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ПРЕАМБЮЛ
Европейският Олимпийски Комитет ("EOК") е върховният орган на спортната
програма на ЕОК. Всяко лице или организация, свързано по какъвто и да е начин с
ЕОК, е обвързано от разпоредбите на Конституцията на ЕОК и трябва да спазва
решенията на ЕОК.
ЕОК е разработил настоящите Антидопингови Правила, в съответствие с Кодекса
на САА, очаквайки че в духа на спорта, те ще допринесат за борбата срещу
употребата на допинг в Спортното Движение в Европа. Изпълнителният Комитет
на ЕОК (Изпълнителният Комитет, или ИК) е отговорен за разработване на
политики, насоки и процедури, във връзка с борбата срещу употребата на допинг,
включително мерките срещу нарушаване на правилата за Антидопинг и спазване
на приложимите международно приети правила, в това число Кодекса.
Антидопинговите правила, подобно на състезателните правила, са спортни
правила, регулиращи условията, при които спортът се осъществява. Всички
участници (Състезатели и Помощен персонал) приемат тези Правила като условие
за участие и се предполага, че предварително са се съгласили да спазват тези
Правила.
ИК на ЕОК назначава Медицинска и Антидопингова Комисия, която отговаря, в
съответствие с указанията на Изпълнителния Комитет на ЕОК, за прилагане на
тези Правила. Медицинската и Антидопингова Комисия на ЕОК ще работи под
разпореждането на Председателя на Медицинската и Антидопинговата Комисия на
ЕОК за прилагане на тези Правила. Освен ако изрично не е указано в Кодекса,
лицето, отговорно за администриране на горните разпоредби, ще бъде
Председателят на Медицинската и Антидопинговата Комисия на ЕОК.
Председателят на Медицинската и Антидопинговата Комисия на ЕОК може да
делегира конкретни отговорности на такова лице, или лица, каквито сметне за
необходимо.
Подкомисията на ЕОК за Разрешение за Терапевтична Употреба (ПРТУ) е
подкомисия, назначена от Председателя на Медицинската и Антидопинговата
Комисия на ЕОК за оценяване на всяка молба за Разрешение за Терапевтична
Употреба (РТУ).
Конституцията на ЕОК отразява значението, което ЕОК отдава на борбата срещу
употребата на допинг в спорта и неговата подкрепа за Световния Кодекс на Борбата
с Допинга (Кодекса), който бе приет от ЕОК на Общото събрание, проведено в
Брюксел, Белгия, на 8 декември, 2006 година.
Обхват на настоящите Антидопингови Правила
Тези Антидопингови Правила автоматично се отнасят до (a) EOК; (b) всички
Състезатели, участващи в някое от Събитията на ЕОК, или които по някакъв
друг начин са длъжни да се съобразяват с разпоредбите на EOК; (c) целият
Помощен Персонал на Атлетите, който обслужва тези Aтлети; (d) други Лица,
участващи в дейностите на EOК; и (e) всяка организация, институция или лице,
функциониращи (дори и да е с временен статут), под юрисдикцията на EOК.

Състезателите, участващи в някои от Събитията на ЕОК, или които по друг
начин попадат под разпореждането на ЕОК за някое бъдеще Събитие, автоматично
ще бъдат обвързани от настоящите Антидопингови Правила, като условие за право
на участие в такива Събития.
Помощният Персонал на Атлетите, който обслужва тези Aтлети и другите Лица,
участващи в дейностите на EOК, автоматично ще бъдат обвързани от настоящите
Антидопингови Правила, като условие за такова обслужване/участие.
Организациите, институциите и лицата, функциониращи (дори и с временен
статут), под юрисдикцията на EOК, автоматично ще бъдат обвързани от
настоящите Антидопингови Правила, като условие за тяхното участие в
дейностите на ЕОК.
Тези Антидопингови Правила се отнасят до всички случаи на Допинг контрол, над
които ЕОК има юрисдикция!
Изясняване на Отговорностите, свързани с Допинг Контрола
Взимането на проби за Допинг Контрол ще става по време на Спортните събития
на ЕОК, в съответствие с настоящите Правила. ЕОК е единственият, който е
отговорен за инициирането и провеждането на тестовете по време на Спортните
събития на ЕОК; той обаче, може да делегира отговорности за провеждане на
Допинг Контрол на ОК. Процедурите по Допинг Контрол ще бъдат предприемани
в съответствие с правилата на ЕОК и САА и действащите Международни
Стандарти.
В тези Правила, мъжки род, използван по отношение на някое физическо лице,
освен ако изрично не е указано друго, ще се подразбира, че включва и женски род.

ЧЛЕН 1: ДЕФИНИЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ДОПИНГ
Дефиницията на употребата на Допинг е едно или повече нарушения на правилата
за Антидопинг, залегнали от Член 2.1 до Член 2.10 от тези Правила.
ЧЛЕН 2: НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА АНТИДОПИНГ
Целта на Член 2 е да дефинира обстоятелствата и поведението, които
представляват нарушаване на правилата за Антидопинг. Към изслушване, в
случаите на употреба на допинг, ще се пристъпва, на базата на предположението,
че едно или повече от тези конкретни правила, са били нарушени.

Състезателите, или другите Лица, ще имат задачата да преценяват какво
съставлява нарушение на правилото за Антидопинг и за субстанциите и методите,
включени в Списъка със Забранените вещества.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

Следните неща съставляват нарушения на Антидопинговите правила:
2.1 Наличие на Забранена Субстанция или нейните Метаболици или Маркери
в Пробата на Състезателя.
2.1.1 Лично задължение на всеки Състезател е да гарантира, че в неговото или
нейното тяло, няма да попадне Забранена Субстанция. Състезателите
отговарят за всякакви Забранени Субстанции, или нейните Метаболици
или Маркери, открити в техните Проби. От друга страна, не е необходимо
да се покаже умисъл, вина, небрежност или съзнателна Употреба от
страна на Състезателя, за да се установи нарушение на правилото за
Антидопинг по условията на Член 2.1.
2.1.2 За достатъчно доказателство за нарушение на правилото за Антидопинг по
условията на Член 2.1, се приема едно от следните условия: наличие на
Забранена Субстанция, или нейните Метаболици или Маркери, открити в
Проба А на Състезателя, когато Състезателят отказва Проба Б и Проба
Б не се подлага на анализ; или когато Б Пробата на Състезателя е
анализирана и анализът на Б Пробата потвърждава наличието на
Метаболици или Маркери, открити в Проба А на Състезателя; или,
когато Проба Б на Състезателя е разделена в две шишенца и анализът на
второто шишенце потвърждава наличието на Забранена Субстанция, или
нейните Метаболици или Маркери, открити в първото шишенце.
2.1.3

С изключение на онези субстанции, за които в Списъка със Забранените
вещества е определено минимално допустимо количество, наличието на
каквото и да е количество Забранена Субстанция, или нейните
Метаболици или Маркери, открити в Пробата на Състезателя,
съставляват нарушение на правилата за Антидопинг.

2.1.4

Като изключение на общото правило в Член 2.1, Списъкът със
Забранените вещества, или Международните Стандарти могат да
налагат специални критерии за оценка на Забранените Субстанции, които
могат също така да се произвеждат ендогенно.

2.2 Използване, или Опит за използване от страна на Състезател на Забранена
Субстанция, или Забранен Метод.
2.2.1 Лично задължение на всеки Състезател е да гарантира, че в неговото или
нейното тяло, няма да попадне Забранена Субстанция и че не е използван
Забранен Метод. От друга страна, не е необходимо да се покаже умисъл,
вина, небрежност или съзнателна Употреба от страна на Състезателя, за
да се установи нарушение на правилото за използване на Забранена
Субстанция, или Забранен Метод.
2.2.2 Успехът или неуспехът да се Използва, или Опитът да се използва Забранена
Субстанция, или Забранен Метод не е от значение. Употребата, или
опитът да бъде употребена Забранената Субстанция, или Забранения
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Метод са достатъчно основание да се счита, че има нарушение на
Антидопинговите правила.
2.3

Отклоняване, отказ или пропуск да се вземе Проба
Отклоняването на взимането на Проба, или без убедително оправдание,
отказът или пропускането да се вземе Проба, след уведомление, както е
залегнало в настоящите Антидопингови Правила, или други действащи
Антидопингови разпоредби.

2.4

Липса на уточняване на местонахождението
Всякаква комбинация от три пропуснати теста и/или пропуск от страна на
някой Състезател, в рамките на дванадесет-месечен период, да се
регистрира, съгласно Международните Стандарти за Тестване и
Разследване в Лицензирания Център за провеждане на Тестове.

2.5

Подправяне или Опит за подправяне на някой елемент от Допинг
Контрола
Поведение, което възпрепятства процеса на Допинг Контрол, но което при
други обстоятелства не би било включено в дефиницията на Забранени
Методи. Намесата включва, но не само, умишлено оказване на влияние,
или опит за влияние върху служебни лица в сферата на Допинг Контрола,
предоставяйки невярна информация на Антидопинговата организация или
подвеждане, или опит за подвеждане на евентуален свидетел.

2.6

Притежаване на Забранена Субстанция, или Забранен Метод

2.6.1

Притежаването, от страна на някой Атлет, по време на Състезание, на
някоя Забранена Субстанция или някой Забранен Метод, или
Притежаването от страна на Атлет извън състезание на някоя Забранена
Субстанция или някой Забранен Метод, които са забранени и извън
състезанията, освен ако Състезателят не докаже, че Притежанието
отговаря на случаите за Разрешение за Терапевтична употреба (РТУ),
одобрени съгласно Член 4.4, или поради друга приемлива причина.
2.6.2. Притежаването от страна на Лице, което е в помощ на Атлета по
време на състезание на
какъвто и да е Забранен Метод, или
притежаването от страна на Лице, което е в помощ на Атлета извън
състезание на някоя Забранена субстанция, или на някой Забранен
Метод, който е забранен, когато няма състезание, във връзка с някой
Атлет, Състезание, или тренировка, освен ако Лицето, обслужващо
Състезателя не докаже, че Притежаването е съвместимо с
Разрешението за Терапевтична употреба (РТУ), предоставено на
Състезателя, на основание разпоредбите на Член 4.4, или поради друго
приемливо основание.

2.7 Незаконно пренасяне, или Опит за незаконно пренасяне на някаква
Забранена Субстанция, или Забранен Метод.
2.8 Предлагане, или Опит за предлагане на някой Атлет, който участва в
състезание, на някаква Забранена Субстанция, или Забранен Метод,
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или Предлагане, или Опит за предлагане на някой Атлет, който не
участва в състезанието, на някаква Забранена Субстанция, или
някакъв Забранен Метод, забранени в периодите, в които няма
състезание.
2.9 Cъучастничество
Подпомагане, поощряване, съдействане, подстрекаване, заговорничене,
прикриване или друг вид умишлено съучастничество, включващо
нарушение на Антидопингово правило, Опит за Нарушение на
Антидопингово правило или нарушение на Член 10.12.1 от Кодекса от
страна на някое друго Лице.
2.10 Забранени контакти
Контактуване от страна на Състезател, или друго Лице, което е под
разпореждането на някоя Антидопингова организация, на професионална,
или спортна основа, с друго Лице, в помощ на Състезателя, който:
2.10.1

Когато е под разпореждане на Антидопингова организация, изтърпява
период на Забрана; или

2.10.2

Когато не е под разпореждането на Антидопингова организация, и когато
Забраната не е наложена в рамките на процедура за определяне на
спортните резултати, съгласно Кодекса, е осъдено, или срещу него се води
наказателно, дисциплинарно или професионално производство, поради
това, че се е ангажирало с поведение, което съставлява нарушаване на
Антидопинговите правила, при условие че правилата за спазване на
Кодекса се отнасят до това Лице. Срокът на дисквалификация на това Лице
ще продължи повече от шест години от датата на решението на
наказателния,
професионален
или
дисциплинарен
орган,
или
времетраенето на наложените наказателни, дисциплинарни или
професионални санкции; или

2.10.3

Действа като прикритие или посредник на лице, описано в Член 2.10.1 или
2.10.2.
За да се приложи тази разпоредба, необходимо е Състезателят или
другото Лице преди това да са били писмено предупредени от някоя
Антидопингова Организация, под чиято юрисдикция е Състезателят или
другото Лице, или от САА, за състоянието на дисквалификация и
възможните Последствия от забраняване на контактите, и че
Състезателят или другото Лице може с основание да избегне този
контакт. Антидопинговата Организация също така ще положи всякакви
възможни усилия да уведоми Лицето, обслужващо Състезателя, което е
предмет на предупреждението към Състезателя, или другото Лице, че
Лицето, обслужващо Състезателя може, в рамките на няколко дни, да
иде в
Антидопинговата Организация да обясни, че изискванията,
залегнали в Членове 2.10.1 и 2.10.2 не се отнасят до него или до нея.
(Независимо от разпоредбите, залегнали в Член 16, този член важи, дори
когато поведението довело да дисквалификация на Лицето, обслужващо
Състезателя е станало преди датата, указана в Член 25 от Кодекса.)

WADA approved Medical and Anti-doping Guidelines ratified by the EOC EC on 25 January 2019

7

Отговорността да докаже, че всякакви контакти с Персонала обслужващ
Състезателя, описани в Член 2.10.1 или 2.10.2, не са на професионална
или спортна основа, се пада на Състезателя, или на Лицето.
Aнти-допинговите Организации, които имат информация за Персонал
обслужващ Състезател, който отговаря на критериите, описани в Член
2.10.1, 2.10.2, или 2.10.3, трябва да изпратят тази информация на САА.
ЧЛЕН 3: ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НАЛИЧИЕ НА ДОПИНГ
3.1

Отговорност и Достатъчност на доказателствата
Съгласно Член 3 от Кодекса, ЕОК ще има отговорността да докаже, че е
настъпило нарушение на
Антидопинговите правила
(ADRV).
Доказателствата ще се смятат за достатъчни, в зависимост от това, дали
ЕОК е установил нарушение на Антидопинговите правила, което е
задоволително за Изслушващата комисия, като се има предвид
сериозността на твърдението, което е направено. Тази достатъчност на
доказателствата, във всички случаи е по-голяма от обикновената преценка
за вероятност, но по-малка от доказателство, което е извън всякакво
съмнение. Когато тези Антидопингови Правила вменяват отговорността за
доказателството върху Атлета, или другото Лице, за които се твърди, че
са нарушили някое Антидопингово правило, да оспорят твърдението, или
да представят конкретни факти или обстоятелства, достатъчността на
доказателството ще се определя от процента вероятност.

