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Ten wirtualny bieg odbędzie się w dniach: 9 
kwietnia (od godz. 9:00) - 11 kwietnia (do godz. 
21:00) 2021 roku w dowolnym miejscu, przy 
zachowaniu aktualnych obostrzeń sanitarnych 
Ministerstwa Zdrowia. Aby wziąć udział w 
rywalizacji i zostać sklasyfikowanym należy 
pobrać  aplikację mobilną STS  Timing i wybrać 
z listy wydarzeń bieg: „Biegam z czystą przy-
jemnością”, lub poprzez inne urządzenie/apli-
kację rejestrującą np. Strava, czy zegarek z GPS. 
Dystans, na którym będzie można rywalizować 
wynosi 9999 metrów, a limit uczestników (wir-
tualnych) ustalono na 999 osób. Warunkiem 
uczestnictwa w zawodach jest osiągnięcie 18 
roku życia w dniu rozgrywania biegu. 

Opłata startowa wynosi 29,99 złotych. Całość 
zebranych środków zostanie przekazana na cel 
charytatywny, czyli pokrycie kosztów rehabili-
tacji sportowców powracających do rywalizacji 
po kontuzjach. W bieganiu z czystą przyjemno-
ścią   dominuje  cyfra „9”.  Ma  to  silny związek 
z powstaniem Światowej Agencji Antydopingo-
wej w 1999 roku, jako milowego kroku wyko-
nanego w celu ochrony życia i zdrowia zawod-
ników, a także uregulowania kwes�i związa-
nych z dopingiem. Zachęcamy do wzięcia 
udziału w tej wirtualnej, czystej i uczciwej 
rywalizacji, która od początku pozostaje naszą 
misją. 

„Biegam z czystą przyjemno-
ścią” to inicjatywa Polskiej 
Agencji Antydopingowej (POLA-
DA), która ma podkreślać 
zasady czystości oraz uczciwości 
w sporcie. 

„DEKLARACJA KATOWICKA”

Polska dotrzymując zobowiązań 
wynikających z „deklaracji ka-
towickiej” zdecydowała o prze-
kazaniu środków na działalność 
śledczą i badawczą WADA w 
wysokości 108 tys. USD. 

 – POMAGAM Z CZYSTĄ PRZYJEMNOŚCIĄ 
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Dzięki temu, że wpłata naszego kraju zostanie 
podwojona  przez MKOl,  do budżetu śledczego
i naukowego WADA wpłynie ponad 200 tys. 
,,Deklaracja katowicka” przyjęta podczas Świa-
towej Konferencji Antydopingowej w listopa-
dzie 2019 r., to prośba Światowej Agencji 
Dopingowej (WADA) o przekazanie wpłat na 
fundusz badań naukowych oraz działalność 
śledczą WADA. Zobowiązuje ona państwa-stro-
ny m.in. do zapewnienia odpowiedniego 

poziomu finansowania tych działań WADA. 
Zgodnie ze schematem finansowania, za 
każdego dolara wpłaconego przez władze 
publiczne na rzecz WADA, ruch sportowy (Mię-
dzynarodowy Komitet Olimpijski) przekazuje 
na konto WADA taką samą kwotę. W ostatnich 
miesiącach wpłaty na rzecz funduszu nauko-
wego oraz działalności śledczej WADA przeka-
zały m.in. Francja, Cypr, Grecja, Indie, Egipt, 
Chiny czy Arabia Saudyjska.

Dokument określa zasady wzajemnego wspar-
cia w kwes�ach związanych z dopingiem, w 
szczególności z tropieniem nielegalnej produk-
cji i dystrybucji substancji zwiększających 
wydolność organizmu na terenie UE. Wspólne 
działania będą obejmować wymianę informacji 
i   praktyczne   wsparcie,  a   także   koordynację 
w procesie gromadzenia dowodów i dochodze-
nia. „Jak pokazały ostatnie głośne przypadki, 
m.in. związane z Międzynarodową Unią 
Biathlonu, operacją +Aderlass+, 

Międzynarodową Federacją Podnoszenia Cięża-
rów czy koordynowaną przez Europol operacją 
VIRIBUS, wymiana informacji między organami 
ścigania a organizacjami antydopingowymi 
może być kluczowa przy ujawnianiu prze-
stępstw, które nie zostałyby wykryte zwykłymi 
testami lub innymi metodami analitycznymi” – 
powiedział Witold Bańka. Od 2009 roku WADA 
ma podpisane podobne porozumienie z inną 
międzynarodową agencją policyjną – Interpo-
lem.

