wiadomości

antydopingowe
listopad/grudzień 2013

Szanowni Państwo, ostatnie
dwa miesiące były okresem
wielu ważnych wydarzeń dla
świata
antydopingowego.
Jednym z nich była Światowa
Konferencja
o
Walce
z
Dopingiem w Sporcie, podczas
której została uchwalona nowa
wersja Światowego Kodeksu
Antydopingowego.
Najnowsza wersja jednego z najważniejszych aktów prawa dla świata
sportu staje się kolejnym kamieniem milowym w historii walki z
dopingiem. Bardziej rygorystyczna i dopracowana treść kodeksu powinna
posłużyć skuteczniejszemu wykrywaniu nieuczciwości sportowej,
zapewniając adekwatne karanie sportowców za popełnione naruszenia
antydopingowe. Podczas konferencji dokonano wyboru nowego
prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej - został nim Sir Craig
Reedie, zastępując na tym stanowisku Johna Faheya.
Dla Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie przełom roku to okres
intensywnych przygotowań do zbliżających się zimowych igrzysk
olimpijskich w Soczi. Przejawiają się one przede wszystkim we
wzmożonych badaniach antydopingowych na kandydatach do kadry
olimpijskiej. Podstawowym założeniem realizowanego przez Komisję
programu badań antydopingowych jest stały monitoring zawodników.
Chcemy być pewni, że polscy kadrowicze grają fair zarówno wobec swoich
sportowych kolegów jak i całego społeczeństwa. W związku z tym
podjęliśmy decyzję, że każdy zawodnik polskiej kadry olimpijskiej zostanie
poddany badaniom antydopingowym przed wyjazdem na igrzyska.
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Na podsumowanie upływającego roku przyjdzie czas w styczniu 2014 r.,
gdy zostaną przeprowadzone analizy laboratoryjne próbek pobranych
pod koniec grudnia 2013 r., jednak o wyciągnięcie generalnych wniosków
można pokusić się już teraz. Dotychczasowe statystyki pokazują, iż
proceder dopingu w polskim sporcie jest cały czas obecny. Dane
dotyczące liczby pozytywnych wyników badań antydopingowych oraz
rodzajów wykrytych substancji zabronionych są niepokojące. Najbardziej
alarmujące są wyniki pozytywne, będące następstwem przyjmowania
odżywek lub suplementów diety, zawierających zakazane substancje. Ich
liczba wskazuje na brak wiedzy sportowców na temat realnych zagrożeń
dla ich kariery sportowej, co z kolei utwierdza nas w przekonaniu, iż
konieczne jest wzmocnienie realizowanych przez Komisję działań
edukacyjnych oraz dalszy rozwój programu badań antydopingowych.

Jerzy Smorawiński
Przewodniczący Komisji
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Nowy prezydent WADA