3.2

Методи за установяване на факти и предположения

Фактите, свързани с нарушения на Антидопинговите правила, могат да бъдат
установени по всякакви надеждни начини, включително чрез признания. В
случаите на употреба на допинг, ще важат следните правила за доказване:
3.2.1 Аналитичните Методи, или пределните граници на решенията,
одобрени от САА, след консултации със съответната научна общност,
които са подлагани на партньорска проверка, ще се смятат за валидни от
научна гледна точка. Всеки Състезател, или друго Лице, което се опитва да
оспори това предположение за научна валидност, като прецедент на всяко
подобно оспорване, първо трябва да уведоми САА за оспорването и за
неговото основание. CAS (Арбитражен Съд по Спорта), по своя инициатива,
може също така да уведоми САА за всяко такова оспорване. По молба на
САА, Комисията на CAS ще назначи подходящ квалифициран експерт,
който да оказва съдействие на комисията при преценяване на оспорването. В
срок от 10 дни след получаване на такова известие от САА и получаване от
страна на САА на досието от CAS, САА също ще има право да се намеси като
страна, в ролята си на трета, добросъвестна страна, или по друг начин може
да представи доказателство в това производство.
3.2.2

Предполага се, че лабораториите, акредитирани от САА и другите
лаборатории, одобрени от САА са извършили анализ на Пробата и
процедурите по съхранение, в съответствие с Международните Стандарти
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за Лабораториите. Състезателят, или другото Лице, може да подложат на
съмнение това предположение, като докажат, че е налице отклонение от
Международните Стандарти за Лабораториите, което с основание може да
е причинило Неблагоприятния Резултат от Изследването. Ако
Състезателят, или другото Лице оспорят горното предположение, като
докажат, че е налице отклонение от Международните Стандарти за
Лабораториите, което с основание може да е причинило Неблагоприятния
Резултат от Изследването, тогава ЕОК ще има задачата да докаже, че това
отклонение не е причинило Неблагоприятния Резултат от Изследването.
3.2.3

Отклоненията от всеки друг Международен Стандарт, или друго
Антидопингово правило, или политика, залегнало в Кодекса, или
настоящите Антидопингови Правила, които не са довели до
Неблагоприятен Резултат от Изследването или до нарушение на друго
Антидопингово правило, няма да обезсилят това доказателство или
резултатите. Ако Състезателят, или другото Лице установят отклонение
от друг Международен Стандарт, или друго Антидопингово правило, или
политика, което основателно би могло да доведе до нарушаване на някое
Антидопингово правило, на базата на Неблагоприятния Резултат от
Изследването, или нарушението на другото Антидопингово правило,
тогава EOК ще има задачата да докаже, че това отклонение не е довело до
Неблагоприятния Резултат от Изследването, или до фактическата основа за
нарушаването на Антидопинговото правило.

3.2.4

Фактите, доказани чрез съдебно решение, или професионален
дисциплинарен трибунал по компетентната юрисдикция, срещу което няма
заведено висящо обжалване, ще бъде безспорно доказателство срещу
Състезателя, или другото Лице, за което решението е базирано на тези
факти, освен ако Състезателят, или другото Лице не докажат, че
решението нарушава принципите на естествената справедливост.
3.2.5. По време на изслушването за нарушение на Антидопингово правило,
Дисциплинарната Комисия може да стигне до извод, който е
неблагоприятен за Състезателя или другото Лице, за което се твърди, че е
извършило нарушение на Антидопингово правило, на базата на отказ от
страна на Състезателя или другото Лице, след като им е била отправена
молба, достатъчно време преди изслушването, да се явят за изслушване
(било лично, или по телефона, както е поискано от Дисциплинарната
Комисия) и да отговорят на въпросите на Дисциплинарната Комисия или
на ЕОК.

ЧЛЕН 4: СПИСЪК СЪС ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА
4.1

Изготвяне на Списъка със Забранените вещества

4.1.1 Списъкът със Забранени вещества е списъкът, публикуван и ревизиран от
САА. ЕОК изисква ОК да включи актуалния Списък със Забранените
вещества в своя Наръчник за Допинг Контрол, който ще бъде разпратен на
Националните Олимпийски Комитети и Европейската Федерация преди
Спортните събития на ЕОК. Националните Олимпийски Комитети са
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длъжни да гарантират, че техните делегации, в това число, Състезателите
им, са запознати с този Списък със Забранените вещества.
4.2

Забранени субстанции и Забранени Методи, идентифицирани в
Списъка със Забранените вещества

4.2.1

Забранени субстанции и Забранени Методи
Освен ако в Списъка със Забранените вещества и/или в някоя негова
ревизия не е указано друго, Списъкът със Забранените вещества и
ревизиите му, съгласно настоящите Правила, ще влязат в сила три месеца
след публикуването на Списъка със Забранените вещества от САА, без да
се изисква каквото и да било друго действие от страна на EOК.

4.2.2

За целите на настоящите Антидопингови Правила, Списъкът със
Забранените вещества и всичките му ревизии ще имат обвързваща сила за
всички Състезатели и другите Лица, които са длъжни да спазват тези
Антидопингови Правила, от датата, на която влизат в сила, без понататъшни формалности. Отговорност на всички Състезатели и другите
Лица е да се запознаят с най-актуалната версия на Списъка със
Забранените вещества и всички негови ревизии.

4.2.3

Дефинирани Субстанции
За целите на прилагането на Член 10, всички Забранени субстанции ще се
смятат за Дефинирани Субстанции, с изключение на субстанциите от класа
на анаболните агенти и хормоните, идентифицирани като такива в Списъка
със Забранените вещества. Категорията Дефинирани Субстанции няма да
включва Забранени Методи.

4.3

Определение на САА на Списъка със Забранените вещества

Определението на САА на Забранени субстанции и Забранени Методи,
което ще бъде включено в Списъка със Забранените вещества, класификацията на
субстанции в категории от Списъка със Забранените вещества и класификацията
на дадена субстанция като Забранена, по всяко време, или само по време на
състезание, е окончателна и няма да подлежи на обжалване от страна на
Състезател или друго Лице, на базата на твърдението, че субстанцията, или
методът не са били маскиращ агент, или не са имали потенциала да подобрят
резултатите, да застрашат здравето или да нарушат спортния дух.
4.4 Терапевтична Употреба
4.4.1

Състезатели, с документирано медицинско състояние, което изисква
използването на Забранена Субстанция, или Забранен Метод, първо
трябва да получат документ за Освобождаване, с цел получаване на
Разрешение за Терапевтична Употреба (РТУ).

4.4.2

Наличието на Забранена Субстанция или нейните Метаболици или
Маркери
и/или
Използването
или
Опитът
за
използване,
Притежаването, или Предлагането, или Опитът да се предложи
Забранена Субстанция или Забранен Meтод, няма да се счита за
нарушение на Антидопинговите правила, ако става дума за разпоредбите
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на правото за използването им по РТУ, предоставено в съответствие с
Международните Стандарти за Разрешение за Терапевтична Употреба
(РТУ).
4.4.3

Очаква се, че повечето Състезатели, които участват на състезателна
основа в Спортните събития на EOК, които се нуждаят от РТУ, би
трябвало вече да са получили РТУ от своята Международна Федерация или
от EOК. От тези Състезатели се изисква да уведомят всякакви други
съответни Антидопингови Организации за това, че са получили РТУ.
Затова се изисква, не по-късно от датата на откриването на Олимпийското
село за Спортните събития на ЕОК, съответната Международна Федерация
също да уведоми НОК на Състезателите, САА и Медицинската и
Антидопинговата Комисия към EOК.

4.4.4

Председателят на Медицинската и Антидопинговата Комисия към EOК
назначава подкомисия от трима (3) лекари (КРТУ), които да наблюдават
съществуващите РТУ и да разглеждат новите молби за РТУ.
Състезателите, които все още нямат одобрено РТУ, могат да кандидатстват
да получат РТУ от EOК, веднага щом възникне такава необходимост и във
всеки случай (освен в спешни случаи и изключителни обстоятелства), наймалко 30 дни преди съответното Събитие. Комисията КРТУ своевременно
ще разглежда новите молби, в съответствие с Международните Стандарти
за Разрешение за Терапевтична Употреба и ще се произнася с решение по
такива молби, което решение ще бъде съобщено на САА. Медицинската и
Антидопинговата Комисия на EOК своевременно ще информира
Състезателите, Националния Олимпийски Комитет на Състезателя, САА и
съответната Европейска Федерация, за своето решение. Това решение ще
бъде валидно само по време на Спортното Събитие.

4.4.5

Когато един Състезател има вече РТУ, дадено му от неговата или нейната
Национална Антидопингова Организация или Международната Федерация,
той/тя трябва да се обърне с молба към КРТУ за признаване на това РТУ.
Ако това РТУ отговаря на критериите, залегнали в Международните
Стандарти на Разрешения за Терапевтично Използване, КРТУ трябва да
го признае. Ако КРТУ реши, че РТУ не отговаря на тези критерии и затова
откаже да го признае, тя трябва незабавно да уведоми Състезателя,
изтъквайки своите съображения.

4.4.6

Решението от страна на ЕОК да не признае, или да не предостави РТУ,
може да бъде обжалвано от Състезателя изключително пред независима
Апелативна Комисия на РТУ, учредена от EOК за тази цел. Ако
Състезателят не подаде жалба (или Апелативната Комисия на РТУ реши да
потвърди отказа си да даде/признае РТУ и по този начин да отхвърли
жалбата), Състезателят няма да може да Използва въпросната субстанция
или метод във връзка със Събитието, но в такъв случай всяко РТУ
предоставено
от
неговата/нейната
Национална
Антидопингова
Организация или Международна Федерация за тази субстанция или метод,
остават валидни извън рамките на това Събитие.

4.4.7

САА, във всеки един момент, по молба на някой състезател, или по своя
собствена инициатива, може да ревизира Разрешението, или отказа
определено РТУ да бъде предоставено на някой Състезател, във връзка със
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спортните събития на ЕОК. Ако САА реши, че Разрешението, или отказът
на някое РТУ не е в съответствие с Международните Стандарти за
Разрешение за Терапевтична употреба, САА може да промени това
решение.
4.4.8

Ако в рамките на един разумен срок не бъдат предприети действия по една
правилно подадена молба за предоставяне/признаване на РТУ или за
ревизия на РТУ, решението ще се смята за отказ на молбата.

ЧЛЕН 5: ДОПИНГ КОНТРОЛ
5.1 Право за провеждане на допинг контрол
ЕОК има право да извършва проверки за допинг по време на спортното състезание
и отговаря за по-нататъшното обработване на случаите, възникващи през това
време. ЕОК също така ще има право да прави повторни анализи на пробите (взети
по време на състезанието), след заключителната церемония на спортното събитие
на ЕОК. Всяко нарушение на Антидопинговите правила, открито в резултат на
такива повторни анализи, ще се разглежда в съответствие с настоящите правила.
По време на Спортното събитие Допинг контролът ще включва Изследване за
всички Забранени субстанции и всякакви Забранени Методи, упоменати в Списъка
със Забранените Вещества.
Тестванията и разследванията ще се провеждат в съответствие с разпоредбите на
Международните стандарти за Teстване и Разследвания и конкретните протоколи
на EOК, допълващи тези Международни стандарти.
5.1.1

Teстванията се предприемат, за да се получи аналитично доказателство
дали Състезателят е спазил (или не е спазил) строгата забрана за
наличието/Използването на Забранени субстанции или Забранени Методи.
Планирането на различните тестове, Тестването, дейностите след тестовете
и всички свързани с тях дейности, ще бъдат извършвани от ЕОК в
съответствие с Международните стандарти за Teстване и Разследвания.
EOК ще определи броя на завършващите тестове, тестовете на случаен
принцип и целевите тестове, които трябва да се извършат в съответствие с
критериите, залегнали в Международните стандарти за тестване и
разследвания. Всички разпоредби на Международните стандарти за
тестване и разследвания автоматично ще се отнасят за всички подобни
тестове.

5.1.2

Разследвания ще се предприемат:
5.1.2.1 във връзка с Нетипични резултати, събиране на разузнавателни
данни или доказателства (в това число – особено доказателства от
анализи), с оглед да се определи дали е настъпило нарушение на
антидопингово правило по Член 2.1 и/или Член 2.2; и
5.1.2.2 във връзка с други индикации за евентуални нарушения на
Антидопингово правило, събиране на разузнавателни данни или
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доказателства (в това число – особено доказателства
непроизтичащи от анализи), с оглед да се определи дали е
настъпило нарушение на антидопингово правило по някой от
Членовете до 2.2 to 2.10.
5.1.3 EOК може да получава, преценява и обработва разузнавателни данни от
налични източници, да информира за разработването на ефективен,
интелигентен и пропорционален план за разпределение на тестовете, да
планира Целеви тествания и/или да формира основата за разследване на
евентуално нарушение/я на антидопингови правила.
5.2 Право да провежда Допинг Контрол
5.2.1

При спазване на юридическите ограничения за тестване по време на
спортни събития, посочени в Член 5.3 от Кодекса, EOК ще има
правомощия за тестване за периода на състезанието, за тестване на всички
състезатели, записани за някое от бъдещите им събития, или които по друг
начин са станали подчинени на органа за изпитване на EOК за бъдещо
събитие. По молба на ЕОК всяко тестване по време на състезание извън
Спортното събитие, трябва да се координира с ЕОК.

