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REZOLÚCIA SVETOVEJ KONFERENCIE
O DOPINGU V ŠPORTE
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Schválená Svetovou konferenciou o dopingu v športe, Kodaň, Dánsko, 5.marca 2003.
Pripomíname, že doping v športe je rozpore s duchom športu a že boj proti dopingu v športe sa má
zintenzívniť, urýchliť, harmonizovať a zjednotiť.
Poznamenávame, že doping v športe je záležitosťou olympijského hnutia, športových organizácií,
vlád, medzivládnych a nevládnych organizácií, športovcov na celom svete a ich podporného
personálu.
Vzhľadom na to, že dopingové praktiky predstavujú porušenie športovej a lekárskej etiky ako aj
základných princípov olympijského hnutia.
Znepokojení sme hrozbou, ktorú doping predstavuje pre fair-play ako aj pre zdravie všetkých
športovcov a mládeže sveta.
Uznávame nevyhnutnosť trvalého úsilia zameraného na vytvorenie uvedomenia, osvety a prevencie
na odstránenie dopingu v športe.
Poznamenávame, že riešenie problému dopingu si vyžaduje spoločné a komplementárne úsilie
celého športového hnutia, vlád, medzivládnych a nevládnych organizácií.
Oceňujeme doterajšie úsilie rôznych osôb a máme na pamäti Svetovú konferenciu o dopingu v
športe, ktorá sa konala v Lausanne a jej deklaráciu zo 4. februára 1999, vytvorenie Svetovej
antidopingovej organizácie (?WADA?) a pozoruhodnú prácu, ktorú vykonala.
Poznamenávame, že zakladateľský výbor WADA prijal, po rozsiahlych diskusiách na celom svete,
svetový antidopingový kódex (Kódex).
Uznávame, že podpora, prijatie, implementácia a prebiehajúca revízia Kódexu je zásadná a
rozhodujúca pre účinný boj proti dopingu v športe.
Uznávame potrebu podpory a solidarity so všetkými krajinami v ich antidopingovom úsilí.

Svetová konferencia a dopingu v športe, ktorá sa uskutočnila v Kodani, v Dánsku, 3. - 5. marca
2003, (Svetová konferencia), za účasti športovcov, ministrov a ďalších predstaviteľov na vysokej
úrovni,
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1. Svetový antidopingový Kódex

Svetová konferencia prijíma Svetový antidopingový kódex (Kódex) ako základ boja proti dopingu
na celom svete.

2. Olympijské hnutie a ostatné zainteresované strany

Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodné športové federácie, Národné olympijské výbory,
Medzinárodný paraolympijský výbor, národné antidopingové organizácie a významnejší organizátori
podujatí podpisom formálnej deklarácie potvrdia, že Kódex prijímajú všetky ich kompetentné
orgány. Zaväzujú sa implementovať Kódex do zahájenia XXVIII. Olympiády v roku 2004 v Aténach.

3. Vlády

a) Vlády prijali Kodaňskú deklaráciu o antidopingu v športe a podpisom tejto Deklarácie:
- uznávajú úlohu organizácie WADA a budú ju podporovať;
- podporujú Kódex;
-
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- podporujú súčasný proces, vedúci ku konvencii alebo iným záväzkom, medzi iným Kódexu, a ich
implementáciu prostredníctvom vhodných nástrojov do ústavných a administratívnych kontextov
najneskôr do zahájenia XX. Zimných olympijských hier v Turíne v roku 2006.
b) Svetová konferencia nabáda všetky vlády, aby:
- potvrdili svoje záväzky ku Kódexu pred zahájením hier XXVIII. Olympiády v Aténach v roku 2004;
- implementovali obsah Kódexu do zahájenia XX. Zimných olympijských hier v Turíne v roku 2006.

4. Svetová antidopingová organizácia WADA

Olympijské hnutie uznáva úlohu tejto organizácie, podporuje ju a bude naďalej poskytovať
spoločne 50 % schváleného ročného hlavného rozpočtu WADA.

Vlády uznávajú úlohu tejto organizácie, podporujú ju a budú naďalej poskytovať spoločne 50 %
schváleného ročného hlavného rozpočtu WADA podľa vzorca, ktorý bude stanovený.
Svetová konferencia vyslovuje organizácii WADA uznanie za vynikajúce výsledky práce, ktoré
dosiahla od svojho založenia a opätovne jej vyslovuje svoju plnú podporu. Svetová konferencia
povzbudzuje a pozýva všetky zaintresované strany, aby organizáciu WADA intenzívnejšie
podporovali.

5. Harmonizácia a zvýšenie boja proti dopingu v športe

Svetová konferencia vyslovuje uznanie za doterajšiu prácu a úsilie v boji proti dopingu v športe a
poukazuje na naliehavú potrebu zjednotenia v boji proti dopingu vo všetkých športoch, vrátane
profesionálnych líg, na celom svete. Vyzýva všetky zainteresované strany na zvýšenie úsilia a
realizáciu programov pre tento účel.

