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NA STRAŻY UCZCIWEGO SPORTU OD 5 LAT.
POLADA OBCHODZI SWÓJ JUBILEUSZ
Z okazji jubileuszu 5-lecia Polskiej Agencji Antydopingowej,
21 czerwca 2022 roku, zorganizowano konferencję prasową
połączoną z debatą o nazwie:
„Na straży uczciwego sportu”.
POLADA powstała dokładnie 1 lipca 2017 roku.
W ciągu pięciu lat przeprowadziła blisko 180
śledztw antydopingowych, przeszkoliła ponad
26 tysięcy osób związanych ze sportem, a jej
kontrolerzy pobrali blisko 14 tysięcy próbek.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
najważniejszych
instytucji
sportowych
w Polsce: Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Sportu i Turystyki, członek zarządu WADA Anna
Krupka, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga, Sekretarz Generalny
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński, dyrektor Polskiego Laboratorium Antydopingowego dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska,
dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego
Instytutu Badawczego dr Urszula Włodarczyk,
a także przedstawiciele Ministerstwa Sportu

i Turystyki, przedstawiciele Światowej Agencji
Antydopingowej, przedstawiciele Centralnego
Ośrodka Medycyny Sportowej, przedstawiciele
Panelu Dyscyplinarnego oraz eksperci związani
z POLADA.
Debatę poprowadził Paweł Wilkowicz, wybitny
dziennikarz i redaktor naczelny kanału Viaplay.
Rozmówcami w debacie byli: Oktawia Nowacka, brązowa medalistka olimpijska w pięcioboju nowoczesnym z Rio de Janeiro, Maciej
Petruczenko, honorowy redaktor naczelny
„Przeglądu Sportowego” oraz dr nauk farm.
Andrzej Pokrywka, wykładowca WUM i ekspert
POLADA.
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IGRZYSKA EUROPEJSKIE W POLSCE.
WYZWANIE DLA POLADA
W 2023 roku w Krakowie i Małopolsce odbędą się III. Igrzyska
Europejskie.
Ta sportowa impreza już dziś mobilizuje Polską
Agencję Antydopingową do przygotowań pod
kątem działań kontrolnych. Dla POLADA będzie
to największe wyzwanie w historii. O skali tego
wydarzenia świadczy fakt, że w dwa tygodnie
zaplanowano pobranie tysiąca próbek. To tyle,
ile standardowo kontrolerzy POLADA pobierają
w trzy miesiące. - Ale jesteśmy gotowi na to
wyzwanie. Mamy silnych partnerów do przeprowadzenia tej operacji, w tym doświadczonych

kontrolerów i ekspertów z Polskiego Laboratorium Antydopingowego – wyjaśnia dr Michał
Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej. Pierwsze ważne spotkanie dotyczące
przygotowań odbyło się w czerwcu, w Lozannie,
z przedstawicielami Międzynarodowej Agencji
Badań Antydopingowych (ITA).

SYMPOZJUM WADA. BLISKO 700 DELEGATÓW WZIĘŁO UDZIAŁ
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19,
w Lozannie, odbyło się coroczne
Sympozjum WADA.
Na miejscu pojawiło się blisko 700 delegatów,
zdalnie dołączyło kolejnych 200. Łącznie zorganizowano 25 sesji tematycznych. Swoje wystąpienie w panelu poświęconym ochronie informatorów i sygnalistów miała kierownik zespołu
analityczno-śledczego POLADA Agnieszka
Ostrowska. Była to też okazja do spotkania ze
sportowcami i przedstawicielami sportowców
z całego świata. Ma to znaczenie ze względu na
wprowadzane przez WADA reformy, w których

rola zawodnika w systemie antydopingowym
staje się coraz istotniejsza.