5.2.2

По време на Състезанието, всички състезатели, участващи в Спортните
събития на ЕОК, подлежат на Допинг контрол, иницииран от ЕОК по всяко
време
или
място,
без
Предварително
уведомление.
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5.2.3 При условие, че спазва разпоредбите на Член 5.3.1 oт Кодекса, EOК ще има
изключителното правомощие да инициира и ръководи Teстовете по време
на Спортното събитие. В съответствие с Член 5.3 от Кодекса, не само EOК,
но и други Антидопингови Организации с право да тестват Състезателите,
участващи в Спортното събитие, могат да тестват тези Състезатели по
време на състезанието извън рамките на спортното събитие. Такова
тестване трябва да се координира с ЕОК.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

5.2.4 САА ще има право да провежда Тестване По време на Състезанието и Извън
Състезанието, съгласно залегналото в Член 20.7.8 от Кодекса.
5.3 Отговорности на ЕОК във връзка с Допинг контрола
5.3.1

ЕОК има право да назначи всякаква друга Антидопингова организация или
друга подходяща организация, каквато сметне за подходяща, за
провеждането на Допинг контрол от негово име. Такава организация ще
бъде длъжна да спазва Международните стандарти за Тестване и всички
действащи Правила.

5.3.2

ЕОК ще делегира на ОК отговорността за провеждането на актуалния
Допинг контрол върху Спортните събития на ЕОК.

5.3.3

Председателят на Медицинската и Антидопингова Комисия на ЕОК ще
има задачата да наблюдава целия Допинг контрол, провеждан от ОК и от
всяка друга организация, която оказва услуги под нейно разпореждане.
Допинг контрола може да се следи и от членовете на Медицинската и
Антидопинговата Комисия на ЕОК, или от други квалифицирани лица,
оторизирани в тази връзка от EOК.

5.4 Планиране на разпределението на Тестовете
В съответствие с Международните стандарти за Тестване и Разследвания и с цел
координация с други Антидопингови организации, които провеждат Тестване на
същите Състезатели, EOК ще разработи и приложи ефективен, интелигентен и
балансиран план за разпределение на своите Спортни събития, който правилно да
подрежда приоритетите между спортовете, дисциплините, категориите
Спортисти, видовете Тествания, типовете взети Проби и типовете анализи на
Пробите, като всички те трябва да са в съответствие с изискванията на
Международните стандарти за Тестване и Разследвания. При поискване, EOК ще
изпрати на САА копие от плана за разпределение на тестовете.
Наръчник по Допинг контрол, изготвен от ОК и одобрен от EOК ще съдържа
техническите операции на програмата за Допинг контрол по време на Спортните
събития на ЕОК. Tози Наръчник ще бъде разпратен на Националните Олимпийски
Комитети и Международната и Европейската Федерации, преди Спортните събития
на ЕОК и ще съдържа съответния Списък със Забранени субстанции, който е в сила
за Спортните събития. Националните Олимпийски Комитети
ще имат
отговорността да гарантират, че техните делегации, в това число – техните
Състезатели, са запознати с този Наръчник по Допинг контрол.
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5.5

Координиране на Допинг контрола

С цел постигане на една ефективна Антидопингова програма по време на
Спортните събития на ЕОК и избягване на дублирането в Допинг контрола, EOК
ще работи съвместно с САА, Международната и Европейската Федерации и
Националните Олимпийски Комитети, за да гарантира, че по време на Спортното
събитие, ще има координация на Допинг контрола.
EOК също така ще съобщава на САА информацията относно приключилите
тестове, включително техните резултати.
5.6

Изисквания за обявяване на местонахождението на спортистите

5.6.1 EOК изисква от всеки НОК да гарантира, че всеки Състезател,
участващ от името на НОК в Спортните събития на ЕОК, ще предостави на EOК
информация за местонахождението си (ако е приложимо, регистрацията на всеки
отделен Състезател в Лицензирана Лаборатория за Тестване), или информация
относно неговата или нейната локация по време на Спортното събитие, така че
ЕОК съответно да може да намира всеки такъв Спортист по време на този период.
НОК може да постигне това по следните начини (или комбинация от тях):
Като гарантира, че всички Състезатели, регистрирани в тяхната Международна
Федерация или Лицензираната Лаборатория за Тестване на Националната им
Антидопингова организация, ще спазват задълженията си и информацията за
тяхното местонахождение по време на Спортното събитие ще бъде на достъпна за
ЕОК; или
Когато даден Състезател не фигурира в регистъра на Лицензираната
Лаборатория за Тестване, през времето, когато Състезателят подлежи на проверка
от страна на Тестващия орган на ЕОК, ЕОК може да изиска от него/нея да
предостави такава информация за местонахождение си, за период, какъвто сметне
за необходим и подходящ, за да извърши Тестване на него или нея, плюс, и
включително информация, равностойна на Регистрация за местонахождението,
каквато даден Състезател би трябвало да даде, в съответствие с Приложение I към
Международните стандарти за Тестване и Разследвания, ако той/тя са регистрирани
в Лицензирана Лаборатория за Тестване.
От Националните Олимпийски Комитети се очаква да наблюдават и управляват
информацията за местонахождението на Спортистите по време на Спортното
събитие, по начина, описан по-горе, за всички Състезатели, указвайки ежедневно
местата и времето, което Състезателят ще прекара там, ще тренира и ще се
състезава. Състезателите ще актуализират тази информация, според нуждите,
така че тя да е актуална през цялото време. От Националните Олимпийски
Комитети ще се изисква да уведомят Състезателите за задълженията, които имат,
съгласно Международните стандарти за Тестване и Разследвания.
Крайната отговорност за предоставяне на информация относно местонахождението,
остава за всеки Състезател, обаче, отговорност на всеки НОК е да получава
информация за местонахождението, когато бъде поискана от ЕОК.
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По време на провеждане на Събитието Ръководителят на Мисията (chef de mission)
ще бъде отговорен за ежедневното събиране на информацията за
местонахождението на Състезателите, пребиваващи в страната домакин (от датата
на пристигането, до датата на отпътуването).
5.6.2 Информацията за местонахождението ще бъде предоставяна на САА и
другите Антидопингови Организации, които имат правомощието да извършват
тествания на Състезателите, стриктно спазвайки изискването да я пазят
поверителна и същата да бъде използвана единствено за целите на Допинг
контрола.
5.7 Състезатели в пенсия, които се връщат към състезанието
5.7.1. Състезател, регистриран в Лицензирана Лаборатория за Тестване, който е
излязъл в пенсия и след това желае да се върне към активно участие в спорта, няма
да участва в събитията на ЕОК, докато той/тя не връчи на неговата/нейната
Международна Федерация и Националната Антидопингова Организация писмено
уведомление за своето намерение да се върне към състезателна дейност и не се е
обявил, че е на разположение за Тестване за период от шест месеца, в това число
(ако бъде поискано) е спазил изискванията за местонахождение, залегнали в
Приложение I към Международните стандарти за Тестване и Разследвания. САА,
след консултации със съответната Международна Федерация и Национална
Антидопингова Организация, може да го/я освободи от изискването за шестмесечно писмено предизвестие, когато стриктното прилагане на това изискване
очевидно е несправедливо към Състезателя. Това решение може да се обжалва по
силата на Член 12. Всякакви спортни резултати, постигнати в нарушение на този
Член 5.7.1, ще бъдат дисквалифицирани.
5.7.2. Ако даден Състезател се пенсионира от спорта, докато е бил в период на
забрана, Състезателят не може да възобнови правото си да се състезава в събитията
на ЕОК, докато не даде писмено предизвестие от шест месеца (или предизвестие,
чийто срок да е равностоен на срока от забраната, който остава, считано от датата,
на която Състезателят се е пенсионирал, когато срокът е бил по-дълъг от шест
месеца) до неговата/нейната Международна федерация и Национална
Антидопингова Организация за неговото/нейното намерение за възобновяване на
състезателната му дейност и е на разположение за Тестване през срока на
предизвестието, включително (ако е поискано) е спазил изискванията за обявяване
на местонахождението, залегнали в Приложение I към Международните стандарти
за Тестване и Разследвания.
5.8 Подбор на Състезателите, които трябва да бъдат тествани
5.8.1 На Спортните събития на ЕОК, Председателят на Медицинската и
Антидопинговата Комисия на ЕОК, след консултации с ОК и съответните
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Международни Федерации, ще определи броя на тестванията, които ще се
проведат.
5.8.2 EOК може също така да подбере състезатели или отбори за Целево Тестване,
при условие, че такова Целево Тестване няма да се използва за никакви други цели,
освен за целите на легитимния Допинг контрол.
5.9 Независими наблюдатели:
EOК може да осигури достъп на Независими Наблюдатели, които ще отговарят за и
ще провеждат Програмата на Независимите Наблюдатели на Допинг контрола по
време на Спортните събития на ЕОК.
ЧЛЕН 6: AНАЛИЗ НА ПРОБИТЕ
Пробите за Допинг контрол ще бъдат подлагани на анализ в съответствие със
следните принципи:
6.1 Ползване на Акредитирани и Одобрени Лаборатории
Пробите за Допинг контрол ще бъдат анализирани единствено в лаборатории,
акредитирани от САА, или по друг начин, одобрени от САА. Изборът на
лаборатории, акредитирани от САА, или на лаборатории, по друг начин, одобрени
от САА, които ще се използват за анализ на Пробите, ще бъде направен от ОК, този
избор обаче, подлежи на одобрението на EOК.
6.2 Цел на Анализа на Пробите
6.2.1 Пробите за Допинг контрол ще бъдат анализирани, за да се установи има ли
Забранени субстанции и Забранени Методи, включени в Списъка със Забранени
субстанции и други субстанции, каквито нареждания бъдат получени от САА, в
изпълнение на Програмата за Мониторинг, описана в Член 4.5 от Кодекса; или с
оглед да се съдейства за определяне съответните параметри на профила на урината,
кръвта или друг материал на даден Състезател, в това число на неговото ДНК, или
генно профилиране; или за каквито и да било други легитимни цели на
Антидопинговия контрол. Пробите могат да се вземат и да се съхраняват за
бъдещи анализи.
Кръвните проби (или друг материал, без урината) могат единствено да се използват
или за откриване наличието на Забранени субстанции или Забранени Методи, или
за целите на скрининга. Ако кръв е взета изрично само за скрининг, няма да има
други последствия за Състезателя, освен да го предвиди за изследване на урината,
съгласно настоящите Антидопингови Правила. При тези обстоятелства ЕОК ще
изпълни инструкциите на САА, които указват кои кръвни параметри трябва да се
измерят в Пробата за скрининг и кои нива на тези параметри ще се използват, за да
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се реши, че даден Състезател трябва да бъде идентифициран за изследване на
урината или на друг биологичен материал.
6.3. Използване на пробите за научни цели
Нито една Проба не може да се използва за някаква друга цел, освен за откриване
на субстанции (или видове субстанции) или Методи от Списъка със Забранени
вещества, или в съответствие с указанията на САА, в изпълнение на Пограмата й за
Мониторинг, без писменото съгласие на Състезателя.
6.4. Стандарти за анализ на пробите и отчитане на резултатите
Лабораторията ще направи анализ на пробите за Допинг контрол и ще отчете
резултатите, в съответствие с Международните стандарти за лабораториите. За да
се гарантира ефикасно извършване на Тестването, Техническият документ,
упоменат в 5.4.1 oт Кодекса ще представи меню за анализа на пробата, базирана на
оценка на риска, подходяща за конкретни спортове и спортни дисциплини, а
лабораториите ще анализират Пробите в съответствие тези менюта, с изключение
на случаите по-долу:
6.4.1. ЕОК може да поиска лабораториите да анализират неговите проби, като
използват по-обширни менюта от онези, описаните в Техническия документ.
6.4.2. ЕОК може да поиска от лабораториите да анализират неговите Проби, като
използват не така обширни менюта от описаните в Техническия документ, само ако
САА е удовлетворена от факта, че поради специфичните обстоятелства в страната
или спорта, както е посочено в плана за разпределение на тестовете, един не
толкова обширен анализ би бил подходящ.
6.4.3. Както е предвидено в Международните стандарти за Лабораториите,
лабораториите по собствена инициатива и за тяхна сметка могат да анализират
Проби за Забранени субстанции или Забранени Методи, които не са включени в
менюто за анализ на проби, описано в Техническия документ, или не са определени
от органа за тестване. Резултатите от всеки такъв анализ се докладват и ще имат
същата валидност и последствия като всеки друг аналитичен резултат.
6.5 Съхраняване на Пробите и по-нататъшни анализи на Пробите
Пробите се съхраняват по сигурен начин в лабораторията и могат да бъдат
допълнително анализирани за целите, посочени в член 6.2, параграф 1: а) от САА
по всяко време; и/или (б) от EOК по всяко време преди Резултатиге от анализите и
на двете проби А и Б (или резултата от проба А, когато анализът на проба В е
отменен или няма да бъде изпълнен) да бъдат съобщени от ЕОК на Състезателя,
като основание за нарушение на Антидопингово правило по условията на Член 2.1.
Този допълнителен анализ на пробите трябва да съответства на изискванията на
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Международните стандарти за лабораториите и на Международните стандарти за
тестване и разследвания.
ЧЛЕН 7: MЕРКИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА АНТИДОПИНГ
7.1 Процедури и общи разпоредби, отнасящи се до нарушенията на правилата
за Антидопинг, възникнали по време на Спортни събития на ЕОК.
Въз основа на препоръките на председателя на Медицинската и Антидопинговата
комисия на EOК, Изпълнителният комитет на EOК делегира правомощията си на
една Дисциплинарна комисия, която се състои от 3 члена (и трима заместници) по
неин избор, като поне един от тях е лекар, а другият адвокат с дългогодишен опит в
областта на нормативната уредба регулираща Антидопинга, както е изложено поподробно по-долу ("Дисциплинарната комисия"). Такава дисциплинарна комисия
има юрисдикцията да изслушва Състезателя и другите заинтересовани лица във
връзка с всички нарушения на правилата на Антидопинг (включително, но не само,
обработката на неблагоприятни аналитични резултати), възникнали по време на
Спортни събития на ЕОК. Правото на защита на всяко лице, което може да бъде
обект на мярка или санкция, ще се упражнява пред Дисциплинарната комисия.
След това Дисциплинарната комисия ще предостави на изпълнителния комитет на
EOК доклад за изслушването, включително и свързаното с него решение.
Решението на Дисциплинарната комисия е обвързващо и по този начин
изпълнителният комитет на EOК автоматично ще ратифицира решението на
дисциплинарната комисия.
7.1.1 ЕОК отговаря за обработката на резултатите и провеждането на изслушвания
за нарушения на Антидопинговите правила, произтичащи от тези Антидопингови
правила във връзка с последиците, които са посочени в Членове 9 и 10.1.
7.1.1.1 За Европейските Младежки Олимпиади (ЕМО) Изпълнителният
комитет на ЕОК ще назначава дисциплинарен служител (и един заместник), който
ще бъде лекар или адвокат с опит в областта на антидопинговите разпоредби.
Когато евентуално нарушение е отправено към дисциплинарния служител от
медицинския служител на ЕОК за събитието, той ще организира обсъждането,
упоменато в този Член 7. Нито едно лице не може да бъде дисциплинарен
служител, който се занимава с конкретен случай, ако той/тя (i) има същото
гражданство като Състезавателя, или другото съответно Лице; (ii) има деклариран
или очевиден конфликт на интереси с такъв спортист или другото Лице,
Националния олимпийски комитет, Националната федерация или Международната
федерация на този спортист или другото Лице, или с всяко лице, участващо казуса
по какъвто и да е начин; или (iii) по какъвто и да е начин не се чувства свободен и
независим. В такъв случай това лице ще бъде заменено от заместник-служителя.
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7.1.2 Отговорността за обработката на резултатите и провеждане на изслушвания за
нарушения на Антидопингово правило, произтичащи от тези Антидопингови
Правила във връзка с Последствията, които излизат извън рамките на
Събитието/ята на ЕОК (напр. Периода на Забрана за участие в други Събития), ще
се поема от съответната Международна федерация.
7.2 Преглед на Неблагоприятните резултати от изследването
Обработката на резултатите по отношение на резултатите от тестовете, инициирани
от ЕОК (включително всички тестове, извършени от САА съгласно споразумение с
ЕОК), ще се извършват по следния начин:
7.2.1 Ръководителят на лабораторията, която идентифицира неблагоприятна
находка от изследването (например по отношение на проба А) или лицето, което
вярва, че е извършено някое друго нарушение на Антидопинговите правила,
незабавно уведомява Председателя на Медицинската и Антидопингова Комисия на
ЕОК и му предоставя, в поверително писмо, подробен доклад, съдържащ
резултатите от неблагоприятната констатация от анализа и документацията,
свързана с извършените анализи или съответната информация, свързана с друго
очевидно нарушение на Антидопинговите правила.
Резултатите от всички анализи трябва да се изпратят по електронната поща или по
факса до председателя на Медицинската и Антидопингова комисия в кодирана
форма, в подробен доклад, съдържащ резултатите от неблагоприятните заключения
от резултатите и документацията, свързана с извършените анализи или съответните
информация, свързана с такова друго явно нарушение на Антидопинговите
правила, подписано от упълномощен представител на лабораторията. Цялата
комуникация трябва да се извършва поверително и в съответствие с изискванията
на ADAMS (Системата за администриране и управление на Антидопинга).
7.2.2. Председателят на Медицинска и антидопингова комисия на ЕОК
идентифицира Състезателя, или другото лице, което е обвинено в нарушение на
антидопинговото правило и проверява дали всъщност е неблагоприятна находката
от анализа (т.е., че няма РТУ, или няма да бъде подавана молба за РТУ).
Председателят на Комисията по Медицина и Антидопинг на ЕОК също определя
дали има някакво очевидно отклонение от Международните стандарти за Тестване
или Международните стандарти за Лабораториите, което поставя под съмнение
валидността на неблагоприятната находка от изследването.
7.2.3. Ако прегледът на Неблагоприятните данни от анализа по член 7.2.2 разкрие
наличие на РТУ, или отклонение от Международния стандарт за тестване и
разследвания или от Международните стандарти за лабораториите, които са
причинили неблагоприятния резултат от анализа, целият тест ще се счита за
отрицателен, за целите на обвинението в нарушение на член 2.1, и Състезателя и
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неговата/нейната Национална Антидопингова организация,
федерация и САА трябва да бъдат информирани за това.

