


Zasady 
antydopingowe

Igrzyska Olimpijskie – Tokio 2020



W kraju sportowca, krajowa organizacja antydopingowa (NADO - w 
Polsce POLADA) i ewentualnie federacja międzynarodowa (IF) mają 
jurysdykcję nad sportowcami i personelem pomocniczym sportowców 
(ASP), w tym trenerami.

Kto sprawuje
jurysdykcję
nad sportowcami?

Oznacza to, że polscy sportowcy i trenerzy są związani przepisami 
antydopingowymi POLADA lub Międzynarodowej Federacji i że 
organizacje te mają obowiązek edukować i testować sportowców. 
Mają również inne obowiązki antydopingowe, takie jak zajmowanie 
się przypadkami, w których sportowcy lub trenerzy łamią przepisy 
antydopingowe.

Kiedy sportowcy stają się częścią reprezentacji narodowej pod 
zwierzchnictwem Narodowego Komitetu Olimpijskiego (w Polsce 
PKOl), wyjeżdżają na Igrzyska i przybywają do Tokio, podlegają 
jurysdykcji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). 
Wówczas obowiązujące stają się przepisy i procedury antydopingowe 
MKOl.



• Okres „podczas zawodów” - rozpoczyna się o godzinie 
23:59 w dniu poprzedzającym jakiekolwiek zawody, 
w których zawodnik ma wziąć udział, aż do zakończenia 
wszystkich kontroli związanych z tymi zawodami.

• Okres „poza zawodami” – to dowolny okres poza 
zawodami. 

• Sportowcy muszą być w stanie określić, czy biorą udział 
w zawodach, czy znajdują się poza nimi.

Kalendarium
wydarzeń

14 
MAJA

Okres przed Igrzyskami
Zaczyna się od 14 maja 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 
(jeden dzień przed otwarciem wioski olimpijskiej).
W tym okresie MKOl lub działająca w jego imieniu 
International Testing Agency (ITA) może testować 
sportowców.

15
LIPCA

Otwarcie wioski olimpijskiej
Wioska olimpijska zostanie otwarta 15 lipca 2021 r. 
W stołówce olimpijskiej funkcjonować będzie 
stoisko informacyjne WADA. Każdy sportowiec 
będzie miał możliwość wzięcia udziału w quizie, 
zdobyć wiedzę o walce z dopingiem w sporcie oraz 
zdobycia nagród.

15
LIPCA

Okres Igrzysk
Rozpoczyna się 15 lipca 2021 r. wraz z otwarciem 
wioski olimpijskiej, trwa do 8 sierpnia 2021 r., 
czyli Ceremonii Zamknięcia Igrzysk Olimpijskich.



MKOl jest organem kontrolującym podczas Igrzysk, 
ponieważ jest organizatorem ważnych wydarzeń 
sportowych (MAJOR EVENTS ORGANIZATIONS - MEO) -
więc każdy, kto bierze udział w Igrzyskach, jest związany 
przepisami antydopingowymi MKOl.

MKOl przekazał International Testing Agency (ITA) pewne 
obowiązki związane z działaniami antydopingowymi.

Rola 
poszczególnych 
organizacji



ADRV (ANTI-DOPING RULE VIOLATION) są spowodowane nie
tylko pozytywnym wynikiem testu.

Istnieje 11 rodzajów naruszeń. Wszystkie z nich dotyczą
sportowców, a 7 dotyczy także personelu pomocniczego
zawodnika (Athlete Support Person), m.in. trenerów i lekarzy.

Sportowcy są odpowiedzialni za swoje wyniki podczas
zawodów. To oznacza, że są odpowiedzialni za każdą substancję
znajdującą się w ich organizmie.

Niewiedza nie jest w tym wypadku wytłumaczeniem.

Sportowcy są odpowiedzialni za każdą zakazaną substancję,
której używają lub próbują użyć lub która znajduje się w ich
organizmie, niezależnie od tego, w jaki sposób substancja się
tam dostała lub czy zastosowali ją świadomie.

Dlatego sportowcy muszą wiedzieć, jakie substancje i metody
są zabronione w sporcie i jak się chronić podczas igrzysk.

Wykaz substancji zabronionych jest przygotowany przez WADA
i znajduje się w jednym z jej standardów - Liście substancji
i metod zabronionych. Lista ta obowiązuje podczas Igrzysk oraz
poza nimi. Lista jest dostępna w języku polskim.

Naruszenia 
przepisów 
antydopingowych



Lista obejmuje substancje i metody, które są:

- zabronione przez cały czas (zarówno podczas 
zawodów, jak i poza nimi)

- zabronione tylko podczas zawodów

- zabronione w niektórych dyscyplinach 
sportowych (łucznictwo, strzelectwo, golf)

- zabronione warunkowo - sportowcy mogą 
przyjmować określoną dawkę lub w określonym 
zakresie dawkowania, ale poza tą dawką lub 
zakresem jest to zabronione (na przykład 
niektóre tego typu substancje znajdują się w 
inhalatorach na astmę). Inne substancje 
warunkowe to takie, które są zakazane tylko ze 
względu na sposób, w jaki są przyjmowane 
(droga podania).

