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Załącznik 1. 
 

POLSKI ZWI ĄZEK HODOWCÓW GOŁ ĘBI POCZTOWYCH 
 

Regulamin przeprowadzania kontroli antydopingowych gołębi 
 

§ 1 
Pobieranie prób w ramach kontroli antydopingowej jest prowadzone przez dwóch 

certyfikowanych inspektorów Głównej Komisji Antydopingowej (GKA) Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych (PZHGP). 

Inspektorzy nie mogą sami uczestniczyć w kontrolowanym przez siebie locie gołębi. 
Kontrolowany członek PZHGP ma prawo sprawdzenia tożsamości kontrolerów i ważności 
prawa do prowadzenia przez nich kontroli antydopingowej. 

Inspektorzy są zobowiązani do poufności. 
§ 2 

Pobieranie prób do kontroli antydopingowej jest prowadzone wyłącznie przez 
certyfikowanych inspektorów. Certyfikacja inspektorów następuje na podstawie uchwały 
Prezydium ZG Polskiego Związku Gołębi Pocztowych podjętej  na wniosek GKA. 

Zasady powoływania inspektorów i warunki jakie muszą oni spełniać są publikowane 
w Hodowcy Gołębi Pocztowych i na stronie internetowej ZG PZHGP w zakładce - Kontrola 
antydopingowa/Rejestr certyfikowanych inspektów kontroli antydopingowej. 

§ 3 
Tylko inspektorzy mają prawo określić, ile i które gołębie poszczególnych członków 

PZHGP są poddane kontroli antydopingowej. Obowiązkiem inspektorów jest precyzyjna 
identyfikacja gołębi na podstawie numerów obrączek rodowych.  

Testy antydopingowe nie mogą być prowadzone u gołębi, które są w trakcie leczenia 
weterynaryjnego. Wybrany do kontroli członek PZHGP w takiej sytuacji, w celu weryfikacji 
wskazań lekarskich, przedstawia inspektorom stosowne zaświadczenie lekarsko - 
weterynaryjne. 

§ 4 
Próbki kałomoczu do kontroli antydopingowej pobierane są od gołębi wybranych i 

zidentyfikowanych przez inspektorów.  
§ 5 

Pobranie prób kałomoczu do kontroli antydopingowej od gołębi członka PZGHP może 
nastąpić w dowolnym czasie i w każdym miejscu. Próbki do kontroli antydopingowej muszą 
być pobierane w obecności kontrolowanego członka PZHGP lub jego formalnie 
upoważnionego przedstawiciela.  

§ 6 
Inspektorzy mają obowiązek ścisłego przestrzegania zasad higieny weterynaryjnej. Przed 

przystąpieniem do pobierania prób winni oni założyć ochraniacze jednorazowego użytku na 
obuwie i jałowe rękawiczki lateksowe. Do prawidłowego pobierania prób w ramach kontroli 
antydopingowej inspektorzy mają obowiązek używać specjalnego „zestawu do tej kontroli 
antydopingowej”, zwanego dalej zestawem, przygotowanego i opieczętowanego przez 
Centralne Laboratorium Kontroli Antydopingowej (CLKA) Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych. Otwarcie zestawu następuje w obecności kontrolowanego członka 
PZHGP lub jego formalnie upoważnionego przedstawiciela. 

§ 7 
Do pobierania próbek kałomoczu gołębie wybrane zgodnie z zasadami sprecyzowanymi 

w § 3 są umieszczane w specjalnie do tego celu przeznaczonej klatce. Klatka musi być 
oczyszczona i zdezynfekowana w taki sposób, by nie można w niej było stwierdzić obecności 
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kału lub innych substancji obcych. Zalecane jest używanie klatek nowych. Podłoga w klatce 
na całej jej powierzchni musi być przykryta jałową serwetą wchodzącą w skład zestawu do 
pobierania prób (zieloną stroną ku górze). Czas przebywania gołębi w klatce uzależniony jest 
od ilości oddanego przez ptaki kałomoczu, niezbędnego do prawidłowego pobrania prób. 

§ 8 
Pobrany przez inspektorów, za pomocą szpatułek znajdujących się zestawie kałomocz, 

jest bardzo starannie mieszany w przeznaczonym do tego celu pojemniku i wkładany do 
właściwych probówek z czerwoną zakrętką (próbka A) i niebieską zakrętką (próbka B). 
Próbówki te znajdują się w zestawie do pobierania prób do kontroli antydopingowej. 

W każdej próbówce musi się znajdować nie mniej niż 5 g kału. Na każdej probówce 
bardzo dokładnie i czytelnie pisze się numer „bezpiecznej koperty”. Po włożeniu próbówki 
„bezpieczną kopertę” dokładnie się zakleja. Na kopercie umieszcza się dane identyfikujące 
kontrolowanego członka PZHG (Imię, nazwisko, dokładny adres kontaktowy) oraz datę i 
miejsce pobierania prób. Tak przygotowana koperta musi być podpisana przez obu 
inspektorów kontroli antydopingowej. 