Международната

7.2.4 Ако прегледът по член 7.2.2 по-горе не разкрие РТУ или разминаване, което
подкопава валидността на неблагоприятната констатация от анализа, председателят
на Медицинската и Антидопингова комисия на ЕОК незабавно уведомява
председателя на ЕОК (в негово отсъствие - заместник-председателя) за наличието
на неблагоприятна констатация от анализа или друго явно нарушение на правилата
за Антидопинг, както и за съществените данни, с които разполага по случая.
Председателят на Медицинската и Антидопинговата комисия или определеното от
него лице уведомява своевременно Състезаватетеля, а едновременно с това и
неговата/нейната Национална Антидопингова организация, ръкжвждштиля на
мисията, Международната федерация на Състезателя и САА по начина, посочен в
член 14, за
а) всяка неблагоприятна находка от анализите;
б) Нарушение на правилата за Антидопинг;
в) Правото на Състезателя да поиска незабавно анализ на проба Б, или, ако не бъде
направено такова искане, анализът на пробата Б може да се счита за отменен;
г) планираната дата, час и място за анализ на проба Б, ако Състезателят или ЕОК
избере да поиска анализ на проба Б;
д) правото на Състезателя и/или представителя на Състезателя да присъстват на
отварянето и анализа на проба Б, в съответствие с Международните стандарти за
лабораториите, ако такъв анализ бъде поискан; и
е) правото на Състезателя да поиска копия от лабораторния пакет на проби А и Б,
който включва информация, както се изисква от Международните стандарти за
лабораториите.
7.2.5. Когато бъде поискано от Състезател или от ЕОК, се вземат мерки за анализ
на проба Б, в съответствие с Международните стандарти за лабораториите. Един
състезател може да приеме аналитичните резултати от проба А, като се откаже от
изискването за анализ на проба Б. ЕОК, въпреки това, може да реши да направи
анализа на проба Б.
7.2.6. Състезателят и/или неговият представител могат да присъстват при анализа
на проба В. Също така, представител на ЕОК може да присъства.
7.2.7 Ако анализът на проба В не потвърди резултата от анализа на проба А, тогава
(освен ако ЕОК не отнесе случая като нарушение на правилото за Антидопинг по
разпоредбите на Член 2.2), целият тест ще се счита за отрицателен и Състезателя,
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Националната Антидопингова Организация и Международната Федерация на
Състезателя, както и САА ще бъдат информирани за това.
7.2.8 Ако анализът на проба Б потвърждава резултата от анализа на проба А,
констатациите се докладват на Състезателя, Националната Антидопингова
организация, Международната федерация на Състезателя и на САА.
7.3 Преглед на Атипичните резултати
7.3.1 Както е предвидено в Международните стандарти за лабораториите, при
някои обстоятелства, лабораториите са инструктирани да докладват за наличието
на Забранени субстанции, които също могат да бъдат произведени ендогенно, като
Атипични резултати, т.е. като резултати, които подлежат на допълнително
проучване.
7.3.2. След получаване на Атипични Резултати, Председателят на Медицинската и
Антидопинговата комисия ще извърши преглед, за да определи дали: (а) е
предоставено, или ще бъде предоставено редовно РТУ, както е предвидено в
Международните стандарти за освобождаване поради необходимост от
терапевтична употреба, или б) има някакво очевидно отклонение от
Международните стандарти за Лабораториите, което е причинило получаването на
нетипичните резултати.
7.3.3 Ако прегледът на Атипичната находка по член 7.3.2 разкрие приложимо РТУ
или отклонение от Международните стандарти за Лабораториите, което е
причинило Атипичния резултат, целият тест ще се счита за отрицателен с оглед
обвинението в нарушение на член 2.1 и Състезателя, Националната Антидопингова
Организация и Международната Федерация на Състезателя, както и САА ще бъдат
информирани за това.
7.3.4 Ако този преглед не разкрие валидно РТУ или отклонение от
Международните стандарти за Лабораториите, което е причинило атипичната
находка, председателят на Медицинската и Антидопинговата комисия ще извърши
изискваното разследване или ще изиска такова да бъде проведено. След
приключване на разследването, или Атипичната находка ще бъде представена като
неблагоприятна аналитична находка, в съответствие с член 7.2.4, или Състезателя,
Националната Антидопингова Организация, Международната Федерация на
Състезателя и САА ще бъдат уведомени, че Атипичният резултат няма да бъде
представен като неблагоприятен резултат от анализа.
7.3.5 Председателят на Медицинската и Антидопинговата комисия няма да прави
съобщение за Атипична Находка, докато не приключи разследването им и не е
решено дали Атипичната Находка да бъде обявена като Неблагоприятен резултат
от анализа, освен ако не е налице едно от следните обстоятелства:
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7.3.5.1. Ако председателят на Медицинската и Антидопинговата комисия определи,
че проба Б трябва да бъде анализирана преди приключване на разследването, той
може да извърши анализа на проба Б, след като уведоми Състезателя, като такова
съобщение трябва да включва описание на Атипичната находка и информацията
описана в член 7.2.4, буква (г) – (е).
7.3.5.2. Ако изпълнителният комитет на ЕОК бъде помолен (а) от друга
Организация на големи събития малко преди едно от събитията, или (б) от спортна
организация, която отговаря за спазване на предстоящия краен срок за избор на
членове на екипа за международно събитие или национално събитие, за да разкрие
дали някой спортист, идентифициран в списък, предоставен от другата
Организация на големи спортните събития или спортна организация, има висящ
резултат с Атипична находка, изпълнителният комитет на ЕОК трябва да уведоми
за това другата организация на големи състезанията или спортната организация,
след като първоначално е уведомила Състезателя за Атипичната констатация.

7.4 Преглед на пропуска в изискването да обявяване на местонахождението
7.4.1 ЕОК ще отнесе потенциалните пропуски в регистрирането и пропуснатите
тестове (както е определено в Международните стандарти за Тестване и
Разследвания) на Международната федерация на Състезателя или на Националната
Антидопингова организация, в зависимост от това, коя получава подадените
документи за местонахождението на спортиста и по тази причина отговаря за
обработката на резултатите припропуск в обявяване на местонахождението от
страна на този спортист.
7.4.2 Когато от някой състезател, който не е регистриран в Лицензирана
Лаборатория за Тестване, бъде поискано да предостави на ЕОК информация за
местонахождението си, в съответствие с Член 5.5.2, но не го направи, ЕОК
незабавно ще се свърже със съответния НОК за това, дали Състезателят трябва да
бъде включен в съответната Лицензирана Лаборатория за Тестване.
7.5 Преглед на нарушение на друго правило на Антидопинга, което не е
регулирано от Членове 7.2 - 7.4
Председателят на Медицинската и Антидопингова комисия на ЕОК ще извърши
всички необходими по-нататъшни проучвания за евентуално нарушение на някое
Антидопингово правило, което не е обхванато от Членове от 7.2 до 7.4. В момента,
в който председателят на Медицинската и Антидопингова комисия на ЕОК се
увери, че е настъпило нарушение на Антидопингово правило, той трябва незабавно
да уведоми Състезателя или друго Лице (и едновременно с това Националната
Антидопингова Организация на Състезателя, Международната Федерация на
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Състезателя и САА) за установеното нарушение на правилото за Антидопинг и
основанието за това твърдение.

