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Na posiedzeniu zarządu Światowej Agencji 
Antydopingowej (24-25.11.2021) w Paryżu 
zatwierdzono, między innymi, dodatkowe 
miejsca w Komitecie Wykonawczym dla przed-
stawiciela sportowców i niezależnego członka 
oraz w Radzie Fundacji dla sportowców i krajo-
wych organizacji antydopingowych. Powstanie 
także Rada Sportowców WADA.

Podjęto także wiele istotnych tematów, takich 
jak: poufne źródła w kontekście pracy docho-
dzeniowej czy też powołanie programu rzecz-
nika praw sportowców ds. walki z dopingiem, 
który zostanie pilotażowo uruchomiony
w przyszłym roku.

Zatwierdzono budżet na 2022 rok, omówiono 
przygotowania do Igrzysk Olimpijskich i Para-
olimpijskich w Pekinie. Ogłoszono konkurs na 

organizację Światowej Konferencji Antydopin-
gowej w 2025 roku.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył prezy-
dent WADA Witold Bańka, wzięli udział przed-
stawiciele polskich instytucji: reprezentujący 
ruch olimpijski prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, 
reprezentująca UE wiceminister sportu i tury-
styki Anna Krupka oraz jej zastępca w Founda-
�on Board i jednocześnie dyrektor POLADA 
Michał Rynkowski, zastępca dyrektora POLADA 
Hubert Dziudzik.

Głos zawodników jeszcze waż-
niejszy. WADA wprowadza 
przedstawicieli sportowców do 
swoich struktur.

RICHARD POUND Z TYTUŁEM PREZESA ZAŁOŻYCIELA WADA

wybitnemu kanadyjskiemu urzędnikowi, który 
istotnie przyczynił się do powstania globalnego 
organu nadzoru w 1999 roku. Pound to najdłu-
żej urzędujący członek Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego (MKOl). Podczas trwa-
jącego w Paryżu zarządu WADA 79-latek otrzy-
mał owację na stojąco.

Światowa Agencja Antydopin-
gowa (WADA) oficjalnie przy-
znała tytuł prezesa założyciela 
Richardowi Poundowi,
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przez nich wykroczeń. Zapewnił, że wielokrotnie 
był świadkiem przesłuchań, w których zdruzgo-
tani młodzi zawodnicy wykazywali zupełny brak 
znajomości obowiązujących przepisów i niebez-
pieczeństw wynikających ze stosowania leków
i suplementów.

APEL O EDUKACJĘ ANTYDOPINGOWĄ

Michael Chambers, przewodni-
czący Panam Sports Legal Com-
mission, zaapelował do przed-
stawicieli Narodowych Komite-
tów Olimpijskich (NOC) o przy-
gotowanie młodych sportowców 
do zawodów Junior Pan Ameri-
can Games w Cali,

poprzez przekazanie im niezbędnej wiedzy anty-
dopingowej. Kanadyjczyk przemawiając na 59. 
Zgromadzeniu Ogólnym Panam Sports ostrzegł 
przed możliwością naruszenia przepisów przez 
niedoświadczonych sportowców i popełnienia 

mięsa. Po otrzymaniu ostrzeżenia od ITF okazała 
paragony świadczące o tym, że w ostatnich 
dniach przed testem dwukrotnie spożywała 
steki z polędwicy. Liczyła, że będzie to wystar-
czający dowód na jej niewinność, jednak póki co 
federacja pozostała nieugięta.

TENISISTKA CAGLA BUYUKAKCAY WSTĘPNIE

ZAWIESZONA PRZEZ ZANIECZYSZCZONE MIĘSO?

Czołowa turecka tenisistka Cagla 
Buyukakcay została wstępnie 
zawieszona przez Międzynaro-
dową Federację Tenisową (ITF).

