
ANTIDOPINGOVÉ PRAVIDLÁ – INBA Europe, z.z.p.o. 

Preambula

International  Natural  Bodybuilding  Association  Europe  (ďalej  len  INBA  Europe  so 
sídlom, K lomu 1, 811 04 Bratislava, IČO: 45735409 je záujmové združenie právnických 
osôb, ktoré bolo založené dňa 21. 2. 2011 predovšetkým  za účelom vyvíjania činnosti, 
ktorá  smeruje  k športovým  aktivitám,  zvyšovaniu  fyzickej  zdatnosti  a psychickej 
kondície  jedinca  bez  poškodzovania  zdravia  a zneužívania  zdraviu  škodlivých 
prostriedkov v športe.  To všetko na úrovni kondičnej  (rekreačnej),  tak aj  na úrovni 
výkonnostnej (súťažnej) a v zameraní  naturálnym - prirodzeným spôsobom zvyšujúcim 
kondíciu, hlavne pre oblasť naturálnej kulturistiky a fitnes. 
S ohľadom na zhora  uvedené,  ohľadom na účel  vzniku  a základný  predmet  činnosti 
INBA Europe, sú preto vydávané nasledujúce záväzné antidopingové pravidlá:

I. Úvod

1. Všetky  antidopingové  aktivity  INBA  Europe  prebiehajú  v súlade  s aktuálnymi 
normami  World  Antidoping  Agency  (WADA)  stanovenými  Svetovým 
antidopingovým kódexom (ďalej iba „kódex“).

2. Dopingové  kontroly  a ich  hodnotenia  prebiehajú  v súlade  s platnými  a účinnými 
právnymi predpismi. Na základe písomnej dohody medzi športovcom a INBA Europe 
sa pretekár zaväzuje podstúpiť dopingovú kontrolu nielen medzinárodnou či národnou 
antidopingovou  organizáciou,  ale  tiež  priamou  kontrolou  samotnou  INBA Europe. 
Tieto  kontroly  prebiehajú  pod  vedením  určených  osôb  INBA  Europe  v súlade 
s aktuálnymi  štandardami  WADA  a vzorky  sú  vyhodnocované  v akreditovaných 
laboratóriách.

 
3. Všetky  druhy  porušenia  antidopingových  pravidiel  bude  posudzovať  disciplinárna 

komisia  INBA  Europe  na  základe  výsledkov  dodaných  inštitúciou  –  Institut  für 
Dopinganalytik und Sportbiochemie Dresden in Kreischa, alebo na vlastný podnet.

 
4. „Zoznam zakázaných látok a metód dopingu“ platný v dobe prevedenia dopingovej 

kontroly  (ďalej  v texte  „aktuálny  zoznam  zakázaných  látok"),  stanovuje  zakázané 
látky a metódy v športe a je dostupný na stránkach WADA: www.wada-ama.org.

5. Každý pretekár je povinný žiadať o terapeutickú výnimku či urobiť hlásenie v prípade, 
že  sú  mu  predpisované  lekárom  zakázané  látky,  ktoré  sú  uvedené  na  aktuálnom 
zozname zakázaných látok – to znamená, že pretekár požiada národnú antidopingovú 
autoritu  o terapeutickú  výnimku  výhradne v štáte,  ktorého je  štátnym príslušníkom 
(napríklad  pre  SR  sú  terapeutické  výnimky  udeľované  výhradne  ADA  SR  – 
Antidopingová  agentúra  SR)  a INBA  Europe  nemá  žiadnu  zodpovednosť  za 
podávanie či vybavovanie tzv. terapeutických výnimiek u ADA SR. 

6. Disciplinárna komisia INBA Europe posudzuje okolnosti porušenia antidopingových 
pravidiel a udeľuje nasledujúce sankcie :

a/  diskvalifikácia  pretekára  zo  súťaží  INBA Europe  (súťaže  INBA  Europe  sú  všetky 
súťaže majstrovské, pohárové, prezentačné či veľtrhy a športovo-spoločenské akcie, ktoré 

http://www.wada-ama.org/


INBA  Europe  organizuje,  či  spoluorganizuje  alebo  je  ich  partnerom  na  národnej 
i medzinárodnej úrovni  (ďalej v texte „súťaže INBA Europe“);
b/ vrátenie všetkých cien udelených pretekárovi;
c/ peňažná pokuta až do výšky 600,- Euro;
d/  doživotný zákaz štartu  na súťažiach  INBA Europe bez možnosti  návratu k aktívnej 
súťažnej činnosti v rámci organizácie INBA Europe;

Uvedené sankcie sú odlišné oproti sankciám, ktoré udeľuje WADA.      

