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PROMUJMY SPRAWDZONĄ I RZETELNĄ
WIEDZĘ, A NIE DOPING!
To, co poruszyło w ostatnich
dniach świat mediów sportowych – czyli promocja i sprzedaż
przez Roberta Burneikę zakazanych i szkodliwych środków dopingujących,
które sam zainteresowany nazywa suplementami – nie pozostaje obojętne także Polskiej
Agencji Antydopingowej. Jako organizacja
zajmująca się na co dzień działaniami na rzecz
czystego i uczciwego sportu, znająca dokładnie
konsekwencje materialne, mentalne, zdrowotne i sportowe stosowania zabronionych
w sporcie substancji i metod, nie może milczeć.
Dlatego mówi głośne #NIEdladopingu i NIE dla
jego promocji.
Ocena intencji, zachowań i wypowiedzi Roberta Burneiki, których widzowie Kanału Sportowego byli świadkami, nic już nie wniesie.
Wydarzenie to natomiast należy dobrze wykorzystać: do szerokiej i mądrej debaty na temat
dopingu w sporcie, tak zawodowym, jak i amatorskim.
Środki, o których była mowa w programie,

mają działania niepożądane, dotyczące przede
wszystkim zaburzeń w proﬁlu lipidowym
i wszelkich konsekwencji z tym związanych.
Związki z tej grupy mogą w różnym stopniu
przyczynić się do niepożądanych efektów
charakterystycznych dla innych środków
anabolicznych, tj. zaniku jąder, ginekomas�i,
wirylizacji, łysienia czy trądziku. Należy również
wiedzieć, że w Polsce udostępnianie selektywnych modulatorów receptora androgenowego
(ang. SARMs) jest nielegalne, i zagrożone karą
nawet do 3 lat ograniczenia lub pozbawienia
wolności. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu
dopingu w sporcie, kto udostępnia osobom
trzecim substancje należące do grupy S.1, S. 2
i S. 4 z listy substancji i metod zabronionych nie
posiadając pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu popełnia przestępstwo. Do grupy S.1
zalicza się steroidy anaboliczno-androgenne
i inne środki anaboliczne, jakimi są SARMs.

Całość do przeczytania:

h�ps://thesport.pl/feeds/promujmy-sprawdzona-i-rzetelna-wiedze-a-nie-doping/
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ITF PODTRZYMAŁO DECYZJĘ W SPRAWIE
FILIPA PIECZONKI
Władze Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF) podtrzymały decyzję o zawieszeniu Filipa Pieczonki.
Władze Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF)
podtrzymały decyzję o zawieszeniu Filipa
Pieczonki. 18-letni tenisista do gry będzie mógł
wrócić dopiero w kwietniu 2023 roku. W
październiku 2021 roku polski zawodnik został
tymczasowo zawieszony za stosowanie niedozwolonych substancji. Badanie jego sprawy
przez komórkę antydopingową ITF trwało kilka
miesięcy, ale w końcu poznaliśmy wyrok. Federacja podtrzymała obowiązującą do kwietnia
2023 roku dyskwaliﬁkację. Zakazaną substancjęoxandrolon- wykryto u niego podczas zawodów
w Czarnomorsku, w Ukrainie. Oxandrolon to
środek anaboliczny, który jest na Liście substancji i metod zabronionych WADA. Ze śledztwa
wynika, że wina młodego tenisisty nie była
zupełnie oczywista. Pieczonka od dzieciństwa
choruje na wirus opryszczki pospolitej, który
powodował częste infekcje w lewym oku. Zgodnie z lekarskimi zaleceniami stosował lek

Heviran w dawce 200 mg. Tenisista odczuwał
jednak skutki uboczne i zmniejszono dawkę.
Zamiast całej tabletki przyjmował pół. Przekrojone pastylki trzymał w ręcznie opisanym
pojemniku. Podobny lek Anavar (inna nazwa
oxandrolu) stosował jego ojciec. Miał on 30
tabletek otrzymać od właściciela siłowni, tabletki również przeciął na pół i przechowywał w
pojemniku we własnej torbie. Gdy zamknięto
siłownie z powodu pandemii koronawirusa,
ojciec zapomniał o tabletkach. Z zeznań wynikało, że matka tenisisty znalazła w rzeczach ojca
pojemnik z tabletkami i nie wiedziała, że jej mąż
zażywa sterydy. Wtedy założyła, że jest to
opakowanie syna i przemieszała zakazany
środek z lekiem na opryszczkę. Pieczonka dwukrotnie stosował tabletki podczas zawodów ITF
w Poznaniu, a także po przylocie do Ukrainy.
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TENISISTKA ANASTAZJA SHOSHYNA ZAWIESZONA
Reprezentująca Polskę tenisistka
Anastazja Shoshyna została zawieszona do 25 października
2024 roku.
To efekt zakończenia postępowania dotyczącego próbki moczu, którą tenisistka oddała do
badania 26 października 2020 roku w turnieju
ITF w Stambule. Urodzona w Charkowie zawodniczka przyznała się do romansu i przyjęła linię
obrony, w której sugerowała, że sterydy w jej
próbce pojawiły się z powodu relacji intymnych.
Niezależny Trybunał uznał, że Shoshyna celowo
zażyła stanozolol i nałożył czteroletni okres
dyskwaliﬁkacji z datą wsteczną rozpoczynającą

się od 26 października 2020 r., czyli od daty
pobrania próbki. To pierwsze naruszenie przepisów antydopingowych przez tenisistkę.

