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ZAPISY NA 3. EDYCJĘ „BIEGAM Z CZYSTĄ PRZYJEMNOŚCIĄ”  

NA OSTATNIEJ PROSTEJ

Dzięki organizacji biegu, POLADA może 
docierać ze swoim przekazem do coraz szer-
szej grupy odbiorców i skutecznie promo-
wać ideę czystego sportu oraz #NIEdlado-
pingu. Bieg to także akcja charytatywna. 
W tym roku „Biegam z czystą przyjemno-
ścią” połączyło siły z Fundacją Moniki Pyrek. 
Polska Agencja Antydopingowa zdecydowa-
ła, że wszystkie środki z pakietów starto-
wych trafią do Funduszu Stypendialnego 
„Skok w marzenia”. Do tej pory stypendy-
stami projektu były m.in.: Pia Skrzyszowska 
czy Aleksandra Mirosław. 

Inicjatywę wspierają wybitni polscy spor-
towcy. Bieg odbędzie się 15 kwietnia w 9-ciu 
miastach. Można również wybrać opcję 
wirtualną. Dystans o długości 9 999 metrów 
można przebiec lub przejść. Nie ma limitu 
czasu. Link do zapisów:
 zapisy.sts-�ming.pl/893  
Więcej o biegu na stronie: 
biegamzczystaprzyjemnoscia.pl

„Biegam z czystą przyjemno-
ścią” to inicjatywa mająca 
na celu edukację sportowców 
amatorów w temacie dopingu 
i negatywnych skutków stoso-
wania substancji zabronio-
nych w sporcie.

POLADA I KRAKOWSKA AWF PODPISAŁY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W stolicy Małopolski zostało 
podpisane oficjalne porozu-
mienie o współpracy pomię-
dzy Akademią Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława 
Czecha w Krakowie a Polską 
Agencją Antydopingową 
POLADA. 

h�ps://biegamzczystaprzyjemnoscia.pl

h�ps://zapisy.sts-�ming.pl/893/
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Dokument, ze strony AWF, podpisał rektor 
prof. dr hab. Andrzej Kilimek, a ze strony 
Agencji, dyrektor dr Michał Rynkowski. 
Porozumienie, którego głównym założe-
niem jest rozwijanie, poszerzanie i wdraża-
nie wiedzydotyczącej zjawiska dopingu  

w sporcie, jest niezwykle ważne. 

Symboliczny  jest też fakt, że w roku Igrzysk 
Europejskich odbywających się w Polsce, 
to właśnie z krakowską uczelnią POLADA 
łączy siły na rzecz edukacji antydopingowej.

W projekcie opisano, że „za napój z dodat-
kiem kofeiny lub tauryny uważa się napój 
będący środkiem spożywczym, ujęty 
w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, 

w którego składzie znajduje się kofeina 
w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub 
tauryna, z wyłączeniem substancji występu -
jących w nich naturalnie”. Zapisano także 
całkowity zakaz ich reklamowania w telewizji 
w godz. 6–20.

Z inicjatywy ministra sportu 
i turystyki, Kamila Bortniczu-
ka, do Sejmu złożono poselski 
projekt nowelizacji ustawy 
o zdrowiu publicznym doty-
czący całkowitego zakazu 
sprzedaży napojów z dodat-
kiem tauryny i kofeiny 
osobom poniżej osiemnastego 
roku życia, a także dystrybucji 
tych napojów w szkołach 
i innych jednostkach oświato-
wych, i w automatach. 

ENERGETYKI DOZWOLONE DLA PEŁNOLETNICH?
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Ten były gigant skoków, po zdobyciu wielu 
tytułów - m.in. mistrzostwa olimpijskiego 
w Innsbrucku (1976) i podwójnego mistrzo-
stwa świata (1975), postanowił zostać leka-
rzem. Zakończył karierę w wieku zaledwie 
25 lat i po skończeniu studiów medycznych 
został lekarzem kadry juniorów NRD. 
Gdy urodzony w 1951 roku skoczek zdał 
sobie sprawę, że każdy sportowiec – nieza-
leżnie od wieku - musiał podpisać doku-
ment o "dobrowolnym, regularnym zaży-
waniu środków wspomagających wyniki 
sportowe", uciekł do RFN, a w ojczyźnie 
został uznany za zdrajcę. Aschenbach 
wspomina, że już w wieku 16 lat otrzymał 
pierwszą tabletkę zawierającą doping, a 
każdy sportowiec w NRD przed wyjazdem  