WADA PODPISAŁA UMOWĘ 

Kierowana przez Witolda Bańkę 
Światowa Agencja Antydopin-
gowa (WADA) podpisała umowę 
o współpracy z międzynarodo-
wą policją w Unii Europejskiej – 
Europolem w zakresie walki z 
nielegalnym wspomaganiem w 
sporcie. 

Z EUROPOLEM



5.

www.antydoping.pl

NOWY AMBASADOR

Ogólnopolska antydopingowa kampania infor-
macyjno- edukacyjna „GRAMY FAIR’’ rozpoczęła 
się w kwietniu 2019 roku. Kampania skierowana 
jest do sportowców wyczynowych, sportowców 
amatorów i młodzieży. Jej celem jest budowa 
świadomości i propagowanie idei 

uczciwości oraz czystości w sporcie. Ambasa-
dorami kampanii zostali czołowi i uznani spor-
towcy, w tym: medaliści Mistrzostw Europy, 
Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich 
oraz Paraolimpijskich.

Kolejnym ambasadorem naszej 
kampanii „Gramy Fair - NIEdla-
dopingu” został Wojciech Ma-
kowski. Srebrny medalista 
Igrzysk Paraolimpijskich, mulit-
medalista pływackich Mi-
strzostw Świata i Mistrzostw 
Europy.

 „GRAMY FAIR”

KOLEJNE PRZYKŁADY 

„DOPINGU ELEKTRONICZNEGO”

DOPING
Według informacji przekazanych 
przez CyclingTips, dwie użytkow-
niczki popularnej aplikacji dla 
rowerzystów Zwift  - Izraelka An-
tonina Reznikov i Niemka Selma 
Trommer - zostały pozbawione 
od stycznia możliwości udziału 
we wszystkich wirtualnych wyści-
gach na sześć miesięcy z powodu 
oszukiwania. 
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Sprawa 23-letniego sportowca zaczęła się we 
wrześniu 2019 roku, kiedy to po pierwszym 
meczu finałowym PGE Ekstraligi żużlowiec 
przyznał się podczas kontroli antydopingowej, 
iż  kilka  dni  wcześniej  przyjął  infuzję  dożylną 
o pojemności 500 ml. Później przez kilka 
miesięcy unikał kontaktu z POLADA i nie odpo-
wiadał na żadne pytania, czym sprowokował 
postawienie mu zarzutu niedozwolonego 
wspomagania i rozpoczęcia postępowania 
dyscyplinarnego. Najpierw sprawę zbadał 
Komitet Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych, 
a   potem   Trybunał   Arbitrażowy   przy   PKOl.   

Obie te instytucje przychyliły się do argumen-
tacji POLADA podważającej przyjętą przez 
Drabika linię obrony sugerującą, iż przyjął 
kroplówkę ze względu na zły stan zdrowia. Jego 
prawnicy infuzję określili mianem „jednodnio-
wej hospitalizacji na terenie klubu". Decyzja 
Panelu Dyscyplinarnego nie kończy jeszcze 
sprawy, bowiem musi zostać przyjęta przez 
Polską    Agencję    Antydopingową    (POLADA) 
i Światową Agencję Antydopingową (WADA), 
którym przysługuje prawo odwołania się od 
niej.

MAKSYM DRABIK 

W tym sezonie Maksym Drabik 
nie zdobędzie punktów dla 
Sparty Wrocław. Panel Dyscypli-
narny zawiesił go w prawach 
zawodnika na rok. 

W LUTYM 

Dołączają one w ten sposób do zawieszonych w 
2020   roku   Shanni   Berger   i   Lizi  Duncombe. 
Do czego sprowadzają się oszustwa? Najprost-
sze dotyczą zaniżania masy ciała i wzrostu, a te 
bardziej  zaawansowane  do  zawyżania  danych
z mierników mocy. Ciałem odpowiedzialnym za 

zapobieganie i zwalczanie dopingu na najpopu-
larniejszej   o  becnie    pla�ormie    treningowej 
i wyścigowej są grupy ZADA (Zwi� Accuracy and 
Data Analysis) i Zwi�Power.

