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Łącznie, podczas całych Igrzysk, działania anty-
dopingowe monitorować będzie 5 międzyna-
rodowych ekspertów.

W porozumieniu z organizacją odpowiedzialną 
za wydarzenie, członkowie zespołu dokonują 
przeglądu odpowiednich zasad i polityk, prze-
prowadzają obserwacje i oceny procesu 
kontroli antydopingowej oraz wszelkich powią-
zanych wyników, takich jak zarządzanie wynika-
mi i wyłączenia dla celów terapeutycznych. 
Ponadto koncentrują się na wykorzystaniu 
danych wywiadowczych do wsparcia docho-
dzeń i kontroli antydopingowych.

Program Niezależnego Obserwatora (IO) 
WADA, od czasu jego wprowadzenia na Igrzy-
skach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku, 
pomaga zwiększyć zaufanie sportowców
i publiczności podczas wielkich imprez sporto-
wych poprzez losowe monitorowanie i rapor-
towanie wszystkich faz kontroli dopingowej
i procesów zarządzania wynikami. Od tego 
czasu zespoły WADA IO uczestniczyły w ponad 
50 ważnych wydarzeniach, w tym w Mistrzo-
stwach Świata IAAF, Igrzyskach Śródziemno-
morskich, Igrzyskach Wspólnoty Narodów, 
Tour de France oraz Igrzyskach Olimpijskich
i Paraolimpijskich.

Michał Rynkowski został powo-
łany przez Światową Agencję 
Antydopingową do pełnienia 
funkcji Przewodniczącego 
zespołu Niezależnych Obserwa-
torów podczas Igrzysk Wspólno-
ty Narodów odbywających się 
w Birmingham.
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o nas bez nas, nie wyobrażam sobie by tak 
ważna instytucja dla sportowców, jaką jest 
Polska Agencja Antydopingowa, funkcjonowała 
bez otoczenia osób reprezentujących środowi-
sko zawodnicze i dbających o interesy sportow-
ców. [...] Bardzo się cieszę, że zarówno
w codziennej pracy, jak i w przypadkach 
nadzwyczajnych prowadzone są z nami konsul-
tacje [...] jest to dla nas bardzo budujące.”

Obecny skład Komitetu: Angelika Cichocka, 
Konrad Niedźwiedzki, Mariusz Czerkawski, 
Monika Pyrek, Katarzyna Rogowiec,
przewodniczącą pozostaje Luiza Złotkowska.

Z DYREKTOREM POLADA

SPOTKANIE KOMITETU ZAWODNICZEGO

20 lipca odbyło się spotkanie Ko-
mitetu Zawodniczego przy 
POLADA z dyrektorem POLADA 
Michałem Rynkowskim. Podsu-
mowano rok 2021 i omówiono 
perspektywy na kolejne miesiące 
2022 roku.

Polska Agencja Antydopingowa we współpracy
z Komitetem Zawodniczym opracuje ankietę 
adresowaną do zawodników. Ankieta pomoże 
pozyskać wiedzę, co jeszcze można usprawnić
w systemie kontroli antydopingowych.

Michał Rynkowski podczas spotkania podkreślił, 
że skuteczność działalności antydopingowej 
wynika również ze współpracy z zawodnikami
i nie może odbywać się bez usłyszenia ich głosu.

Z okazji 5-lecia POLADA Luiza Zlotkowska, prze-
wodnicząca Komitetu Zawodniczego podkreśla-
ła także „Zgodnie ze stwierdzeniem: nic

EUROPEJSKICH IGRZYSKACH AKADEMICKICH

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA NA

Na zaproszenie organizatorów 
Europejskich Igrzysk Akademic-
kich, Polska Agencja Antydopin-
gowa pojawiła się ze swoim sta-
nowiskiem w Zatoce Sportu Poli-
techniki Łódzkiej,
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WIELCY NIEOBECNI PODCZAS MŚ W EUGENE

   Lawrence Cherono z Kenii, zwycięzca marato-
nów bostońskiego i chicagowskiego w 2019 r., 
ósmy najszybszy maratończyk wszechczasów 
otrzymał tymczasowe zawieszenie. Jak podało 
Athle�cs Integrity Unit (AIU) Cherono, miał 
pozytywny wynik testu na trimetazydynę
w próbce pobranej poza zawodami 23 maja. Lek 
ten stosowany w celach medycznych zapobiega 
napadom dusznicy bolesnej, ale wcześniej był 
powodem problemów wielu znanych sportow-
ców, m.in. Sun Yanga i Kamili Walijewej.

  Na mistrzostwach zabrakło także Randolpha 
Rossa, który również jest tymczasowo zawieszo-
ny. Zeszłego lata zdobył olimpijskie złoto jako 
członek sztafety Stanów Zjednoczonych
4x400 m. Teraz jest podejrzany o manipulowa-
nie procesem kontroli antydopingowej podczas 
dochodzenia w sprawie potencjalnego narusze-
nia przepisów związanego z miejscem pobytu 
biegacza.