II. Postih pri pozitívnom výsledku dopingových kontrol a     porušení dopingových   
pravidiel:

1. Pri súťaži pri prvom previnení:

a) pozitivita dopingovej kontroly na skupinu týchto látok zakázaných pri súťaži tak 
ako  ich menuje  aktuálny  zoznam zakázaných  látok:  S1.,  S2.,  a S4.,  bude  trestaná 
diskvalifikáciou,  navrátením  všetkých  cien,  pokutou  600,-  Euro  a doživotným 
zákazom štartu na súťažiach INBA Europe bez možnosti návratu k aktívnej súťažnej 
činnosti v rámci INBA Europe;
b) pozitivita dopingovej kontroly na skupinu týchto látok zakázaných pri súťaži tak 
ako  ich  menuje  aktuálny  zoznam  zakázaných  látok:  S8.  a S9.,  bude  trestaná 
diskvalifikáciou,  navrátením  všetkých  cien,  pokutou  500,-  Euro  a osemnásť 
mesačným až trojročným zákazom štartu na súťažiach INBA Europe;
c) pozitivita dopingovej kontroly na skupinu ostatných zakázaných látok a metód pri 
súťaži s výnimkou skupín vymenovaných v bode a) a b) a látok zo skupiny S0., tak 
ako ich menuje aktuálny zoznam zakázaných látok,  bude trestaný diskvalifikáciou, 
navrátením  všetkých  cien,  pokutou  600,-  Euro  a trojročným  zákazom  štartu  na 
pretekoch INBA Europe;
d) alkohol P1. v prípade, že pretekár bude javiť známky opitosti a jeho vystupovanie 
nebude v súlade s dobrými mravmi a malo by poškodiť dobré meno  INBA Europe 
bude  po  väčšinovej  zhode  všetkých  rozhodcov  a lekára  súťaže,  zo  súťaže 
diskvalifikovaný v priebehu preteku;
e)  odmietnutie  alebo  nedostavenie  sa  k dopingovej  kontrole  je  považované  za 
porušenie  antidopingových  pravidiel.  Pretekár  bude  potrestaný  diskvalifikáciou, 
navrátením  všetkých  cien,  pokutou  600,-  Euro  a doživotným  zákazom  štartu  na 
pretekoch INBA Europe;
f)  skupina  látok  zakázaných  v určitých  športoch:  P2.  betablokátory  nie  je  v INBA 
Europe hodnotená;
g)  ostatné  porušenia  antidopingových  pravidiel  budú  posudzované  individuálne 
a trestané  budú  diskvalifikáciou,  navrátením  všetkých  cien,  pokutou  600,-  Euro 
a zákazom štartu na súťažiach INBA Europe v rozsahu od osemnásťmesačného až po 
doživotný zákaz štartu na súťažiach INBA Europe, bez možnosti k návratu k aktívnej 
pretekárskej činnosti v rámci organizácie INBA Europe;

2. Mimo súťaži pri prvom previnení:

a) pozitivita dopingovej kontroly na skupinu týchto látok zakázaných pri súťaži tak 
ako  ich menuje  aktuálny  zoznam zakázaných  látok:  S1.,  S2.,  a S4.,  bude  trestaná 
diskvalifikáciou,  navrátením  všetkých  cien,  pokutou  600,-  Euro  a doživotným 



zákazom štartu na pretekoch INBA Europe bez možnosti k návratu aktívnej súťažnej 
činnosti v rámci INBA Europe; 
b) pozitivita dopingovej kontroly na skupinu ostatných stále zakázaných látok a metód 
s výnimkou  skupín  vymenovaných  v bode  a)  a látok  zo  skupiny  S0.,  tak  ako  ich 
menuje  aktuálny  zoznam  zakázaných  látok  bude  potrestaná  pokutou  600,-  Euro 
a trojročným zákazom štartu na pretekoch INBA Europe;
c)  odmietnutie  alebo  nedostavenie  sa  k dopingovej  kontrole  je  považované  za 
porušenie  antidopingových  pravidiel.  Pretekár  bude  potrestaný  diskvalifikáciou, 
pokutou 600,- Euro a doživotným zákazom štartu na pretekoch INBA Europe;
d) Skupina látok: P2. a S8. nie je v INBA Europe hodnotená;
e) pozitivita dopingovej kontroly na S0., a tzv. „neschválené látky“ bude posudzovaná 
individuálne a trestaná bude pokutou 600,- Euro a to v rozsahu osemnásťmesačného 
zákazu štartu na pretekoch INBA Europe až doživotnému zákazu štartu na pretekoch 
INBA  Europe  bez  možnosti  návratu  aktívnej  pretekárskej  činnosti  v rámci  INBA 
Europe;
f)  ostatné  porušenie  antidopingových  pravidiel,  bude  posudzované  individuálne 
a trestané pokutou 600,- Euro, zákazom štartu na pretekoch INBA Europe v rozsahu 
od osemnásťmesačného až po doživotný zákaz štartu na pretekoch INBA Europe, bez 
možnosti návratu k aktívnej pretekárskej činnosti v rámci organizácie INBA Europe; 

III. Opakované porušenie antidopingových pravidiel

Opakované  porušenie  antidopingových  pravidiel  vždy  hodnotí  disciplinárna  komisia  a 
vychádza zo závažnosti prehrešku a je postihovaná diskvalifikáciou, navrátením cien, pokutou 
600,- Euro, doživotným zákazom štartu na súťažiach INBA Europe a ukončením členstva 
tohto súťažiaceho v združení INBA Europe.