7.6 Временно прекратяване
Председателят на Дисциплинарната комисия може да наложи временно
суспендиране на Състезателя, или на други заинтересовани лица, докато
Дисциплинарната комисия не постанови решението си при описаните по-долу
обстоятелства.
7.6.1. Задължително Временно прекратяване: Ако анализът на дадена проба А е
довел до Неблагоприятна аналитична находка за Забранени субстанции, която не е
Указана субстанция, или за Забранени Методи, и прегледът, в съответствие с член
7.2.2 не разкрива валидно РТУ, или отклонението от Международните стандарти за
Лабораториите, което е причинило неблагоприятни констатации от анализа, ще се
наложи Временно преустановяване при, или непосредствено след уведомлението,
описано в Член 7.2.4.
7.6.2. Незадължително Временно прекратяване: В случай на неблагоприятна
констатация от анализа за Определено вещество или в случай на всякакви други
нарушения на антидопинговите правила, които не са обхванати от член 7.6.1,
председателят на Медицинската и Антидопингова Комисия на ЕОК може да
наложи временно спиране за Състезател или на друго Лице, срещу което се твърди,
че е извършило нарушение на антидопинговото правило, по всяко време след
прегледа и уведомлението, описани в членове от 7.2 до 7.5 и преди окончателното
изслушване, както е описано в Член 8.
7.6.3. Не може да бъде наложено Временно прекратяване, нито по силата на Член
7.6.1, или на член 7.6.2, освен ако на Състезателя, или на другото лице не е
предоставено едно от следните неща: (а) възможност за Временно изслушване, или
преди, или достатъчно навреме след налагане на временното спиране, или (б)
възможност за своевременно окончателно изслушване, в съответствие с Член 8,
достатъчно навреме след налагане на временното спиране. Освен това,
Състезателят или другото лице ще има право да обжалва Временното спиране, в
съответствие с разпоредбите на Член 13.2 (с изключение на посоченото в Член
7.6.3.1).
7.6.3.1 Временното прекратяване може да бъде отменено, ако Състезателят
демонстрира пред Дисциплинарната комисия, че е вероятно нарушението да е
свързано със замърсен продукт. Решението на Дисциплинарната комисия да не
отменя Задължителното временно преустановяване поради твърдението на
Състезателя за замърсен продукт, не подлежи на обжалване.
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7.6.4. Ако е наложено Временно прекратяване на базата на неблагоприятна
аналитична находка от проба А и последващият анализ на проба Б не потвърждава
анализа на проба А, то Състезателят не подлежи на по-нататъшно временно
спиране поради нарушение на Член 2.1. При обстоятелства, при които Състезателят
(или екипът на Състезателя) е отстранен от състезание на базата на нарушение на
Член 2.1 и по-нататъшният анализ на проба Б не потвърждава констатацията на
проба А, тогава, ако все още е възможно Състезателят или екипът да бъдат върнати
отново, без това да се отрази на състезанието, Състезателят или екипът могат да
продължат да участват в състезанието. Освен това Състезателят или отборът могат
след това да участват и в други състезания в същото спортно събитие.
7.6.5. Във всички случаи, когато Състезател или друго Лице са били уведомени за
нарушение на Антидопингово правило, но не е наложено временно
преустановяване, Състезателят или другото лице ще получат възможност
доброволно да приемат временно прекратяване, в очакване на решението на
въпроса.
7.7 Решение без изслушване
7.7.1. Спортист или друго Лице, срещу което е предявено обвинение в нарушение
на Антидопингово правило, може да признае нарушението по всяко време, да се
откаже от изслушването и да приеме последствията, които са наложени от тези
Антидопингови Правила, или, когато съществува някакво право на преценка
относно последствията от тези Антидопингови Правила, които са определени от
ЕОК.
7.7.2. Респективно, ако Състезателят или другото Лице, срещу което е предявено
обвинение н нарушение на антидопингово правило, не оспори това твърдение в
срока, посочен в съобщението, изпратено от ЕОК, в което се твърди нарушението,
тогава ще се счита, че е признал нарушението, отказал се е от изслушването и е
приел последствията, които са наложени от тези Антидопингови Правила или
(когато съществува някакво право на преценка относно последствията от тези
Антидопингови Правила), които са определени от ЕОК.
7.7.3. В случаите, в които се прилага Член 7.7.1 или Член 7.7.2, изслушване пред
изслушващ състав не се изисква. Вместо това Дисциплинарната комисия на ЕОК
своевременно издава писмено решение, потвърждаващо извършването на
нарушение на Антидопинговото правило и последствията, наложени като резултат
от това. Изпълнителният комитет на ЕОК ще изпрати копия от това решение на
други Антидопингови организации с право на обжалване по Член 13.2.2 и публично
ще оповести това решение, в съответствие с Член 14.3 от Кодекса.
7.8. Оповестяване на Решението за обработката на резултатите

WADA approved Medical and Anti -doping Guidelines ratified by the EOC EC on 25 January 2019

25

Във всички случаи, когато Дисциплинарната комисия на ЕОК е обявила нарушение
на Антидопингово правило, е оттеглила твърдението за нарушение на
Антидопингово правило, е наложила временно прекратяване, или е договорила със
спортист или друго Лице относно изтърпяване на последиците без изслушване, в
съответствие с Член 14.2.1 от Кодекса, ЕОК ще уведомява за това други
Антидопингови организации с право на обжалване, съгласно член 13.2.2.
7.9. Оттегляне от спорта поради пенсиониране
Ако някой състезател или друго Лице се пенсионира, докато ЕОК извършва процес
по обработката на резултатите, ЕОК запазва компетентността си да завърши
процеса по обработката на резултатите. Ако състезател или друго Лице се
пенсионира, преди процесът по обработка на резултатите да е започнал и ЕОК би
имал правомощия за обработка на резултатите над Състезателя или другото Лице
по времето, когато Състезателят или другото Лице е извършило Нарушение на
Антидопингово правило, ЕОК има право да извършва обработка на резултатите по
отношение на това Нарушение на антидопинговото правило.

ЧЛЕН 8: ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВО ИЗСЛУШВАНЕ
8.1. Създаване на Дисциплинарна Комисия:
Изпълнителният Комитет на ЕОК делегира на една Дисциплинарна комисия, както
е указано по-подробно в Член 7.1.1.1 (Дисциплинарната комисия), правомощия да
изслуша Състезателя и другите засегнати Лица, във връзка с цялостното
Нарушение на Антидопинговите правила (включително, но не само, във връзка с
неблагоприятните резултати от изследванията)възникнало по време на Спортните
събития на ЕОК. Правото на всяко лице, което може да стане предмет на мярка, или
санкция, ще бъде упражнено пред Дисциплинарната комисия. Когато
Председателят на Медицинската Комисия на ЕОК изпрати съобщение на
Състезател, или на друго Лице, в което се твърди че е извършил Нарушение на
Антидопингово правило, a Състезателят или другото Лице не отклони
изслушването, съгласно залегналото в Член 7.7.1 или Член 7.7.2, случаят ще бъде
отнесен до Дисциплинарната комисия за изслушване и решение.
Дисциплинарната комисия ще бъде подпомогната от секретар от Централата на
ЕОК в Рим. Секретарят на Дисциплинарната комисия присъства на заседанията на
Дисциплинарната комисия без право на глас и води протокола от заседанията на
Дисциплинарната комисия.
8.2. Присъстване на изслушването:
8.2.1. Включеният в уведомлението, посочено в член 7.2.4 по-горе, Председател на
Медицинската и Антидопинговата Комисия на ЕОК или Лице, определено от него,
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призовава Състезателя или другото Лице, както и неговия ръководител на мисията,
да присъства на изслушване на Дисциплинарната комисия. Състезателят, или
друото Лице, може да бъдат придружавани, или представени на изслушването от
Лица, по техен избор (напр. Адвокат, лекар и т.н.), които могат да са максимум
трима за всеки Състезател или друго Лице. Председателят на съответните
Международни и Европейски федерации или негов представител също ще бъдат
поканени да присъстват на изслушването. Състезателят или Лицето може също да
предпочетат да представят писмено своята защита.
8.2.2. Ако Състезателят или другото засегнато Лице и/или неговата делегация вече
са напуснали европейския град домакин, Председателят на Дисциплинарната
комисия ще предприеме всички възможни разумни мерки, при дадените
обстоятелства, да гарантира, че са зачетени правата на Състезателя, или на другото
засегнато Лице, като същевременно процедурата следва своя обичаен хода, така че
да може да се вземе решение във възможно най-кратък срок.
8.3 Краен срок:
Цялата дисциплинарна процедура не трябва да надхвърля 48 часа от (i) в случай на
неблагоприятен резултат от изследването, заключението от анализа на пробата (т.e.
на проба A и, ако бъде поискано – на проба Б) или (ii) в случа на друго Нарушение
на Антидопингово правило, времето, през което Състезателят или другото
засегнато Лице са били информирани за такова нарушение на антидопингово
правило.
Председателят на Медицинската и Антидопингова Комисия обаче, може да реши да
не прилага този краен срок, по повод Нарушението на Антидопингови правила,
което е станало известно повече от една седмица преди Церемонията по
откриването на Спортните събития на ЕОК, или през последните два дни на тези
Спортни събития.
Председателят на Медицинската и Антидопингова Комисия, или Лице,посочено от
него, незабавно ще уведоми Състезателя или другото засегнато Лице, както и
хората, които са уведомени за случая, по условията на Член 7.2.4 по горе, за
решението на ДК.
8.4 Естество и обстоятелства на нарушението; представяне на доказателства:
Дисциплинарната комисия ще определи естеството на всяко Нарушение на
Антидопингово правило, както и обстоятелствата, при които то може да е било
извършено. Тя трябва да даде на Състезателя, или на другото засегнато Лице,
възможност да представи всякакви доказателства, които не изискват използването
на непропорционални средства (както е решено от Дисциплинарната комисия),
каквито той/тя счита за полезни за защитата на неговия/нейния случай във връзка с
резултата от теста, или друго Нарушение на Антидопингово правило, или устно,
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пред Комисията, или в писмена форма, както Състезателят или другото
заинтересовано Лице пожелае.
8.5. Мнение на експерти; представяне на друго доказателство:
Дисциплинарната комисия може да потърси мнението на експерти, или да
представи доказателство, до което е достигнала по свой начин.
8.6. Намеса на засегнатата Международна и Европейска Федерация:
Съответната Международна и Европейска Федерация, при условие, че е решила да
участва в обсъжданията, може да се намеси като заинтересована трета страна и да
представи доказателства.
8.7. Изпращане на доклада на Дисциплинарната комисия до Изпълнителния
Комитет на ЕОК:
След изслушване на всички страни и вземане предвид всички представени
доказателства, Дисциплинарната комисия решително и незабавно ще оповести
своето решение на Изпълнителния Комитет на ЕОК.
8.8. Решение:
След изслушване на всички страни и вземане предвид всички представени
доказателства, Дисциплинарната комисия решително и незабавно ще излезе с
решение, което трябва да се изпрати на Изпълнителния Комитет на ЕОК.
8.9. Разширяване на процедурата така, че да засегне и други Лица:
Ако, в даден момент (напр., преди, по време на или след изслушването),
обстоятелствата подсказват предприемането на такива действия, Дисциплинарната
комисия може да разшири процедурата по такъв начин, че да обхване всяко друго
Лице/лица, (особено такива, които са сред антуража на Състезателя) подлежащи на
юрисдикцията на ЕОК, които по един или друг начин може да са допринесли за
явното Нарушение на антидопингово правило. В такъв случай, тези процедурни
правила и общите разпоредби ще се прилагат mutatis mutandis (с необходимите
промени) към това друго Лице/а.
8.10. Уведомяване Състезателя и другите заинтересовани страни за решението:
Дисциплинарната комисия на ЕОК незабавно ще уведоми Състезателя,
ръководителя на мисията, съответната Международна Федерация и САА за своето
решение.
8.11. Общи разпоредби
8.11.1. Конфиденциалност:
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Всяко Лице, което има достъп до досието, или което участва в който и да е етап от
процедурата, е задължено да спазва поверителност и да не разкрива информацията
пред трети лица.
8.11.2. Conflict of interest: Нито едно Лице не може да бъде член на
Дисциплинарната комисия, ако е от същата националност, като Състезателят, или
другите засегнати Лица, ако имат обявен или явен конфликт на интереси с този
Състезател, НОК, или Международната Федерация на този Състезател, или което
и да е друго Лице, засегнато от случая; или по какъвто и да е начин не се чувства, че
е свободен и независим. Член, който участва в работата на Дисциплинарната
комисия, не трябва преди това да е работил по случая, който се разглежда в
момента.
8.11.3. Нарушение на процедурите и общите разпоредби:
Не може да се прави позоваване на нарушение на гореспоменатите процедури и
общите разпоредби, ако съответното Лице не е било ощетено от такова нарушение.
ЧЛЕН 9: AВТОМАТИЧНО ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ
РЕЗУЛТАТИ
Нарушение на Антидопингово правило в Индивидуалните спортове във връзка с
тестване по време на Състезание, автоматично води до Дисквалификация на
резултатите, постигнати в това Състезание, с всички произтичащи от това
Последици, в това число, отнемане на всякакви медали, точки и награди.
ЧЛЕН 10: САНКЦИИ НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА
10.1 Дисквалифициране на резултатите от дадено спортно събитие, по време на
което е настъпило Нарушение на Антидопингово правило.
Нарушение на Антидопингово правило, настъпило по време на, или във връзка със
Спортно събитие, след решение на Дисциплинарната комисия, води до
Дисквалификация на всички индивидуални резултати на Състезателя, получени в
това Спортно събитие, с всички произтичащи от това Последици, в това число,
отнемане на всякакви медали, точки и награди, с изключение на определенията в
Член 10.1.1.
Факторите, които трябва да бъдат включени в преценката дали да се
Дисквалифицират и други резултати в Спортното събитие, могат да включват,
например, сериозността на Нарушението на Антидопингово правило от страна на
Състезателя и дали резултатите от тестването на Състезателя са били отрицателни в
другите Състезания.
10.1.1. Ако Състезателят установи, че не е негова/нейна вина или проява на
небрежност за нарушението, индивидуалните резултати на Състезателя в другите
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състезания няма да се дисквалифицират, освен ако не се приеме, че е вероятно
резултатите на Състезателя в състезания, различни от състезанието, в което е
настъпило Нарушението на Антидопингово правило, да са засегнати от
Нарушението на антидопингово правило.
10.1.2. В съответствие с Член 7.1.2, отговорността за обработката на резултатите по
отношение на санкциите извън самото Спортно събитие, се пада на сътветната
Международна федерация. В този контекст ще важат Правилата за последствията
при Нарушение на Антидопинговите правила, както е посочено и определено в
следните членове 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.11 и 10.12.
10.2 Забрана за състезаване поради Наличие, Използване или Опит да се
използват или Притежават Забранени субстанции или Забранени Методи.
Периодът на Забраната за нарушаване на Член 2.1, 2.2 или 2.6, следва, както
следва, при условие, че ще има възможност за потенциално намаляване или
спиране, съгласно Член 10.4, 10.5 или 10.6:
10.2.1. Периодът на Забраната ще бъде четири години, когато:
10.2.1.1. Нарушението на Антидопингово правило не включва някоя
Категоризирана субстанция, освен ако Състезателят или другото Лице не докажат,
че Нарушението на Антидопинговото правило не е било умишлено.
10.2.1.2. Нарушението на Антидопингово правило включва някоя Категоризирана
субстанция и ЕОК може да докаже, че Нарушението на Антидопингово правило е
било умишлено.
10.2.2. Ако не се прилагат разпоредбите на Член 10.2.1, Периодът на Забраната ще
бъде две години.
10.2.3. Значението на термина „умишлено“, използван в Членове 10.2 и 10.3, има за
цел да идентифицира онези Състезатели, които мамят. Затова, терминът се отнася
до Състезател или друго Лице, въвлечени в поведение, за което са знаели, че
съставлява Нарушение на Антидопингово правило, или са знаели, че съществува
значителен риск, че поведението им може да съставлява, или да доведе до
Нарушение на Антидопингово правило и са проявили незачитане на този риск.
Нарушение на Антидопингово, получено от Неблагоприятен резултат от
изследването за наличие на субстанция, която е Забранена единствено по време на
Състезанието, обосновано ще се смята, че не е било умишлено, когато
субстанцията е от категорията на Определените субстанции и Състезателят може да
докаже, че Забранената субстанция е била използвана извън Състезанието.
Нарушение на Антидопингово правило, получено от Неблагоприятен резултат от
изследването за наличие на субстанция, която е Забранена единствено по време на
Състезанието, обосновано ще се смята, че не е било умишлено, когато
субстанцията не е от категорията на Определените субстанции и Състезателят може
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да докаже, че Забранената субстанция е била използвана извън Състезанието, в
контекст, който няма връзка със спортното изпълнение.
10.3 Забрана, поради друго Нарушение на Антидопинговите правила.
Периодът на Забрана за Нарушение на Антидопинговите правила, освен онзи,
упоменат в Член 10.2, ще бъде както следва, освен ако не важат разпоредбите на
Член 10.5 или 10.6:
10.3.1. При нарушение на Член 2.3 или Член 2.5, Периодът на Забрана ще бъде
четири години, освен ако, когато Състезателят не е дал Проба за изследване, но
може да докаже, че извършеното нарушение наантидопинговото правило не е било
умишлено (съгласно дефинираното в Член 10.2.3), в който случай Периодът на
Забрана ще бъде две години.
10.3.2. При нарушение на Член 2.4, Периодът на Забрана ще бъде две години, което
подлежи на намаление до минимум една година, в зависимост от степента на на
санкциятаза вината на Състезателя. Тази гъвкавост за промяна от една на две
години Забрана по настоящия Член, няма да се отнася до Състезатели, при които
практиката да променят в последната минута местонахождението си, или друго
поведение поражда сериозно подозрение, че Състезателят се е опитвал да избегне
шанса да бъде подложен на Тестване.
10.3.3. При нарушение на Член 2.7 или 2.8 Периодът на Забрана ще бъде от
минимум четири години до Забрана за цял живот, в зависимост от сериозността на
нарушението. Нарушение на Член 2.7 или Член 2.8, включващо Малолетен, ще се
смята за особено сериозно нарушение, и ако е извършено от Персонала,
Подпомагащ Състезателя, за нарушения, различни от употребата на
Категоризирани субстанции, ще доведе до Забрана за цял живот за Персонала,
Подпомагащ Състезателя. Освен това, съществени нарушения на Член 2.7 или 2.8,
които също така могат да нарушат закони и нормативни актове извън сферата на
спорта, ще се отнасят до компетентните административни, професионални или
съдебни инстанции.
10.3.4. При нарушение на Член 2.9, наложеният Период на Забрана ще бъде от
минимум две години, до максимум четири години, в зависимост от сериозността на
нарушението.
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10.3.5. При нарушение на Член 2.10, Периодът на Забрана ще бъде две години,
който срок ще подлежи на намаляване на минимум една година, в зависимост от
степента на вината на Състезателя или другото Лице, както и останалите
обстоятелства по случая.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

