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„BIEGAM Z CZYSTĄ PRZYJEMNOŚCIĄ” SPORTOWYM
PROJEKTEM SPOŁECZNYM 2021 ROKU
Polska Agencja Antydopingowa
otrzymała prestiżową nagrodę
dla „Sportowego Projektu Społecznego 2021 roku” za organizację pierwszej edycji akcji
„Biegam z czystą przyjemnością”.
Nagrodę wręczono podczas Gali zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska.
Działania na rzecz czystego sportu zostały
dostrzeżone przez jurorów, blisko 60 ekspertów branży sportowej, którzy wskazali, że to
właśnie „Biegam z czystą przyjemnością” jest
tym najważniejszym projektem społecznym
ubiegłego roku. Wśród kryteriów oceny projektu znalazły się: idea projektu i jej dopasowanie

do grupy docelowej, wykorzystane narzędzia
i sposób zaangażowania odbiorców, wpływ
projektu na daną społeczność, efekt działań.
Nagrodę dedykujemy wszystkim zaangażowanym w akcję sportowcom – ambasadorom,
instytucjom oraz partnerom, bez których ten
bieg nigdy nie powstałby w takiej formule.

INFOLINIA DLA SPORTOWCÓW Z UKRAINY
Od 10 marca 2022 roku działa
infolinia dla sportowców z Ukrainy.
Za projekt odpowiada Ministerstwo Sportu
i Turystyki wspierane przez Polską Agencją
Antydopingową i Polski Związek Piłki Nożnej.
W pomoc angażują się kluby sportowe, polskie
związki sportowe oraz osoby prywatne z całej
Polski. Koordynatorkami infolinii są Olha
Zavhorodnya (Ukraińska Agencja Antydopingowa) oraz Daryna Skalatska (Ministerstwo
Sportu i Młodzieży Ukrainy). Do tej pory

odebrano ponad 50 próśb o pomoc w znalezieniu odpowiedniego zakwaterowania i bazy do
kontynuacji treningów.
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DODATKOWE KONTROLE ANTYDOPINGOWE
PRZED WALKĄ FURY  WHYTE
Przed tzw. walką roku w boksie
zawodowym Tyson Fury i Dillian
Whyte przejdą dodatkowe kontrole antydopingowe.
Obaj zgodzili się poddać kontroli, której koszty
zostaną w całości sﬁnansowane przez zawodników lub ich promotorów – w przeciwieństwie
do standardowych kontroli przeprowadzanych
przez Brytyjską Agencję Antydopingową
(UKAD). W wyniku porozumienia obaj pięściarze
zostaną poddani wyrywkowym kontrolom do 23
kwietnia. To o tyle ciekawe, że zarówno Fury, jak
i Whyte byli w przeszłości wplątani w afery
dopingowe. Broniący tytułu mistrza świata WBC
Fury uzyskał pozytywny wynik kontroli na zakazany steryd anaboliczny (nandrolon) przed jego
starciem z Chris�anem Hammerem w 2015

roku i odbył karę 2- letniej dyskwaliﬁkacji. Natomiast Whyte odbywał karę dwukrotnie. W 2012
roku powodem było zastosowanie metyloheksanaminy , natomiast w czerwcu 2019 r. okazało
się, że uzyskał pozytywny wynik testu na dwa
metabolity zakazanego sterydu anabolicznego
dianabolu po zwycięstwie nad Oscarem Rivasem, w wyniku czego został pozbawiony tytułu
mistrza świata WBC. Pojedynek na Wembley ma
być ostatnią walką Fury’ego, który zapowiada po
niej zakończenie kariery.