Hans-Georg Aschenbach - 
legenda skoków narciarskich, 
jeden z najbardziej utytuło-
wanych zawodników w histo-
rii tego sportu, ma jasne 
zdanie na temat dawnych 
i obecnych praktyk dopingo-
wych. 

na jakiekolwiek zagraniczne zawody był kilka 
razy poddawany badaniom by mieć pew-
ność, że nic nie zostanie wykryte w przypad-
ku kontroli dopingu. I choć legendarny 
skoczek dostrzega działania pozwalające 
obecnie na wykrycie wiele oszustw, 
to jako lekarz zajmujący się sportem obawia 
się „perfekcji oszustów”. Za przykład podaje 
przypadki  kobiet w ciąży przyjmujących 
specjalne środki, żeby ich dzieci urodziły 
się mocniejsze, bardziej odporne, co przełoży 
się w przyszłości na ich wyniki.

 ASCHENBACH O KULISACH DOPINGU LAT 60’ I 70’
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Odwołanie ma związek z decyzją rosyjskich 
instytucji, które uznały, że 16-letnia zawod-
niczka nie jest winna naruszenia przepisów 
antydopingowych. Decyzja jest konsekwen-
cją stanowiska ogłoszonego w tej sprawie 
przez Rosyjską Agencję Antydopingową 
(RUSADA). Jej trybunał dyscyplinarny orzekł, 
że choć 16-letnia zawodniczka naruszyła 
przepisy antydopingowe, nie wynikało 

To efekt kontroli jaka miała miejsce podczas 
„międzyprowincjonalnego tygodnia rugby” 
w zeszłym roku. Dwaj z nich to: filar Sifiso 
Magwaza i młynarz Khoitsimodimo „Kamo” 
Mathibedi. Nazwiska trzeciego gracza 
nie ujawniono, gdyż jest niepełnoletni. 
U dwóch pełnoletnich wykryto obecność 

Wobec trzech zawodników po-
łudniowo-afrykańskiej druży-
ny rugby Craven Week zasto-
sowano sankcje w postaci trzy-
letniej dyskwalifikacji za naru-
szenie przepisów antydopin-
gowych. 

DOPING WŚRÓD RUGBISTÓW CRAVEN WEEK

 
 

metabolitu metandienonu, natomiast 
u najmłodszego z graczy 19-norandrostero-
nu.

to z jej "błędu lub zaniedbania". 
Dlatego też trybunał nie nałożył na nią 
żadnej kary poza anulowaniem jej wyników 
z 25 grudnia 2021, czyli z dnia pobrania 
próbki. 

Światowa Agencja Antydopin-
gowa (WADA) zdecydowała 
się skierować sprawę rosyj-
skiej łyżwiarki figurowej 
Kamiły Walijewej do rozpa-
trzenia przez Trybunał Arbitra-
żowy ds. Sportu w Lozannie 
(CAS). 

 WADA IDZIE DO CAS W SPRAWIE WALIJEWEJ
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Srebrną medalistkę olimpijską z Pekinu 
(2008) oraz wicemistrzynię świata z Moskwy 
(2013) w skoku w dal ukarano ostatecznie 
11-letnią dyskwalifikacją.

Zawodnik został oskarżony o „posiadanie 
i/lub używanie lub usiłowanie użycia wielu 
zabronionych substancji”. To może być druga 
co do długości kara nałożona na lekkoatletów 
z tego kraju. Przed Igrzyskami Olimpijskimi 
w Tokio, za stosowanie hormonu wzrostu, 
zawieszona została Blessing Okagbare - 
startująca w sprintach, trójskoku i skoku
 w dal. 

Rekordzista Nigerii w biegu 
na 200 metrów, Divine Odudu-
ru, został zawieszony na czas 
nieokreślony  przez Athletics 
Integrity Unit za dwa narusze-
nia przepisów antydopingo-
wych. Grozi mu sześcioletnia 
dyskwalifikacja. 

 ODUDURU ZAWIESZONY NA CZAS NIEOKREŚLONY

 

Dagestańczyk Isłam Macha-
czew został oskarżony o naru-
szenie przepisów antydopin-
gowych. Jeśli oskarżenia się 
potwierdzą, mistrz UFC może 
zostać zawieszony nawet na 
dwa lata. 

MACHACZEW ZOSTAŁ OSKARŻONY O NARUSZENIE PRZEPISÓW 

ANTYDOPINGOWYCH 



Złoty medalista Igrzysk Olimpijskich 
z 2012 roku, mający w dorobku także złote 
medale mistrzostw Europy i Ligi Światowej, 
podobnie jak jego kolega Dmitrij Muserski, 
mieli pozytywny wynik testu antydopingowe-
go, który Światowa Agencja Antydopingowa 
(WADA) pozyskała z Rosji. Choć 36-letni 
siatkarz zakończył już karierę, to dwuletnia 
dyskwalifikacja będzie miała dla niego bole-
sne skutki. Od pewnego czasu był bowiem 
dyrektorem w klubie Biełogorje Biełgorod.   