Światowa Agencja Antydopingowa
/WADA/ na posiedzeniu Rady
Założycielskiej, odbywającym się
przy okazji Światowej Konferencji
o
Dopingu
w
Sporcie
w
Johannesburgu,
wybrała
Brytyjczyka Craiga Reedie’go na
swego następnego prezydenta.
Ustępujący prezydent John Fahey przewodniczył WADA przez okres 6 lat,
które były czasem intensywnego rozwoju światowego programu
antydopingowego. Sir Reedie zostanie trzecim z kolei szefem organizacji
od chwili jej powstania w 1999 roku.
Nowy prezydent ma 72 lata i był związany z WADA od samego początku
jako członek Rady Założycielskiej, Komitetu Wykonawczego oraz Komitetu
Finansów i Administracji. Zastąpi on swojego poprzednika
z dniem 1 stycznia 2014 roku. Craig Reedie w przeszłości był
przewodniczącym Brytyjskiego Komitetu Olimpijskiego, a aktualnie
sprawuje również funkcję wiceprezydenta Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego. To właśnie MKOl wytypował go jako kandydata środowiska
sportowego na prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej.
W swoich pierwszych słowach nowo wybrany prezydent powiedział –
„Jest to dla mnie honor i ogromne wyróżnienie, że zostałem wybrany do
kierowania tą ważną dla sportu międzynarodową organizacją, ale jest to
także dla mnie wielka odpowiedzialność i wyzwanie na przyszłość. Wiemy
wszyscy jak dużo wydarzyło się od momentu powstania WADA, w okresie
minionych 14 lat. Dlatego z radością oczekuję chwili, kiedy będę
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mógł wykorzystać moje sportowe doświadczenie i obiecuję, że tak jak
zawsze w przeszłości będę podejmować wysiłki na rzecz sportu wolnego
od dopingu, stając w obronie praw uczciwych sportowców”.
Równolegle, podczas tego samego posiedzenia, mianowano
wiceprezydenta WADA, którym został, pochodzący z Republiki
Południowej Afryki M.A. Stofile. Był on w przeszłości, podobnie jak
Reedie, członkiem Rady Założycielskiej i Komitetu Wykonawczego WADA,
a na stanowisku zastąpi ustępującego Arne Ljungqvista.
„Jestem zachwycony faktem wyboru mojej osoby na wiceprezydenta
WADA” – powiedział Stofile. „Zawsze byłem adwokatem czystego sportu
i tę zasadę realizowałem pracując przez 6 lat w strukturach Agencji.
Jestem niezwykle szczęśliwy widząc rozwój organizacji i rozwój ruchu
przeciwko dopingowi w sporcie. Dlatego cieszę się, że będę mógł wnieść
swój wkład w pracę WADA, która będzie kontynuowała walkę
z dopingiem przez następne lata”.
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Większa liczba testów antydopingowych
w czasie ZIO w Soczi 2014.
Nowy prezydent MKOl – Thomas
Bach zapowiedział, że podczas
nadchodzących zimowych igrzysk
olimpijskich w Soczi MKOl wraz ze
Światową Agencją Antydopingową
będą kontynuować intensywny
program badań antydopingowych.
Oznacza to, że kontrole prowadzone będą zarówno przed jak i w trakcie
igrzysk olimpijskich. Plan badań zakłada łączne wykonanie 2453 testów
na użycie niedozwolonych środków i metod. Jest to więc
o 304 badania więcej niż w czasie ZIO w Vancouver
w 2010 roku.
Niemiecki szef MKOL podkreślił, że znacznie wzrośnie liczba testów
przeprowadzanych przed rozpoczęciem olimpijskiej rywalizacji
i będzie ich w sumie 1269, co oznacza wzrost o prawie 470 w stosunku
do poprzednich igrzysk.
Przypominamy, iż z uwagi na szczególną rangę zawodów jaką są letnie
i zimowe igrzyska olimpijskie, wszystkich uczestników obowiązywać będą
specjalne wymagania w zakresie postępowania kontrolnego. Poniżej
opisujemy szczegółowo na czym będą one polegały:
• w czasie trwania ZIO Soczi 2014, czyli od momentu otwarcia wioski
olimpijskiej w dniu 30 stycznia do dnia 23 lutego 2014 r., wszyscy
zawodnicy mogą zostać poddani kontroli antydopingowej,
bez zapowiedzi, w każdym miejscu i o dowolnej porze. Badania będą
realizowane w szerokim zakresie, uwzględniającym substancje i
metody zabronione podczas zawodów sportowych. Oznacza to, iż w
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•
•

•
•
•
•

tym terminie nie będzie obowiązywała tradycyjna klasyfikacja
dzieląca substancje na zabronione na i poza zawodami, lecz
wszystkie badania będą traktowane tak, jakby były przeprowadzane
podczas zawodów;
jeżeli zawodnik posiada wyłączenie dla celów terapeutycznych
/TUE/ powinien zgłosić ten fakt podczas kontroli antydopingowej;
procedura kontroli antydopingowej nie będzie różniła się od
standardowych kontroli antydopingowych przeprowadzonych na
zlecenie
międzynarodowych
federacji
sportowych
lub narodowych agencji antydopingowych;
stacja kontroli antydopingowej będzie przygotowana na każdej
arenie zawodów;
do kontroli antydopingowej będzie używany jedynie sprzęt
zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny igrzysk;
podczas kontroli antydopingowej zawodnik ma prawo do tłumacza
oraz obecności swojego przedstawiciela;
każdy zawodnik będący członkiem kadry olimpijskiej jest
zobligowany do podawania informacji o swoim miejscu i czasie
pobytu - zawodnicy wyznaczeni przez swoje federacje
międzynarodowe do zarejestrowanych list zawodników (RTP)
zobowiązani są do podawania informacji za pośrednictwem
systemu ADAMS https://adams.wada-ama.org/adams/, pozostali za
pośrednictwem
programu
Antybaza
http://www.antybaza.pl/whereabouts.
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Edukacja antydopingowa – nieformalne
spotkanie w Amsterdamie
W ostatnim czasie z ust osób odpowiedzialnych za działalność edukacyjną
w Światowej Agencji Antydopingowej padały słowa o konieczności zwiększenia
środków finansowych na edukację i informację. Nawet gdyby to miało odbywać
się kosztem ilości przeprowadzanych testów. Z takim problemem spotyka się
prawdopodobnie każda krajowa agencja antydopingowa i każda organizacja
odpowiedzialna za zagadnienia antydopingowe. Mówiąc krótko, WADA
proponuje odwrócić nieco proporcje między edukacją i badaniami na rzecz tej
pierwszej. Dzieje się tak, gdyż prowadzone badania naukowe zdecydowanie
pokazują,
że
dobrze
ukierunkowana
działalność
edukacyjna
i informacyjna zwiększa skuteczność walki z dopingiem w sporcie i redukuje
ilość przypadków pozytywnych.

