
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA,
 ZÁVAZKY  ZÁVODNÍKA

A. Tímto  já  (  příjmení  a  jméno  )   ...................................................................................  č.  OP  /
pasu  ................................………………….  čestně  prohlašuji  a  svým  podpisem  stvrzuji,  že  na
soutěž ,, Junior & Novice Natural Cup  2018 “, konanou dne 19. 5. 2018 (dále jen „soutěž), jsem
se  připravoval(a)  jen  naturálními-povolenými  prostředky  a  dávám  své  čestné  slovo,  že
jsem neužil(a) žádné nepovolené dopingové prostředky. 

B. V této souvislosti souhlasím s možností testování přítomnosti nepovolených dopingových prostředků
u mé osoby a na vyzvání komisařů ADV ČR se zavazuji neprodleně poskytnout  biologický materiál
ze svého lidského organismu, konkrétně moji moč (dále jen „biologický materiál“) právě za účelem
testování  přítomnosti  nepovolených dopingových prostředků   v  mém lidském organismu;  jsem
srozuměn  a  souhlasím  s  tím,  že  biologický  materiál  bude  podroben  rozborům  a  zkoumáním  u
laboratoře pověřené Antidopingovým výborem ČR. přičemž se zavazuji písemné výsledky (nálezy),
týkající se rozboru mého biologického materiálu,  v plném rozsahu akceptovat  (dále jen „dopingová
kontrola“).

C. Beru na vědomí a jsem srozuměn s tím, že  můj pozitivní výsledek při dopingové kontrole může být
předmětem dalšího šetření orgánů činných v trestním řízení.  Zároveň beru na vědomí, že v případě
pozitivního  výsledku  při  dopingové  kontrole  mi  mohou  být  uloženy  sankce  uvedené  v
Antidopingových  pravidlech  České  společnosti  pro  naturální  sport  z.s. -  ČSNS  z.s.  (dále  jen
„Antidopingová pravidla“).  

D. Prohlašuji,  že  jsem  se  před  podpisem  tohoto  mého  prohlášení  v  plném  rozsahu  seznámil  s
následujícím dokumentem a jeho obsah je mi tedy zcela znám, přičemž jako závodník se zavazuji
dodržet veškeré závazky v tomto dokumentu stanovené – jedná se o tento dokument: 

 Antidopingová  pravidla  ČSNS  z.s.  (zveřejněno  na  internetových  stránkách  ČSNS  z.s. –
www.natural-sport.cz      v české verzi). 

E. Prohlašuji  dále,  že  výše uvedený dokument  mi byl  ze  strany ČSNS z.s.  předložen k přečtení  v
papírové podobě v den soutěže, ještě před podpisem tohoto prohlášení.

F. Veškeré výše uvedené prohlášení  a závazky činím s vědomím, že účelem České společnosti  pro
naturální sport z.s. (ČSNS z.s.),  se sídlem Svahová 22a, 360 01, Karlovy Vary, IČO: 26985942,
jakožto zapsaného spolku,  je zejména „čistý sport bez dopingu“ a vyvíjení činnosti, která směřuje
proti  zneužívání  zdraví  škodlivých  prostředků  ve  sportu  a  která  podporuje  naturálně-přirozené
zvyšování fyzické zdatnosti a psychické kondice jedince bez poškozování zdraví a to jak na úrovni
kondiční  (rekreační),  tak  na  úrovni  výkonnostní  (soutěžní),  vše  zejména  pro  oblast  naturální
kulturistiky.  I s ohledem na účel ČSNS z.s. proto považuji sankce, které mi mohou být ČSNS z.s.
uloženy podle Antidopingových pravidel za zcela přiměřené. 

Místo:  Karlovy Vary

Dne:    19. 5. 2018                                                                             ……………………………….

                                                                                      podpis čestně prohlašujícího

http://www.natural-sport.cz/