ZAWIESZONY NA ROK
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„METODA SUCHEJ KROPLI” 

DBS (Dried Blood Spot), czyli tzw. „metoda 
suchej krwi”, która na zimowych igrzyskach w 
Pekinie w 2022 r. ma być już normalną metodą 
testowania. Technicznie rzecz biorąc mówimy o 
małych urządzeniach podobnych do tych jakie 

mają diabetycy i poborze zaledwie kilku kropel 
krwi. Jeśli się sprawdzi to wejdzie do normalne-
go działania jako dodatkowy sposób kontroli 
antydopingowych i pozwoli na jego rozszerze-
nie, bo jest po prostu dużo prostsza i tańsza.

Witold Bańka – szef Światowej 
Agencji Antydopingowej po-
twierdził chęć wprowadzenia 
pilotażowego programu pobie-
rania próbek krwi podczas 
igrzysk w Tokio. 

- PEKIN 2022

DWA LATA DYSKWALIFIKACJI 

To dalszy ciąg afery dopingowej w tym klubie. Za 
dożylne przyjmowanie substancji w niedozwolo-
nych ilościach (metoda zabroniona), Panel 
Dyscyplinarny przy Polskiej Agencji Antydopin-
gowej wymierzył już karę sześciu piłkarzom 
Pogoni.   Zawieszono  także  lekarza,  który zlecił 

podawanie preparatów sportowcom. Masaży-
stę, który był w sztabie szkoleniowym, gdy 
wybuchła afera, ukarano za współudział. Uczest-
niczył  w  procesie  podawania   infuzji   dożylnej 
i   informowaniu   zawodników   o   tym  zabiegu.

Na dwa lata dyskwalifikacji ska-
zano w środę, 17 lutego, masa-
żystę Miejskiego Klubu Piłkar-
skiego Pogoń Siedlce. 

DLA MASAŻYSTY POGONI SIEDLCE 
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ALEKSANDRA KRZEMIENIECKA 

Decyzją Panelu Dyscyplinarnego przy Polskiej 
Agencji Antydopingowej, nałożono na nią karę 
dwóch     lat    dyskwalifikacji,    która     upłynęła 
w sierpniu zeszłego roku. Wielokrotna mistrzyni 
Polski w sierpniu 2018 roku nie przeszła kontroli 

antydopingowej, po tym jak w jej organizmie 
wykryto ostarynę, środek wpływający na popra-
wę masy mięśniowej i siły fizycznej.

Jedna z czołowych polskich 
taekwondzistek, Aleksandra 
Krzemieniecka, wraca do rywa-
lizacji. 

WRACA DO RYWALIZACJI

ZAMIAST ROSJI 

- będzie zastępował nazwę tego kraju w tego-
rocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio oraz 
przyszłorocznych w Pekinie. Zamiast narodowej 
flagi     prezentowane     będzie     logo     ROC. 

Decyzje te są efektem ustaleń Międzynarodo-
wego Komitetu Olimpijskiego oraz Światowej 
Agencji Antydopingowej (WADA).

ROC - skrót od angielskiej 
nazwy Rosyjskiego Komitetu 
Olimpijskiego 

- ROSYJSKI KOMITET OLIMPIJSKI 
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GRACZE RED BULLA (RB) 

Dwóch malijskich piłkarzy uzyskało pozytywny 
wynik testu na obecność zakazanych substancji, 
które według ich klubu pojawiły się po przyjęciu 
leków przeciw chorobie wysokościowej podczas 
rozgrywek   międzynarodowych.  21-letni gracze 

przyjęli leki zalecone przez lekarza tamtejszej 
federacji przed rozegraniem meczu w elimina-
cjach do Pucharu Narodów Afryki przeciwko 
Namibii - 1700 metrów nad poziomem morza. 
Malijski lekarz także został zawieszony.

Pomocnik Mohamed Camara i 
napastnik Sekou Koita zostali 
zawieszeni na trzy miesiące po 
tym, jak UEFA orzekła, że ich na-
ruszenia dopingowe nie były za-
mierzone. 

Z SALZBURGA ZAWIESZENI

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA 

 (Gaelic Football -  jeden z irlandzkich sportów 
narodowych, stanowi połączenie koszykówki, 
piłki nożnej, rugby i siatkówki) zamierza zapro-
ponować   zakaz   udziału  w  jednym  meczu dla 
każdego   gracza,  który  ni e  ukończy   szkolenia  

antydopingowego online. Szkolenie miałoby się 
odbyć w danym roku w celu udziału w mistrzo-
stwach   lub   w   ciągu   ostatnich   12   miesięcy
w przypadku meczu ligowego. 

Kongres Gaelic Athletic Associa-
tion (GAA) 

ANTYDOPINGOWE W GAELIC FOOTBALL



Do zobaczenia w marcu!

STYCZEŃ
2020