4.

www.antydoping.pl

18 MIESIĘCY KARY DLA BRAMKARZA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ
FIFA potwierdziła karę 18-miesięcznej dyskwalifikacji dla
bramkarza Wybrzeża Kości Słoniowej Sylvaina Gbohouo.
Piłkarz uzyskał pozytywny wynik testu na trimetazydynę podczas przegranego 0:1 meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata z Kamerunem
w listopadzie ubiegłego roku. Komisja dyscyplinarna FIFA uznała, że choć Gbohouo nie miał
zamiaru poprawiać swoich wyników przez zastosowanie zabronionego środka, to jako doświadczony sportowiec powinien zachować szczególną ostrożność w zakresie stosowania leków. W
zeszłym roku graczowi przepisano lek na chorobę oczu, w celu poprawy przepływu krwi w
siatkówce, który zawierał dichlorowodorek
trimetazydyny. Dlatego ostatecznie zdecydowano się nie stosować w jego przypadku pełnego
czteroletniego zakazu gry, ale doświadczony

bramkarz występujący wówczas w e�opskim
klubie Wolkite City, nie wziął udziału w styczniowym Pucharze Narodów Afryki i prawdopodobnie nie zagra w kolejnej edycji tych rozgrywek,
której gospodarzem będzie w przyszłym roku
jego kraj. Jego dyskwaliﬁkacja kończy się
bowiem 23 czerwca 2023 r. czyli w dniu otwarcia
Pucharu
Narodów
Afryki
2023.

FINA PRZEDŁUŻA WSPÓŁPRACĘ Z ITA
Międzynarodowa Federacja Pływacka
(FINA)
przedłużyła
współpracę w zakresie programu antydopingowego z Międzynarodową Agencją Badań Antydopingowych (ITA) do 2023
roku.
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Kontrola antydopingowa jest koordynowana
przez ITA także podczas trwających Mistrzostw
Świata FINA w Budapeszcie. Ostatnie porozumienie, podpisane przez prezydenta FINA Husaina Al-Musallama i dyrektora generalnego ITA
Benjamina Cohena podczas Nadzwyczajnego
Kongresu w Puskás Aréna, deleguje dalsze
aspekty programu antydopingowego FINA do

globalnej organizacji. Partnerstwo FINA z ITA
rozpoczęło się w styczniu 2019 r. i obejmowało
zarządzanie oceną ryzyka FINA, planowanie
dystrybucji testów, programy testów poza zawodami, paszporty biologiczne sportowców oraz
koordynację programu długoterminowego
przechowywania i analizy.

DANIEL JÉRENT OCZYSZCZONY Z ZARZUTÓW
Szermierz Daniel Jérent, pozbawiony udziału w igrzyskach olimpijskich w Tokio z powodu obecności w próbce zakazanej substancji został w poniedziałek
oczyszczony z zarzutu przez
Francuską Agencję Antydopingową (AFLD).
Organizacja wskazała, że przeprowadzone
dochodzenia „wykazały, że dorzolamid faktycznie pochodzi z transfuzji krwi, której sportowiec
został poddany 2 maja 2020 r. w Szpitalu
Uniwersyteckim Pointe-à-Pitre”, po wypadku

drogowym na Gwadelupie, który miał miejsce
29 kwietnia 2020 r. W rezultacie trudno mówić
w tym wypadku o winie zawodnika i dlatego
uznano, że nie może on podlegać sankcjom.

TARA MOORE TYMCZASOWO ZAWIESZONA
Brytyjska tenisistka Tara Moore
została tymczasowo zawieszona
po pozytywnym wyniku kontroli
antydopingowej.
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Międzynarodowa Agencja ds. Integralności
Tenisa poinformowała, że 29-letnia Moore,
zajmująca 83. miejsce w rankingu deblistek,

uzyskała pozytywny wynik testu na metabolity
nandrolonu i Boldenon podczas turnieju WTA
w Kolumbii w kwietniu tego roku.

TENIS W PIERWSZEJ CZWÓRCE DYSCYPLIN
POD WZGLĘDEM DOPINGU
W wywiadzie dla Sport1, znany
ekspert w sprawach dopingu
Fritz Sörgel ogłosił nieoczekiwanie, że „Tenis jest w pierwszej
czwórce dyscyplin, jeśli chodzi
o doping.
Sterydy anaboliczne to klasyka”. Profesor
z Norymbergi wyjaśnił, że powodem tego jest
intensywność sportu i wynikające z niej obciążenie graczy, a jako podejrzanego wskazał m.in.
Rafaela Nadala, wykazując pewne podejrzenia
w zakresie jego regeneracji i całej atletyki ciała.
Mistrz tenisa nie po raz pierwszy zdecydowanie
odrzuca te podejrzenia twierdząc, że doping
w tenisie jest prawie niemożliwy. „Musimy być
dostępni codziennie przez godzinę dla kontrolerów antydopingowych. 365 dni w roku”- powiedział już w 2019 roku w La Gazze�a dello Sport.

