Zodpovednosti asistenta dopingového komisára
Pravidlá správania
Každý asistent (sprievodca) musí spĺňať nasledovné podmienky:
− je plnoletý
− je schopný efektívne komunikovať v slovenskom jazyku, a ak je to potrebné, v jazyku
testovaných športovcov a/alebo v anglickom jazyku
− nie ja zaangažovaný do spravovania športu, pre ktorý sa vykonáva testovanie
− nie je v príbuzenskom vzťahu, alebo zaangažovaný do osobných záležitostí ktoréhokoľvek
športovca, ktorý by mohol poskytnúť vzorku v danej antidopingovej kontrole
− je schopný pešo prekonať väčšie vzdialenosti
Každý asistent (sprievodca) musí mať nasledovné charakteristiky:
− je schopný plniť inštrukcie
− je schopný pracovať v náročných podmienkach
− je schopný rýchlo a efektívne riešiť problémy
− je schopný preukazovať rešpekt a profesionálne vystupovať
− je schopný neprezradiť dôverné informácie
− je schopný sa citlivo správať k emóciám športovca
− je schopný dodržať časové požiadavky požadovaných úloh a povinností
Odovzdanie výzvy športovcovi
• Asistentovi je poskytnutý formulár dopingovej kontroly s určením kritérií výberu športovca
• Informácie týkajúce sa výberu športovca, konkrétnej súťaže/disciplíny alebo umiestnenia musí
ostať utajená do doby, kým zodpovedná osoba na podujatí (pri súťažnom testovaní) nebude
požiadaná o asistenciu pri identifikácii športovca a/alebo jeho konečného umiestnenia.
• V pridelenom čase, ktorý určí komisár, asistent pristúpi k športovcovi a oznámi mu jeho vybratie
na dopingovú kontrolu a názov organizácie, ktorá je zodpovedná za odber.
Poznámka: Ak sa má vykonať testovanie športovca, o ktorom je predpoklad, že nie je plnoletý
alebo má postihnutie, malo by byť zvážené stanovisko o informovaní tretej strany, ak je to
možné.
• Asistent je zodpovedný za informovanie športovca o nasledovnom:
1. musí sa dostaviť na stanicu dopingovej kontroly bezodkladne po informovaní
2. môže mať so sebou jednu sprievodnú osobu a, ak je to potrebné, tlmočníka
3. bude sprevádzaný asistentom až do ukončenia procesu odberu vzorky
4. je povinný priniesť fotografickú identifikáciu na stanicu DK
5. možných následkoch nespolupráce a/alebo odmietnutia
• Asistent napíše svoje meno do určenej kolónky formulára dopingovej kontroly a podpíše sa
• Asistent a/alebo komisár potvrdí športovcovu totožnosť. Asistent požiada športovca, aby si
prečítal a podpísal formulár v sekcii o oznámení, a tým potvrdil svoje určenie na dopingovú
kontrolu a porozumenie svojim právam a povinnostiam, ako sú uvedené v relevantnej
dokumentácii antidopingovej organizácie (napr. Formulár dopingovej kontroly).
• Asistent bude hlásiť komisárovi alebo svojmu nadriadenému akékoľvek nezvyklé alebo
podozrivé správanie športovca, tak skoro ako je to možné.
• Asistent bude okamžite hlásiť komisárovi akékoľvek odmietnutie alebo nespoluprácu športovca
pri požiadaní o dopingovú kontrolu.

Dohľad nad športovcom po odovzdaní výzvy
• Asistent musí ostať so športovcom až do jeho/jej príchodu na stanicu dopingovej kontroly
a ukončenia procedúr dopingovej kontroly, ak ďalší asistent alebo komisár neprevezme
zodpovednosť nad športovcom. Asistent musí byť v takej blízkosti športovca ako je to možné
a musí mať neustály zrakový kontakt so športovcom až do jeho príchodu na stanicu dopingovej
kontroly.
• Asistent má zabezpečiť, aby sa športovec dostavil na stanicu dopingovej kontroly bezodkladne
po oznámení. Ak športovec požaduje odklad v dostavení sa na stanicu, asistent/komisár mu
môže tento odklad povoliť. Ak však športovec nemôže byť neustále pod dohľadom,
asistent/komisár môže túto žiadosť o odklad zamietnuť.
• Asistent môže športovcovi povoliť: účasť na medailovom ceremoniáli, prehlásenie pre médiá,
účasť na ďalšom preteku, zaistenie potrebnej lekárskej starostlivosti, vyhľadanie sprievodnej
osoby a/alebo tlmočníka, získanie fotografickej identifikácie a akékoľvek iné výnimočné
okolnosti, na ktoré by mal byť braný ohľad.
• Asistent by mal zabezpečiť, aby športovec neopustil miesto súťaže a nevymočil sa pred
procesom dopingovej kontroly.
• Ak to situácia dovoľuje, asistent môže športovca priviesť k miestu, kde sú pripravené jednotlivo
balené nápoje. Asistent nemôže vybrať nápoj pre športovca ani mu športovcom vybratý nápoj
podržať alebo podať.
• Ak asistent spozoruje akékoľvek podozrivé alebo nezvyčajné správanie športovca, musí to hlásiť
komisárovi alebo svojmu nadriadenému, tak skoro ako je to možné.