Jak dotąd nie wypracowano modelu, dzięki któremu dałoby się zabezpieczyć
wystarczające środki finansowe na działalność edukacyjną sportowych
instytucji. W wielu krajach istnieją administracyjne i prawne bariery, które
mogą uniemożliwiać na przykład pozyskiwanie funduszy na ten cel ze źródeł
sponsorskich. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest wykorzystywanie
przydzielonych środków budżetowych, które z reguły są niewystarczające.
Mimo to działalność edukacyjna jest realizowana, jedynie jej zakres jest
uzależniony od zasobności kraju.
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Model działań edukacyjnych jest podobny we wszystkich krajach i opiera
się o rekomendowane przez WADA akcje typu „outreach”, a także
o prowadzone na szeroką skalę ogólnokrajowe kampanie edukacyjne jak
znana i u nas w Polsce akcja „Say No! to Doping”.

Wydarzeniom tym towarzyszą zwykle publikowane przez organizacje
materiały informacyjne oraz okolicznościowe gadżety. Również,
niemalże tradycją, jest organizowanie osobnych spotkań wyłącznie o
tematyce edukacyjnej przez Grupę Monitorującą Rady Europy lub
przez Institut of National Anti-Doping Organization. Mają one
charakter oficjalny, ale czasem zdarza się, że organizowane są w sposób
roboczy i mniej sformalizowany.
Do takiego właśnie spotkania, z inicjatywy holenderskiej i fińskiej agencji
antydopingowej, doszło w dniach 10-11 października 2013r. w
Amsterdamie. Udział w nim wzięli przedstawiciele 13 krajów. Spotkanie
odbywało się w dwóch turach, a uczestnicy prezentowali własne
pomysły na prowadzenie działalności edukacyjnej w swoich krajach.
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Oprócz przedstawicieli krajowych agencji antydopingowych udział
w spotkaniu wziął dyrektor sportowy profesjonalnej grupy kolarskiej
„Argos-Shimano”, który przedstawił realia edukacji antydopingowej
w środowisku kolarstwa zawodowego oraz praktyczne sposoby
na zapobieganie procederowi dopingu. Inną ciekawą propozycję
przedstawiły agencje antydopingowe Niemiec, Austrii i Szwajcarii,
oferując aplikację na tablety i smartfony pod tytułem „Born to Run”.
Poniżej przedstawiamy linki do najciekawszych propozycji edukacyjnych
/kampanie antydopingowe, gry itd./ poszczególnych krajów.
http://www.youtube.com/watch?v=um-Opf0xAlk&amp
http://www.youtube.com/watch?v=kmEIlQs123k
http://www.youtube.com/watch?v=pcPz0j4oUtM
http://www.youtube.com/watch?v=0mV6YztZwb4
http://vimeo.com/69813036
http://vimeo.com/67752464
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Polski Związek Pływacki i Komisja do
Zwalczania Dopingu w Sporcie razem
przeciwko dopingowi
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz Polski Związek Pływacki
zorganizowali i wspólnie przeprowadzili kampanię antydopingową dla szkół
mistrzostwa sportowego i ośrodków szkolenia. W latach ubiegłych młodzi
zawodnicy brali udział w tego rodzaju spotkaniach organizowanych
w szkołach sportowych i w trakcie akcji edukacyjnych prowadzonych
w ramach zawodów pływackich Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
jednakże pojawiające się nowe wyniki pozytywne sprawiły, iż konieczne
było przeprowadzenie dodatkowych działań.

Zdecydowana większość przypadków wykrycia dopingu spowodowana była
lekkomyślnym stosowaniem odżywek, zawierających w swym składzie
substancje zabronione z grupy stymulantów. Dlatego celem wspólnego
przedsięwzięcia Związku i Komisji było zapoznanie i przypomnienie
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wszystkim młodym zawodnikom i ich
trenerom o niebezpieczeństwach
związanych
ze
stosowaniem
odżywek i suplementów diety.
Ponadto podczas spotkań były
poruszane takie zagadnienia jak:
postępowanie
kontrolne,
lista
substancji i metod zabronionych
oraz
wyłączenia
dla
celów
terapeutycznych.
Należy podkreślić, że to drugi przypadek tak szeroko zakrojonej akcji
edukacyjnej, prowadzonej w porozumieniu i z inicjatywy polskiego
związku. Po raz pierwszy miało to miejsce w 2011 r., gdy Polski Związek
Rugby wspólnie z Komisją realizował podobny projekt dla zespołów I i II
ligi.
Program szkolenia antydopingowego dla pływaków obejmował
organizację spotkań w 16 wybranych ośrodkach na terenie całej Polski
w dniach od 14 do 24 października 2013 roku. Spotkania odbyły się
w Warszawie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Raciborzu, Katowicach,
Gdańsku, Oświęcimiu, Krakowie, Olsztynie, Białymstoku, Gorzowie Wlkp,
Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Lublinie. W sumie wzięło w nich
udział ponad 1000 zawodników i trenerów. Poniżej przedstawiamy kilka
zdjęć dokumentujących przebieg spotkań antydopingowych. Przy tej
okazji dziękujemy serdecznie władzom Polskiego Związku Pływackiego
za pomoc w organizacji wszystkich spotkań oraz zapraszamy inne związki
sportowe do współpracy, która umożliwiłaby realizację podobnych
projektów edukacyjnych.
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Sprawozdanie z przeprowadzonych
kontrolnych badań antydopingowych za
okres 01.01.2013 – 30.11.2013
Statystyki przedstawione poniżej dotyczą badań antydopingowych
wykonanych do końca listopada 2013 roku. Ich planowanie i realizacja
oparte były na założeniach całorocznego programu badań
antydopingowych. W okresie sprawozdawczym pobrano 3302 wszystkich
próbek - 3053 moczu i 249 krwi ( 1800 podczas zawodów oraz 1502
w okresie poza oficjalnymi startami zawodników). Wszystkie analizy zostały
zlecone Zakładowi Badań Antydopingowych przy Instytucie Sportu
w Warszawie. W celu pobrania w/w próbek przeprowadzono 470 akcji
kontrolnych na terenie całego kraju. Badania zostały przeprowadzone
wśród zawodników reprezentujących 42 związki sportowe.
ZESTAWIENIE BADAŃ WYKONANYCH W OKRESIE 01.01.2013 – 30.11.2013
Lp.
1.