PIOTR SCHAB Z PODEJRZENIEM NARUSZENIA
PRZEPISÓW ANTYDOPINGOWYCH
„Po
Mistrzostwach
Polski
w Lublinie w czasie rutynowej
kontroli antydopingowej wykryto w moim organizmie niedozwoloną substancję.”
Tak zaczyna się krótkie oświadczenie w mediach
społecznościowych Piotra Schaba, najlepszego
polskiego wspinacza skalnego i jednego
z najbardziej utytułowanych zawodników tej
dyscypliny. Mistrzostwa Polski, o których wspomina zawodnik, odbyły się 21 maja, a Schab

zdobył tam srebrny medal. Sportowiec został
tymczasowo zdyskwaliﬁkowany, a teraz jego
sprawą zajmie się Panel Dyscyplinarny I Instancji.

5.

www.antydoping.pl

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA ANTYDOPINGOWE  NOWY TREND
Coraz częściej światowe i europejskie federacje sportowe decydują się na wprowadzenie obowiązkowych szkoleń antydopingowych dla uczestników Mistrzostw Europy lub Mistrzostw
Świata.
Dokładnie tak się wydarzyło przed odbywającymi się w Raszynie ME U- 17 i U-15 w podnoszeniu ciężarów.. Europejska Federacja Podnoszenia Ciężarów (EWF) zgłosiła się do POLADA
o poprowadzenie szkolenia antydopingowego.
Podobną decyzję podjęła Światowa Federacja
Kickboxingu (WKF), która zaplanowała organizację obowiązkowej dla szkoleniowców Międzynarodowej Konferencji Trenerów Antydopingowych, która odbędzie się przed startem
Mistrzostw Świata Kadetów i Juniorów

we wszystkich dyscyplinach kickboxingu odbywających się na przełomie września i października w Lido di Jesolo, we Włoszech. Z punktu
widzenia POLADA szkolenia przed ważnymi
sportowymi imprezami to jeden z najlepszych
sposobów prewencji w systemie antydopingowym.

KOLARZ MICHELE GAZZOLI UKARANY
ROCZNĄ KARĄ WYKLUCZENIA
Międzynarodowa Unia Kolarska
(UCI) poinformowała, że włoski
kolarz Michele Gazzoli został
ukarany roczną karą wykluczenia za nieumyślne naruszenie
przepisów antydopingowych.
Sprawa dotyczy wyniku analizy próbki pobranej
od zawodnika podczas zawodów 17 lutego 2022
r. przez Międzynarodową Agencję Kontroli Antydopingowych (ITA) w imieniu UCI. Substancją,

którą wykryto w organizmie Włocha jest tuaminoheptan, a kara dyskwaliﬁkacji biegnie od 10
sierpnia br.
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NAIRO QUINTANA ZDYSKWALIFIKOWANY
Z TEGOROCZNEGO TOUR DE FRANCE
Nairo Quintana (Team Arkea
Samsic) został zdyskwalifikowany z tegorocznego Tour de
France.
W organizmie Kolumbijczyka wykryto obecność
tramadolu, czyli substancji zakazanej w regulaminie medycznym Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). Warto zaznaczyć, że według Światowej Federacji Antydopingowej (WADA) przeciwbólowy tramadol nie jest środkiem zakazanym. Jego stosowanie jest jednak niezgodne
z regulaminem UCI ze względu na skutki ubocz

ne takie jak: zawroty głowy, senność czy utrata
koncentracji. Dlatego szósty kolarz tegorocznego Touru nie został wykluczony z udziału w kolejnych imprezach, więc będzie mógł wystartować
chociażby w zbliżającym się wyścigu
Vuelta a Espana.

