
 

Příloha „B“ k rozpisu Mistrovství ČR 

Pravidla o dopingové kontrole 

1. Každá hráčka je povinna podepsat Hráčskou deklaraci, týkající se dopingu. Podepsané 

deklarace všech hráček předloží klub při potvrzování soupisky dle Části D bodu 4 Statutu ŽBL 

a vždy při připisování nové hráčky.            

2. Dopingové kontroly se provádějí podle Směrnic pro kontrolu a postih dopingu ve sportu 

vydané Antidopingovým výborem ČR. Lékaři, hráčky a funkcionáři jsou povinni tuto směrnici 

dodržovat. Nedílnou součástí směrnice je její příloha, kterou je seznam zakázaných 

farmakologických skupin a metod dopingu včetně příkladů, vysvětlivek a pokynů a případných 

dodatků ke směrnici. 

3. Každá hráčka je povinna podrobit se dopingové kontrole při soutěži i mimo soutěž, je-li k ní 

vyzvána komisařem, a je povinna dbát jeho pokynů. Odmítnutí nebo nedostavení se 

k dopingové kontrole se postihuje stejně jako doping. 

4. Pořadatel utkání je povinen poskytnout pro dopingovou kontrolu vhodnou samostatnou 

místnost se záchodem a dostatečné množství nealkoholických nápojů. 

5. Postup při dopingové kontrole během utkání 

5.1. Hráčky, které se musí podrobit dopingové kontrole, jsou určeny v průběhu přestávky mezi 

2. a 3. hracím obdobím utkání. 

Způsob výběru hráček k dopingové kontrole a jejich počet určuje dopingový komisař. Výběr se 

provádí z hráček uvedených na zápisu o utkání. Případné losování provádí komisař utkání 

(event. první rozhodčí) vylosováním z čísel 1 – 12, která odpovídají pořadí hráček na zápise 

o utkání. 

Nejpozději v 35. minutě utkání oznámí dopingový komisař lékařům (vedoucím družstev) obou 

týmů jména hráček, které se podrobí dopingové kontrole. 

5.2. Dopingový komisař oznámí provedení dopingové kontroly lékařům (event. vedoucím 

družstev nebo trenérům) obou družstev a komisaři utkání obvykle před začátkem utkání, 

nejpozději však po ukončení prvního poločasu. 

5.3. Pokud se hráčka v průběhu zápasu vážně zraní, takže vyžaduje okamžitou hospitalizaci, 

nebude vybírána (při zranění v prvním poločase) nebo bude za ni okamžitě po odvezení do 

nemocnice (v průběhu druhého poločasu event. prodloužení) vybrána náhradnice. V případě 

pochybnosti o vážnosti zranění rozhodne dopingový komisař o způsobu odběru. 

5.4 Okamžitě po skončení utkání předá dopingový komisař písemnou výzvu k dopingové 

kontrole vybraným hráčkám obou družstev. 



 

5.5. Vybrané hráčky jsou povinny dostavit se neprodleně (nejpozději do 60 min.) po skončení 

utkání do místnosti pro kontrolu dopingu  

5.6. Hráčky mají právo si vybrat odběrovou nádobku a 2 lahvičky, do kterých bude uložen 

odebraný vzorek moče. 

6. Sankce: V případě zjištěného dopingu se postupuje dle Směrnice pro kontrolu a postih 

dopingu ADV ČR pro dané období. 

 

 

 