1. Disciplinárne orgány a konanie
2. Disciplinárymi orgánmi INBA Europe sú :

a/   disciplinárna komisia INBA Europe
b/   v prípade odvolania Valné zhromaždenie INBA Europe

ad a/ Disciplinárna komisia :
Je disciplinárnym orgánom INBA Europe 1. stupňa, je trojčlenná, menovaná ad hoc správnou 
radou  INBA  Europe.  Rieši  predovšetkým  priestupky  proti  stanovám  a  porušenie 
antidopingových pravidiel, ako aj zákonné predpisy združenia INBA Europe.

ad b/ Valné zhromaždenie :
Je najvyšším a konečným disciplinárnym i odvolacím orgánom INBA Europe 2. stupňa. Pri 
odvolaní  preveruje rozhodnutie  disciplinárneho orgánu 1. stupňa a potvrdzuje,  alebo mení 
jeho rozhodnutie.

3. Postup v disciplinárnom konaní

Disciplinárna komisia zaháji konanie, ak posúdi že sú k tomu oprávnené dôvody.
Predmetom k zahájeniu konania je z pravidla :
a/ správa rozhodcu resp. rozhodcov;
b/ správa delegáta vyslaného valným zhromaždením alebo správnou radou INBA Europe
    a prezidentom, alebo viceprezidentom; 



c/ správa člena správnej rady INBA Europe, alebo vedúceho pri zahraničných výjazdoch;
d/ pozitívny výsledok dopingovej skúšky, či iné porušenie antidopingových pravidiel;
e/ vlastné zistenie disciplinárnej komisie;
f/ oznámenie ďalších osôb orgánov;

O  podnetoch  na  zahájenie  disciplinárneho  konania  rozhoduje  disciplinárna  komisia 
bezodkladne s ohľadom na náležité objasnenie prípadu. Disciplinárne konanie nie je možné 
zahájiť  ak  od  previnenia  či  priestupku  uplynie  doba  dlhšia  ako  tri  roky.  K  riadnemu 
objasneniu okolností previnenia je disciplinárna komisia oprávnená prizvať k jednaniu ďalšie 
osoby, ktoré môžu podať dôležité informácie a súvislosti, vyžiadať si písomné dokumenty 
a správy, či iné dôkazné materiály.  Rozhodnutie disciplinárnej komisie musí obsahovať:

a/ presne vymedzený druh testu a úplne presný časový údaj o jeho trvaní;
b/ charakteristiku previnenia, za ktorú bol trest uložený;
c/ poučenie o možnosti odvolania;

Účinnosť  disciplinárnych  trestov  začína  vynesením  rozhodnutia  disciplinárnej  komisie  o 
uložení  trestu.  Disciplinárna  komisia  dá  na  vedomie  a  informuje  o  svojom  rozhodnutí 
písomne: 

a/  obvinených 
b/  valné zhromaždenie INBA Europe,  prezidenta a viceprezidenta INBA Europe
c/  prezidenta INBA World 
d/  WADA

Odvolanie :  

Proti  rozhodnutiu  disciplinárnej  komisie  môže  obvinený  podať  odvolanie  do  15  dní  od 
obdržania  rozhodnutia.  Za  obvineného  nemôže  podať  odvolanie  nikto  iný.  Odvolanie  sa 
zasiela Valnému zhromaždeniu INBA Europe na adresu sídla INBA Europe. Odvolací orgán, 
teda  Valné  zhromaždenie,  prerokuje  odvolanie  na  najbližšom  plánovanom  zasadnutí. 
Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak je podaný oneskorene, alebo osobou, ktorá nie je k 
jeho podaniu oprávnená. Odvolací orgán potvrdí rozhodnutie nižšieho disciplinárneho orgánu, 
ak  príde k záveru , že jeho rozhodnutie bolo odôvodnené a správne. Odvolací orgán zruší 
rozhodnutie  nižšieho  disciplinárneho  orgánu,  ak  príde  k  záveru,  že  nešlo  o  disciplinárne 
obvinenie. Odvolací orgán zmení rozhodnutie, ak príde k záveru, že mal byť stanovený iný 
druh  trestu.  Rozhodnutie  Valného  zhromaždenia  INBA  Europe  v  odvolacom  konaní  je 
konečné a nie je možné sa proti nemu ďalej odvolávať. 



IV. Záverečné ustanovenia

Tieto antidopingové pravidlá  boli  schválené valným zhromaždením INBA Europe na jeho 
zasadnutí dňa 29. 9. 2013 a sú záväzným právnym dokumentom ako pre členov INBA Europe 
tak pre všetkých súťažiacich (športovcov), ktorí sa zúčastňujú športovo-spoločenských akcií 
organizovaných INBA Europe. 
Tieto antidopingové pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným 
zhromaždením INBA Europe, dňa 29.9.2013.

Tieto  antidopingové  pravidlá  sú  zverejnené  na  webových  stránkach  INBA  Europe  – 
www.inbaeurope.eu a to v slovenskej a anglickej verzii. 

International Natural Bodybuilding Association Europe
Mgr. Pavol Ferenc, PhD., v.r. 
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