
Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 roku będzie obowiązywać nowa wersja listy substancji 
i metod zabronionych w sporcie, której draft Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) 
opublikowała we wrześniu br. Nowa wersja listy, jak i dokument opisujący najważniejsze zmiany 
w stosunku do listy aktualnie obowiązującej, są dostępne na stronie POLADA -
www.antydoping.pl. Należy podkreślić, że lista substancji i metod zabronionych w sporcie ma 
charakter otwarty. W większości klas substancji dodano uwagę, że lista nie ogranicza się 
wyłącznie do wymienionych przykładów związków, albo że zabronione są także inne 
substancje o podobnej strukturze chemicznej, lub podobnym działaniu biologicznym. Ponadto, 
od 2010 roku, na liście WADA jest m.in. klasa – S0, tzw. substancji niezatwierdzonych. Obejmuje 
ona te środki farmakologiczne, dla których jakakolwiek rządowa jednostka opieki zdrowotnej 
nie wydała pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jako produktu leczniczego stosowanego u 
ludzi. Dotyczy to zarówno substancji będących w fazie badań przedklinicznych lub klinicznych, 
jak również leków, które zostały wyrejestrowane z lecznictwa, zmodyfikowanych substancji 
psychoaktywnych (np. dopalaczy) lub steroidów, oraz substancji zatwierdzonych do 
stosowania wyłącznie w weterynarii.

Agencja AFP poinformowała, że kolejnych pięciu zawodników zostało ukaranych za 
stosowanie dopingu. Wykazały to ponowne badania próbek pobranych od nich podczas 
startów na igrzyskach olimpijskich w 2012 roku. Wszyscy zostaną zdyskwalifikowani. 
Jednym z ukaranych zawodników będzie Ołeksij Torochtij, który w Londynie zajął pierwsze 
miejsce w konkurencji podnoszenia ciężarów. W kategorii 105 kg wyprzedził m.in. Bartłomieja 
Bonka, który znalazł się na najniższym stopniu podium. Po dyskwalifikacji Torochtina, Bonk 
awansuje na drugie miejsce, co oznacza, że otrzyma on srebrny medal. Mistrzem olimpijskim 
zostanie natomiast Navab Nassirshalal z Iranu. Brąz otrzyma Ivan Efremov z Uzbekistanu. Poza 
mistrzem olimpijskim z Londynu, zdyskwalifikowani zostaną także: Mikalaia Novikau (Białoruś), 
Meliny Dalauzyan (Armenia), Ruslan Narudinov (Uzbekistan), a także brązowy medalista 
w kategorii 56 kg, Valentn Hristov (Azerbejdżan).

Brytyjski potentat na rynku medialnym firma Sky zdecydowała się na zakończenie 
sponsorowania najlepszej obecnie grupy w zawodowym peletonie z końcem roku 2019. 
Wydaje się, że jedną z przyczyn podjęcia tej decyzji są posądzenia o wspomaganie 
zawodników grupy w niedozwolony sposób. Sprawą zajęła się nawet Komisja kultury, mediów 
i sportu brytyjskiej Izby Gmin. Przesłuchano kilkadziesiąt osób. Raport komisji uznał, że mimo, iż 
zespół nie naruszył przepisów antydopingowych Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), 
to jednak stosował różnego rodzaju lekarstwa po to, żeby poprawić wyniki zawodników, a nie 
leczyć ich. Sprawa dotyczyła m.in. Bradleya Wigginsa i tajemniczych paczek, które otrzymywał 
od lekarza grupy. Wiggins posiadając właściwe pozwolenie stosował lek na astmę 
(triamcynolon), ale miało to miejsce dokładnie przed startem w ważnych, wielkich tourach. 
W ubiegłym roku wybuchała afera Froome’a, który również miał stosować lek na astmę 
(salbutamol) podczas wygranej przez siebie Vuelty. WADA decyzję uniewinniającą kolarza 
podjęła dopiero po kilku miesiącach, tuż przed startem w Tour de France. Na prawników 
broniących Froome’a Sky wyłożył jednak sporą sumę… Barwy brytyjskiego zespołu reprezentują 
Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś.
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