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Novinky v legislativě
S nástupem nového olympijského
cyklu vydává WADA nové znění
Světového antidopingového kodexu
a Standardů pro testování a terapeutické výjimky s platností od 1. ledna 2009. Všechny tyto dokumenty
jsou k prostudování v originálním
znění na www.wada-ama.org.
Česká verze těchto dokumentů
bude zveřejněna v elektronické
podobě během několika dnů a
v tištěné podobě bude k dispozici
do konce listopadu 2008. Kodex i
Standardy obsahují řadu novinek,
na které ADV ČR upozorní v komentáři.
Zavedení Kodexu a Standardů do
národních podmínek bude provedeno Směrnicí, kterou vydá ADV
ČR v elektronické i tištěné podobě
do konce listopadu. Směrnice bude
rovněž platit od 1. ledna 2009. Předpokládáme, že k aplikaci Směrnice
ve sportovním prostřední uspořádá
ADV ČR seminář se zástupci sportovních svazů a organizací.
Ná následujícím zasedání Poslanecké sněmovny budou poslanci ve
druhém čtení projednávat novelu
Trestního zákoníku, jehož součástí
je i nový §286 Nakládání s látkami
s hormonálním účinkem a používání metod s dopingovým účinkem.
Na uvedení tohoto legislativního
opatření v platnost již netrpělivě
čekají orgány policie a celní správy,
neboť šíření nelegální nabídky anabolických steroidů a dalších látek
s dopingovým účinkem se velmi
rychle šíří v mezinárodní šíti, jehož
součástí je i Česká republika.

Chcete pravidelně
dostávat bulletin?
Zavolejte si o něj na
233 370 149 nebo nám napište
na info@antidoping.cz.

Jsou současné světové výkony „čisté“?
Skončily hry XXVI. Olympiády a sportovní svět byl
ohromen dosahovanými výkony zejména v některých
atletických disciplínách a
v plavání, kde byly překonány
světové rekordy téměř v každém závodě. Šlo o přirozený
sportovní vývoj nebo hrála
také roli podpora zatím nezjistitelnými látkami nebo
metodami?

Příkladem je anabolický
steroid THG nebo poslední
novinka EPO – CERA, považovaný za třetí generaci krevního dopingu EPO, na kterou
však již existuje analytická
metoda, která se navíc nadále vylepšuje. Podobně tomu
může být i u dalších zatím
neodhalených látek.

Na tuto otázku zatím neexistuje jednoznačná odpověď,
ani odborníci si s ní neví rady.
Budeme-li se držet faktů,
jsem přesvědčen, že exploze
rekordů není způsobena nějakou zázračnou látkou zcela
mimo rozsah spektra současných skupin zakázaných látek a metod. Nejblíže pravdě
je ověřená skutečnost, že se
experimentuje s modiﬁkací
již známých látek tak, aby se
doposud známými metodami
laboratorní analýzy nedaly

Diskutovanou otázkou je také
genový doping, přesněji řečeno užití genových elementů
ke zvýšení schopnosti přirozené výkonnostní funkce
lidských orgánů, např. svalů. I
když je v tomto směru rozvíjen výzkum v oblasti medicíny, rozhodně zatím není zralá
doba na praktickou aplikaci
v prostředí sportu a to zejména pro naprosto neodhadnutelné a značně riskantní
zásahy do genového základu
jedince.

zjistit.
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Antidopingová vyšetřovací komise (AVK):
AVK při svém slyšení dne PRAVIDLA.
23.8.2008
projednávala
Ladislav Jusko *1976,
tyto případy:
vodní pólo - porušení anZdeněk Františák *1986, tidopingového pravidla 2.1
plavání - porušení anti- Směrnice, při 1. lize dne
dopingového pravidla 2.4 22.6.2008 – karboxy THC
Směrnice, neposkytování > 15 ng/ml moči.
Rozhodnutí AVK: PORUmíst pobytu.
Rozhodnutí AVK: PORU- ŠIL ANTIDOPINGOVÁ
ŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA - AVK dospěla
k závěru, že sportovec proPRAVIDLA.
kázal, jakým způsobem se
Žoﬁe Kvačková *1991, zakázaná látka dostala do
plavání - porušení anti- jeho těla, že její použití nedopingového pravidla 2.4 bylo vedeno úmyslem zvýSměrnice, neposkytování šení sportovního výkonu,
míst pobytu.
lze tedy při rozhodování o
Rozhodnutí AVK: PORU- trestu použít ustanovení čl.
ŠILA ANTIDOPINGOVÁ 10.3 Směrnice.

Ondřej Sosenka *1975,
cyklistika - porušení antidopingového pravidla 2.1
Směrnice, při MČR v časovce, dne 26.6.2008 – metamfetamin a metabolity,
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ
PRAVIDLA.
Jedná se již o druhé porušení
antidopingových
pravidel, proto by nyní dle
Směrnice čl. 10.4.2 měl
následovat trest zastavení
činnosti na 2-3 roky.

Martin Wildt *1990, kulturistika - porušení antidopingového pravidla 2.1
Směrnice, při Mistrovství
ČR, dne 24.5.2008 – furosemid.
Božetěch Dočkal *1963, Rozhodnutí AVK: PORUkulturistika - porušení an- ŠIL ANTIDOPINGOVÁ
tidopingového pravidla 2.1 PRAVIDLA.

Statistika dopingových kontrol v ČR (září 2008)
Sport

Při soutěži Mimo soutěž

atletika
basketbal
biatlon
box
cyklistika
ﬂorbal
fotbal
kanoe - slalom
krasobruslení
kulturistika
lyžování
metaná
naturkulturistika
plavání
sáně
silový trojboj
softball
šerm
tenis
vodní lyže
zápas
zdrav. postižení

Směrnice, při Mistrovství
ČR, dne 24.5.2008 – clenbuterol, oxandrolon, boldenon a metabolit, drostanolon a metabolit, metabolit
stanozololu, T/E > 4.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ
PRAVIDLA.
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CELKEM KONTROL
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Ze zahraničí
• První pětka sportovců
v každém sportu, disciplíně bude na ZOH
ve Vancouveru 2010
testována na doping.
Odevzdávat
budou
krev i moč, které budou
podrobeny analýze a výsledky budou známy do
24 hodin.
Celkem se tak při olympiádě a paralympiádě
udělá na 2 400 testů, což
je přesně stoprocentní
nárůst oproti Turínu
2006.
• Hongkong se přidal
mezi země s vlastní antidopingovou agenturou. Generální sekretář
olympijského
výboru
Pang Chung to oznámil médiím. Agenturu
HKADC povede Frank
Fu.