Sledovanie odovzdávania vzorky
• Asistent so zodpovednosťou pozorovania športovcov pri odovzdávaní vzorky moču musí byť
rovnakého pohlavia ako športovec a musí túto svedeckú činnosť uskutočňovať dospelo
a zodpovedne.
• Počas procedúry zbierania vzorky môže byť na toalete prítomný iba stanovený asistent
a športovec, okrem prípadov, že komisár určí inak.
• Ak je športovec neplnoletý alebo má postihnutie, asistent bude informovaný komisárom o tom,
či nebudú použité špeciálne postupy pri procedúre odberu vzorky.
• Asistent požiada športovca, aby umožnil nezakrytý výhľad na stred svojho tela, ruky a predlaktia
na zabezpečenie nerušeného výhľadu odovzdávania vzorky. Toto zahŕňa vyhrnutie trička do
stredu tela, vyhrnutie rukávov k lakťom a stiahnutie nohavíc do stredu stehna.
• Asistent poučí športovca o technike aby bol zaistený priamy nerušený výhľad na moč od
športovca do odberovej nádoby.
• Asistent požiada športovca, aby si pred odovzdaním vzorky umyl ruky.
• Po ukončení pozorovania odovzdania vzorky a na požiadanie komisára asistent napíše svoje
meno a podpíše sa do príslušných políčok vo Formulári dopingovej kontroly, čím potvrdzuje, že
počas odovzdávania vzorky mal priamy a nerušený výhľad na moč.
• Asistent nahlási komisárovi akékoľvek podozrivé alebo nezvyčajné správanie zo strany
športovca.

-2-

Prehlásenie:
Ja, ako asistent dopingového komisára autorizovaný Antidopingovou agentúrou Slovenskej
republiky (ďalej len SADA) som si vedomý a budem vykonávať moje určené úlohy v zmysle
povinností vymenovaných v tomto dokumente. Preto súhlasím s nasledovnými podmienkami:
• Dostavím sa načas na určené miesto.
• Dodržím najvyššie štandardy osobného konania vo všetkých určených úlohách asistenta
dopingového komisára.
• Neprijmem žiadne dary od športovca alebo jeho zástupcu.
• Nebudem vyžadovať fotografie alebo autogramy od žiadneho športovca alebo inej osoby
počas času, keď vykonávam úlohy pre SADA alebo mám na sebe označenie agentúry.
• Budem sa snažiť spolupracovať a budem zdvorilý k ostatným počas výkonu mojich
povinností.
• Budem sa správať profesionálne počas výkonu mojich aktivít ako sprievodcu.
Tabak, alkohol a stávkovanie
SADA propaguje a podporuje zdravé športové prostredie bez dopingu. Preto užívanie tabaku
a tabakových výrobkov na športovisku alebo v blízkosti športovcov počas vykonávanie práce
asistenta nie je povolené.
Asistenti nesmú užívať alkoholické nápoje pred ani počas vykonávania svojich povinností. Asistenti
sa nesmú zúčastniť antidopingových aktivít pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
Pitie alkoholu v oblečení/označení od agentúry je zakázané.
Asistenti nemajú povolené uzatvárať stávky na žiadnom z podujatí, na ktoré boli poverení
vykonávať testovacie aktivity v mene SADA.
Prečítal som si a porozumel som Zodpovednostiam asistenta. Prehlasujem, že počas mojej činnosti pre
SADA budem dodržiavať podmienky uvedené vyššie v tomto dokumente.
MENO ASISTENTA:

TELEFÓN:

BYDLISKO:
DÁTUM NARODENIA:

POHLAVIE:

MIESTO A DÁTUM:

PODPIS:

Vyplní komisár:
Overil som si, že sprievodca (asistent) menovaný v tomto formulári je plnoletý. Tento sprievodca bol
riadne zaškolený a poverený asistovať pri procese dopingovej kontroly v súlade s pravidlami SADA na
tomto podujatí:
PODUJATIE:
MENO KOMISÁRA:
MIESTO A DÁTUM:

PODPIS:
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