HOKEISTA BEN SOLDER Z MIESIĘCZNYM ZAKAZEM
UPRAWIANIA WSZYSTKICH SPORTÓW
Brytyjska organizacja antydopingowa (UKAD) potwierdziła,
że hokeista Ben Solder otrzymał
miesięczny zakaz uprawiania
wszystkich sportów po naruszeniu przepisów antydopingowych (ADRV) za obecność zakazanej substancji w jego próbce
moczu.
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Próbka została pobrana 30 marca 2022 r.
podczas meczu Manchester Storm - Sheﬃeld
Steelers. Jej analiza dała niekorzystny wynik
analityczny (AAF) dla benzoilekgoniny, metabolitu kokainy. Kokaina jest wymieniona w sekcji
S6A Listy Zabronionych Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) 2022 jako środek pobudzający. Jest to nieokreślona substancja, która jest
zabroniona tylko podczas zawodów. Kokaina jest
również określana jako „substancja nadużywania” w Światowym Kodeksie Antydopingowym.
Właśnie ten zapis umożliwia szczególne zasady

postępowania w przypadku naruszeń związanych z tymi substancjami. Możliwe są krótsze
trzymiesięczne zawieszenia dla takich substancji
w próbkach pobranych podczas zawodów, jeśli
ich stosowanie ma miejsce poza zawodami w
kontekście niezwiązanym z wynikami sportowymi. Dalsze skrócenie okresu zakazu, do jednego
miesiąca, jest możliwe, jeśli sportowiec pomyślnie ukończy program leczenia substancji uzależniających zatwierdzony przez właściwą Agencję
Antydopingową, jak to miało miejsce w przypadku Bena Soldera.

ROSYJSCY CHODZIARZE Z KOLEJNYMI NARUSZENIAMI
PRZEPISÓW ANTYDOPINGOWYCH
Rosyjscy chodziarze Aleksandr
Iwanow i Igor Jerochin zostali
uznani za winnych kolejnych naruszeń przepisów antydopingowych przez Athletics Integrity
Uniony (AIU),
wyspecjalizowany organ World Athle�cs zajmujący się kwes�ami uczciwości w lekkiej atletyce.
Iwanow został skazany na dwuletnią karę zawieszenia, która rozpoczęła się 25 sierpnia tego
roku po tym, jak dane z moskiewskiego laboratorium wykazały, że jedna z jego próbek zawierała substancje uznane za modulatory hormonalne i metaboliczne. W próbce moczu pobranej poza zawodami w dniu 6 maja 2012 roku
(!)wykryto 4-androstene-3,6,17- trione i androsta-1,4,6-triene-3,17-dione.
Dopiero
30
października 2017 roku Światowa Agencja Antydopingowa zabezpieczyła dane z moskiewskiego laboratorium.. Wcześniej Iwanow odbył już
dwuletni okres zawieszenia za pierwsze naru-

szenie, co spowodowało również unieważnienie
jego wyników od 9 lipca 2012 r. do 17 sierpnia
2014 r. Oznaczało to, że został pozbawiony
złotego medalu na 20 km Mistrzostw Świata
2013, a także srebrnych medali Mistrzostw
Świata Juniorów 2012 i Mistrzostw Europy. AIU
orzekł teraz, że wszystkie wyniki, medale, tytuły,
punkty, nagrody pieniężne i nagrody zdobyte
przez Iwanowa od 7 maja 2012 do 25 sierpnia
2022 są nieważne.
Przedmiotowa próbka Jerochina pochodziła
również z badania moczu przeprowadzonego
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przez RUSADA poza zawodami 6 maja 2012
roku. Dane potwierdziły, że w próbce Jerochina
wykryto odpowiednio endurobol i pseudoefedrynę, zabroniony steryd anaboliczny i środek
pobudzający. Jerochin nie poniesie jednak
żadnych dodatkowych konsekwencji, ponieważ
odbywa już dożywotni zakaz startów, przez co

wszystkie jego wyniki od 25 lutego 2011 roku
zostały unieważnione. Początkowo odbył dwuletnią karę zawieszenia (od 9 września 2008 r. do
8 września 2010 r.), zanim 28 sierpnia 2013 r.
otrzymał dożywotni zakaz za kolejne naruszenia
przepisów antydopingowych.

NORWEGOWIE Z KŁOPOTAMI?
Norweska Agencja Antydopingowa (ADNO) obawia się, że
Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) może uznać ją za
niezgodną ze Światowym Kodeksem Antydopingowym
w związku z brakiem kontroli przeprowadzanych
wśród sportowców poniżej 18 roku życia przez
ostatnie dwa lata. Brak takich kontroli wynika
z interpretacji prawa w Norwegii, które wymaga
zgody rodziców na badanie sportowców
w wieku od 15 do 18 lat. Czarny scenariusz
zakłada, że w przypadku uznania Norwegii za
niezgodną z Kodeksem, na kraj zostałyby nałożone sankcje w postaci zakazu organizacji
imprez międzynarodowych, mistrzostw konty-

nentalnych lub światowych. Kolejnym krokiem
byłoby wykluczenie Norwegii z igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Jednak norwescy sportowcy otrzymaliby zakaz startów na arenie
międzynarodowej tylko wtedy, gdyby ”prace
naprawcze” nie zostały wykonane w ciągu 12
miesięcy od nałożenia jakichkolwiek wstępnych
środków przeciwko ADNO.
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