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Atlet-veterán (dále atlet) můze být bezprostředně po skončeni závodu vyzván, aby se 
dostavil na dopingovou kontrolu. 
Vykonavatel dopingové kontroly (DCO – Doping Controll Officer nebo doprovodná 
osoba –  Chaperon), který tuto výzvu doručí, je povinnen prokázat svou totožnost 
(dokladem s fotografií a oprávněním). Bude doprovázet atleta, dokud odběr 
kontrolního vzorku nebude ukončen. 
Po dobu cesty ze závodu až do místnosti, v níž se kontrola vykonává (Doping 
Controll Centre – DCC), doprovází atleta pověřená osoba (DCO/Chaperon). Atlet má 
být seznámen se svými následujícími právy, kterých může využít: 
 

1. Atlet má právo, aby ho po dobu celé procedury doprovázela další osoba, které 
atlet důvěřuje. Tou osobou může být trenér, partner, vedoucí teamu nebo 
přítel 

2. Pokud se kontrola koná v zahraničí, má atlet právo požádat o tlumočníka 
 

3. Před dopingovou kontrolou má atlet (za neustálého dozoru svého doprovodu – 
Chaperon) ještě právo:   

●    zúčastnit se slavnostního vyhlášení výsledků 
 
●    zúčastnit se dalších, přímo následujících závodů 
 
●    zúčastnit se nezbytných vystoupení v médiích 
 
●    vyhledat lékařské ošetření, pokud je potřebné 
 
●    vyklusat a uvolnit se po závodě 

4. V místnosti DCC má atlet právo si vybrat jednu z vícerých dopingových 
kontrolních sad a zkontrolovat identitu této sady. 

 Upozornění: Na tiskopis, kde atlet potvrdí svým podpisem správnost údajů, 
může připsat jakékoliv poznámky nebo komentáře. 

  
      5. Atlet nemá právo ze žádného důvodu odmítnout dopingovou kontrolu. 

Atlet má po oznámeni pozitívního výledku dopingoveho A-testu právo na 
vyšetření vzorku B. (Výdaje spojené s vyšetřenim tohoto vzorku si hradí atlet 
sám)   

 
 
 

 
 

translation: Karel Matzner 



 

POVINNOSTI ATLETŮ-VETERÁNŮ  
(ŽEN / MUŽŮ)  
 -Czech- 
 
 
 
Atlet-veterán, který byl vybrán na dopingový test, je povinnen řídit se pokyny 
pracovnika  s dopingové kontroly nebo doprovodu (DCO nebo Chaperon) a zdržovat 
se při této osobě tak dlouho, dokud nesplní všechny povinnosti spojené s 
dopingovými kontrolními pravidly až do ukončení odběru kontrolního vzorku.  
Odmítnutí odevzdat vzorek na dopingovou kontrolu může mít za následek, že atlet 
dostane zákaz startu na dobu 2 let a po uplynuti této doby, před účastí v dalšich 
závodech, bude muset absolvovat další dopingové testy. 
 
Atlet musí spnit následující požadavky: 
 

1. Svým podpisem potvrdit správnost formuláře dopingové kontroly 
 

2. Atlet  je povinnen prokázat svou totožnost platným průkazem s fotografií 
 

3. Atlet je povinnen odevzdat vzorek moči pod neustálým dohledem a vizuální 
kontrolou (DCO nebo Chaperon)  

 
4. Pokud zdravotní stav atleta nutně vyžadoval, aby užíval léky, musí atlet 

předložit dopingové komisi vyplněný formulář výjimky (TUE).   
 Atlet je povinnen po dobu celého průběhu závodů nosit certifikát TUE sebou a 

na vyžádání kontrolního orgánu jej předložit. 
  

5. Atlet je povinnen uvést na formuláři TUE názvy všech léků, které po dobu 
předcházejících 7 dnů užíval 
 

6. Atlet  je povinnen odevzdat druhý vzorek na kontrolu v případě, že naměřené 
množství moči prvního vzorku  byly nižší než spodní připustná hranice (90 ml), 
anebo v případě, že hmotnost prvního vzorku nesplní kritéria specifické 
hmotnosti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

translation: Karel Matzner 

 