RETROSPEKTYWNA DYSKWALIFIKACJA
THANDO DLODLO
Południowoafrykański sprinter
Thando Dlodlo został retrospektywnie zdyskwalifikowany na
dwa i pół roku po pozytywnym
wyniku kontroli antydopingowej
na obecność testosteronu i jego
metabolitów,
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potwierdziła Narodowa Agencja Antydopingowa RPA. Próbka Dlodlo została pobrana na krajowych mistrzostwach w kwietniu ubiegłego roku,
na kilka miesięcy przed przybyciem reprezentacji RPA na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Podczas
Igrzysk sprinter został z nieznanych powodów
pominięty w składzie ekipy 4x100m, a sztafeta
RPA nie zdołała przejść eliminacji. Jednak Dlodlo
brał udział w odbywających się w Polsce

Mistrzostwach Świata Sztafet Lekkoatletycznych, gdzie reprezentacja tego kraju zdobyła
złoto na dystansie 4x100m pokonując faworytów z Brazylii o 0,01 sekundy. Dodatni wynik
testu Dlodlo oznacza, że RPA została pozbawiona tego medalu. Dyskwaliﬁkacja sportowca
obowiązuje od 29 czerwca 2021 r. do 28 grudnia
2023 r.

ZAWIESZENIE U CARLOSA FELIPE
Ultimate Fighting Championship
(UFC) pożegnała się właśnie
z jednym ze swoich młodych,
wschodzących talentów.
Walczący w wadze ciężkiej Brazylijczyk Carlos
Felipe został zawieszony po pozytywnym teście
na obecność boldenonu. Nevada State Athle�c
Commission (NSAC) wyznaczyła zawodnioowi
karę 18 miesięcy zawieszenia po jego październikowej przegranej z Andriejem Arłowskim.
Felipe był już wcześniej zawieszony przez Amerykańską Agencję Antydopingową (USADA) po
pozytywnym teście na stanozolol przed jego

planowanym debiutem w UFC w 2017 roku.
Ostatecznie zadebiutował w tej organizacji
dopiero w lipcu 2020 roku, kiedy spotkał się
z Sergeyem Spivakiem.

AUDYT RUSADA OPÓŹNIONY PRZEZ WADA
Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) opóźniła planowany audyt Rosyjskiej Agencji
Antydopingowej z powodu
inwazji Rosji na Ukrainę.
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Planowane audyty RUSADA stanowią część
procesu przywracania jej do funkcjonowania
zgodnego z wymaganiami WADA. RUSADA jest
obecnie uznawana za niezgodną ze Światowym
Kodeksem Antydopingowym. Veronika Loginova, która została mianowana dyrektorem generalnym RUSADA w grudniu 2021 roku, potwierdziła dalszą możliwość terminowego przesyłania

próbek krwi i moczu do akredytowanych przez
WADA laboratoriów w Europie. Moskiewskie
laboratorium zostało zamknięte w wyniku skandalu dopingowego w 2015 roku. Loginova
zapewniła także, że organizacja pracuje nad
zapewnieniem integralności swojego programu
testów.

KRAJE AZJI I OCEANII Z PODPISANYM
PROTOKOŁEM O WSPÓŁPRACY
Podczas 17. Międzyrządowego
Spotkania Ministerialnego Regionu Azja/Oceania (ASEAN)
sekretarz generalny ASEAN Dato Lim Jock Hoi,
prezydent Światowej Agencji Antydopingowej
(WADA) Witold Bańka oraz dyrektor generalny
WADA Olivier Niggli podpisali protokół ustaleń
w sprawie współpracy w walce z wykorzystywaniem zabronionych substancji w sporcie. Trwające blisko 1,5 roku prace nad protokołem były
wspierane przez Regionalną Organizację Antydopingową
Azji
Południowo-Wschodniej
(SEARADO), a w ceremonii podpisania udział

wzięli ministrowie sportu i liderzy krajowych
organizacji antydopingowych (NADO) z państw
członkowskich ASEAN. Podpisanie protokołu
oznacza nawiązanie formalnej współpracy
między wymienionymi instytucjami w celu
zapobiegania dopingowi w sporcie w całym
regionie.

ŁASZMANOWA BEZ MEDALI I TYTUŁÓW.
SĄ WYNIKI ANALIZY RAPORTU MCLARENA
Rosyjska
chodziarka
Jelena
Łaszmanowa to kolejna sportsmenka pozbawiona trofeów
w wyniku analizy raportu
McLarena.

