АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА
НА БФ СКОКОВЕ БАТУТ
1. Настоящите антидопингови правила са приети на заседание на УС на БФ скокове батут и са
част от целите на Федерацията за превенция на употребата на забранени субстанции и
методи в спорта.
2. БФ Скокове батут спазва Световния антидопингов кодекс, антидопинговите правила на
Международната федерация по гимнастика, ЗФВС и Наредбата за антидопинговата
дейност.
3. Картотекираните състезатели към БФ Скокове батут, както и спортно-технически и
длъжностни лица са длъжни да знаят какво представляват нарушенията на
антидопинговите правила и подлежат на санкции при нарушаването им.
4. Всички картотекирани спортисти към БФ Скокове батут подлежат на допингов контрол,
съгласно Международния стандарт за тестване и разследване (ISTI), от страна на:
4.1. Международната федерация и САА;
4.2. Антидопинговия център.
4.3. Всяка друга антидопингова организация, отговорна за тестването на дадена спортна
проява.
5. Всеки спортист под юрисдикцията на БФ Скокове батут, включен в регистъра на
спортистите за тестване на АЦ или МФ, е длъжен да подава актуална информация за своето
местонахождение към съответната антидопингова организация.
6. БФ Скокове батут следва да извести незабавно АДЦ, МФ и САА при уведомяване за
нарушение на антидопинговите правила.
7. При установяване на положителна проба от допинг тестване на състезател под
юрисдикцията на БФ Скокове батут, Федерацията следва:
7.1. Да наложи незабавно временно лишаване на състезателни права при установяване на
наличие на неспецифична субстанция до изясняване на случая;
7.2. По преценка на УС на Федерацията състезател може временно да бъде отстранен при
наличие на специфична субстанция.
8. Дисциплинарната комисия при БОК и Български спортен арбитраж налагат санкции на
спортисти и спортно-технически лица за нарушение на антидопинговите правила, а БФ
Скокове батут привеждат в изпълнение чрез:

8.1. БФ Скокове батут известява спортиста за резултата от проба „А“ и за своето решение
относно временното му отстраняване. БФ Скокове батут няма право да разгласява
самоличността на спортиста пред трети лица до окончателното потвърждаване на
неблагоприятния резултат.
8.2. С решение на Управителния съвет на БФ Скокове батут, се налага временното
отстраняване на спортиста, като незабавно се уведомява Антидопинговия център.
Решението се взема не по-късно от три дни след получаване на известието от
Антидопинговия център.
8.2. При всички случаи, когато спортист е уведомен за антидопингово нарушение, което не
води до задължително временно отстраняване, на спортиста трябва да бъде предложена
възможността да приеме временно отстраняване до решаване на въпроса
9. БФ чрез свой координатор, съвместно с Антидопинговия център координира и ежегодно
осигурява антидопингово обучение на спортистите и длъжностните лица, с цел спазване на
антидопинговите правила и превенция на употребата на допинг в спорта.
10. БФ Скокове батут публикува и актуализира на интернет страницата си ЗФВС, Наредбата за
антидопинговата дейност, Списъка на забранените субстанции и методи и
Антидопинговите си правила.

