DOPINGOVA KONTROLA
ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA
sou součástí sportovních pravidel.

j

Sportovci nesmí užívatzakánané dopingové látky nebo
p

oužívat zakázané dopingové metody.

Zjišténízda toto neporušili se provádí DoPINGovoU

PRÁVA A PovINNoSTI SPoRTovCE
pŘr

uoprNcovÉ KoNTRoLE

ffi

Povinnosti:

.

prokázat svou totožnost
podepsat výzvu k dopingové kontrole

KONTROLOU.

.

Co To JE DoPINGovÁ KoNTROLA?

Prdva:

Dopingová kontrola zahrnuje rozhodnutí o provedení
testu, odběr vzorku a nakláďání s ním, laboratorní
analýztl, oznamování výsledku, v případě pozitivního
výsledku slyšenía odvolání proti postihu.

ODBĚR VZORKU MoČI

všechny posloupné
činnosti, které se přímo týkají sportovce od obdržení
výzvy až do doby' kdy po poskytnutí vzorku opustí

.

.

.

místnost dopingové kontroly.

Dopingová kontrola můžebýt provedena při soutěži
nebo mimo Soutěž.

KDo wŮŽrc,sÝr vvzvÁn K DoPINGoVÉ
KONTROLE?

Při soutěži
. sportovci,

kteří Se zičastnísoutěží(uených

sportovními svazy
Mimo soutěž
. sportovci registrovaní sportovním Svazem

Sportovec předem neví, kdo bude k dopingové kontrole
vybrán. Výběr se provádí losem, popř. podle určeného
k7íče.Zpravidla se testují vítézovéči medailisté soutěže
a dalšívylosovaní sportovci.

KDo PRovÁDÍ poprNcovou
KONTROLU?

Dopingovou kontrolu provádí pověřená organizace.
V Ceské republice jsou sportovci vyzvání k dopingové
kontrole nejčastěji dopingovými komisaři pověřenými
Antidopingovým výborem CR.

PREVZETI VYZVY
K DoPINGovÉ
KONTROLE

.

zkontrolovat prukaz dopingového komisďe (asistenta)
a oprávnění k provedení dopingové kontroly (komisaři
pověření Antidopingovým výborem CR jsou označeni
visačkou viditelně umístěnou na jejich oděvu)
být informován, kde se nachází místnost dopingové
kontroly
požádaÍ o odklad příchodu do místnosti dopingové
kontroly ze závažných důvodů(např. vyhlášení vítězů,
pÍedávání cen' kontakt s médii, účastv dalšísoutěži,
ošetření při zranění)
být informován o důsledcíchodmítnutídopingové
kontroly

ffi

PRED PRICHODEM
Do MÍSTNOSTI DoPINGovÉ

KONTROLY

Povinnosti:

. přijít do místnosti dopingové kontroly

neprodleně

(nejpozději do 60ti minut od podepsání výzvy)
být v dohledu komisďe (asistenta)

.
. nejít na toaletu
koupat)

(nedoporučuje se sprchovat nebo

Prdva:

. mít vlastní doprovod

V případě nezletilého Sportovce do 15ti let dopingový
komisď zqistí podle možnostípřítomnost jeho
zákonného zástupce nebo jiné vhodné osoby (lékď,

trenér) po celou dobu odběru vzorku. Pokud toto není

možnézajisttt

-

jeho nepřítomnost nemůžebýt

důvodem k odmítnutíodběru vzorku.