Jego tłumaczenia niezgodne są jednak z oskarżeniami kierowanymi pod adresem Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) o łagodne
traktowanie dopingowiczów oraz zawyżanie
liczby przeprowadzanych przez nią testów.
Czerwcowe śledztwo wykazało bowiem, że ITF
pozwala najlepszym graczom na świecie rezerwować odpowiednie dla nich pory dla przeprowadzenia kontroli oraz zdarzały się przypadki
wcześniejszego
informowania
tenisistów
o planowanych kontrolach, jak to miało miejsce
chociażby przed tegorocznym Miami Open.

PRZYPADEK DOPINGU W INDYJSKIM RUGBY
W prawdopodobnie pierwszym
przypadku dopingu w indyjskim
rugby, zawodniczka szczebla
krajowego,
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An�ma Kumari z Biharu, która została nominowana do odroczonych Igrzysk Azjatyckich
w Hangzhou, została zdyskwaliﬁkowana przez
Narodową Agencję Antydopingową Indii na dwa
lata po tym, jak podczas badania poza zawodami w Bhubaneswar znaleziono w jej próbce

moczu ślady zakazanej określonej substancji
Tamoksyfen. Jest ona wymieniona jako modulator hormonów i metabolizmu na liście substancji zabronionych S4 Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

WĘGIER TAMÁS AJÁN UZNANY WINNYM ZARZUTÓW
KORUPCJI, OSZUSTWA I WSPÓŁUDZIAŁU
Węgier Tamás Aján – wieloletni
prezydent i sekretarz generalny
Międzynarodowej
Federacji
Podnoszenia Ciężarów (IWF)
został uznany winnym zarzutów
korupcji, oszustwa i współudziału w ukrywaniu wielu spraw dopingowych,
zgodnie z orzeczeniem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Dowody zebrane przez śledczego antydopingowego Richarda McLarena nie
pozostawiły wątpliwości, że co najmniej 40
pozytywnych wyników antydopingowych zostało ukrytych w aktach IWF, a sportowcy, których
przypadki zostały zatuszowane, zdobyli medale

na najważniejszych imprezach. Aján korzystał
natomiast z gotówki przekazanej przez narodowe federacje w formie rekompensaty za ten
proceder. Dożywotni zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w sporcie został orzeczony także
wobec byłego wiceprzewodniczącego komisji
antydopingowej IWF- Nicu Vlada.
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ISU PODNOSI WIEK DLA SPORTOWCÓW
W RYWALIZACJI SENIORSKIEJ
Międzynarodowa
Federacja
Łyżwiarska (ISU) zdecydowała
się podnieść minimalny wiek
sportowców w swoich najbardziej prestiżowych zawodach
z 15 do 17 lat.
Posunięcie to nastąpiło kilka miesięcy po tym,
jak przypadek Rosjanki Kamiły Walijewej wywołał burzę kontrowersji na Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich w Pekinie, gdy miała zaledwie 15
lat. Wymagany wiek pozostanie niezmieniony
w nadchodzącym sezonie, ale wzrośnie do 16 lat
w następnym roku i do 17 lat w sezonie 2024-25, przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi
2026. Nowe minimum wiekowe będzie miało

zastosowanie do kilku dyscyplin, od łyżwiarstwa
szybkiego i łyżwiarstwa ﬁgurowego po taniec na
lodzie i łyżwiarstwo synchroniczne. Zgodnie
z nowymi wymaganiami ISU, łyżwiarze będą
musieli osiągnąć minimalny wiek do 1 lipca
przed nadchodzącym wydarzeniem — to ta
sama data graniczna, która jest obecnie stosowana.

FELIPE PENY Z ROCZNĄ KARĘ ZA NARUSZENIE
PRZEPISÓW ANTYDOPINGOWYCH
USADA poinformowała o rocznej
karze wykluczenia za drugie naruszenie przepisów antydopingowych dla Felipe Peny z Brazylii.
Zawodnik brazylijskiego Jiu-Jitsu, po raz pierwszy naruszył przepisy w 2015 roku. 30-letni Pena
uzyskał pozytywny wynik testu na obecność
klomifenu i jego metabolitów w wyniku kontroli
przeprowadzonej podczas zawodów Mistrzostw
Świata Międzynarodowej Federacji Brazylii

