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Program boje proti dopingu ve sportu je celosvětovou záležitostí a je uskutečňován ve vzájemné spolupráci
Mezinárodního olympijského výboru a všech světových sportovních federací s národními olympijskými
výbory a národními federacemi a organizacemi, zabezpečujícími sportovní život v jednotlivých zemích. Ve
snaze přispět k očistě sportu od používání nedovolených dopingových prostředků, obrací se Antidopingový
výbor České republiky ke všem institucím, organizacím a jednotlivcům, kteří se podílejí na přípravě
sportovců, s tímto p r o h l á š e n í m :
Ve snaze dosáhnout co nejlepšího sportovního výkonu či umístění, se rozmohlo používání určitých prostředků, které
urychlují a zvyšují výkonnost v rozporu s morálními a etickými principy sportovního tréninku a sportovního zápolení.
Používání prostředků ke zvyšování výkonnosti na bázi zakázaných léčebných přípravků a metod je kvalifikováno jako
doping a obdobně jako užívání drogy je zneuctěním hodnot sportu a jako takové musí být důrazně odsuzováno.
Boj proti dopingu se dotýká celého sportovního hnutí, všech jeho výkonnostních i věkových skupin a také dalších
tělovýchovných aktivit nesoutěžního charakteru.
Vedle morálního dopadu působí dopingové prostředky nepříznivě i na zdraví sportovce. Zatímco u nemocného člověka
jsou terapeuticky používané léky prostředkem k jeho uzdravení, je zneužívání léčiv u sportovců zdraví škodlivé.
Odpovědnost za vyloučení dopingu ve sportu nesou účastníci sportovního dění, to jest sportovci, trenéři, zdravotníci a
další tělovýchovní pracovníci. Přímou odpovědnost za to, že nepožije zakázané dopingové postředky nebo metody, nese
především sportovec sám. Trenér nebo funkcionář dbá o účinnou prevenci proti dopingu zejména správnou výchovou.
Lékař je odpovědný za dodržování etických norem při užití léčebných metod a léků.
Základním prostředkem boje proti dopingu ve sportu je účinná prevence vycházející z dostatečně silného vědomí morální
zhouby a škodlivosti dopingu na zdraví sportovců.
Důležitým předpokladem odstraňování dopingu ze sportu se musí stát kvalitní trénink, založený na uplatňování
nejnovějších poznatků optimálně využívaných v tréninkové praxi.
Nezastupitelnou roli v celém antidopingovém programu sehrává kontrola zneužívání dopingových prostředků a metod,
která musí být objektivní, důsledná a systematická.
Dopingová kontrola se řídí směrnicemi uplatňovanými v souladu s ustanoveními MOV a mezinárodních sportovních
federací, včetně postihu viníků při prokázaném požití dopingu.
Seznam zakázaných dopingových prostředků a metod vydává MOV a je nedílnou součástí směrnic pro kontrolu a postih
dopingu ve sportu.
Při respektování skutečností uvedených v České chartě proti dopingu, zejména toho, že doping je v rozporu
se sportovní etikou, že tělesné a duševní zdraví sportovců je nutné chránit, že je nutné střežit hodnoty fair
play a práva všech, kteří se sportovních soutěží zúčastňují, že doping ve sportu je součástí problému užívání
drog, jej zásadně odsuzujeme a svým podpisem české charty proti dopingu se zavazujeme, že:
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proti dopingu ve sportu budeme ve vzájemné spolupráci všemi prostředky bojovat s cílem úplného vymýcení,
- v oblasti výchovy se zaměříme nejen na sportovce, , ale na všechny, kteří se na sportovní činnosti podílejí,
v soutěžních pravidlech a řádechsportovních svazů bude zakotvena povinnost sportovců podrobit se dopingové kontrole, budouli k ní vyzváni,
všechny zjištěné případy dopingu budou náležitě vyšetřeny a viníci podle platných předpisů potrestáni,
budeme spolupracovat s mezinárodními federacemi a orgány dopingové kontroly při odhalování dopingových praktik kdekoli na
světě,
budeme se řídit rozhodnutími Antidopingového výboru České republiky jako nezávislého orgánu pověřeného plnit úkoly v boji
proti dopingu na území České republiky,
budeme se řídit ustanoveními Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu

