
28 marca w Centrum Olimpijskim PKOl odbyła się konferencja z okazji 30-lecia polskiego 
systemu antydopingowego pt. „Nowe wyzwania walki z dopingiem w sporcie”. W wydarzeniu 
udział wzięło niemal 200 przedstawicieli związków sportowych, policji, straży granicznej, 
żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz przedstawicieli środowiska medycznego związanego 
z medycyną sportową. Podczas konferencji poruszono tematy związane z aspektami 
historycznymi, etycznymi, medycznymi, prawnymi i publicznymi polskiego systemu 
antydopingowego. Celem konferencji było także kompleksowe przedstawienie 
współczesnych trendów w tej tematyce, a także zacieśnienie współpracy pomiędzy 
instytucjami zaangażowanymi w walkę z dopingiem w sporcie.

Podczas marcowego sympozjum WADA w Lozannie oficjalny kandydat
Europy na stanowisko szefa tej organizacji – minister sportu i turystyki 
Witold Bańka miał okazję zaprosić całą społeczność antydopingową 
do Katowic na Światową Konferencję o Dopingu w Sporcie, która 
odbędzie się w listopadzie.

Dla wielu osób z pewnością zaskoczeniem będzie fakt, że jednym ze sportów o najwyższym 
odsetku pozytywnych wyników badań antydopingowych jest … brydż sportowy. Właśnie za 
stosowanie dopingu Norweg Geir Helgemo, brydżowy mistrz świata, został zdyskwalifikowany 
na rok. Podczas kontroli antydopingowej w trakcie mistrzostw świata w Orlando we wrześniu 
ubiegłego roku w organizmie Norwega wykryto ślady syntetycznego testosteronu i leku 
hormonalnego Klomifen. Helgemo, który jest też członkiem norweskiej federacji brydża, 
reprezentuje Monako, gdzie mieszka od 2011 roku. Po wykryciu niedozwolonych substancji 
stracił już wszystkie tytuły, jakie wywalczył w 2018 roku. W tym - mistrzostwo świata w kategorii 
open. I choć wielu specjalistów nie dostrzega bezpośredniego wpływu wymienionych 
specyfików na wyniki brydżystów to ponieważ światowa federacja brydża (WBF) stara się, aby 
ta gra znalazła się wśród dyscyplin olimpijskich jej przedstawiciele są podczas oficjalnych 
rozgrywek kontrolowani pod kątem dopingu.

Kolejne tajlandzkie gwiazdy podnoszenia ciężarów, które rozbłysły podczas ubiegłorocznych 
mistrzostw świata w Turkmenistanie zostały zawieszone w wyniku pozytywnych testów 
antydopingowych. Już do ośmiu wzrosła liczba zawieszeń wśród przedstawicieli kraju 
zajmującego drugie miejsce (po Chinach) w tabeli medalowej tej imprezy. Siedem z nich to 
kobiety! Spośród sześciu zawodniczek zdobywających medale w Aszchabadzie już tylko 
brązowa medalista w kat. 45 kilogramów - Chirapham Nanthawaong ma prawo występów w 
zawodach. Dwa ostatnie, ujawnione przez International Weightlifting Federation (IWF) 
przypadki to: 24-letnia mistrzyni w kat. 49 kg Chayuttra Pramongkhol (testosteron) i brązowa 
medalistka w kat. 64 kg Rattanawan Wamalun (23 lata, androstan). 

Po aferze dopingowej, jaka wybuchła podczas narciarskich mistrzostw świata w Seefeld kolejni 
sportowcy zostają zatrzymani (31-letni Stefan Denifl) lub przyznają się do stosowania dopingu 
(Georg Preidler). Obaj reprezentujący Austrię kolarze prawdopodobnie także byli objęci 
„opieką” niemieckiego lekarza sportowego Marka Schmidta.  
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