
Svaz kulturistiky a fitness České republiky www.skfcr.cz

 

• sekretariát: 
• kontaktní místo: 
 

Zámecký okruh 8, 746 01  OPAVA; tel.: 724 733 642, e-mail: sekretariat@skfcr.cz 
Svahová 1537/2, 101 00  PRAHA 10, tel.: 244 401 041, e-mail: praha@skfcr.cz 

 
 

Zpráva předsedy Disciplinární komise Martina Loudy 
pro Valnou hromadu Svazu kulturistiky a fitness ČR 

26. března 2011, Jihlava 

 

Vážené dámy, vážení pánové 

 

dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Disciplinární komise SKFČR v roce 2010. 

 

V roce 2010 byla na VH zvolena Disciplinární komise ve složení Martin Louda (předseda DK), členové 

Jaroslav Mlček a Miroslav Tichý, za Výkonný výbor SKFČR byl dosazen František Porteš. První 

měsíce práce jsem věnoval seznámení se s agendou a řešení všech nedořešených případů z období 

činnosti předcházející Disciplinární komise. 

 

V první polovině roku 2010 byl IFBB řešen 1 sportovec: 

- Kyzorchian Arsen – jmenovaný měl pozitivní test na ME 2010. Trest udělený IFBB – 

zastavená činnost na dobu 2 let. 

 

Zde bych chtěl poznamenat, že se jednalo o jedinný případ pozitivního závodníka ze všech 

testovaných závodníků ať už na domácích či mezinárodních soutěžích. 

 

Další případy řešila komise až ve druhé polovině roku 2010. Jednalo se o 3 sportovce: 

- František Huf - jmenovaný se dopustil porušení antidopingových pravidel tím, že vystoupil v 

exhibičním vystoupení v rámci pořádání soutěže GP Fitness Vyškov 2010, čímž porušil zákaz 

účasti během Zákazu činnosti. Trest – zastavená činnost na dobu 2 let. 

- Josef Furin – jmenovaný dne 23.10. 2010 na soutěži GP PEPA Opava odmítl dopingovou 

kontrolu, čímž porušil antidopingová pravidla. Trest – zastavená činnost na dobu 2 let. 

- Zbyněk Ceradský – jmenovaný dne 23. 10. 2010 na soutěži GP PEPA Opava odmítl 

dopingovou kontrolu, čímž porušil antidopingová pravidla. Trest – zastavená činnost na dobu 

2 let. 

 

Jsem rád, že tímto výčet případů za rok 2010 končí. Nakonec bych chtěl vyjádřit naději, že v roce 

2011 nebude mít disciplinární komise více práce než v roce 2010, v nejlepším případě žádnou. 

 

Děkuji Vám za pozornost. 

 

Martin Louda 
předseda Disciplinární komise SKFČR 


