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2. EDYCJA „BIEGAM Z CZYSTĄ PRZYJEMNOŚCIĄ”
Już 9 lutego o godz. 9:00 ruszają
zapisy na ogólnopolski bieg charytatywny „Biegam z czystą
przyjemnością”.
Głównym założeniem akcji jest promowanie
sportu bez dopingu. Celem charytatywnym 2.
edycji wydarzenia jest pomoc sportowcom
w depresji. Środki ze sprzedaży pakietów
startowych zostaną w całości przekazane
Fundacji „Graj z głową”, pierwszej organizacji
w Polsce, która całą działalność skupia na zdrowiu psychicznym zawodników. Fundację założyły byłe i obecne szczypiornistki.
„Biegam z czystą przyjemnością” startuje 9
kwietnia w 9 lokalizacjach. Bieg jest hybrydowy. Oznacza to możliwość wyboru jednej

z dwóch opcji uczestnictwa. Można zdecydować się na start na zorganizowanej trasie
i pakiet startowy odebrać osobiście, albo
pobiec w dowolnym miejscu w Polsce i otrzymać pakiet startowy na wskazany adres. Limit
uczestników 2. edycji biegu to 999.

PODSUMOWANIE POLADA ZA 2021 ROK
W 2021 roku POLADA zleciła pobranie 1871 próbek moczu
i krwi.
Przeprowadzono 768 akcji kontrolnych na terenie całego kraju. Badania zostały przeprowadzone wśród zawodników reprezentujących 39
związków sportowych. W 2021 roku wszczęto
19 postępowań o naruszenie przepisów antydopingowych.
Dział
analityczno-śledczy
POLADA rozpoczął 20 śledztw w zakresie
podejrzenia
łamania
przepisów
antydopingowych.
Polska Agencja Antydopingowa w 2021 roku
przeprowadziła dokładnie 97 szkoleń, podczas

których przekazała wiedzę 5 196 zawodnikom,
trenerom, lekarzom, ﬁzjoterapeutom i rodzicom najmłodszych sportowców. Szkoleniem
objętych zostało 29 związków sportowych.
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WADA CHWALI UCI ZA DZIAŁANIA
ANTYDOPINGOWE
Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) pochwaliła Międzynarodową Unię Kolarską (UCI)
po przeprowadzeniu audytu jej
programu antydopingowego.
W ocenie ekspertów WADA program UCI posiada wiele mocnych stron i wydaje się być
skuteczny. Najważniejszym elementem jest
nawiązanie współpracy z Międzynarodową
Agencją Kontroli Antydopingowej (ITA), która
przejęła wszelkie działania antydopingowe od
Kolarskiej Fundacji Antydopingowej (CADF). ITA

utworzyła w zeszłym roku specjalną, dedykowaną jednostkę zajmującą się kolarstwem i wierzy,
że będzie w stanie powstrzymać stosowanie
dopingu medycznego i technologicznego w tej
dyscyplinie sportu.

UCI Z APELEM DO ITA O DZIAŁANIA
WYWIADOWCZE I ŚLEDCZE
Dyrektor generalna Union Cycliste Internationale (UCI) Amina
Lanaya we francuskiej prasie
podjęła temat walki związanej
z dopingiem.
Jest zdania, że w kontekście dopingu medycznego i technicznego nie wystarczą już standardowe kontrole antydopingowe, a niezbędne są
działania wywiadowcze i śledcze, o które zaapelowała do Międzynarodowej Agencji Kontroli
Antydopingowej (ITA). Lanaya została zaniepokojona doniesieniami ze strony kolarskiego.

środowiska, że w peletonach mają się dziać
niepokojące rzeczy. ITA przyjmuje apele zarządu
UCI i ma w planach podjęcie odpowiednich
działań
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TERAPEUTA DOSTARCZAŁ ŚRODKI DOPINGUJĄCE
ZAWODNIKOM PRZED IO
Amerykański wymiar sprawiedliwości oskarżył terapeutę z El
Paso w Teksasie o dostarczanie
środków dopingujących co najmniej dwóm sportowcom przed
Igrzyskami w Tokio.
41-letni Eric Lira, miał pozyskiwać produkty
dopingowe, w tym EPO i hormon wzrostu,
z Ameryki Południowej i Środkowej, a następnie
podawać je sportowcom. Oﬁcjalnie nie są
podane nazwiska zawodników, jednak nieoﬁcjalnie wymienia się nazwisko 33- letniej nigeryjskiej sprinterki Blessing Okagbare. Zawodniczka uzyskała w Tokio pozytywny wynik testu
na obecność hormonu wzrostu i nie mogła

wziąć udziału w zawodach na 100m. Na podstawie tzw. „ustawy Rodczenkowa” władze amerykańskie uzyskały dostęp do jej telefonu komórkowego, gdy wracała do Stanów Zjednoczonych
i odkryły, że komunikowała się z Ericiem Lirą za
pomocą zaszyfrowanej aplikacji.

