
Lista substancji zabronionych i metod uznanych za dopingowe – klasy  środków 
dopingujących  oraz ich podział na  zabronione na zawodach i poza zawodami 

Międzynarodowy Standard Listy Substancji i Metod Zabronionych jest częścią Światowego 

Kodeksu Antydopingowego. Lista jest opracowywana, publikowana i uaktualniana (nie rzadziej 

niż raz do roku) przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Znajdujące się w niej środki 

są podzielone na zabronione na zawodach i poza zawodami oraz pogrupowane w klasach S0 - 

S7, a metody w M1-M3. Dodatkowo na Liście znajdują się również klasy P1-P2 reprezentujące 

substancje zabronione w określonych dyscyplinach sportu.  

 

Lista budowana jest w oparciu o następujące kryteria (aby 

znaleźć się na liście, substancja lub metoda musi spełniać dwa 

z trzech poniższych): 

• istnieją medyczne lub inne naukowe dowody, działanie 

farmakologiczne lub doświadczenie, że substancja lub 

metoda, sama lub w połączeniu z innymi substancjami 

lub metodami, może poprawiać lub poprawia wyniki 

sportowe; 

• istnieją medyczne lub inne naukowe dowody, działanie 

farmakologiczne lub doświadczenie, że użycie 

substancji lub metody stanowi faktyczne lub 

potencjalne zagrożenie dla zdrowia sportowca; 

• Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) ustaliła, 

że użycie substancji lub metody narusza ducha sportu i 

zasady „fair play”.  

 

Poniżej przedstawiamy strukturę Listy Substancji i Metod Zabronionych, 

Substancje zabronione na i poza zawodami we wszystkich dyscyplinach sportu 

• S-0 Substancje niezatwierdzone  

• S-1 Środki anaboliczne 

• S-2 Hormony i substancje pokrewne 

• S-3 Beta 2 agoniści 

• S-4 Antagoniści i modulatory hormonów 

• S-5 Diuretyki i środki maskujące 

Substancje zabronione tylko na zawodach 

• S-6 Stymulanty 

• S-7 Narkotyki 

• S-8 Kanabinoidy THC, (Marihuana i Haszysz)  

• S-9 Glikokortykosteroidy 

Metody zabronione w sporcie na i poza zawodami 

• M-1 Metody zwiększające transfer tlenu 

• M-2 Manipulacje fizyczne lub chemiczne 



• M-3 Doping genetyczny 

Substancje zabronione w określonych dyscyplinach sportowych 

• P-1 Alkohol 

• P-2 Beta-Blokery 

Aktualną Listę Substancji i Metod Zabronionych na 2014 rok znajdziecie na stronie 

www.antydoping.pl w zakładce „Informacje dla Sportowców” 

http://www.antydoping.pl/upload/2014/Lista%20zabroniona%20WADA%202014_pl.pdf 
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