Dyscyplina
Akrobatyka sportowa

Liczba kontroli
2

Próbki moczu
17

2.

Alpinizm

2

10

3.

Badminton

1

8

4.

Biathlon

11

65

5.

Boks

14

97

6.

Gimnastyka

2

14

7.

Hokej na lodzie

10

66

8.

Hokej na trawie

4

26

9.

Judo

9

67

10.

Kajakarstwo

32

249

13

EPO

Testy krwi
hGH PPB

4

16
8

11

55

Lp.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Dyscyplina
Karate Tradycyjne
Kickboxing
Kolarstwo
Koszykówka
Kulturystyka i Trójbój
Łucznictwo
Łyżwiarstwo szybkie
MMA
Muaythai
Narciarstwo
Pięciobój nowoczesny
Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rugby
Siatkówka
Snowboard
Sport niepełnosprawnych
Strzelectwo
Sumo
Szermierka
Taekwondo ITF
Taekwondo WTF
Tenis
Tenis stołowy
Triathlon
Wioślarstwo
Zapasy
Żeglarstwo
Żużel
SUMA

Liczba kontroli
2
3
37
23
7
45
2
20
1
1
27
5
30
22
15
38
16
21
1
7
1
1
4
2
2
3
2
2
19
19
1
4
470
14

Próbki moczu
16
20
244
138
56
289
8
110
1
8
106
42
178
127
146
265
110
130
1
43
8
9
27
15
16
21
13
12
140
112
5
18
3053

EPO

Testy krwi
hGH PPB

73

26

19

11

29

33

16

8
4
6
5
29
8

2
5

30
10

159

70

179

W okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie stwierdzono 48
przypadków naruszenia przepisów antydopingowych.
ESTAWIENIE WYNIKÓW POZYTYWNYCH W OKRESIE 01.01.2013 DO
30.11.2013
Lp.
1.

Dyscyplina
Kajakarstwo

Okoliczności
zgrupowanie

2.
3.

Podnoszenie ciężarów
Łucznictwo

zgrupowanie
zawody

Rodzaj naruszenia
Stanozolol
Boldenon,
17a-methyl-5bandrostane-3a,17bdiol
Propranolol

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Trójbój siłowy
Podnoszenie ciężarów
Podnoszenie ciężarów
Trójbój siłowy
Kickboxing
Podnoszenie ciężarów
Podnoszenie ciężarów

zawody
zawody
zawody
zawody
zawody
zawody
zawody

Nandrolon, Klomifen,
Metyloheksanamina
Metandienon
Metyloheksanamina
THC
Metyloheksanamina
Amfetamina
Metandienon

Klomifen, Stanozolol,
Dehydrochlorometylo
testosteron
2 lata dyskwalifikacji
Pseudoefedryna 6 miesięcy dyskwalifikacji

11.
12.

Podnoszenie ciężarów
Boks

zawody
zawody

13.
14.
15.
16.

Rugby
Rugby
Kulturystyka
Kulturystyka

zawody
zawody
zawody
zawody

17.

Kulturystyka

zawody

18.

Kulturystyka

19.
20.