10.4 Eлиминиране на Периода на Забрана, когато няма вина или проява на
небрежност.
Ако някой Състезател или друго Лице в някой индивидуален случай установи, че
то или тя няма вина или не е проявил/а небрежност, в такъв случай, периодът на
Забрана, който иначе би бил приложен, ще бъде елиминиран.
10.5 Намаляване на Периода на Забрана, на базата на отсъствие на Съществена
Вина или Небрежност.
10.5.1 Намаляване на санкциите за употреба на Категоризирани субстанции или
Замърсени продукти за Нарушения на Член 2.1, 2.2 или 2.6.
10.5.1.1. Категоризирани субстанции.
Когато Нарушението на Антидопингово правило включва употреба на
Категоризирана субстанция и Състезателят или другото Лице могат да докажат, че
Няма Съществена Вина, или Небрежност, Периодът на Забрана ще бъде, като
минимум – порицание, без да се налага период на Забрана, a като максимум - две
години Забрана, в зависимост от степента на прегрешението на Състезателя или
другото Лице.
10.5.1.2. Замърсени продукти.
Когато Състезателят или другото Лице могат да докажат, че Няма Съществена
Вина, или Небрежност, и че намерените Забранени субстанции произхождат от
Замърсен продукт, Периодът на Забрана ще бъде като минимум – порицание, без
да се налага период на Забрана, a като максимум - две години Забрана, в
зависимост от степента на прегрешението на Състезателя или другото Лице.
10.5.2 Прилагане на мярката Няма Съществена Вина, или Небрежност извън
прилагането на разпоредбите на Член 10.5.1.
Ако даден Състезател или друго Лице в определен случай, в който Член 10.5.1 не се
прилага, установи, че той или тя НЕ са проявили Съществена Вина, или
Небрежност, тогава, след като се направи още намаляване или елиминация на
санкцията, както е указано в Член 10.6, приложимият така или иначе период на
Забрана може да бъде намален, на основание на степента на Нарушението от
страна на Състезателя или другото Лице, но намаленият период на Забрана не
може да бъде по-малък от една втора от иначе приложимия Периода на Забрана.
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Ако иначе приложимият период на Забрана е за цял живот, намаленият период по
този Член не може да бъде по-кратък от осем години.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

10.6 Елиминиране, намаляване или Преустановяване на Периода на Забрана
или другите последствия, поради причини, различни от Вина
10.6.1 Съществено съдействие при Разкриването или Установяването на
Нарушение на Антидопинговите правила.
10.6.1.1 Всяка Антидопингова организация, която има правомощия да обработва
резултатите при Нарушение на Антидопингово правило, може, преди
окончателното апелативно решение по Член 13, или изтичане на срока за
обжалване, да прекрати част от Периода на Забрана, наложен в индивидуален
случай, когато Състезателят или другото Лице са оказали Съществено съдействие
на някоя Антидопингова организация, наказателна инстанция или професионален
дисциплинарен орган, което е довело до: (i) Антидопинговата организация
разкрива или започва дело за Нарушение на Антидопингово правило от друго Лице,
или (ii) което е довело до това, че наказателен или дисциплинарен орган разкриват
или започват дело за наказателно провинение или нарушаване на професионалните
правила, извършено от друго Лице и информацията, предоставена от Лицето,
оказало Същественото съдействие е предоставена на разположение на
Антидопингова организация, която има правомощията да обработва резултатите.
След окончателното апелативно решение по Член 13 или изтичане на срока за
обжалване, Антидопинговата организация може само да прекрати част от иначе
приложимия период на Забрана, след одобрение от страна на САА и от съответната
Международна Федерация. Степента, до която иначе приложимият период на
Забрана може да бъде прекратен, ще се основава на сериозността на Нарушението
на Антидопинговото правило, извършено от Състезателя или другото Лице и
значението на Същественото съдействие, оказано от Състезателя или другото
Лице, в опита си да елиминират употребата на допинг в спорта. Не може да се
прекратява повече от три четвърти от иначе приложимия период на Забрана. Ако
иначе приложимият период на Забрана е за цял живот, периодът, който не подлежи
на прекратяване, съгласно този Член, не трябва да е по-малък от осем години. Ако
Състезателят или другото Лице престанат да сътрудничат и да оказват пълно и
надеждно Съществено съдействие, върху което се е основавало прекратяването на
Периода на Забрана, Антидопинговата организация, която е преустановила
Периода на Забрана ще възстанови първоначалния период на Забрана. Ако дадена
Антидопингова организация реши да възстанови някой период на Забрана или
реши да не възстановява преустановен период на Забрана, това решение може да се
обжалва от всяко Лице, имащо право да обжалва по силата на Член 13.
10.6.1.2. За да се насърчат още повече Състезателите и другите Лица да оказват
Съществено съдействие на Антидопинговите организации, по молба на
Антидопинговата организация, извършваща обработката на резултатите, или по
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молба на Състезателя или другото Лице, който е, или е бил набеден, че е извършил
Нарушение на Антидопингово правило, САА може, на всеки един етап от процеса
на обработка на резултатите, включително и след окончателното апелативно
решение по Член 13, да се съгласи на такова прекратяване на иначе приложимия
период на Забрана и на другите Последствия, каквото тя счита за подходящи. При
изключителни обстоятелства, САА може да се съгласи на прекратявания на Периода
на Забрана и другите Последствия при Съществено съдействие, което е по-голямо
от онова, залегнало в този Член, или дори да няма период на Забрана, и/или
връщане на парични награди, или плащане на глоби или други разходи.
Одобрението от страна на САА ще подлежи на възстановяване на санкцията,
съгласно указаното в този Член. Независимо от разпоредбите на Член 13,
решението на САА в контекста на този Член, не може да бъде обжалвано от нито
една друга Антидопингова организация.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

10.6.1.3. Ако някоя Антидопингова организация прекрати каквато и да е част от
иначе приложимата санкция, поради Съществено съдействие, тогава известие,
съдържащо обосновка на решението, трябва да се изпрати на другите
Антидопингови организации, които имат право на обжалване по силата на Член
13.2.2, както е указано в Член 14.2 от Кодекса. В случай на уникални обстоятелства,
когато САА реши, че това би било в най-голям интерес за Антидопинговия контрол,
САА може да оторизира някоя Антидопингова организация да сключи подходящо
споразумение за спазване на конфиденциалност, което ограничава, или забавя
оповестяването на споразумението за Съществено съдействие или естеството на
оказаното Съществено съдействие.
10.6.2 Признаване на Нарушение на Антидопингово правило при Липса на други
доказателства
Когато някой Състезател или друго Лице доброволно признае извършването на
Нарушение на Антидопингово правило, преди да е получел известие за взимане на
Проба, която би могла да докаже Нарушение на Антидопингово правило (или, в
случай на Нарушение на Антидопингово правило, различно от онова, описано в
Член 2.1, преди получаване на първото известие за признато нарушение, съгласно
Член 7) и това признание е единственото надеждно доказателство за нарушението
към момента на признанието, тогва Периодът на Забрана може да бъде намален, но
не под една втора от иначе приложимия Периода на Забрана.
10.6.3. Бързо признаване на Нарушение на Антидопингово правило, след обвинение
в Нарушение, подлежащо на санкция по Член 10.2.1 или Член 10.3.1.
Състезател или друго Лице, което потенциално подлежи на четиригодишна санкция
по условията на Член 10.2.1 или 10.3.1 (за избягване или отказ от даване на Проба,
или Подправяне на вземането на проби), като бързо признае твърдяното
Нарушение на Антидопингово правило, след като му е отправено обвинение от
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страна на някоя Антидопингова организация, а също така и след одобрението, по
преценка както на САА, така и на Антидопинговата организация, която е
натоварена с правомощието да управлява резултатите, може да получи намаление
на Периода на Забрана до един минимум от две години, в зависимост от
сериозността на нарушението и степента на провинението на Състезателя или
другото Лице.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

10.6.4. Прилагане на множество основания за намаляване на санкцията.
Когато даден Състезател или друго Лице докаже, че има право на намаление на
санкцията по повече от една разпоредба на Член 10.4, 10.5 или 10.6, преди да
кандидатства за каквото и да е намаление или прекратяване по условията на Член
10.6, трябва да се определи иначе приложимия период на Забрана, в съответствие с
разпоредбите на Членове 10.2, 10.3, 10.4, и 10.5. Ако Състезателят или другото
Лице докажат право на намаляване или прекратяване на Периода на Забрана по
силата на Член 10.6, Периодът на Забрана може да бъде намален или прекратен, но
не под една четвърт от иначе приложимия период на Забрана.
10.7 Mножество Нарушения.
10.7.1 Когато за един Състезател или друго Лице това е второ Нарушение на
Антидопингово правило, Периодът на Забрана ще бъде по-дълъг от:
(а) Шест месеца;
(б) Една втора от Периода на Забрана, наложен за първото нарушение на
антидопингово правило, без да се взема предвид каквото и да е намаление по Член
10.6; или
(в) двойно колкото е Периодът на Забрана, иначе приложим за второто Нарушение
на Антидопингово правило, третирано все едно, че е първо нарушение, без да се
взема предвид каквото и да е намаление по Член 10.6.
Периодът на Забрана, определен по-горе, тогава може да бъде намален като се
приложи действието на Член 10.6.
10.7.2. Трето Нарушение на Антидопингово правило винаги ще води до период на
пожизнена Забрана, освен ако третото нарушение не отговаря на условията за
елиминиране или намаляване на Периода на Забрана по условията на Член 10.4 или
10.5, или се отнася до нарушение на Член 2.4. В такива особени случаи Периодът
на Забрана ще бъде от осем години до пожизнена Забрана.
10.7.3. Нарушение на Антидопингово правило, за което даден Състезател или друго
Лице са доказали че нямат Вина, или проява на Небрежност, няма да се счита за
предварително нарушение, за целите на настоящия Член.
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10.7.4. Допълнителни
Нарушения.

