
 

 

 

OZNÁMENÍ O OBNOVENÍ ZÁVODNÍ ČINNOSTI 

 

Důležité upozornění: 

Prosíme, vyplňte údaje v části „Osobní informace sportovce” hůlkovým 

písmem a zašlete na výše uvedenou adresu ADV ČR. Datum obnovení Vaší 

činnosti bude datum, kdy tento formulář s kompletně vyplněnou částí „Osobní 

informace sportovce” obdrží ADV ČR. ADV ČR Vám následně zašle na Vámi 

uvedenou adresu písemné potvrzení o přijetí Vašeho oznámení. Pokud 

neobdržíte písemné potvrzení o přijetí Vašeho oznámení do 7 dnů, kontaktujte 

ADV ČR. Pokud jste členy více sportovních svazů a hodláte závodní činnost 

obnovit v každém z nich, jste povinni vyplnit toto oznámení pro každý svaz 

zvlášť. 
 

OSOBNÍ INFORMACE SPORTOVCE  

 

Jméno :  Příjmení:  

Datum 

narození: 

 
Telefon: 

 

Adresa:  

PSČ:  Město:  

Sport(y):    

 

Tímto potvrzuji, že jsem se rozhodl obnovit závodní činnost a tedy beru na 

vědomí, že budu zařazen do registru pro mimosoutěžní testování. 

Jsem si také vědom a jsem srozuměn s pravidly, týkajícími se ukončení závodní 

činnosti a návratu k závodní činnosti, uvedenými v Článku 5.7 Směrnice pro 

kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice(viz níže).  

 

 

 

Podpis  Místo a datum 

(dd/mm/rr) 
 



 

 

5.8  Ukončení závodní činnosti a návrat k závodní činnosti 

5.8.1 Sportovec zařazený do Registru pro Testování ADV ČR musí plnit požadavek zasílání informací o 

místech pobytu podle přílohy I. Mezinárodního standardu pro testování a vyšetřování, pokud a dokud (a) 

nedodá ADV ČR písemnou zprávu, že ukončil závodní činnost, nebo (b) ADV ČR mu nedodá písemnou 

zprávu, že již nesplňuje kritéria pro zařazení do Registru pro Testování ADV ČR.  

 

5.8.2 Sportovec zařazený do Registru pro Testování ADV ČR, který dodal ADV ČR písemnou zprávu, že 

ukončil závodní činnost, nebude moci soutěžit na Mezinárodních ani na Národních Akcích, dokud 6 

měsíců předem neoznámí ADV ČR, že se chce vrátit k aktivní účasti ve sportu, aby tak mohl být dostupný 

k Testování po dobu šesti měsíců před návratem k Soutěži, včetně (pokud bude požadováno) splnění 

požadavku zasílání informací o místech pobytu podle přílohy I. Mezinárodního standardu pro testování a 

vyšetřování. WADA po poradě s příslušnou Mezinárodní federací a ADV ČR může udělit výjimku z pravidla 

šestiměsíčního písemného oznámení, pokud by přísné uplatňování tohoto pravidla bylo vůči Sportovci 

zjevně nespravedlivé. 22 Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle článku 13. Jakékoliv soutěžní 

Výsledky dosažené porušením článku 5.8.2 budou Anulovány.  

 

5.8.3 Jestliže Sportovec v průběhu doby Zákazu činnosti ukončí závodní činnost, nebude moci soutěžit na 

Mezinárodních ani na Národních Akcích, dokud to 6 měsíců předem (nebo v době, jejíž délka se rovná 

době, která zbývala do konce Zákazu činnosti v okamžiku, kdy Sportovec zanechal činnosti, pokud byla 

tato doba delší než 6 měsíců) písemně neoznámí své Mezinárodní federaci a ADV ČR, že se chce vrátit k 

aktivní účasti ve sportu, aby tak mohl být dostupný k Testování po tuto dobu, včetně (pokud bude 

požadováno) splnění požadavku zasílání informací o místech pobytu podle přílohy I. Mezinárodního 

standardu pro testování a vyšetřování. 

____________________________________________________________________________________________________ 

VYPLŇUJE ADV ČR: 

 

Datum přijetí oznámení: _____________Podpis člena ADV: ___________________ 

 

 Datum obnovení závodní činnosti sportovce 
 