Strzelectwo niepełnosprawnych
Podnoszenie ciężarów

Sankcja
2 lata dyskwalifikacji

2 lata dyskwalifikacji
Rok dyskwalifikacji
Postępowanie w toku
2 lata dyskwalifikacji
2 lata dyskwalifikacji
Postępowanie w toku
2 lata dyskwalifikacji
2 lata dyskwalifikacji
2 lata dyskwalifikacji

zawody

Metylofenidat,
Mefedron
Metylofenidat
Amfetamina
Klomifen
Klenbuterol,
Boldenon,
Drostanolon
Klenbuterol,
Klomifen, Furosemid,
Stanozolol, Boldenon,
Epitrenbolon,
Drostanolon

Postępowanie w toku

zawody
zawody

Chlorotiazyd,
Hydrochlorotiazyd
Nandrolon

3 miesiące dyskwalifikacji
Postępowanie w toku
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2 lata dyskwalifikacji
2 lata dyskwalifikacji
4 lata dyskwalifikacji
4 lata dyskwalifikacji

2 lata dyskwalifikacji

Lp.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Dyscyplina
Muaythai
Muaythai
Muaythai
Kolarstwo
Boks
Pływanie

Okoliczności
zawody
zawody
zawody
zawody
zawody
zawody

27.
28.

Pływanie
Rugby

zawody
zawody

29.
30.
31.

Rugby
Podnoszenie ciężarów
Rugby

zawody
zawody
zawody

32.

Pływanie

zawody

33.
34.
35.
36.
37.

Triathlon
Rugby
Rugby
Rugby
Hokej na lodzie

38.

Wioślarstwo

zawody

39.

Kulturystyka

zawody

40.

Podnoszenie ciężarów

zawody

41.

Podnoszenie ciężarów

zawody

42.

Kulturystyka

zawody

zawody
zawody
zgrupowanie
zawody
zawody
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Rodzaj naruszenia
Sankcja
Metyloheksanamina
2 lata dyskwalifikacji
Klenbuterol
2 lata dyskwalifikacji
Metyloheksanamina
2 lata dyskwalifikacji
Katyna
Nagana
Furosemid
2 lata dyskwalifikacji
Metyloheksanamina 6 miesięcy dyskwalifikacji
2-amino-N-etjyl-1phenylbutan
6 miesięcy dyskwalifikacji
2 lata dyskwalifikacji
THC
2 lata dyskwalifikacji
Amfetamina,
Kokaina, Nandrolon
Postępowanie w toku
Klomifen
2 lata dyskwalifikacji
Klomifen
Postępowanie
w toku
Betamethylphenylethylam
ina, Oxylofryna
18 miesięcy
Klomifen,
dyskwalifikacji
Deksametazon
2 lata dyskwalifikacji
Nandrolon
Postępowanie
w toku
Nandrolon
2 lata dyskwalifikacji
Metyloheksanamina
Postępowanie w toku
Klenbuterol
Postępowanie w toku
Betamethylphenylethylam
ina, Oxylofryna
Postępowanie w toku
Odmowa poddania
się kontroli
Betamethylphenylethylam
ina, Oxylofryna
N,N-dimetylo-2fenylopropan-1amina
Postępowanie w toku
Betamethylphenylethylam
ina, N,N-dimetylo-2fenylopropan-1amina
Postępowanie w toku
THC, Klomifen,
Klenbuterol,
Androstatrienedion,
Stanozolol, Boldenon,
Boldion
Postępowanie w toku

Lp.

Dyscyplina

Okoliczności

Rodzaj naruszenia

Sankcja
Postępowanie w toku

43.

Kulturystyka

zawody

Klenbuterol, Letrozol,
Kanrenon

44.

Kulturystyka

zawody

Kanrenon

Postępowanie w toku

45.

Kulturystyka

zawody

Androstatrienedion

Postępowanie w toku

46.

Kulturystyka

zawody

Kanrenon

Postępowanie w toku

47.

Kickboxing

zawody

Metyloheksanamina

Postępowanie w toku

48.

Kickboxing

zawody

Metandienon

Postępowanie w toku

Ponadto doszło do 18 przypadków naruszenia przepisów
antydopingowych wynikających z braku lub błędnego podawania danych
pobytowych do systemu monitorującego antybaza.
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Wiadomości pozytywne
„KSW i MMA Attack muszą się przygotować na kontrole dopingowe.” –
Mirosław Okniński po PLMMA 20
Więcej na:
http://www.mmanews.pl/2013/09/ksw-i-mma-attack-musza-sieprzygotowac-na-kontrole-dopingowe-twierdzi-miroslaw-okninski/
24. tenisista rankingu ATP Chorwat Marin Cilić został zawieszony na
dziewięć miesięcy za stosowanie dopingu - podała Międzynarodowa
Federacja Tenisa (ITF).
Więcej na:
http://www.sport.pl/tenis/1,64987,14617081,Marin_Cilic_zawieszony_za_
doping.html
Daniel Koellerer, który w 2011 roku został dożywotnio zdyskwalifikowany za
ustawianie meczów, zarzucił Rafaelowi Nadalowi doping.
Więcej na:
http://tenis.przegladsportowy.pl/Tenis-Daniel-Koellerer-oskarza-RafaelaNadala-,artykul,182363,1,289.html
Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF)
poinformowało w piątek, że podczas sierpniowych mistrzostw świata w
Moskwie siedmioro zawodników miało pozytywny wynik badań
antydopingowych.
Więcej na:
http://www.sport.pl/lekkoatletyka/1,64989,14642005,Lekkoatletyczne_MS
__Siedmioro_zawodnikow_przylapano.html
Niemieckich piłkarzy od lat wspomagała farmakologia. Jedli pancerną
czekoladę i wygrywali.
Więcej na:
http://www.rp.pl/artykul/60517,1051956-Lotnicy--czolgisci-i18
futbolisci.html