Правила

за

Определени

Потенциални

Множество
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

10.7.4.1. За целите на налагането на санкции по член 10.7, второто нарушение ще се
смята за Нарушение на Антидопингово правило, само ако Антидопинговата
организация може да докаже, че Състезателят или другото Лице са извършили
второто нарушение на антидопингово правило, след като Състезателят или другото
Лице са получили известие по Член 7, или след като Антидопинговата организация
е положила разумни усилия да изпрати известие за първото Нарушение на
антидопингово правило. Ако Антидопинговата организация не може да докаже
това, нарушенията ще се смятат заедно като едно единствено първо нарушение, a
наложената санкция ще се базира на нарушението, което изисква по-строга
Санкция.
10.7.5. Ако, сед като бъде наложена санкция за първо Нарушение на
Антидопингово правило, някоя Антидопингова организация открие факти,
показващи участие в Нарушение на Антидопингово правило от страна на
Състезателя или другото Лице, което е станало преди известието, изпратено за
първото нарушение, тогава Антидопинговата организация ще наложи
допълнителна санкция, на базата на санкцията, която би могла да бъде наложена,
ако двете нарушения бяха извършени по едно и също време. Резултатите от всички
Състезания, които са след датата на по-ранното Нарушение на Антидопингово
правило ще бъдат дисквалифицирани, както е указано в Член 10.8.
10.7.5. Нарушение на Антидопинговите правила по време на десетгодишния
период.
За целите на Член 10.7, всяко Нарушение на Антидопингово правило трябва да е
станало през същия десетгодишен период, за да се смята за множество нарушения.
10.8 Дисквалифициране на Резултатите от състезания, след последващо
вземане на проби или извършване на Нарушение на антидопингово правило.
Освен автоматичното дисквалифициране на резултатите от Състезанието, при което
пробите са дали положителни резултати при изследването по Член 9, всички
останали спортни резултати на Състезателя, получени от датата на взимане на
положителната проба (независимо дали по време на състезанието или извън него),
или при друго Нарушение на Антидопингово правило, след започване на
временното прекратяване или периода на забрана - освен ако справедливостта не
изисква друго, ще бъдат дисквалифицирани, с всички произтичащи от това
последствия, включително отнемане на медали, точки и награди.
10.9 Разпределение на паричните средства по CAS и загубени награди.
Приоритетът за изплащане на разходите по CAS и загубените средства от
наградите, ще бъде: първо, покриване на разходите, наложени от CAS; второ,
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пренасочване на средствата от изгубените награди към други Състезатели, ако това
е предвидено в правилата на съответната Международна Федерация; и трето,
осребряване на разходите на Антидопинговата организация, която е извършила
обработката на резултатите в казуса.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

10.10 Финансови Последствия.
[Нарочно е оставено празно]
10.11 Начало на Периода на Забрана.
Освен както е указано по-долу, Периодът на Забрана ще започва от датата на
решението, взето на последното изслушване, с което се постановява Забраната
или, ако изслушването е отказано, или когато няма изслушване, на датата, на която
Забраната е приета, или по друг начин наложена.
10.11.1 Закъснения, които не са по вина на Състезателя или другото Лице.
Когато са настъпили съществени закъснения в процеса на изслушване или други
аспекти на Допинг контрола, които не могат да се считат, че са по вина на
Състезателя или другото Лице, органът, наложил санкцията, може да стартира
Периода на Забрана на по-ранна дата, започващ от датата на вземане на пробата
или последната дата на която се е случило друго Нарушение на Антидопингово
правило. Всички състезателни резултати, постигнати по време на Периода на
Забрана, включително при Забрана с обратна сила, ще бъдат дисквалифицирани.
10.11.2 Навременно признание.
Когато Състезателят или другото Лице незабавно (което във всички случаи за
Състезателя означава - преди състезателят да се състезава отново), признае
Нарушението на Антидопингово правило, след като е обвинено в Нарушение на
Антидопингово правило от Антидопинговата организация, Периодът на Забрана
може да започне още от датата на вземане на пробата, или датата, на която е
настъпило другото Нарушение на Антидопингово правило. Във всеки случай обаче,
когато се прилага настоящият член, Състезателят или другото Лице ще изтърпят
най-малко половината от Периода на забрана, който ще започне от датата, на която
Състезателят или другото Лице са приели налагането на санкция, датата на
изслушването, на което е взето решението, налагащо санкцията, или датата, на
която санкцията е наложена по друг начин. Настоящият член няма да се прилага,
когато Периодът на Забрана вече е намален по Член 10.6.3.
10.11.3 Бонус при Временното Прекратяване или Периода на Забрана.
10.11.3.1 Ако бъде наложено Временно прекратяване и то бъде спазено от
Състезателя или другото Лице, Състезателят или другото Лице ще получат бонус за
този период на Временно прекратяване от всеки период на Забрана, който в крайна
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сметка може да бъде наложен. Ако е изтърпян период на Забрана, след решение,
което впоследствие е било обжалвано, тогава Състезателят или другото Лице ще
получат бонус за този изтърпян период на Забрана, от всеки период на Забрана,
който може в крайна сметка да бъде наложен при обжалването.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

10.11.3.2 Ако даден Състезател или друго Лице доброволно приемат Временното
прекратяване в писмена форма, от някоя Антидопингова организация, която има
правомощия да обработва резултатите и след това спази Временното
прекратяване, Състезателят или другото Лице ще получат бонус за този период на
доброволно Временно прекратяване, от всеки период на Забрана, който може в
крайна сметка да бъде наложен. Копие от доброволното приемане от страна на
Състезателя или другото Лице на Временното прекратяване, незабавно ще бъде
предоставено на всяка страна, имаща право да получава уведомления за
предполагемо Нарушение на Антидопингово правило по Член 14.
10.11.3.3. Няма да се дава бонус за период на Забрана за какъвто и да е период от
време, преди датата на влизане в сила на Временното прекратяване, или
доброволното Временно прекратяване, независимо от това, дали Състезателят е
избрал да не се състезава, или е отстранен от неговия или нейния отбор.
10.11.3.4. При Отборните спортове, когато на отбора е наложен период на Забрана,
освен ако справедливостта не изисква друго, Периодът на Забраната започва от
датата на окончателното решение за изслушване, предвиждащо Забрана или, ако
изслушването е отменено, на датата, на която Забраната е приета, или по друг
начин е наложена. Всеки период на отборно Временно прекратяване (независимо
дали е наложено или доброволно прието) ще получава бонус от общия период на
Забрана, който ще бъде изтърпяван.
10.12 Статут по време на Забраната.
10.12.1 Забрана за участие по време на Забраната.
Нито един Състезател или друго Лице, което е обявено за нередовно, не може, по
време на Периода на Забрана, да участва по какъвто и да е начин в някакво
състезание или дейност (освен в разрешеното обучение по Антидопинг или
рехабилитационните програми), оторизирани или организирани от някоя страна по
Кодекса, организация, която е член на страната по Кодекса, или клуб, или друга
организация членка на организацията-членка на страната по Кодекса, или в
Състезания, оторизирани или организирани от някоя професионална лига, или в
някое спортно събитие на организация от международно, или национално ниво, или
каквато и да е елитна спортна дейност, или спорт на национално ниво,
финансирани от правителствена агенция.
Състезател или друго Лице, което изтърпява период на Забрана по-дълъг от четири
години, може, след като изтекат четирите години от Периода на Забраната, да
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участва като Състезател в местни спортни събития, които не са на разпореждане
или по друг начин под юрисдикцията на страна по Кодекса, или член на страна по
Кодекса, но само дотолкова, доколкото това спортно събитие не е на ниво, което
може да квалифицира по някакъв начин такъв Състезател или другото Лице пряко
или косвено да се състезава в (или да трупа точки към) национално първенство, или
в Международно спортно събитие и не въвлича Състезателя или другото Лице да
работи по какъвто и да е начин с малолетни.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

Състезател или друго Лице, което е в период на Забрана ще продължи да подлежи
на Тестване.
10.12.2 Връщане към тренировките.
Като изключение от Член 10.12.1, Състезател може да се върне към тренировките с
отбор, или да използва оборудването на някой клуб, или организация-членка на
Страна по Кодекса, по време на по-късия период от: (1) последните два месеца от
периода на Забраната на Състезателя, или (2) последната четвърт от наложения
Период на Забрана.
10.12.3. Нарушение на забраната за участие по време на Периода на Забрана.
Когато Състезател или друго Лице, което е било обявено за нередовно, наруши
забраната за участие по време на Периода на Забрана, описан в Член 10.12.1,
резултатите от такова участие ще бъдат дисквалифицирани и нов период на
Забрана, равен на времетраенето на първоначалния период на Забрана ще бъде
добавен след края на първоначалния период на Забрана. Новият период на Забрана
може да бъде коригиран, на основание степента на Вината на Състезателя или
другото Лице и другите обстоятелства около случая. Решението дали даден
Състезател или друго Лице са нарушили забраната за участие и дали е подходящо
да се направи корекция, ще бъде взето от Aнтидопинговата Организация, чиято
обработка на резултатите е довела до налагането на първоначалния период на
Забрана. Tова решение може да бъде обжалвано по силата на Член 13.
Когато някое Лице, което е в помощ на Състезателя, или друго Лице съдейства на
някого за нарушаване на забраната за участие по време на периода на Забрана,
Антидопинговата организация, която има юрисдикцията над Лицето, подпомагащо
този Състезател, или другото Лице, ще наложи санкции за нарушение на Член 2.9 за
такова съдействие.
10.12.4. Оттегляне на финансовата подкрепа по време на Забраната.
Освен това, за всяко Нарушение на Антидопингово правило, което не включва
намалена санкция, както е описано в член 10.4 или 10.5, някои или всички свързани
със спорта финансови помощи или другите, свързани със спорта обезщетения,
получавани от такова Лице, ще бъдат удържани от страните по Кодекса,
организациите-членки на страните подписали Кодекса и правителствата.
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10.13 Автоматично публикуване на санкциите.
Една задължителна част от всяка санкция ще съдържа автоматично публикуване,
съгласно указаното в Член 14.3 oт Кодекса.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

ЧЛЕН 11: ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОТБОРИТЕ
11.1. Тестване при Отборните спортове
Когато повече от един член на отбор при Отборните спортове е бил уведомен за
Нарушение на Антидопингово правило по Член 7, във връзка със Спортно Събитие,
Дисциплинарната комисия на ЕОК ще проведе подходящо Целево Тестване на
отбора по време на Периода на Събитието.
11.2. Последствия за Отборните спортове
Ако се установи, че повече от двама членове на отбор в Отборен спорт са
извършили Нарушение на Антидопингово правило по време на Събитието,
Дисциплинарната комисия ще наложи подходяща санкция на отбора (напр.
отнемане на точки, Дисквалификация от Състезание или Събитие, или друга
санкция) в допълнение към всички Последствия, наложени на отделния Състезател,
извършил Нарушението на антидопинговото правило.
11.3. Управителният орган на събитието може да наложи по-строги
последствия за Отборните спортове
ЕОК може да избере да изработи правила за събитието, които налагат по-строги
последствия за Отборните спортове, от тези в Член 11.2, за целите на събитието.
11.4. В спортове, които не са Отборни спортове, но където наградите се дават на
отбори, дисквалификацията или другите дисциплинарни действия срещу отбора,
когато един или повече членове на екипа са извършили Нарушение на
Антидопингово правило, ще бъдат такива, каквито са предвидени в приложимите
правила на съответната Международна Федерация.

ЧЛЕН 12: НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ И ДРУГИ САНКЦИИ СРЕЩУ
НАЦИОНАЛНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТИ
12.1. Изпълнителният комитет на ЕОК има правомощията да преустанови част или
цялото финансиране, или другата, нефинансова помощ за Националните
Олимпийски Комитети, които не спазват настоящите Правила.
12.2. ЕОК може да реши да предприеме допълнителни дисциплинарни мерки срещу
Националните Олимпийски Комитети, по повод признаването и редовността на
неговите служители и Състезатели да участват в Спортните събития на ЕОК.
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ЧЛЕН 13: ОБЖАЛВАНЕ
13.1. Решения, подлежащи на обжалване.

EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

Решенията, взети по силата на тези Антидопингови правила могат да бъдат
обжалвани, както е посочено по-долу в членове от 13.2 до 13.4, или както е
предвидено в Кодекса или Международните стандарти. Такива решения остават в
сила, докато бъдат обжалвани, освен ако апелативният орган не разпореди друго.
Преди да започне обжалването, всяко преразглеждане след като е взето решението,
предвидено в тези Антидопингови правила, трябва да бъде приключено, при
условие че това преразглеждане спазва принципите, посочени в член 13.2.2 по-долу
(с изключение на предвиденото в член 13.1.3).
13.1.1. Обхватът на преразглеждането не е ограничен.
Обхватът на преразглеждането по дадено обжалване включва всички въпроси,
свързани с казуса и изрично не се ограничава до въпросите или обхвата на
преразглеждането на предишното взето решение.
13.1.2. CAS няма да се съобразява с констатациите, предмет на обжалването.
При вземането на своето решение, не е необходимо CAS да уважи мнението,
постановено от органа, чието решение се обжалва.
13.1.3. От САА не се изисква да използва вътрешни средства за защита.
Когато САА има право на обжалване по условията на Член 13 и нито една друга
страна не е обжалвала окончателното решение в рамките на процедурите на ЕОК,
САА може да обжалва това решение директно пред CAS, без да трябва да изпълни
другите оздравителни мерки от процедурата на ЕОК.
13.2. Обжалвания на решения във връзка с Нарушение на Антидопингови
правила, Последствия, Временно прекратяванеs, Прзнаване на решенията и
Юрисдикция.
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Решението, че е извършено Нарушение на Антидопингово правило, решението,
налагащо Последствия, или неналагащо Последствия за Нарушение на
Антидопингово правило, или решението, че не е извършено Нарушение на
Антидопингово правило; решението, че процедурата по Нарушение на
Антидопингово правило не може да се разглежда по-нататък, поради процедурни
причини, (в това число, например - участие); решението на САА да не прави
изключение към изискването за шестмесечно предизвестие при пенсиониран
Състезател, който иска да се върне към състезателна дейност по Член 5.7.1 от
Кодекса; решението на САА да съдейства за обработката на резултатите, съгласно
Член 7.1 от Кодекса; решението на ЕОК да не разглежда по-нататък
Неблагоприятните резутати от изследването или Атипичните резутати като
Нарушение на Антидопингово правило, или решението да не разглежда по-нататък
Нарушението на Антидопингово правило, след разследване, извършено по Член Z;
решението да наложи Временно прекратяване, като резултат от Временно
Изслушване; когато някоя Антидопингова организация не е спазила Член 7.9 от
Кодекса; решението, че ЕОК няма юрисдикцията да взима решение по твърдението,
че има Нарушение на Антидопингово правило, или неговите Последствия; и
решението на ЕОК да не признае решението на друга Антидопингова организация
по Член 15, могат да бъдат обжалвани изключително съгласно разпоредбите на
настоящия Член 13.2.
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13.2.1. Обжалвания произтичащи от Спортни събития на ЕОК.
При случаите, произтичащи от Спортните събития на ЕОК, решението може да
бъде обжалвано изключително пред CAS.
13.2.2. Лица, имащи право да Обжалват.
Следните страни ще имат право да обжалват пред CAS: (a) Състезателят или
другото Лице, което е обект на обжалваното решение; (b) другата страна по казуса,
по който е взето решението; (c) съответната Международна Федерация; (d)
Националната Антидопингова организация на държавата, в която Лицето живее,
или държавите, чиято националност Лицето носи, или има разрешително да
пребивава в тях; (e) Международният Олимпийски Комитет или Международният
Параолимпийски Комитет, според случая, когато решението може да има връзка с
Олимпийските игри или Параолимпийските игри, включително решенията,
засягащи правото на участие в Олимпийските игри или Параолимпийските игри; и
(f) САА.
13.2.3. Срок за подаване на документи за Обжалвания
Срокът за обжалване пред CAS е двадесет и един дни от датата на получаване на
решението от страната, която обжалва.
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Независимо от гореизложеното, във връзка с обжалванията, подадени от страна,
имаща право да обжалва, но която не е била страна в производството, което е
довело до обжалване на решението, ще се прилага следното:
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