Zawartość listy 
substancji i metod 
zabronionych



Pamiętaj aby przekazać swojemu lekarzowi (lub
lekarzowi Misji Olimpijskiej) informację o wszystkich
przyjmowanych lekach, aby mogli Ci oni skutecznie
doradzić.

Jeśli musisz 
zażyć leki…

Global DRO umożliwia sportowcom wyszukanie leku i
powie im, czy zawiera on zabronioną substancję. Jednak
trzeba pamiętać, że WADA nie jest w stanie
zweryfikować dokładności każdej krajowej bazy danych.

Jeśli substancja zakazana tylko podczas zawodów jest
przyjmowana poza zawodami, nadal może skutkować
pozytywnym wynikiem kontroli. Jeśli bowiem nadal
znajduje się w organizmie sportowca, który został
wybrany do kontroli podczas zawodów oznaczać będzie
naruszenie przepisów.

Zapoznaj się z odpowiednimi poradami celnymi
dotyczącymi wszelkich leków przywiezionych z Polski do
Tokio. Informacje te są również zwykle zawarte w
„Przewodniku celnym i frachtowym”, który jest
rozprowadzany przez Komitet Organizacyjny Igrzysk
Olimpijskich.

Sprawdź wszystkie leki pod kątem zakazanych substancji 
i zasięgnij porady lekarza przed ich zastosowaniem. Jeśli 
lek został kupiony w Japonii, można sprawdzić w 
aplikacji Global DRO czy jest bezpieczny.



Ryzyko 
związane ze 
stosowaniem 
suplementów

mogą zawierać zabronione substancje,

mogą zostać zanieczyszczone w procesie produkcji,

mogą zawierać zabronione substancje ukryte pod innymi nazwami niż 
te znajdujące się na liście WADA,

mogą zawierać fałszywe informacje w rodzaju „dozwolone przez WADA” 
czy „bezpieczne dla sportowców”,

mogą nie wykazywać na etykiecie informacji o wszystkich składnikach,

mogą być fałszywymi produktami rozprowadzanymi przez Internet. 



• TUE pozwala sportowcom, u których zdiagnozowano stan chorobowy zezwalający na stosowanie 
leków zawierających zakazaną substancję przez ustalony okres czasu, przy ustalonej dawce 
i częstotliwości stosowania oraz ustalonej drodze podania.

• Istniejące TUE muszą być ważne przez cały czas trwania Igrzysk. Jeśli wygasa ono w trakcie 
Igrzysk, sportowcy muszą złożyć wniosek o nowe TUE do właściwej organizacji antydopingowej 
(ADO).

• Jeśli w trakcie Igrzysk okaże się, że niezbędne jest przyjęcie leku TUE może zostać wydane przez 
specjalny Komitet na cały czas trwania Igrzysk lub krótszy okres np. 2 dni.

• Wszystkie TUE (zarówno te wydane przed Igrzyskami, jak i w ich trakcie) muszą znaleźć się 
w systemie ADAMS i być potwierdzone przez WADA.

Wyłączenie dla celów 
terapeutycznych



Zawodnicy Zarejestrowanej Grupy Zawodniczej (ZGZ) 
POLADA bądź RTP federacji międzynarodowej. 

- Podczas Igrzysk nadal obowiązują wymagania dotyczące 
podawania danych pobytowych. Oznacza to, że sportowcy 
zarejestrowani w RTP muszą nadal przekazywać 
informacje o miejscu pobytu i aktualizować je, gdy 
sytuacja się zmieni.

- Ponadto sportowcy z RTP zobowiązani są dostarczyć do 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) informacje 
dotyczące czasu Igrzysk, takie jak informacje o ich 
zakwaterowaniu i pokojach na czas trwania zawodów.

ADAMS –
podawanie 
danych 
pobytowych

Zawodnicy spoza ZGZ i RTP
Zawodnicy spoza RTP będą musieli dostarczyć 
informacje o miejscu pobytu w czasie Igrzysk do 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl), który 
następnie przekaże je MKOl/ITA. Informacje te 
obejmują: daty przyjazdu i wyjazdu, szczegóły 
zakwaterowania podczas Igrzysk, takie jak: lokalizacja, 
nazwa budynku i numer pokoju w Wiosce Olimpijskiej, 
nazwa hotelu, adres i numer pokoju (jeśli mieszkają 
poza Wioską Olimpijską), harmonogram treningów 
i zawodów, w tym miejsca/lokalizacja.