    Szansę na walkę o złoto w Eugene stracił także 
lider światowych tabel w dziesięcioboju Amery-
kanin Garre� Scantling, który został zawieszony 

za możliwe naruszenie przepisów antydopingo-
wych. Amerykańska Agencja Antydopingowa 
(USADA) ujawniła, że związane jest ono
z niemożliwością przeprowadzenia kontroli 
antydopingowej w okresie 12 miesięcy.

    W mistrzostwach zabrakło także Nijela Amosa, 
wicemistrza olimpijskiego z Londynu w biegu
na 800 metrów. On także został zawieszony, 
ponieważ w jego organizmie znaleziono ślady
zakazanych substancji dopingujących. U 28-let-
niego reprezentanta Botswany wykryto
substancje wspomagające metabolizm tłusz-
czów w organizmie.

gdzie każdy z uczestników Igrzysk miał możli-
wość pozyskania wiedzy na temat przepisów 
antydopingowych. Swoją wiedzą dzielili się ze 
sportowcami: Grzegorz Borkowski, kierownik 
Departamentu Informacji i Edukacji POLADA 
oraz Uta Kühn. Edukatorzy POLADA nie tylko 
odpowiadali na pytania, ale również sprawdzali 
wiedzę, za pomocą quizu Światowej Agencji 
Antydopingowej WADA.  Spotkanie to kolejna 
inicjatywa przeprowadzona w ramach akcji 
Gramy Fair, promującej postawę

#NIEdladopingu.

Europejskie Igrzyska Akademickie (European 
Universi�es Games) – to flagowa impreza EUSA 
(European University Sport Associa�on). Igrzy-
ska odbywają się co 2 lata w różnych miastach 
Europy. Startuje w nich niemal 6000 zawodni-
ków z 46 krajów rywalizujących w 20 dyscypli-
nach sportu. Gospodarzami imprezy w Polsce 
byli: Akademicki Związek Sportowy, Politechnika 
Łódzka i miasto Łódź.
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zostanie uznana winną, grozi jej do 10 lat więzie-
nia. Kolejna rozprawa w jej sprawie planowana 
jest w ostatnich dniach lipca.

GRINER PODEJRZANA O PRZEMYT

Dwukrotna mistrzyni olimpijska 
Brittney Griner (USA), która jest 
obecnie przetrzymywana w Rosji 
pod zarzutem przemytu narkoty-
ków,

przedstawiła w sądzie list od lekarza, w którym 
zaleca się jej używanie konopi indyjskich
w leczeniu bólu. Koszykarka została aresztowa-
na na moskiewskim lotnisku Szeremie�ewo
w lutym tego roku po tym, jak urzędnicy celni 
znaleźli w jej bagażu pojemniki z e-papierosem 
zawierającym olej z konopi indyjskich. Jeśli 

startować do 26 marca 2023 r. To wyklucza go
z udziału w Wimbledonie, US Open i Australian 
Open 2023. Jego wyniki, tytuły, punkty rankin-
gowe i nagrody pieniężne od 27 grudnia do 30 
czerwca zostały anulowane

STÉPHANE HOUDET STRACIŁ TYTUŁY, NAGRODY 

I JEST ZAWIESZONY NA 15 MIESIĘCY

Francuski tenisista na wózkach, 
trzykrotny deblowy mistrz para-
olimpijski Stéphane Houdet został 
ukarany 15-miesięcznym zawie-
szeniem za naruszenie przepisów 
antydopingowych.

51-latek, który tworzy debel z rodakiem Nicola-
sem Peiferą, został oskarżony przez niezależny 
trybunał w ramach tenisowego programu anty-
dopingowego za naruszenie związane z niewła-
ściwym podawaniem miejsca pobytu. Początek 
okresu jego dyskwalifikacji został wyznaczony na 
27 grudnia 2021 r., co oznacza, że nie może 



program kontroli antydopingowych na zawo-
dach i poza zawodami. Będzie również przecho-
wywać próbki pobrane od tancerzy, umożliwia-
jąc ich reanalizę przez okres do 10 lat.
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ASTANA ZAWIESZA LOPEZA

Kolumbijski kolarz Miguel Ángel 
López został zawieszony przez 
swój profesjonalny zespół (Asta-
na)

po tym, jak się okazało, że hiszpańska policja 
bada jego powiązania z doktorem Marcosem 
Maynarem Mariñ. Lekarz jest objęty dochodze-
niem w sprawie zarzutów o handel narkotykami 
i pranie brudnych pieniędzy.

ŚWIATOWA FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO

W PARTNERSTWIE Z ITA

Światowa Federacja Tańca Spor-
towego (WDSF) jest kolejną, 
która uzgodniła warunki part-
nerstwa z Międzynarodową 
Agencją Badań Antydopingo-
wych (ITA).

