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Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu ____

Změna STP ze dne 31. 3. 2009
vydaná v souvislosti s úpravou
antidopingových pravidel
Čl. 1
Poznámka pod čarou v článku 8 Pravidel kuželkářského sportu ze dne 1. 7. 2007 se mění tak, že
nově zní:
1)

vzor tiskopisu pro lékařské prohlídky hráčů je uveden v příloze č. 11 těchto pravidel.

Čl. 2
Článek 38 Pravidel kuželkářského sportu ze dne 1. 7. 2007 se mění tak, že včetně poznámky pod
čarou nově zní:
(1)

Doping je v kuželkářském sportu zakázán.

(2)

Podrobná antidopingová pravidla (zejména definici dopingu, dokazování dopingu, postupy a principy
testování sportovců, analýzy vzorků, nakládání s výsledky, postihy sportovců při pozitivním
dopingovém testu) upravuje „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice“ v
3)
platném znění vydaná Antidopingovým výborem ČR (dále jen „Směrnice“) . Směrnice je závazná pro
všechny členy ČKA a sportovce účastnící se soutěží vypisovaných orgány ČKA.

3)

Směrnice je dostupná mimo jiné na www.antidoping.cz.

Čl. 3
Článek 49 odst. 2 písm. a) Správního a disciplinárního řádu ČKA ze dne 1. 7. 2007 se mění tak, že
nově zní:
a) disciplinární komise ČKA, jde-li o provinění uskutečněná v souvislosti se soutěžemi jejichž
vypisovatelem je VV ČKA, nebo o provinění uskutečněná v souvislosti s reprezentací ČR, nebo o
provinění vůči antidopingovým pravidlům,

Čl. 4
Článek 51 odst. 2 Správního a disciplinárního řádu ČKA ze dne 1. 7. 2007 se mění tak, že nově zní:
(2)

O odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu dle Čl. 49 odst. 2 a 3 rozhoduje výkonný výbor
orgánu ČKA, jehož disciplinární orgán rozhodnutí v 1. instanci vydal, nestanoví-li závazný předpis
ČKA jinak.

Čl. 5
Článek 52 Správního a disciplinárního řádu ČKA ze dne 1. 7. 2007 se mění tak, že včetně nadpisu
nově zní:

Zvláštní řízení ve věcech provinění proti antidopingovým pravidlům
Ve věcech provinění proti antidopingovým pravidlům se použijí ustanovení "Směrnice pro kontrolu a
postih dopingu ve sportu v České republice" v platném znění vydané Antidopingovým výborem ČR
(dále jen "Směrnice").
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Česká kuželkářská asociace ________________________________________________________
Čl. 6

Doplňuje se Příloha 11

Příloha 11
Prohlášení o zdravotní způsobilosti ke hraní kuželek

Prohlášení
o zdravotní způsobilosti ke hraní kuželek

Hráč:

……………………………………………………………

Registrační číslo:

…………………………

Datum narození:

…………………………

Oddíl:

……………………………………………………………

Datum prohlášení:

……………………

Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat zátěž
kuželkářských tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.

Podpis hráče (zákonného zástupce): …………………………………

Čl. 7
Změny předpisů uvedené v Čl. 1 až 6 nabývají platnosti a účinnosti dnem 31. 3. 2009.
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