Wskazówki:
- Sportowcy powinni pobrać aplikację Athlete Central, aby łatwiej było 
zarządzać i aktualizować lokalizację.
- Sportowcy powinni zawsze informować Szefa Misji o datach 
przyjazdu i wyjazdu z obiektów olimpijskich lub Wioski Olimpijskiej.
- Sportowcy muszą podawać miejsce pobytu, nawet jeśli zakończyli 
rywalizację lub zdecydowali się opuścić Wioskę Olimpijską.



Zarządzanie
wynikami

Organem zarządzającym wynikami jest
MKOl, jednak w ramach przekazanych
obowiązków ITA jest odpowiedzialne
za reprezentowanie MKOl i działanie w
jego imieniu.

W okresie przedolimpijskim i podczas
Igrzysk wyniki wszystkich analiz będą
przekazywane do programu ADAMS.

Jeśli weryfikacja próbki z wynikiem
pozytywnym nie ujawni
obowiązującego TUE lub odstępstwa
od standardów międzynarodowych ITA
zobowiązana jest do przeprowadzenia
stosownego dochodzenia. Do czasu
jego zakończenia nie powiadamia o
pozytywnym wyniku, ale może
zdecydować o analizie próbki B przed
zakończeniem postępowania
powiadamiając o tym sportowca.



Jeśli analiza próbki A zakończyła się 
niekorzystnym wynikiem analizy dla 
substancji zabronionej, która nie jest 
substancją lub metodą określoną, 
zawodnikowi nie przysługuje TUE i nie 
doszło do odstępstwa od norm 
międzynarodowych tymczasowe 
zawieszenie nakłada Wydział 
Antydopingowy CAS (CAS Anti-Doping 
Division) po wysłuchaniu sportowca lub 
innej osoby naruszając przepisy 
antydopingowe, ewentualnie zapoznaniu 
się z pisemnymi wyjaśnieniami. Okres 
tymczasowego zawieszenia będzie 
ograniczony do Igrzysk Olimpijskich 
w Tokio. 

Tymczasowe
zawieszenie

Opcjonalnie tymczasowe zawieszenie może 
zostać nałożone w przypadku niekorzystnego 
wyniku analizy dla substancji określonej lub w 
przypadku jakichkolwiek innych naruszeń 
przepisów antydopingowych nieujętych wyżej.

Tymczasowe zawieszenie może zostać uchylone, 
jeśli zawodnik przekona Wydział Antydopingowy 
CAS, że do naruszenia przepisów 
antydopingowych doszło w wyniku zażycia 
zanieczyszczonego produktu.

Jeśli tymczasowe zawieszenie jest nałożone na 
podstawie wyniku próbki A, a wynik analityczny 
i późniejsza analiza próbki B nie potwierdzi 
naruszenia tymczasowe zawieszenie powinno 
zostać automatycznie zniesione. 



Naruszenie przepisów antydopingowych w sportach 
indywidualnych podczas zawodów automatycznie 
prowadzi do unieważnienia wyniku uzyskanego 
w danych zawodach (i każdych innych, do których 
zawodnik kwalifikował się dzięki uzyskanemu 
rezultatowi) oraz dalszych konsekwencji, w tym 
przepadkowi medali, dyplomów, punktów i nagród. 

W przypadku stwierdzenia, że sportowiec lub inna 
osoba dopuściła się naruszenia przepisów 
antydopingowych, Wydział Antydopingowy CAS może 
wykluczyć je z kolejnych konkurencji, w których 
planowali udział oraz pozbawić ich akredytacji 
olimpijskiej. 

Przypadki naruszenia przepisów przekazywane są do 
właściwej federacji międzynarodowej, która decyduje 
o sankcjach wykraczających poza okres Igrzysk. 

Nałożone sankcje są automatycznie publikowane i 
podawane do publicznej wiadomości.

Sankcje w sportach 
indywidualnych



Sankcje 
w sportach 
zespołowych

Jeśli jeden lub więcej niż jeden członek zespołu
zostanie powiadomiony o naruszeniu przepisów
antydopingowych ITA przeprowadzi odpowiednie
„celowane” testy zespołu podczas Igrzysk.

Jeśli okaże się, że jeden lub więcej członków
zespołu w sporcie drużynowym dopuściło się
naruszenia przepisów antydopingowych podczas
Igrzysk, stosuje się przepisy określone przez
odpowiednią federację międzynarodową (np.
utrata punktów, dyskwalifikacja z zawodów lub
inne konsekwencje).

W sporcie, który nie jest sportem zespołowym, ale
nagrody przyznawane są zespołom, także stosuje
się przepisy danej federacji, a w przypadku ich
braku Panel ma prawo określić konsekwencje dla
zespołu (w tym dyskwalifikację lub inne
dodatkowe).

Wszelkie konsekwencje indywidualne nałożone 
zostają także na osobę fizyczną naruszającą 
przepisy.



#NIEdladopingu