Dwuletni kontrakt sprawi, że organizacja będzie 
niezależnie nadzorować działania antydopingo-
we tej Federacji. Jest to ważny krok na drodze 
do debiutu tej dyscypliny sportu na Igrzyskach 
Olimpijskich w Paryżu 2024. ITA przeprowadzi 
ocenę ryzyka związanego z dopingiem w dyscy-
plinach tanecznych, pomagając zaplanować 
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WADA ZAPOWIADA KONTROLĘ W TENISIE

Światowa Agencja Antydopin-
gowa zapowiada kontrolę śro-
dowiska tenisowego.

To reakcja na dziennikarskie śledztwo „Daily 
Mail” które ujawniło, że najlepsi tenisiści świata 
mogą wybierać, kiedy i gdzie chcą mieć przepro-
wadzane kontrole antydopingowe.

Program antydopingowy, na zlecenie Międzyna-
rodowej Federacji Tenisa (ITF), realizuje Między-
narodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA). 
Odpowiedzialność za te działania leży w kompe-
tencjach Nicole Sapstead, byłej szefowej Brytyj-
skiego Komitetu Antydopingowego.

„Daily Mail” przekonuje, że dotarło do informa-
cji wskazujących, iż Sapstead kontaktowała się
w marcu z tenisistami, by przekazać im, że zosta

ną przetestowani w dniach poprzedzających 
tegoroczny turniej Miami Open. Impreza na 
Florydzie rozpoczęła się 21 marca. Tenisiści mieli 
być także ostrzeżeni o kontrolach przeprowa-
dzanych podczas Roland Garros 2019 i US Open 
2021. Z zeznaniami tenisistów nie zgadza się 
także oficjalna liczba testów przeprowadzanych 
poza zawodami. ITF miałby ją znacząco zawyżać 
by wykazywać swoją aktywność w tym zakresie.

OSTRZEŻENIE GIS

Główny Inspektorat Sanitarny 
ostrzega przed nową substancją 
psychoaktywną, mającą zwykle 
postać proszku lub kryształów.

GIS przypomina też o niebezpieczeństwie zwią-
zanym z nowymi narkotykami, zwanymi popu-
larnie „dopalaczami”. Ujawniono, że od kilku 
miesięcy obserwuje się niepokojący wzrost 
liczby identyfikacji na polskim rynku niebez-
piecznej substancji alfa-PHiP (alfa- pirolidyno-
izoheksanofenon), spotykanej także pod nazwa-
mi: alfa-PiHP, 4-Me-PVP, 4’M-PVP, „Funky” , 

„A-PiHP”. Ten syntetyczny katynon jest analo-
giem substancji psychotropowych alfa-PVP
i alfa-PHP (grupa II-P). Ze względu m.in. na opóź-
nione działanie w porównaniu do alfa-PVP, 



Łącznie, podczas całych Igrzysk, działania anty-
dopingowe monitorować będzie 5 międzyna-
rodowych ekspertów.

W porozumieniu z organizacją odpowiedzialną 
za wydarzenie, członkowie zespołu dokonują 
przeglądu odpowiednich zasad i polityk, prze-
prowadzają obserwacje i oceny procesu 
kontroli antydopingowej oraz wszelkich powią-
zanych wyników, takich jak zarządzanie wynika-
mi i wyłączenia dla celów terapeutycznych. 
Ponadto koncentrują się na wykorzystaniu 
danych wywiadowczych do wsparcia docho-
dzeń i kontroli antydopingowych.

substancja alfa-PHiP stwarza wysokie ryzyko 
przedawkowania i śmierci. Po zażyciu alfa-PHiP 
może wystąpić nadmierne pobudzenie, halucy-
nacje, urojenia, psychozy, bezsenność, brak 
łaknienia i pragnienia, nudności, światłowstręt, 
szczękościsk, zaburzenia pracy serca (arytmie), 

przyśpieszenie pracy serca (tachykardia), zwęże-
nie naczyń krwionośnych (wazokonstrukcja), 
podwyższenie ciśnienia tętniczego, ból w klatce 
piersiowej, problemy z oddychaniem, duszność, 
a także zgon.
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za możliwe naruszenie przepisów antydopingo-
wych. Amerykańska Agencja Antydopingowa 
(USADA) ujawniła, że związane jest ono
z niemożliwością przeprowadzenia kontroli 
antydopingowej w okresie 12 miesięcy.

    W mistrzostwach zabrakło także Nijela Amosa, 
wicemistrza olimpijskiego z Londynu w biegu
na 800 metrów. On także został zawieszony, 
ponieważ w jego organizmie znaleziono ślady
zakazanych substancji dopingujących. U 28-let-
niego reprezentanta Botswany wykryto
substancje wspomagające metabolizm tłusz-
czów w organizmie.
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