Jiu-Jitsu (IBJJF) 12 grudnia 2021 r. Chociaż IBJJF
nie jest sygnatariuszem Światowego Kodeksu
Antydopingowego USADA została zakontraktowana przez IBJJF do przeprowadzenia testów
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podczas tej imprezy. Roczny okres wykluczenia
Peny rozpoczął się 7 stycznia 2022 r., kiedy to
nałożono na niego tymczasowe zawieszenie.
Ponadto Pena został pozbawiony wszystkich
wyników osiągniętych w zawodach usankcjono-

wanych przez IBJJF lub dowolnego sygnatariusza
Kodeksu, od dnia 12 grudnia 2021 r. Zdecydowano o przepadku wszystkich medali, punktów
i nagród.

ALERGIA W ŚWIECIE SPORTU. CO Z ADRENALINĄ
PODCZAS ZAWODÓW?
Sportowcy z ciężką alergią na
pokarmy, ukąszenia/użądlenia
owadów, leki i inne substancje
mogą wymagać posiadania
i stosowania ratującego życie
automatycznego wstrzykiwacza
epinefryny (stymulatora znanego również jako adrenalina).
Chociaż adrenalina jest zabroniona podczas
zawodów, oczywiste jest, że także sportowcy
podlegający przepisom antydopingowym
w pierwszej kolejności powinni zastosować
leczenie ratujące życie, a następnie starali się
uzyskać zgodę (wsteczne TUE – Wyłączenie dla
Celów Terapeutycznych) po ustąpieniu sytuacji
kryzysowej. Zastosowanie automatycznego
wstrzykiwacza epinefryny pozwala organizmowi przeciwdziałać niektórym z najcięższych
i najbardziej niebezpiecznych objawów anaﬁlaksji, podczas których ciśnienie krwi nagle
spada, a drogi oddechowe zwężają się tak
bardzo, że blokowane jest oddychanie. Leczenie adrenaliną powoduje zwężenie naczyń
krwionośnych i ponowne podwyższenie ciśnienia krwi. Zmniejsza również obrzęk błony
śluzowej poprzez działanie na receptor α1-ad

renergiczny. Aktywacja receptora β1- adrenergicznego zwiększa rzut serca, podczas gdy
aktywacja receptora β2-adrenergicznego
rozluźnia drogi oddechowe (rozszerzenie
oskrzeli), aby umożliwić większy przepływ
powietrza do płuc. Nie jest wymagane składanie wniosku o TUE przed użyciem lub posiadaniem takiego wstrzykiwacza. Niektórzy organizatorzy wydarzeń stosują rygorystyczne zasady
dotyczące leków lub sprzętu (takiego jak igły),
które sportowiec może przywieźć na zawody.
Nie dotyczy to jednak autostrzykawek
epinefryny. Powszechnie uznaje się, że
epinefryna jest lekiem ratunkowym i potencjalnie ratującym życie, więc sportowcy nie
narażą się na naruszenie przepisów antydopingowych za posiadanie automatycznych wstrzykiwaczy epinefryny na zawodach.
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SPORTOWCY ZE ŚWIATOWEGO TOPU
NIE RYZYKUJĄ W INTERNECIE
Na podstawie wyników badań
prowadzonych przez Departament Wywiadu i Śledztw (I&I)
Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), w zakresie
handlu środkami dopingującymi
w tzw.: Dark Webie stwierdzono, że jest to działalność marginalna.
Występuje również bardzo niskie prawdopodobieństwo, aby ten obszar Internetu stanowił
znaczące źródło środków dopingujących dla
sportowców lub trenerów wysokiego szczebla.
Przemyt narkotyków poprawiający wydajność
w ciemnej sieci przyciąga raczej sportowców
poziomu krajowego, w tym także zawodników
amatorów.
Bardzo interesujące są też przeprowadzone
w ramach projektu, badania laboratoryjne,
których wyniki wskazują, że produkty są często

nieprawidłowo oznakowane lub zawierają
znaczne rozbieżności w zakresie ich stężenia.
83% przebadanych produktów i/lub ich stężeń
nie były zgodne z reklamą.
Projekt badawczy został przeprowadzony we
współpracy z Wydziałem Naukowym Agencji
i profesorem Davidem Décary-Hétu z Wydziału
Kryminologii Uniwersytetu w Montrealu,
którego celem było lepsze zrozumienie zakresu
handlu narkotykami poprawiającymi wydajność w Dark Webie.
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