6.

www.antydoping.pl

Prawie dziesięć lat po wydarzeniach z Igrzysk
Olimpijskich w Londynie, Athle�cs Integrity Unit
(AIU) ogłosiła, że złota medalistka z 2012 r.
w chodzie na 20 kilometrów została zawieszona
za stosowanie dopingu. Straci tytuł olimpijski,
ale też złoty medal z mistrzostw świata w 2013
roku w Moskwie. Jej zawieszenie obowiązuje
z mocą wsteczną do 9 marca 2021 r. To zresztą
nie pierwsze naruszenie przepisów antydopin

gowych przez obecnie 29-letnią lekkoatletkę.
Wcześniej została zawieszona w czerwcu 2014
r., po pozytywnym wyniku testu na enduborol,
i zdyskwaliﬁkowana do 25 lutego 2016 r.
W związku z tym tytuł mistrzyni olimpijskiej
przypadnie Chince Qieyang Shenjie. Zajęła ona
trzecie miejsce w rywalizacji, ale awansowała
już po dyskwaliﬁkacji za doping innej Rosjanki,
Olgi Kaniskiny, srebrnej medalistki.

RAHIMOW STRACI ZŁOTY MEDAL
Złoty medal, wywalczony podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio
de Janeiro (kat. do 77 kg.), straci
także kazachski sztangista Nicat
Rahimow.
O sprawie poinformował Międzynarodowy
Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS). Sportowiec urodził się w Azerbejdżanie i początkowo
reprezentował barwy tego właśnie kraju.
W 2013 roku wywalczył dla niego złoto podczas
MŚ juniorów, a na letniej Uniwersjadzie pełnił
rolę chorążego reprezentacji. W tym samym
roku został przyłapany na stosowaniu zakazanych substancji. Zdyskwaliﬁkowano go na dwa
lata. Po powrocie, wziął udział w igrzyskach
w Rio de Janeiro zdobywając złoto i ustanawiając przy tym rekord świata w podrzucie wynikiem 214 kilogramów. Od 2021 roku toczyło się

postępowanie, dotyczące możliwego podmienienia przez niego próbki przeznaczonej do
badań. Od 18 stycznia był zawieszony. Teraz
został ukarany ośmioletnią dyskwaliﬁkacją,
liczoną właśnie od momentu zawieszenia. Dla
28-letniego zawodnika oznacza to w praktyce
zakończenie kariery. Anulowane zostały też
wszystkie jego wyniki od marca 2016.
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DOPING W PARATRÓJBOJU
Nigeryjski
para-trójboista
siłowy Omotola Eniola Falodun
został ukarany czteroletnią dyskwalifikacją przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski
po tym, jak jego próbka moczu pobrana podczas
zawodów w dniu 6 lutego 2020 r. wykazała
obecność sterydów anabolicznych: 19-norandrosteronu i 19-nore�ocholanolonu, które są
wykorzystywane do szybkiego budowania masy
mięśniowej i znajdują się na liście zakazanych
Światowej Agencji Antydopingowej. Falodun

brał udział w Mistrzostwach Świata w Trójboju
Siłowym w stolicy Nigerii, Abudży, dzień przed
pobraniem próbki.

ROCZNA KARA ZA DOPING.
W TLE ZANIECZYSZCZONY SUPLEMENT
Amerykańska Agencja Antydopingowa (USADA) ogłosiła, że
kolarz Brian Abers z Colorado
Springs zaakceptował roczną
karę zawieszenia za naruszenie
przepisów antydopingowych.
56-letni Abers, uzyskał pozytywny wynik testu
na obecność ibutamorenu. Badanie przeprowadzono podczas mistrzostw USA Cycling Masters
Track Na�onal Championships w dniu 16 września 2021 r. Powodem wprowadzenia substancji
wspierającej wydzielanie hormonu wzrostu
(GH) i zwiększającej insulinopodobny czynnik
wzrostu 1 (IGF-1) do organizmu doświadczonego sportowca było stosowanie suplementu

diety, w którym na etykiecie nie wymieniono
żadnych zabronionych substancji. Analiza przeprowadzona przez laboratorium akredytowane
przez WADA w Salt Lake City potwierdziła jednoznacznie obecność ibutamorenu w stosowanym
przez kolarza produkcie.
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