DMITRIJ ILJINYCH

Po wielu latach dopiero teraz 
zapadła decyzja w sprawie 
Dmitrija Iljinycha, któremu 
przedstawiono dowody stoso-
wania dopingu. 

Teraz musiał ustąpić ze stanowiska i do pracy 
będzie mógł wrócić dopiero 12 stycznia 2025 
roku.

To efekt zeznań kolegi Australijczyka Alexan-
dra Volkanovskiego, z którym Machaczew-
stoczył zwycięską, zaciętą walkę w obronie 
tytułu w kategorii lekkiej (do 70 kg). Dan 
Hooker, wspomniany kolega pokonanego 
Australijczyka, także zawodnik UFC, oskarżył 

Dagestańczyka o nielegalne użycie  
kroplówki tuż po ceremonii ważenia.
Przepisy UFC surowo zakazują w tym czasie 
stosowania wlewów dożylnych i zastrzyków 
o większej objętości niż 50 ml.

www.antydoping.pl
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Rodczenkow był szefem laboratorium anty-
dopingowego w Moskwie, który przyczynił 
się do zdemaskowania systemu dopingowe-
go w Rosji. 33-letnia zawodniczka z Sankt 
Petersburga reprezentowała Rosję podczas  
IO 2012 w Londynie, gdzie grała

2 LATA DYSKWALIFIKACJI DLA ROSYJSKIEJ SIATKARKI PLAŻOWEJ
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Kara 2-letniej dyskwalifikacji 
została także nałożona 
na rosyjską siatkarkę plażową 
Annę Wozakową, która po-
dobnie jak Ilinych i Muserski, 
znalazła się na liście Grigorija 
Rodczenkowa. 

Zdyskwalifikowano ogiera San to Ala�, który 
stracił tytuł czempiona 4-latków. Test wykazał 
obecność produktu rozpadu zakazanej 
substancji - firokoksybu. To środek stosowany 
w leczeniu psów i koni mający działanie 

SAN TO ALATI ZDYSKWALIFIKOWANY. STRACIŁ TYTUŁ CZEMPIONA 4LATKÓW

Nie wszyscy wiedzą, 
że w sportach jeździeckich 
znacznie więcej kontroli anty-
dopingowych dotyczy koni 
niż jeźdźców. Ostatni głośny 
przypadek pozytywnego 
wyniku kontroli przeprowa-
dzonej w Niemczech miał 
miejsce podczas mistrzostw 
młodych koni w ujeżdżeniu. 

 w parze z Anastasią Wasiną. 

przeciwzapalne i przeciwbólowe. Jednocze-
śnie rozpoczęto postępowanie wyjaśniające 
wobec zawodniczki, która jako jeździec 
również ponosi odpowiedzialność za wyniki 
prób antydopingowych.



Federacja Podnoszenia Ciężarów Republiki 
Kazachstanu (WFRK) poinformowała 
właśnie, że jest on jednym z sześciu zawodni-
ków, którzy mieli pozytywne wyniki testów 
antydopingowych. Kara dla Sona jest 
tak wysoka bowiem to jego drugie zawiesze-
nie za doping w karierze  - wcześniej został 

SON ZAWIESZONY ZA DOPING 

Brązowy medalista igrzysk 
olimpijskich w Tokio (2022) 
w podnoszeniu ciężarów 
Kazach Igor Son został zawie-
szony na 8 lat za doping. 

Power Slap to nowy projekt założyciela UFC, 
Dana White’a. Liga Power Slap (uderzenia 
otwartą dłonią) jest pokazywana 
przez telewizję kablową TBC w USA. Kennedy 
został zawieszony przez Nevada Athle�c 
Commission na okres 9 miesięcy po pozy-
tywnym wyniku testu, który wykazał obec-
ność kokainy. Zawodnik został również ukara-
ny grzywną w wysokości 150 dolarów  

PIERWSZE ZAWIESZENIE W POWER SLAP

Jon Kennedy, zawodnik 
Power Slap, dostąpił niechlub-
nego zaszczytu bycia pierw-
szym zawieszonym zawodni-
kiem tej organizacji. 

zdyskwalifikowany na siedem miesięcy w 
2015 roku. 

oraz kwotą 326 dolarów dla pokrycia kosz-
tów sądowych. 

www.antydoping.pl
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