WMF is a member of:

MEETINGS OF WMF ANTI-DOPING OFFICER AND MEMBERS OF THE
SLOVAK MINIGOLF FEDERATION (YEAR 2022)
On behalf of WMF, I as a WMF Anti-Doping Officer confirm that I provided Athletes Coaches and Officials
of Slovak Minigolf Federation with a complex Anti-Doping Education Sessions especially concentrated on
education and informing of Youth and Junior class Athletes.
I also confirm that the initiative came from the Federation, I was actively approached and asked, if I could
educate especially young Athletes about Risks of Doping and Prohibited Substances and Methods. Even
though the first meeting was planned almost exclusively for the Youth, the National-Level Athletes showed
their own interest to educate themselves on the venue and therefore there was one part of the Session
dedicated only to them.
Two meetings took place in 2022:
1) International Combined Marathon, Cheb (CZE)
• The tournament took place on 09.-10.07.2022, the Education Session was held on
09.07.2022 after the first tournament day.
• Participants:
o Youth: Kristína Komár, Adrian Kollár
o Officials: René Šimanský, Ján Tolarovič
o Players: Jarka Holická, Slavomír Holický, Marek Belko, Jozef Kudernáč
• Topics:
o Youth safety when competing and risks of doping
o Importance of the role of Coaches and Officials to set a positive example for the youth
o National-Level Athletes’ Education about competing clean at all times no matter the
level of the Competition
2) Youth World Championships, Murnau (GER)
• The tournament took place on 09.-13.08.2022, the Education Session was held on
07.08.2022 during official practise time.
• Participants:
o Youth: Katarína Belková, Adrian Kollár
o Coaches and Officials: Marek Belko, Jakub Kalník
• Topics:
o Youth safety when competing and risks of doping
o Importance of the role of Coaches and Officials to set a positive example for the youth
o Motivation of the parents to explain the risks of doping also at home and during
training
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SCHŮZKY WMF ANTI-DOPINGOVÉHO OFFICERA A ČLENŮ SLOVENSKÉHO
SVAZU DRÁHOVÉHO GOLFU (ROK 2022)
Já jako WMF Anti-Doping Officer potvrzuji, že jsem se setkala s Atlety, Trenéry a funkcionáři Slovenského
Svazu Dráhového Golfu a poskytla jim komplexní vzdělávací seminář s Anti-Dopingovou tematikou, která
byla především zaměřena na edukaci a informování Atletů dětských a juniorských kategorií.
Také potvrzuji, že jsem byla aktivně a oficiálně oslovena funkcionáři svazu a požádána, zda bych nemohla
vzdělat především mladé Atlety o rizicích zneužití dopingu a zakázaných látek a metod. Ačkoliv bylo první
setkání naplánováno zejména za účelem informování mladých hráčů, Atleti, kteří reprezentují své kluby
převážně na národní úrovni, sami projevili na místě konání zájem se semináře zúčastnit. Z tohoto důvodu
byla jedna jeho část věnována pouze jim.
Uspořádána byla 2 setkání v roce 2022:
1) International Combined Marathon, Cheb (CZE)
• Turnaj se konal 09.-10.07.2022, k setkání došlo 09.07.2022 po skončení prvního hracího
dne.
• Účastníci:
o Junioři: Kristína Komár, Adrian Kollár
o Trenéři a funkcionáři: René Šimanský, Ján Tolarovič
o Hráči: Jarka Holická, Slavomír Holický, Marek Belko, Jozef Kudernáč
• Témata:
o Bezpečnost juniorských hráčů během soutěží a nebezpečí zneužití dopingu
o Důležitost role trenérů a funkcionářů v ustanovení pozitivního příkladu pro mladé
hráče
o Vzdělání hráčů národní úrovně o důležitosti soupeření bez zneužití dopingu za
jakýchkoliv okolností bez ohledu na úroveň soutěže
2) Mistrovství světa juniorů, Murnau (GER)
• Turnaj se konal 09.-13.08.2022, k setkání došlo 07.08.2022 během oficiálního tréninku.
• Účastníci:
o Junioři: Katarína Belková, Adrian Kollár
o Trenéři a funkcionáři: Marek Belko, Jakub Kalník
• Témata:
o Bezpečnost juniorských hráčů během soutěží a nebezpečí zneužití dopingu
o Důležitost role trenérů a funkcionářů v ustanovení pozitivního příkladu pro mladé
hráče
o Motivování rodičů k vysvětlování škodlivosti dopingu také doma a během tréninku
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