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_____________________________________________ 

Směrnice 14 / 08 

Pokyny pro boj proti dopingu v rámci systému všech soutěží 
Českého svazu Taekwon-Do ITF 
 
Všichni aktuální i potencionální soutěžící všech věkových skupin, členové Českého svazu 
Taekwon-Do ITF jsou povinni řídit se „Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu 
v České republice“ (v příloze této směrnice, nebo také na 
http://www.antidoping.cz/smernice2004.htm/ ) , Chartou proti dopingu (v příloze této 
směrnice, nebo na http://www.antidoping.cz/charta_c.htm ) a všemi dalšími souvisejícími 
předpisy uvedenými na webu Antidopingového výboru ČR (www.antidoping.cz ) nebo v této 
směrnici: 
  

1. Zákaz užívat zakázané látky a metody dopingu se vztahuje na všechny soutěžící, všech 
věkových kategorií, členy Českého svazu Taekwon-Do ITF na všech stupních soutěží 
pořádaných v rámci svazu (tj. i oblastních a pohárových soutěžích) 

 
2. Za jakýkoli pozitivní nález je odpovědný výhradně samotný soutěžící, morální následky a 

případné postihy však nese celý Svaz a všichni jeho členové. 
 
3. Každý aktuální i potencionální soutěžící v systému soutěží Českého svazu Taekwon-Do ITF je 

povinen se předem a dále průběžně informovat o aktuálním seznamu zakázaných látek a metod 
dopingu dle instrukcí vydávaných ADV ČR na jejich stránkách www.antidoping.cz nebo na 
webových stránkách našeho svazu 

 
4. Každý aktuální i potenciální soutěžící je povinen informovat každého lékaře, který jej ošetřuje 

o tom, že je aktivně soutěžící sportovec a že se na něj vztahuje zákaz používání zakázaných 
látek a metod dopingu a předložit mu aktuální seznam těchto látek k nahlédnutí 

 
5. V případě pozitivního dopingového nálezu bude soutěžící postaven před disciplinární komisi 

Českého svazu Taekwon-Do ITF, která rozhodne o postihu. 
  
6. V případě, že na základě pozitivního dopingového nálezu vznikne Svazu hmotná škoda, může 

Svaz vůči soutěžícímu, kterému byl pozitivní dopingový nález prokázán uplatnit požadavek na 
náhradu vzniklé škody. 
 
 



ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF  
 

 
 

Dodatečná informace ke směrnici č. 14 / 08 Pokyny pro boj proti dopingu v rámci 
systému všech soutěží Českého svazu Taekwon-Do ITF 

 
Český svaz Taekwon-Do ITF připouští pro rok 2009 retroaktivní terapeutickou výjimku 
pro závodníky, kteří se účastní soutěží pořádaných Českým svazem Taekwon-Do ITF  
(tato výjimka se netýká reprezentantů). 
 
 
Citace příslušné části antidopingové směrnice: 
4.4.4 Použití inhalačních beta2-agonistů:  
     Pro Sportovce je podmíněně povoleno pouze Použití inhalačních forem salbutamolu, 
terbutalinu, formoterolu a salmeterolu a je v souladu se současnou klinickou praxí. Použití 
těchto látek by mělo být buď hlášeno pomocí ADAMS nebo na formuláři (viz 
www.antidoping.cz) v souladu s Kodexem, jakmile je přípravek použit a stejně tak musí být 
hlášen do protokolu Dopingové kontroly v případě testování. Opomenutí hlášení bude 
zohledněno při nakládání s výsledky, zvláště v případě žádosti o retroaktivní TV. Sportovci 
užívající výše uvedené látky v inhalaci musí mít lékařskou dokumentaci potvrzující toto 
používání a splňující minimálně požadavky uvedené v příloze 1 Mezinárodního standardu pro 
TV.  
    Pro všechny sportovce začleněné v registru pro testování Mezinárodní federace musí být 
schválena řádná TV před užitím látky příslušnou Mezinárodní federací. Pro sportovce 
účastnící se mezinárodní akce, ale kteří nejsou členy registru pro testování Mezinárodní 
federace, bude posuzována buď TV nebo retroaktivní TV v případě pozitivního laboratorního 
nálezu v souladu s pravidly Mezinárodní federace nebo organizátora významné akce.  
    Sportovci, kteří nejsou začleněni do registru pro testování Mezinárodní federace a jsou 
začleněni do národního registru pro testování, musí žádat předem o TV ADV ČR.  
    Sportovci, kteří nejsou začleněni do národního registru pro testování, musí žádat o 
retroaktivní TV v případě pozitivního laboratorního nálezu.  
    Retroaktivní TV nebude udělena, pokud nebudou splněny požadavky přílohy 1 
Mezinárodního standardu pro TV a pokynů na www.antidoping.cz. To znamená, že jakýkoliv 
pozitivní laboratorní nález hlášený laboratoří za těchto okolností (pokud nebudou splněny 
požadavky přílohy 1) bude znamenat porušení antidopingových pravidel. Sportovec, který 
žádal o TV nebo o retroaktivní TV a byla mu zamítnuta, nesmí užívat příslušnou látku bez 
předchozího schválení TV (Retroaktivní TV v tomto případě nebude povolena). 
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