Najwyżej notowana reprezentantka tego kraju 
w rankingu WTA jest podejrzana o stosowanie 
dopingu. W próbce, pobranej podczas turnieju 
w Kluż-Napoce na początku sierpnia, wykryto 
raktopaminę. Substancja ta wspiera przyrost 
masy mięśniowej i z tego względu znajduje się 
na liście niedozwolonych substancji. Tenisistka 
w wyjaśnieniach skierowanych do ITF zaznaczy-
ła, że jest to środek stosowany głównie w 
hodowli zwierząt, mający stymulować ich 
wzrost. 32-letnia zawodniczka twierdzi, że testy 
musiały wskazać obecność tej substancji w jej 
organizmie po spożyciu zanieczyszczonego 
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Co zrozumiałe, szczególnie głośnym echem 
sprawa odbiła się w Rosji, gdzie Markus Kramer 
pracujący jako trener rosyjskich biegaczy ostro 
odniósł się do sprawy zarzucając FIS stosowanie 
podwójnych standardów.

Przypomnijmy, że chodzi o zawody w Finlandii, 
gdzie Bjoergen zdobyła aż cztery złote medale. 
Próbka po biegu na 30 km zawierała ślady 
19-norandrosteronu. Uznano jednak, że ta 

Pierwotnie został on opracowany do leczenia 
stanów wyniszczających mięśnie, takich jak: 
starzenie się, osteoporoza, dystrofia mięśniowa 
i rak, a obecnie jest promowany jako selektywny 
niesteroidowy środek anaboliczny. Uważa się, że 
jest to substancja, która wpływa na wzrost 

mięśni (i kości) bez skutków ubocznych związa-
nych ze stosowaniem sterydów. Jednak infor-
macje na temat bezpieczeństwa tego środka są 
nadal skąpe. Australijczycy przypominają, że 
wiele tzw. SARM-ów wiąże się z ryzykiem dla 
zdrowia, szczególnie dla serca i wątroby.

substancja zwiększająca wydolność i znajdująca 
się na zakazanej liście WADA mogła znaleźć się 
w organizmie Norweżki po użyciu preparatu 
Primolut-N, który służy do wymuszenia zmian 
cyklu miesiączkowego.

MARIT BJOERGEN I PODWÓJNE STANDARDY

Informacje, które zawarła Marit 
Bjoergen w swej autobiografii na 
temat pozytywnego testu dopin-
gowego podczas MŚ w Lahti
w 2017 roku wzbudziły liczne 
kontrowersje.

CORAZ WIĘKSZE ZAINTERESOWANIE SARM

Australijska organizacja rządo-
wa zajmująca się walką z dopin-
giem w sporcie (Sport Integrity 
Australia) zwraca uwagę na 
rosnącą liczbę sportowców zain-
teresowanych stosowaniem 
selektywnego modulatora 
receptora androgenowego 
(SARM) - Ligandrolu (LGD-4033).
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IWAN UCHOW ZDYSKWALIFIKOWANY

Rosyjski skoczek wzwyż Iwan 
Uchow został zdyskwalifikowa-
ny za doping.

W efekcie złoty medal olimpijski z Londynu 
otrzyma Amerykanin Erik Kynard - poinformował 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Uchow 
został zdyskwalifikowany w 2019 roku przez 
Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie 
razem z 11 innymi rosyjskimi lekkoatletami na 
podstawie dowodów zebranych w raporcie 
kanadyjskiego prawnika Richarda McLarena. 
Zawodnik odwołał się do tej samej instancji, ale 
jego apelacja została odrzucona. Zmiana nastą-
piła również na podium londyńskiego konkursu 

skoku wzwyż kobiet. Brązowy medal odebrano z 
tych samych względów co Uchowowi jego 
rodaczce Swietłanie Szkolinie. Otrzyma go 
Hiszpanka Ruth Bei�a.

SPRAWA WALERIJEGO NICZUSZKINA

Międzynarodowa Federacja 
Hokeja na Lodzie zajmie się 
sprawą rosyjskiego hokeisty 
Walerijego Niczuszkina, którego 
próbka była przechowywana
w owianym złą sławą moskiew-
skim laboratorium.

