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Směrnice stanovuje systém boje proti dopingu CSVLW.
1. Úvod
ČSLVW je plně zapojen do celosvětového boje proti dopingu a plně respektuje všechna pravidla a
zásady stanovené WADA a IWWF.
2. Zakázané látky a chování
Seznam zakázaných látek, prostředku a chování je zveřejněn na www.cwwf.cz a všichni závodníci jsou
povinni se s ním vždy před novou závodní sezonou seznámit a bez výjimky jej dodržovat.
Porušení stanovených pravidel může mít likvidační dopad pro celé naše sportovní odvětví, protože
každý dopingový nález znamená zásadní omezení dotačních finančních prostředků, na kterých jsme
závislí.
3. Prohlášení závodníků
V rámci registrace závodníků pro závodní činnost podepíše každý závodník prohlášení, že byl
seznámen s pravidly boje proti dopingu a seznamem zakázaných látek a chování a zároveň souhlas
s podrobením se testům na zakázané látky. Bez podpisu tohoto prohlášení není možné závodníka
zaregistrovat.
4. Testování na zakázané látky
Pověření členové VV ČSVLW budou provádět namátkové kontroly užití zakázaných látek v průběhu
celé sezóny na závodech, soustředěních a dalších sportovních akcích.
Testy budou prováděny prostřednictvím kalibrovaných přístrojů a pomůcek.
Toto testování nijak neovlivní standardní testování prováděné českým antidopingovým výborem,
které bude probíhat i nadále, testování prováděné ČSVLW má především preventivní účel.
Testování bude prováděno za účasti jednoho nezávislého svědka a v případě nezletilých závodníků i
za účasti zákonného zástupce, případně zástupce, který jej doprovází na závod.
5. Postih pozitivního výsledku testu na zakázané látky
Jakýkoli pozitivní nález při testu bude vždy bezpodmínečně znamenat diskvalifikaci ze závodu, na
kterém byl pozitivní nález zjištěn. Dosud dosažené výsledky budou anulovány.
Každý pozitivní nález bude oznámen VV ČSVLW, který rozhodne o dalším postupu a postihu Pokud to
bude potřeba, zajistí i komunikaci se státní antidopingovou agenturou.
6. Testování užití alkoholu
Z bezpečnostních důvodů může být v průběhu závodu rozhodnuto o provedení testu na užití
alkoholu.
V průběhu závodu má hlavní rozhodčí nebo pracovník zodpovědný za bezpečnost právo v případě
podezření rozhodnout o testu na užití alkoholu. Testování bude prováděno za účasti jednoho
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nezávislého svědka a v případě nezletilých závodníků i za účasti zákonného zástupce, případně
zástupce, který jej doprovází na závod.
V případě pozitivního výsledku (nad 0,005 %) bude test zopakován po uplynutí 10 minut a pokud
budou oba výsledky pozitivní rozhodne hlavní rozhodčí o zákazu startu závodníka.
Pokud opakovaný bude negativní bude závodníkovi umožněn start i mimo startovní pořadí, pokud
z důvodu testování nemohl odstartovat v řádném pořadí.
Závodník může požádat o opakovaní testu a umožnění startu v dalších kolech nebo disciplínách.

