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ANTIDOPING

KLÍCOVÁ FAKTA

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO
JEZDCE A SPOLUJEZDCE
WWW.FIA.COM/RACETRUE

CO JE TO
DOPING?
– Přítomnost zakázané látky ve vzorku
jezdce
– Použití, nebo pokus o použití, zakázané
látky nebo zakázané metody
– Vyhýbání se, odmítnutí nebo
nedostavení se k odběru vzorku
–P
 orušení povinnosti informovat o místě
pobytu
– Podvádění, nebo pokus o podvádění, v pr
b hu dopingové kontroly*
–D
 ržení zakázané látky nebo zakázané
metody*
– Obchodování, nebo pokus o
obchodování*
– Podání, nebo pokus o podání, jakékoli
zakázané látky nebo zakázané metody
jezdci při soutěži*
– Spoluvina - asistování, povzbuzování,
napomáhání, navádění, konspirace, nebo
zakrývání jednání, které je porušením
antidopingového pravidla*
– Z
 akázané spolčování - spolčování jezdce
s jakýmkoli doprovodným personálem
jezdce, který se dopustil porušení
antidopingových pravidel (například s
osobou v době jejího zákazu činnosti)*
* Doprovodný personál: zahrnuje jakéhokoli
kouče, trenéra, manažera, agenta, člena týmu,
funkcionáře, lékařský a jiný zdravotnický
personál, rodiče nebo jakoukoli jinou osobu
pracující se jezdcem, ošetřující sportovce nebo
sportovci pomáhající. Doprovodný personál je
rovněž odpovědný za jakékoli porušení pravidel,
např. podvádění, držení, obchodování, podání,
spoluvinu a zakázané spolčování.

DUSLEDKY PORUŠENÍ
ANTIDOPINGOVÉHO
PRAVIDLA
1  Ztráta bodů a cen v soutěži, při níž

u vás byl zjištěn pozitivní nález (jak
u individuálních, tak i u týmových
výsledků);

2 Zákaz činnosti v automobilovém sportu
a všech ostatních sportech až na čtyři
(4) roky, nebo v některých případech
dokonce celoživotně; vztahuje se na
trénování a jinou účast;

3 Finanční sankce, např. pokuta a/nebo



nařízení úhrady souvisejících nákladů.

E-LEARNINGOVÝ
KAMPUS FIA RACE TRUE
FIA zajišťuje online kurz zahrnující veškeré
aspekty antidopingu, které musí jezdci
pochopit. Kampus je pořadatelem tohoto
kurzu a je volně přístupný všem.
Pro vstup do kampusu je třeba se
zaregistrovat na: https://racetrue.fia.com
Pro vaše pohodlí je kampus k dispozici v
několika jazycích.

J AK SE VYHNOUT
PORUŠENÍ ANTIDOPINGOVÉHO PRAVIDLA
– N AHLÍŽEJTE DO AKTUÁLNÍHO
SEZNAMU ZAKÁZANÝCH
LÁTEK A METOD SVĚTOVÉ
ANTIDOPINGOVÉ AGENTURY
WADA a ukažte ho svému
lékaři, lékárníkovi nebo jinému
spolehlivému specialistovi, kdykoli
požadujete lékařské ošetření nebo
si musíte vzít/užít látku, u níž
si nejste jisti, zda není na tomto
seznamu. Vysvětlete, že jste
jezdec a že byste neměl užívat
žádnou látku nebo metodu, která je
uvedena na Seznamu zakázaných
látek a metod agentury WADA:
http://list.wada-ama.org

Za účelem harmonizace předpisů u
jednotlivých sportů antidopingové
předpisy FIA hovoří o jezdcích/
spolujezdcích jako o „jezdcích“.

–  K ONZULTUJTE

SE SVOU NÁRODNÍ
ANTIDOPINGOVOU ORGANIZACÍ
(NADO - vládou financovaná organizace
odpovědná za antidoping ve vaší zemi),
pokud si nadále nejste jisti, zda nějaká
látka není na Seznamu zakázaných látek
a metod agentury WADA.
NAJDĚTE SVOU NADO:

www.wada-ama.org/en/code-signatories

–  Ž ÁDEJTE O TERAPEUTICKOU VÝJIMKU
(TV) pokud neexistuje žádná lé čebná
alternativa a pot řebujete užívat
lék/látku uvedenou na Seznamu
zakázaných látek a metod agentury
WADA. V p řípadech naléhavé lé čby a
ve výjime čných p řípadech je možné
požádat o ud ělení terapeutické výjimky
se zp ětnou ú činností (retroaktivní TV).
U sportovc ů, kte ří se ú častní
mezinárodních sout ěží, musí být
žádost o TV p ředložena FIA k
p řezkoumání a ke schválení Výboru pro
terapeutické výjimky FIA.
INFORMACE O TV:
www.fia.com/tue

KONTAKT PRO TV:
tue@fia.com

U jezdc ů, kte ří se ú častní národních
sout ěží, by žádosti o TV m ěly být
podány prost řednictvím vaší NADO.

ZOBRAZIT SEZNAM
ZAKÁZANÝCH LÁTEK A
METOD AGENTURY WADA

DOPING JE PODVÁDĚNÍM: PODVÁDÍTE SEBE, OSTATNÍ JEZDCE, SVŮJ TÝM,
POŘADATELE, SPONZORY A SVÉ FANOUŠKY.

VAROVÁNÍ
PRED DOPINGEM
– Vaší osobní povinností je zajistit,
aby se do vašeho těla nedostala žádná
zakázaná látka.
– Nesete odpovědnost za jakoukoli
zakázanou látku zjištěnou ve vašem
vzorku během dopingové kontroly - bez
ohledu na to, zda jste tuto zakázanou
látku požili vědomě, nebo jinak.
– Jestliže potřebujete použít látku nebo
metodu, která je normálně zakázaná,
dbejte na to, abyste vyplnili a zaslali
žádost o terapeutickou výjimku na
FIA nebo NADO.
– Neúmyslné dopování nebo
použití látky nebo metody uvedené
na Seznamu zakázaných látek a
metod agentury WADA není platnou
obhajobou v případě pozitivního
dopingového testu.
– Obsah konkrétního léčivého
přípravku se může v jednotlivých
zemích lišit, proto se při cestě do
zahraničí snažte vzít si s sebou veškeré
léky, které můžete potřebovat.

–V
 ýživové doplňky (tablety, gely atd.)
představují několik rizik – například u nich
nemusí být uveden úplný seznam všech
složek, nebo mohou být kontaminované.
–D
 okonce i léky, které se mohou zdát
neškodné, např. oční kapky, spreje do nosu
nebo pastilky proti bolení v krku mohou
obsahovat zakázané látky.
–D
 oba vyloučení látky z těla se může lišit
– látky mohou být zjištěny v těle ještě
dlouho poté, co jste je požili.
– Nitrožilní infuze a injekce jsou zakázanými
metodami jestliže převyšují 100 ml za 12
hodin - pokud nejsou odůvodněně podány
během léčby, chirurgických zákroků nebo
diagnostických vyšetření.

NAHLÉDNETE
DO SEZNAMU ZAKÁZANÝCH LÁTEK A
METOD

VYHLEDEJTE
RADU

POŽÁDEJTE
O TERAPEUTICKOU VÝJIMKU (TV),
POKUD JE TO NEZBYTNÉ

KONTAKTUJTE TÝM FIA RACE TRUE: RACETRUE@FIA.COM

