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Jméno: 

Příjmení: 

Datum narození: 

(„Sportovec“) 

 

Já, níže podepsaný/á, uznávám a tímto potvrzuji, že bezpodmínečně a plně podporuji čistý 

sport, tedy antidopingový program, odpovídající ideálům fair play. 

 

Potvrzuji, že: 

• mám základní informace o boji proti dopingu ve sportu dle článku 18.2 Světového 

antidopingového kodexu, 

• budu dodržovat pravidla a zásady obsažené ve Světovém antidopingovém kodexu 

a souvisejících pravidlech Světové antidopingového agentury („WADA“), 

• se budu řídit Olympijskou chartou a prováděcími pravidly Mezinárodního olympijského 

výboru („MOV“), 

• se budu řídit všemi antidopingovými pravidly platnými v rámci příslušného národního 

sportovního svazu a mezinárodní sportovní federace mého sportovního odvětví, 

• se budu řídit Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice 

Antidopingového výboru ČR, a 

• se budu řídit ustanoveními antidopingových pravidel, které stanovuje MOV pro 

XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu 2022. 

 

Zavazuji se, že: 

• absolvuji antidopingové vzdělávání určené MOV, Českým olympijským výborem 

(„ČOV“), příslušnou mezinárodní sportovní federací, národním sportovním svazem 

anebo WADA, zejména online kurz „ADEL pro XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu 

2022“. Certifikát o úspěšném absolvování tohoto kurzu předám příslušnému národnímu 

sportovnímu svazu, který jej do 10. 1. 2022 do 15:00 předá ČOV, 

• se budu kdykoliv dobrovolně a ochotně podřizovat jakémukoliv oficiálnímu programu 

dopingové kontroly řízenému MOV, příslušnou mezinárodní sportovní federací, 

národním sportovním svazem anebo WADA, ať už přímo nebo prostřednictvím jimi 

pověřených orgánů. Stejně tak se podřídím programu dopingové kontroly řízenému 

Antidopingovým výborem ČR, 

• budu podle stanovených pravidel a termínů oznamovat a dodávat závazně určenou 

formou aktuální informace o místě svého pobytu včetně informace o telefonním 

a elektronickém spojení tak, abych umožnil pověřeným zástupcům výše uvedených 

organizací provést dopingovou kontrolu a navázat se mnou okamžitý (kromě zcela 

závažných důvodů) kontakt pro uskutečnění dopingové kontroly, a 
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• v případě porušení antidopingových pravidel se podřídím rozhodnutím ČOV, příslušných 

orgánů Antidopingového výboru ČR, příslušné mezinárodní sportovní federace 

a národního sportovního svazu, případně Arbitrážní komise Národní sportovní agentury 

nebo Rozhodčího soudu pro sport v Lausanne („CAS“). 

Toto prohlášení činím ze své svobodné vůle a považuji ho pro sebe za závazné na celé období 

svého členství v Českém olympijském týmu pro XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu 2022. 

 

V ____________ dne ______________ 

 

 

 

Sportovec 

 