§ 9 
Oficjalny protokół z pobierania prób w teście kontroli antydopingowej sporządza się w 

trzech egzemplarzach (odpowiednia kopia w kolorze białym niebieskim i żółtym) . W 
protokole muszą się znajdować przynajmniej następujące dane: imiona i nazwiska oraz adresy 
i podpisy: kontrolowanego członka PZHGP oraz inspektorów przeprowadzających kontrolę, 
numery obrączek rodowych kontrolowanych gołębi (zgodnie z § 3). Własnoręcznym 
podpisem kontrolowany hodowca (lub upoważniony przedstawiciel) potwierdza, że nie wnosi 
uwag co do procedury pobrania prób i wyrażą zgodę na zbadanie prób w procedurze badań 
przesiewowych (zgodnie z § 15). Kontrolerzy mają obowiązek wcześniejszego 
szczegółowego poinformowania kontrolowanego hodowcy o zakresie i wadze poświadczenia. 
 W przypadku gdy kontrolowany hodowca odmawia z jakichkolwiek przyczyn podpisu 
na protokole fakt ten i przyczynę odmowy podpisu należy odnotować w protokole.  

§ 10 
Pobrane próbki oraz oryginał  protokołu są natychmiast przesyłane przez inspektorów do 

Centralnego Laboratorium Kontroli Antydopingowej PZHGP. Pierwsza kopia przeznaczona 
jest dla kontrolowanego członka PZHGP lub jego formalnego przedstawiciela. Druga kopia 
pozostaje w dokumentacji inspektorów kontroli antydopingowej PZHGP.  

§ 11 
Pobrane próbki są własnością Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. 

§ 12 
Centralne Laboratorium Kontroli Antydopingowej PZHGP niezwłocznie przesyła próbkę 

A do oficjalnie wybranego, zatwierdzonego Laboratorium Diagnostycznego wskazanego 
przez FCI jako właściwego do wykonania oficjalnych badan kontroli antydopingowej. 

Próbka B jest przechowywana w Centralnym Laboratorium. Próbki do zatwierdzonego 
Laboratorium Diagnostycznego wysyłane są anonimowo, bez podania danych 
identyfikujących właściciela i stado.  

§ 13 
Zatwierdzone Laboratorium Diagnostyczne przesyła rezultaty badań do Przewodniczącego 
Głównej Komisji Antydopingowej PZHGP, który niezwłocznie informuje o wyniku badania 
Zarząd Oddziału/Sekcji, do którego należy kontrolowany członek PZHGP. Zarząd 
Oddziału/Sekcji bez zbędnej zwłoki musi poinformować kontrolowanego członka PZHGP o 
wyniku badania. Jednocześnie Zarząd Oddziału/Sekcji  ma obowiązek  poinformować 
zainteresowanego członka PZHGP o możliwości zbadania próbki B zgodnie z § 14, jeżeli 
wykonane badania ujawniły obecność środków dopingujących w próbce A. 

§ 14 
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Na pisemny wniosek kontrolowanego członka PZHGP, złożony na ręce 
Przewodniczącego Głównej Komisji Antydopingowej PZHGP w ciągu 8 dni od skutecznego 
powiadomienia o pozytywnym wyniku badania próbki A,  możliwe jest odwoławcze badanie 
próbki B.  

Warunkiem przesłania  przez Centralne Laboratorium Kontroli Antydopingowej 
PZHGP próbki odwoławczej do Zatwierdzonego Laboratorium Diagnostycznego jest 
wpłacenie przez kontrolowanego na konto PZHGP kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów 
wykonania badań próbki B. Przekazanie wyników badań nastąpi  według tej samej procedury 
jak w przypadku badania próbki A. 

§ 15 
W celu ekonomicznej racjonalizacji procesu kontroli antydopingowej dopuszcza się 

również możliwość prowadzenia procedury badań przesiewowych.  
W ramach realizacji tej procedury obowiązują wszystkie wcześniej wymienione 

regulacje za wyjątkiem następujących zmian:  
- § 8: Pobrany przez inspektorów, za pomocą szpatułek dołączonych do zestawu, 
kałomocz jest bardzo starannie mieszany w przeznaczonym do tego celu pojemniku i 
wkładany do właściwych probówek z czerwoną zakrętką (próbka A) i niebieską 
zakrętką (próbka B) oraz białą zakrętką (próbka C).  
- § 12: Centralne Laboratorium Kontroli Antydopingowej PZHGP dokładnie miesza 
próbki C od co najmniej dwóch, a maksymalnie od trzech kontrolowanych członków 
tworząc próbkę D, którą niezwłocznie wysyła do zatwierdzonego Laboratorium 
Diagnostycznego. Centralne Laboratorium Kontroli Antydopingowej PZHGP 
przechowuje próbki A i B wszystkich członków PZHGP kontrolowanych w ramach 
procedur badań przesiewowych.  
- § 13: Jeśli badanie próbki D ujawnia istnienie środków dopingujących 

Przewodniczący Głównej Komisji Antydopingowej PZHGP, niezwłocznie poinformuje o 
wyniku badania Zarząd Oddziału/Sekcji do którego należą kontrolowani członkowie PZHGP 
wdrażając równocześnie procedurę opisaną w § § 12 do 14 przepisów. 
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Schemat standardowej kontroli antydopingowej PZHGP 
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Schemat kontroli antydopingowej w procedurze badań przesiewowych  
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