Jest to próbka pochodząca z 2013 roku. Ponow-
na jej analiza, przeprowadzona przez Światową 
Agencję Antydopingową, wykazała prawdopo-
dobny pozytywny wynik na obecność substancji 
zakazanej. Niczuszkin był jednym z kilku rosyj-
skich sportowców, którym zabroniono udziału 

w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 w 
Pjongczangu. Zawieszenie zawodnika przez 
Federację nie będzie miało wpływu na jego 
udział w rozgrywkach NHL.
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WORLD GAMES 2022 POD CZUJNYM OKIEM ITA

Międzynarodowe Stowarzysze-
nie World Games (IWGA) powie-
rzyło zarządzanie swoim progra-
mem antydopingowym podczas 
World Games 2022 w Birming-
ham Międzynarodowej Agencji 
Kontroli Antydopingowej (ITA).

Wcześniej ITA była odpowiedzialna za działania 
antydopingowe podczas Igrzysk Olimpijskich
w Tokio 2020, a także będzie odpowiadać za 
program antydopingowy podczas Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2022.

Rosyjski minister sportu podkreśla jednak, że 
liczy na przywrócenie pełnego członkostwa 
World Athle�cs w 2022 roku. Jak dodaje, Rosyj-
ska Federacja czyni stałe postępy w realizacji

planu wyznaczonego przez międzynarodową 
organizację i pod rządami pełniącej obowiązki 
prezydenta RusAF Iriny Privalovej, jest na właści-
wej drodze do wypełnienia wszystkich oczeki-
wań.

RUSAF WALCZY O POWRÓT DO PEŁNEGO

CZŁONKOSTWA W WORLD ATLETICS

Zawieszenie Rosyjskiej Federacji 
Lekkiej Atletyki (RusAF) zostało 
ogłoszone w listopadzie 2015 r.
i przedłużone przez światowy 
organ zarządzający światową 
lekkoatletyką (Wold Athletics) 
podczas wirtualnego Kongresu
w środę, 17 listopada.



Gruzji, Mołdawii, Rosji i Rumunii, wśród 
trzynastki dopingowiczów znalazła się jeszcze 
piątka innych medalistów, dwóch srebrnych
i trzech brązowych.

CIĘŻKA SYTUACJA CIĘŻARÓW

O problemach dopingowych
w podnoszeniu ciężarów mówi 
się od wielu lat.

Najświeższe informacje płynące z Międzynaro-
dowej Agencji Kontroli Antydopingowej (ITA) 
wskazują m.in. na pięciu mistrzów Europy, 
którzy znaleźli się na liście 13 ciężarowców, 
którym ITA zarzuca naruszenie przepisów anty-
dopingowych. Informacje te pojawiły się
w wyniku ponownej analizy próbek pobranych 
podczas Mistrzostw Europy 2012 w Antalyi 
(Turcja). Poza pięcioma mistrzami z Turcji, 
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śnił, że nie był świadomy skutków ubocznych do 
lat 80. XX wieku. Został skazany na 15 miesięcy 
więzienia w zawieszeniu i ukarany grzywną
w wysokości 4000 USD.

DR LOTHAR KIPKE USUNIĘTY Z LISTY WYRÓŻNIONYCH

MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI PŁYWACKIEJ

Po 21 latach od skazania Lothara 
Kipkego za proceder dopingowy 
został on usunięty z listy wyróż-
nionych Międzynarodowej 
Federacji Pływackiej (FINA).

Doktor stosował nielegalne procedury dopingo-
we w latach 70. I 80. XX wieku na zawodnikach 
NRD. W 2000 roku został skazany za 58 przypad-
ków uszkodzenia ciała wskutek stosowania 
sterydów, które podawał młodym pływakom, 
nie informując ich o tym. Według niektórych 
sportowców stosowanie sterydów wywoływało 
skutki uboczne, w tym wady wrodzone u ich 
dzieci. Kipke przyznał się do zarzutów, ale wyja-



Do zobaczenia w grudniu!
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