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Novinky v legislativě
V zářijovém čísle bulletinu ADV ČR informoval o projednávání
nového §286 trestního
zákona, který by měl
napomoci stíhat nelegální nakládání s
látkami s hormonálním účinkem a rovněž
užívání
nelegálních
metod uvedených v
Seznamu WADA.
Zmíněný
paragraf
byl ve druhém čtení v
Poslanecké sněmovně doplněn pozměňovacím návrhem o
sazebník trestů, který
zohledňuje výši sazby
odnětí svobody podle
závažnosti trestného
činu důsledků, které
mohou nastat a také
podle odpovědnosti

subjektů, kteří se trestně právního jednání
dopustí.

procesu by měl trestní
zákoník vejít v platnost
od 1. 1. 2010.

ní v Národní směrnici
v nezměněné podobě
a ostatní modiﬁkovaně podle národních
Zpřísněné sankce se ADV ČR je v součas- podmínek, je právní
týkají např. nakládání né době před dokon- výklad celé Směrnice
s větším množstvím čením nové Směrnice naprostou nutností.
těchto látek, činů vůči pro kontrolu a postih
mladistvím hmotného dopingu ve sportu a Obracíme se proto
prospěchu nebo pro- předpokládá, že k je- i tímto sdělením na
kázaného ublížení na jímu vytištění a distri- zainteresované funkzdraví. Rovněž tak bu- buci do sportovního cionáře sportovních
dou uplatněny zvýšené prostředí dojde v prv- svazů, ale i na další zátrestní sazby spáchá-li ních dnech prosince jemnce z řad sportovčin osoba kvaliﬁkova- 2008. Současně je při- ních organizací, aby
ná, např. lékař nebo praven na 3. prosince využili této možnosti
osoba zúčastněná na instruktážní seminář a mohli si případně s
sportovním dění, např. zejména pro funk- odborníky vyjasnit nětrenér, instruktor ﬁt- cionáře sportovních která ustanovení a přecentra nebo půjde-li o svazů, kde bude po- dejít tak nedorozumění
mezinárodní spolčení. drobněji Směrnice vy- při aplikaci Směrnice v
Pozměňovací návrh světlena. Vzhledem k praxi. Seminář se koná
byl přijat v plném roz- tomu, že nový Antido- 3. 12. 2008 od 9.00 hod
sahu a po ukončení pingový kodex ukládá v aule ČSTV na Stracelého legislativního převzít řadu ustanove- hově.

Trest pro Grahama
Trevor Graham, bývalý kouč atletických hvězd Marion Jonesové, Tima
Montgomeryho a dalších, byl odsouzen k jednomu roku domácího vězení
za křivé svědectví ve vyšetřování případu dopingové laboratoře Balco.
Graham lhal o svých kontaktech s dealerem Angelem Guillermo Herediem.
Obžaloba požadovala pro Grahama
desetiměsíční vězení, jeho obhájce zase
nabízel veřejné práce, soudce nakonec
udělal kompromis.
Byl to právě Graham, který v roce 2003
poslal antidopingové agentuře USA
anonymní vzorky z Balca, v němž chemici objevili dosud nezjistitelný steroid „the clear“.
Chcete pravidelně dostávat bulletin?
Zavolejte si o něj na
233 370 149 nebo nám napište na
info@antidoping.cz.
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Italští cyklisté volají po doživotí
Asociace italských profesionálních cyklistů
(ACCPI) požádala v
dopise prezidenta Mezinárodní cyklistické
unie (UCI) Pata McQuaida o doživotní zákaz startu pro cyklisty,
pokud použijí zakázané
látky či metody.
V dopise zástupci
ACCPI doslova uvedli,
že by měl být zaveden
doživotní zákaz startů
jako extrémní řešení,
aby se cyklistice navrátila její dobrá pověst, o
kterou kvůli sérii do-

pingových kauz v mi- depsal prezident ACCPI
nulosti přišla.
Amedeo Colombo a sekretář asociace, bývalý
Situace totiž podle světový šampión GianACCPI, která sdružuje ni Bugno, dále vyzývá
více než 250 profesio- k odmaskování dopinnálních italských cyk- gových vědců a těch,
listů, se stala natolik kteří cyklistům v braní
závažnou, že použí zakázaných prostředků
extrémní kroky ji do- asistují, tím, že podpoří
kážou vyřešit. Pozitivní sportovce ve spolupráci
testy Ricca, Sella, Pie- se sportovními organipoliho, Schumachera a zacemi, asociacemi poKhola se projevily na licií. Pokud tato situace
dobré kreditibilitě, pro- však nastane, ACCPI
tože se jednalo o elitní naopak žádá, aby cykcyklisty.
listi mohli opět závodit
po kratším zákazu činDopis, pod který se po- nosti.

Statistika dopingových kontrol v ČR (říjen 2008)
Sport

Při soutěži Mimo soutěž

atletika
basketbal
cyklistika
dostihy
fotbal
hokej
hokejbal
kulturistika
lyžování
mod. gymnastika
naturkulturistika
plavání
poz. hokej
přetláčení rukou
rychlobruslení
sáně
softball
sport. gymnastika
šerm
vzpírání
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Novinky z WADA

• Populární lék proti
vypadání vlasů Finasteride již od 1. ledna
nebude na seznamu
zakázaných látek, Finasteride byl rovněž
používán jako maskovací prostředek jiných látek. WADA ho
nyní vyřadila, neboť
již dokáže detekovat
látky dopingového
charakteru, které se
daly Finasteridem zamaskovat.
Finasteride byl na seznam přidán v roce
2005 a v následujích
čtyřech letech na něj
bylo celosvětově chyceno půl tuctu sportovců.
• Nový vzdělávací
program The Play
True Generation Programme představila
WADA na Mládežnických hrách Commonwealthu v indickém
městě Pune. Podporuje mladé sportovce,
jejich trenéry a doprovodný personál,
aby sami hlásali důležitost čistého sportu.
„Chceme tak pomoci
příštím šampionům,
aby se postavili do
čela silného hnutí
proti používání dopingu a chránit hodnoty čistého sportu,“
prohlásil prezident
WADA John Fahey.

