koleżanka Darya Leksina
i Aleksey Shchekov zostali zawieszeni od 2 marca
2022 roku przez Międzynarodową Agencję
Badań Antydopingowych (Interna�onal Tes�ng
Agency, ITA). Jak donosi TASS Vostrikova i Leksi

na zostały objęte rocznym zakazem
do 1 marca 2023 roku, podczas gdy Shchekov
został zakazany na dwa lata, do 1 marca 2024
roku.

HOKEISTA Z ROSJI OCZYSZCZONY ZE WSZYSTKICH ZARZUTÓW
Rosyjskiemu hokeiście Valeriemu Nichushkinowi w listopadzie
zeszłego roku groziła czteroletnia
dyskwalifikacja.
Miało
to związek z pojawieniem się
informacji o pozytywnym teście
antydopingowym przeprowadzonym w 2013 roku. Zawodnik
został
jednak
oczyszczony
ze wszystkich zarzutów.
27-latek, który wygrał Puchar Stanleya z drużyną
Colorado Avalanche w zeszłym sezonie, został
objęty dochodzeniem Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) po doniesieniach,
że próbka przechowywana w Moskiewskim

Laboratorium wykazała ślady testosteronu.
U podstawy decyzji o wycofaniu zarzutów były
wyniki dodatkowych badań przeprowadzonych
przez Szwajcarskie Laboratorium Dopingowe.
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