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¾ Jednání Monitorovací skupiny Antidopingové úmluvy Rady Evropy
ve Strasbourgu
Ve dnech 10. – 11. května 2006 se konalo 23. pravidelné jednání Monitorovací
skupiny RE, kterého se zúčastnil za ADV ČR Dr. Jan Přerovský.
Nejdůležitější body jednání:
• Jednání o Antidopingové úmluvě Rady Evropy a Mezinárodní úmluvě proti
dopingu ve sportu UNESCO.
• Světový antidopingový kodex
Světová antidopingová agentura (WADA) připravuje revizi Světového
antidopingového kodexu. Připomínky budou zpracovány ve 3 kolech
a konečné znění bude schvalováno na Mezinárodní konferenci o dopingu
ve sportu, která se bude konat v Madridu na podzim 2007.
• Projednání zpráv jednotlivých zemí v rámci projektu „Dodržování závazků“
ADV ČR předložil „Následnou zprávu“ o dodržování závazků po návštěvě
hodnotící skupiny, která se konala v červnu 2002.
• Volby – předsedou byl opět zvolen Prof. Müller (GER).

¾ Vybavení laboratoře dopingové kontroly
•

Byla dokončena instalace nových přístrojů pro zkvalitnění a zrychlení analýz
vzorků z dopingové kontroly plynového chromatografu GC/MS a kapalinového
chromatografu LC/MS/MS. Pořízení obou přístrojů z prostředků MŠMT v ceně
přes 9 mil.Kč umožní laboratoři plnit přísné normy pro udržení okreditace
WADA a poskytovat tak služby nejen ADV ČR, ale i sportovním svazům při
pořádání mezinárodních soutěží.

PREVENCE A VÝCHOVA
¾ Sympozium o výchově
Dr. J. Nekola a Dr. J. Přerovský se zúčastnili mezinárodního sypozia o výchově,
které se konalo v Athénách 25. – 28. května. Pořadatelem byla Světová
antidopingová agentura, Monitorovací skupina Rady Evropy a řecký
antidopingový výbor.
Hlavním účelem byla výměna zkušeností o předávání informací a výchovných
programech v jednotlivých zemích. Za ADV ČR prezentoval výchovný program
a výchovné materiály požívané v ČR Dr. Přerovský.
Prezentace jednotlivých zemí jsou zveřejněny na adrese: www.wada-ama.org
pod Programs/Education/Symposia

¾ Informační plakát
ADV ČR vydal plakát Škodlivost a vedlejší účinky užívání anabolických steroidů
ve zmenšené verzi velikosti A4 pro potřeby přednášek a výuky.

¾ Přednášky s dopingovou tématikou
•
•

Na sportovním gymnáziu Nad Štolou se uskutečnila přednáška
pro studenty s dopingovou tématikou.
ADV ČR se zúčastnil semináře České endokrinologické společnosti
v Hradci Králové. Za ADV ČR přednášel dr.Chlumký.
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