FIFA tymczasowo zawiesiła piłkarza reprezentacji Bułgarii, który miał
pozytywny wynik testu antydopingowego przeprowadzonego po
rozegranym 10 września meczu eliminacji mistrzostw świata z Maltą (2:1) w
La Valletcie.
Więcej na:
http://sport.wp.pl/kat,86078,title,Reprezentant-Bulgarii-nadopingu,wid,16021414,wiadomosc.html
Były zawodnik Barcelony i Chelsea Londyn Deco został zawieszony na 12
miesięcy za stosowanie niedozwolonych środków.
Więcej na:
http://www.rp.pl/artykul/60517,1052280-Byly-zawodnik-Barcelonyzawieszony-za-doping.html
Duńska Agencja Antydopingowa złagodziła w czwartek karę ośmiu lat
dyskwalifikacji do dwóch, nałożoną na 39-letniego kolarza Michaela
Rasmussena, który w styczniu przyznał się do stosowania środków
dopingowych przez 12 lat kariery, od 1998 do 2010 roku.
Więcej na:
http://sport.wp.pl/kat,1848,title,Zlagodzenie-kary-dlaRasmussena,wid,16023961,wiadomosc.html?ticaid=111d24
24 września 2013 roku równo 25 lat po słynnym biegu w finale igrzysk
olimpijskich w Seulu Ben Johnson wraca na miejsce zbrodni - pisze w swoim
blogu, Maciej Petruczenko.
Więcej na:
http://lekkoatletyka.przegladsportowy.pl/Lekkoatletyka-Ben-Johnson-25lat-po-wielkiej-wpadce,artykul,182133,1,287.html
Włoski biegacz Devis Licciardi popisał się wyjątkową pomysłowością,
próbując oszukać komisję antydopingową. Podczas kontroli po
mistrzostwach Włoch w biegu na 10 km próbował użyć. sztucznego penisa,
w którym przechowywał przygotowany wcześniej mocz - pisze
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Więcej na:
http://lekkoatletyka.przegladsportowy.pl/Lekkoatletyka-Devis-Licciardiprobowal-oszukac-kontrole,artykul,182302,1,287.html
Badanie przeprowadzone 16 lipca wykazało obecność w organizmie
mistrzyni Europy z 2012 roku w biegu na 5000 m Rosjanki Olgi Gołowkiny
zabronionego środka dehydrochlormethyltestosteronu. Sportsmenka
będzie pauzować do 1 sierpnia 2015 roku.
Więcej na:
http://www.sport.pl/lekkoatletyka/1,64989,14726605,Dwuletnia_dyskwalif
ikacja_mistrzyni_Europy_na_5000.html
Jamajska sprinterka Veronica Campbell-Brown, siedmiokrotna medalistka
olimpijska i dwukrotna mistrzyni świata, została ponownie dopuszczona do
zawodowego uprawiania sportu. W czerwcu zdyskwalifikowano ją
tymczasowo po wykryciu zakazanego diuretyku.
Więcej na:
http://www.sport.pl/lekkoatletyka/1,64989,14717297,Lekkoatletyka__Vero
nica_Campbell_Brown_moze_wznowic.html
Międzynarodowy Komitet Olimpijski odzyskał brązowy medal igrzysk w
Sydney, który odebrano dożywotnio zdyskwalifikowanemu za stosowanie
dopingu amerykańskiemu kolarzowi Lance'owi Armstrongowi.
Więcej na:
http://www.sport.pl/kolarstwo/1,64993,14709326,MKOl_odzyskal_medal_
Lance_a_Armstronga.html
Czy pani Marta jest grzechu warta? - to tytuł przedwojennej piosenki z
tekstem Mariana Hemara. Te słowa pasują jak ulał do sytuacji, w jakiej
znalazła się hiszpańska lekkoatletka Marta Dominguez, która cztery lata
temu sprawiła ogromną sensację w Berlinie, pokonując faworyzowane
Rosjanki i Afrykanki i zdobywając w wieku 34 lat mistrzostwo świata w
biegu na 3000 metrów z przeszkodami ze wspaniałym rekordem kraju
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9:07.32. Ale cóż, nie ma dymu bez ognia. Dziś już wiemy, że podstawą jej
sukcesu był grzech dopingowych kombinatorów.
Więcej na:
http://lekkoatletyka.przegladsportowy.pl/Lekkoatletyka-Marta-Dominguezfelieton-Macieja-Petruczenki,artykul,183800,1,287.html
Złota (2012), srebrna (2010) i brązowa (2009) medalistka mistrzostw
Europy Marzena Karpińska wraca do reprezentacji Polski i wystartuje we
wrocławskim czempionacie globu. Po cichu mówi się nawet o medalowej
szansie.
Więcej na:
http://www.przegladsportowy.pl/Inne-dyscypliny-Marzena-Karpinskawraca-po-dyskwalifikacji-wywiad,artykul,184003,1,460.html
Reprezentant Czech w podnoszeniu ciężarów, brązowy medalista
mistrzostw Europy w 2013 roku w Tiranie, siódmy na igrzyskach w Londynie
w kategorii +105 kg Jiri Orsag został przyłapany na stosowaniu
zabronionych środków dopingujących.
Więcej:
http://www.przegladsportowy.pl/Inne-dyscypliny-Podnoszenie-ciezarowJiri-Orsag-przylapany-na-dopingu,artykul,184311,1,460.html
Blisko dwa miesiące temu wygrał wyścig Vuelta a Espana, mimo 42 lat
nadal chce się ścigać w zawodowym peletonie. Ale nie ma gdzie. Żadna
grupa nie zaproponowała mu kontraktu na przyszły sezon.
Więcej na:
http://www.sport.pl/kolarstwo/1,64993,14784576,Kolarstwo__Chris_Horn
er__za_stary_czy_podejrzany_.html
Komisja Antydopingowa Włoskiego Komitetu Olimpijskiego zażądała w
poniedziałek dożywotniej dyskwalifikacji dla zwycięzcy Giro d'Italia z 2007
roku Danilo Di Luki. Więcej na:
http://www.sportowefakty.pl/kolarstwo/391131/di-luca-zagrozonydozywotnia-dyskwalifikacja
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Władze Międzynarodowej Federacji Biathlonu (IBU) poprosiły Norwega Ole
Einara Bjoerndalena, sześciokrotnego złotego medalistę olimpijskiego, o
wyjaśnienie, dlaczego nie poddał się kontroli antydopingowej w Austrii.
Więcej na:
http://www.sport.pl/zimowe/1,79264,14797224,Biathlon__Bjoerndalen_ni
e_poddal_sie_testowi_antydopingowemu.html
Brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Londynie (2012) i mistrzostw
świata (2013), 23-letnia belgijska judoczka Charline Van Snick została
przyłapana na używaniu kokainy - poinformowała w poniedziałek tamtejsza
federacja.
Więcej na:
http://www.przegladsportowy.pl/Sporty-walki-Charline-Van-Snickprzylapana-na-uzywaniu-kokainy,artykul,184036,1,993.html
Reprezentacja Tunezji zrezygnowała ze startu w odbywających się we
Wrocławiu mistrzostwach świata w podnoszeniu ciężarów. Powodem były
dwa przypadki dopingu, o których Tunezyjczycy zostali poinformowani
kurierem przez międzynarodową federację.
Więcej na:
http://www.sport.pl/inne/1,134593,14819100,MS_w_ciezarach__Ekipa_Tu
nezji_zrezygnowala_ze_startu.html
Byli czołowi fińscy biegacze narciarscy: Jari Isometsae, Janne Immonen i
Harii Kirvesniemi zostali skazani przez sąd w Helsinkach na pół roku
więzienia za składanie fałszywych zeznań. Sprawa dotyczy procesu z 2011 r.
i afery dopingowej w tej dyscyplinie.
Więcej na:
http://sport.interia.pl/biegi-narciarskie/news-finscy-biegacze-narciarscyskazani-na-kary-wiezienia,nId,1045243
W bajce o jamajskich sprinterach pojawiła się czarownica, która twierdzi, że
rycerze nie walczyli uczciwie.
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Więcej na:
http://www.rp.pl/artykul/60517,1057104-Raj-coraz-bardziej-utracony.html
Kanadyjski kolarz Ryder Hesjedal, zwycięzca ubiegłorocznego Giro d'Italia,
przyznał się, że ponad dziesięć lat temu stosował środki dopingowe.
Więcej na:
http://sport.wp.pl/kat,1851,title,Zwyciezca-Giro-dItalia-przyznal-sie-dodopingu,wid,16131697,wiadomosc.html?ticaid=111d24
Badania próbki B potwierdziły obecność niedozwolonych substancji w
organizmie Sylwestra Kustera, jednego z czołowych zawodników w polskim
triathlonie podczas mistrzostw Polski w Górznie. Zawody odbyły się 17
sierpnia. W okresie przygotowawczym Kuster był poddany silnej kuracji
antybiotykowej, której nie kontrolował lekarz kadry narodowej. Powód?
Nie było go. Więcej na:
http://www.sport.pl/Triathlon/1,133288,14861293,Triathlon__Sylwester_K
uster_zlapany_na_dopingu_.html#BoxSportTxt
Totalna niesprawiedliwość. Straciłem wiarę w system - mówi Novak
Djoković o rocznej dyskwalifikacji Viktora Troickiego. Ale trybunał w
Lozannie miał mocne argumenty, by nie uwierzyć w tłumaczenia Serba
Więcej na:
http://www.sport.pl/tenis/1,64987,14907456,Tenis__Kontrola_dopingowa
__Nie__dziekuje__Zle_sie.html#BoxSportTxt
Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF) nałożyła na
Kazachstan karę w maksymalnej wysokości 500 tysięcy dolarów za
trzynaście wykrytych w tym roku przypadków dopingu u zawodników.
Więcej na:
http://eurosport.onet.pl/podnoszenie-ciezarow/kazachstan-ukarany-zadoping-wykryty-u-ciezarowcow/j58g2
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Nowy prezydent Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) Brian Cookson
wezwał zawodników i menedżerów, którzy w przeszłości mieli do czynienia
z praktykami dopingowymi, aby złożyli zeznania przed niezależną komisją
UCI.
Więcej na:
http://www.sport.pl/kolarstwo/1,64993,14894622,Kolarstwo__Prezydent_
UCI__Dopingowicze_powinni_sie.html
Brytyjscy sportowcy nie godzą się na dyskwalifikowanie zawodników
przyłapanych na zażywaniu narkotyków. Podjęli kroki prawne, które mają
zmienić obowiązujące przepisy.
Więcej na:
http://www.rp.pl/artykul/60517,1062422-Brytyjscy-sportowcy-walcza-zWADA.html
Hiszpanka Nuria Llagostera Vives została zdyskwalifikowana na dwa lata za
wykrycie w jej organizmie niedozwolonej substancji d-amfetaminę poinformowała w poniedziałek Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF).
Więcej na:
http://eurosport.onet.pl/tenis/dwa-lata-dyskwalifikacji-dla-tenisistki-zhiszpanii/3ksfz
Podczas kongresu ds. dopingu w sporcie, który w tym tygodniu odbędzie się
w Johannesburgu, Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) zaproponuje
wprowadzenie obligatoryjnej kary czterech lat dyskwalifikacji już za
pierwszy przypadek stosowania zakazanych środków.
Więcej na:
http://www.sport.pl/inne/1,64998,14928861,WADA_chce_czteroletniej_dy
skwalifikacji_za_pierwszy.html
Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) przedstawiła na konferencji w
Johannesburgu nowy test na wykrycie sterydów. Metoda, która ma być
stosowana od przyszłego roku, będzie działała na zasadach podobnych do
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paszportu biologicznego, ale z użyciem moczu.
Więcej na:
http://sport.wp.pl/kat,1715,title,WADA-opracowala-nowy-test-nawykrycie-sterydow,wid,16163991,wiadomosc.html?ticaid=111d54