SYLVAIN GBOHOUO TYMCZASOWO ZAWIESZONY
Podstawowy bramkarz reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej Sylvain Gbohouo został
tymczasowo zawieszony przez
Komisję Dyscyplinarną FIFA
z powodu stosowania dopingu.
33-latek rozegrał wszystkie sześć meczów fazy
grupowej afrykańskich eliminacji do tegorocznych Mistrzostw Świata. Był ich bramkarzem
pierwszego wyboru na Pucharze Narodów 2019
i gdy Wybrzeże Kości Słoniowej zdobyło tytuł
kontynentalny w 2015 roku. Francuski trener
reprezentacji Patrice Beaumelle, odnosząc się
do tymczasowego zawieszenia bramkarza, sugerował na konferencji prasowej w Duala, że

zawodnik poprosił go o wizytę u optyka
z powodu problemów wzrokowych. Wynik testu
nie potwierdził jednak możliwości naruszenia
przepisów poprzez stosowanie zaleconych
leków.
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RUGBYSTA HENDRÉ STASSEN
ZDYSKWALIFIKOWANY NA 4 LATA
Hendré Stassen, 24-letni południowoafrykański rugbista francuskiego klubu Top 14 - Stade
Français został skazany na 4 lata
dyskwalifikacji.
W próbce pobranej w maju 2019 roku u zawodnika wykryto obecność testosteronu. Przesłuchanie zawodnika obyło się dopiero dwa lata
później, a wynikało to z chęci zawodnika do
odwlekania ostatecznego wyroku za pomocą
wszelkich dostępnych sposobów. Najpierw była
analiza próbki B, następnie żądania dodatko-

wych informacji, przeprowadzania dodatkowych analiz i ekspertyz, a nawet odroczenia
rozprawy dyscyplinarnej. Kara rozpoczyna swój
bieg od dnia ogłoszenia wyroku, uwzględniając
okres tymczasowego zawieszenia.

DYSKWALIFIKACJA NA PÓŁMARATONIE
W POZNANIU
Triumfatorką 13. PKO Poznań Półmaraton nie jest już 38-letnia Kenijka Tabitha Gichia, ale Polka –
Karolina Nadolska, która wynikiem 1:09.18 ustanowiła wówczas rekord Polski.
Nieoczekiwana zamiana miejsc jest efektem
kontroli antydopingowej, która wykazała u
Kenijki substancję zabronioną w sporcie. Organizatorzy poznańskiej imprezy regularnie zlecają
kontrole i w przeszłości również dochodziło do
dyskwaliﬁkacji z powodu łamania przepisów

antydopingowych. Warto zaznaczyć, że organizatorzy nie wypłacają zawodnikom nagród, aż
do uzyskania wyników kontroli antydopingowej.
To jeden z wielu przykładów na to, że przeprowadzanie kontroli antydopingowych podczas
imprez
masowych
jest
konieczne.
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ELIZAVETA DEMINA TYMCZASOWO ZAWIESZONA
Rosyjska tenisistka Elizaveta
Demina została tymczasowo zawieszona po pozytywnym teście
wskazującym na obecność meldonium - substancji zabronionej
przez WADA w kategorii modulatorów hormonalnych i metabolicznych.
Próbka została pobrana od zawodniczki podczas
turnieju w Kazaniu, 23 listopada 2021 r. Demina
została powiadomiona o pozytywnym teście 11
stycznia, a jej tymczasowe zawieszenie weszło
w życie 21 stycznia. Meldonium stało się
powszechnie znane po zawieszeniu rosyjskiej

gwiazdy tenisa Marii Szarapowej. Co ciekawe,
Szarapowa była jednym z niemal 500 przypadków dopingu z udziałem tej substancji tylko
w 2016 roku.

KHALED KORANY DOŻYWOTNIO WYKLUCZONY
Międzynarodowa
Federacja
Podnoszenia Ciężarów (IWF) poinformowała, że Khaled Korany,
trener
reprezentacji
Egiptu,
Arabii Saudyjskiej i Tunezji,
został dożywotnio wykluczony.
Jest to efekt skandalu dopingowego z 2016
roku, kiedy siedmiu młodych egipskich ciężarowców uzyskało pozytywny wynik testu na
steryd anaboliczny metandienon, na obozie
treningowym. To już trzeci dożywotni zakaz
nałożony przez ITA w ciągu ostatnich 10 miesięcy na osoby z otoczenia sztangistów. W marcu
zeszłego roku spotkało to Liu Ninga, byłego
trenera tajlandzkiej reprezentacji kobiet, kiedy

okazało się, że podawał podopiecznym sterydy
w postaci żelu. Z kolei we wrześniu Dorin
Balmus, lekarz z Mołdawii, który brał udział
w wymianie próbek, został dożywotnio skazany
za manipulacje i współudział.
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UNIKANIE KONTROLI PRZEZ IRELANDA
Anthony Ireland, koszykarz Hydrotrucku Radom nie stawił się
na kontrolę antydopingową
i może zostać ukarany nawet
4-letnią dyskwalifikacją.
Sytuacja ta miała miejsce 12 grudnia, kiedy to
Hydotruck debiutował w nowej hali. Po meczu
ze Śląskiem Wrocław rozgrywający radomskiej
drużyny został wytypowany do kontroli antydopingowej, ale źle się poczuł i karetka pogotowia
odwiozła go do szpitala. Złożył pisemne wyjaśnienia, które jednak nie rozwiały wszystkich

wątpliwości. Dlatego sprawa została skierowana
do Panelu Dyscyplinarnego, który będzie prowadził postępowanie i podejmie decyzje w sprawie
nałożenia ewentualnych sankcji.
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