Decyzją Zarządu Polskiego Związku Triathlonu Sylwester Kuster został
ukarany półtorarocznym zakazem startów i odebraniem brązowego medalu
Mistrzostwa Polski w Górzeni, które odbyły się w sierpniu 2013 roku.
Więcej na:
http://www.sport.pl/Triathlon/1,133288,14969714,Triathlon__18_miesiecy
_dyskwalifikacji_dla_Kustera.html
Novak Djoković musiał spędzić aż pięć godzin na kontroli antydopingowej. To było poniżej wszelkiej ludzkiej godności i kultury - grzmi lekarz serbskiej
kadry na łamach prasy.
Więcej na:
http://www.sportowefakty.pl/tenis/398553/djokovic-na-pieciogodzinnejkontroli-antydopingowej-zemsta-wada
Laboratoria w Moskwie oraz Kolonii opracowały nowe metody ujawniające
obecność anabolików w organizmie także w próbach sprzed lat. Setki
negatywnych wyników okazuje się nieprawdziwe.
Więcej na:
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/nowe-testy-antydopingowe-ujawniajasetki-sportowych-naduzyc/hpfxv
Wszystkich 12 członków jamajskiej komisji antydopingowej (JADCO) podało
się do dymisji - poinformowała tamtejsza minister sportu Natalie Neita
Headley. Przyczyną były zastrzeżenia dotyczące walki ze stosowaniem
niedozwolonych środków w karaibskim państwie.
Więcej na:
http://www.sport.pl/lekkoatletyka/1,64989,15002528,Lekkoatletyka__Jam
ajska_komisja_antydopingowa_podala.html
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Białoruska biegaczka Olga Reskaja, która w październiku zajęła drugie
miejsce w poznańskim maratonie, została zdyskwalifikowana za
stosowanie środków dopingowych - poinformowali organizatorzy
zawodów
Więcej na:
http://www.sportowefakty.pl/maraton/399983/14-poznan-maratondruga-na-mecie-bialorusinka-przylapana-na-dopingu
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