(а) В рамките на петнадесет дни от предизвестието за решението, тази страна/и има
право да поиска копие от делото, от органа, който е издал решението;
(б) Ако такова искане бъде направено в петнадесетдневния срок, страната, която е
направила искането, разполага с двадесет и един дни от получаването на досието да
подаде молба за обжалване пред CAS.
Независимо от гореизложеното, крайният срок за подаване на молба за обжалване
от САА е по-късният от:
(а) Двадесет и един дни след последния ден, на който всяка друга страна по делото
би могла да обжалва, или
(б) Двадесет и един дни след като САА е получила цялата документация, отнасяща
се до това решение.
Независимо от всяка друга разпоредба в настоящия документ, единственото Лице,
което може да обжалва мярката за Временно прекратяване, е Състезателят или
другото Лице, на което е наложено Временното прекратяване.
13.2.4. Насрещни Обжалвания и други Последващи Обжалвания, които са
разрешени.
Насрещните обжалвания и другите последващи обжалвания от всеки респондент,
посочен в случаите, заведени пред CAS по Кодекса, са изрично разрешени. Всяка
страна, която има право да обжалва по този член 13, трябва да подаде молба за
насрещно обжалване или последващо обжалване, най-късно едновременно с
отговора на страната.
13.3. Непредставяне на своевременно решение от страна на ЕОК.
Когато, в конкретен случай, ЕОК не успее да вземе решение в разумен срок,
определен от САА, по отношение на това дали Нарушението на Антидопингово
правило е било извършено, САА може да избере да обжалва директно пред CAS,
все едно, че ЕОК е излязла с решение, че не е намерено нарушение на
антидопингово правило. Ако комисията за изслушване на CAS определи, че е било
извършено Нарушение на Антидопингово правило, и че САА е действала разумно
при избора си да обжалва директно пред CAS, то разходите на САА и адвокатските
такси за извършване на обжалването ще се възстановяват на САА от ЕОК.
13.4. Обжалвания свързани с РТУ.
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Решенията за РТУ могат да бъдат обжалвани изключително по условията,
залегнали в Член 4.4.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

13.5 Уведомления за решенията по обжалванията
ЕОК незабавно ще предоставя обжалваното решение на Състезателя или другото
Лице и на другите Антидопингови организации, които биха имали право на
обжалване, съгласно член 13.2.2, както е предвидено в член 14.2 от Кодекса.
ЧЛЕН 14: КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ДОКЛАДВАНЕ
ЕОК, съответните международни и европейски федерации и НОК полагат всички
усилия, за да запазят поверителността на резултатите от всички тествания в
рамките на Допинг контрола, както и на самоличността на хората участващи в
процедурите, съгласно настоящите Правила, докато в изслушване не бъде
определено, че е настъпило Нарушение на Антидопингово правило, в съответствие
с член 7, или такова изслушване е било отказано, или твърдението за Нарушение на
Антидопингово правило не е било своевременно оспорено, или Състезателят е
временно спрян от състезателна дейност. След като се установи нарушение на тези
правила, то се оповестява публично в съответствие с Член 14.3 от Кодекса и при
пълно спазване на Член 8 от Международните стандарти за защита на личните
данни и личната информация (ISPPPI), издадени от САА през юни 2018 година.
ЕОК ще спазва всички обстоятелства при пълно зачитане на посочените
Международни стандарти, както и по отношение на Регламент 2016/619 на ЕС за
защита на личните данни.
Известието до Състезател или друго Лице, което е член на НОК, включително на
делегацията на НОК, присъстваща на Спортните събития на ЕОК, може да бъде
изпратено чрез предаване на уведомлението до Националния олимпийски комитет.
ЧЛЕН 15: ПРИЛАГАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА
15.1. При зачитане на правото на обжалване, предвидено в член 13, тестването,
резултатите от изслушването, или другите окончателни решения на която и да е
страна по Кодекса, които са в съответствие с Кодекса и са в правомощията на
страната, подписала Кодекса, ще се прилагат в целия свят и ще се признават и
спазват от ЕОК.
15.2. ЕОК ще признава мерките, предприети от други органи, които не са приели
Кодекса, ако правилата на тези органи така или иначе са в съответствие с Кодекса.
ЧЛЕН 16: ДАВНОСТ
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Процедурата за нарушаване на антидопинговите правила не може да бъде
започната срещу Състезател или друго Лице, освен ако той или тя не са били
уведомени за Нарушението на Антидопингово правило, както е предвидено в Член
7, или не са правени разумнио опити за уведомяване, в рамките на десет години от
датата, на която се смята, че нарушението е настъпило.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

ЧЛЕН 17: ПОПРАВКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА
АНТИДОПИНГ
17.1. Тези Правила могат, във всеки един момент, да бъдат поправяни от
Изпълнителния Комитет на ЕОК.
17.2. Tези правила ще бъдат интерпретирани като независим и автономен текст, а
не като позоваване на съществуващо законодателство или подзаконови актове (с
изключение на указаното в Членове 17.4 и 17.6 по-долу).
17.3. Ако някоя част от тези Правила се счете за недействителна, неприложима или
незаконна, по каквато и да е причина, настоящите Правила ще останат в пълна
сила, с изключение на тази част, която ще се счита за заличена, доколкото е
невалидна, неприложима или незаконна.
17.4. Кодексът, Международните стандарти и Списъкът със Забранени субстанции
ще се считат за неразделна част от тези правила и ще имат предимство в случай на
конфликт.
17.5. Преамбюлът и Приложенията ще се считат за неразделна част от тези
Правила.
17.6. Тези правила са приети съгласно приложимите разпоредби от Кодекса и се
тълкуват по начин, който е в съответствие с приложимите разпоредби на Кодекса.
Коментарите, които отразяват различни разпоредби от Кодекса, са включени чрез
позоваване в настоящите Антидопингови правила и ще бъдат третирани, както ако
бяха изложени изцяло тук и ще се използват при тълкуване на тези Антидопингови
правила.
ЧЛЕН 18: ЕЗИЦИ
Английската версия на тези правила ще има предимство. Последна бележка:
ОК ще събира цялата информация и ще изпраща подробен доклад до ЕОК в
рамките на 60 дни след церемонията по закриването на Спортни събития на ЕОК.
Този доклад ще съдържа Техническа и Административна информация, свързана с
Допинг контрола и резултатите от всички проби, събрани по време на Игрите.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДЕФИНИЦИИ

WADA approved Medical and Anti -doping Guidelines ratified by the EOC EC on 25 January 2019

45

ADAMS: Системата за Управление и Администриране на Антидопинга е електронно
средство за управление на база данни, за качване, съхраняване, обмен и отчитане на
данни, с оглед оказване на съдействие на заинтересованите страни и на САА при
техните операции, свързани с Антидопинга, във връзка със спазване на
законодателството за защита на личните данни.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

Администриране: Осигуряване, предоставяне, надзор, улесняване или по друг
начин участие в Използването или Опита за използване от друго Лице на Забранени
субстанции или Забранени Методи. Тази дефиниция обаче не включва действията
на добросъвестния медицински персонал, които използват Забранени субстанции
или Забранени Методи за истински и законни терапевтични цели или друга
приемлива обосновка и не включват действия, свързани със Забранени субстанции,
които не са забранени извън състезанията, освен ако обстоятелствата като цяло не
показват, че такива Забранени субстанции не са предназначени за истински и
законни терапевтични цели, или са предназначени за повишаване на спортните
постижения.
ADO: Антидопингова Организация.
Неблагоприятни резутати от изследването: Доклад от лаборатория, акредитрана
от САА, или друга одобрена от САА лаборатория, отговаряща на Международните
стандарти за Лабораториите и съответните Технически документи, който доклад
посочва, че в Пробата има наличие на Забранена субстанция или нейни
Meтаболици или Maркери (в това число, повишени стойности на ендогенни
вещества) или доказателства за използване на Забранен Метод.
Неблагоприятен резултат от Паспорта: Доклад, идентифициран като
Неблагоприятен резултат от Паспорта, както е описано в съответните
Международните стандарти.
Антидопингова организация: Страна по Кодекса, която отговаря за приемането на
правила за иницииране, изпълнение или прилагане на която и да е част от процеса
на Допинг контрол. Това включва, например, Международния олимпийски
комитет, Международния параолимпийски комитет, други организации на големи
спортни събития, които провеждат тестване по време на техните събития, САА,
Международните федерации и Националните Антидопингови организации.
Състезател: Всяко Лице, което се състезава в спорта на международно ниво
(според дефиницията на всяка Международна Федерация), или на национално ниво
(според дефиницията на всяка Национална Антидопингова организация). Всяка
Антидопингова организация има правото да прилага Антидопинговите Правила за
Състезател, който не е нито Състезател на международно ниво, нито Състезател на
национално ниво и по този начин да го нарече с дефиницията "Състезател". За
целите на Допинг контрола - всяко Лице, което участва, или което потенциално
може да участва в Спортните събития на ЕОК.
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Биологичен паспорт на Състезателя: Програмите и Методите за събиране и
обработване на данни, както е описано в Международните стандарти за
Лабораториите.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

Помощен персонал на Състезателя: Всеки треньор, личен треньор, мениджър,
агент, член на отбора, служител, медицински, парамедицински персонал, родител
или друго Лице, работещи със, или обучаващи или подпомагащи Състезател, който
ще участва или се подготовя за участие в спортни състезания.
Опит: Умишлено поведение, което представлява съществена стъпка в хода на
намерението, планирано да завърши с извършване на Нарушение на антидопингово
правило, при условие обаче, че няма да има Нарушение на антидопингово правило,
основано единствено на Опит за извършване на нарушение, ако Лицето се откаже
от опита, преди той да бъде открит от трета страна, която не участва в опита.
Атипични резутати: Доклад от лаборатория, акредитирана от САА, или друга
одобрена от САА лаборатория, който изисква по-нататъшни разследвания, както се
изисква от Международните стандарти за Лабораториите или съответните
Технически документи, преди да се установи наличието на Неблагоприятни
резутати от изследването.
Атипичен резултат от Паспорта: Доклад, описан като Атипичен резултат от
Паспорта, съгласно указанията на приложимите Международни стандарти.
CAS: Арбитражният Съд за Спорта.
Кодекс: Световният Кодекс за Антидопинг.
Състезание: Единствена надпревара, мач, игра, или отделно спортно състезание.
Например, баскетболна игра или финалите на Олимпийското лекоатлетическо
надбягване на 100 метра. За състезания в зала и други спортни състезания, в които
наградите се присъждат на дневна или друга времева основа, разграничението
между Състезание и Събитие ще бъде такова, каквото е предвидено в правилата на
съответната Международна Федерация.
Последствия от Нарушение на Антидопинговите правила ("Последствията"):
Нарушението на Антидопингово правило от страна на Състезателя или друго Лице
може да доведе до едно или повече от следните неща: (а) Дисквалификация, което
означава, че резултатите на Състезателя, получени в конкретно Състезание или
Събитие, ще се смятат за невалидни, с всички произтичащи от това Последствия,
включително отнемане на всякакви медали, точки и награди; (б) Забрана означава,
че на Състезателя или на другото Лице е забранено, въз основа на Нарушение на
Антидопингово правило, за определен период от време да участва в което и да е
Състезание или друга дейност или да бъде финансирано, както е предвидено в член
10.12.1 от Кодекса; (в) Временно прекратяване означава, че на Състезателя или на
другото Лице временно е забранено да участва в каквото и да е Състезание или
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друга дейност, преди окончателното решение от изслушването, проведено по Член
8; (г) Финансови Последствия означава финансова санкция, наложена за
Нарушение на Антидопингово правило, или за възстановяване на разходите,
свързани с Нарушение на Антидопингово правило; и (д) Оповестяване или
Публично докладване означава оповестяването или разпространяването на
информацията пред широката общественост, или Лицата извън онези, които имат
право на предварително уведомяване, съгласно разпоредбите на Член 14. Отборите,
при Отборните спортове може също така да бъдат засегнати от Последствията,
къкто е залегнало в Член 11.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

Замърсен продукт: Продукт, който съдържа Забранени субстанции, които не са
описани на етикета на продукта, или в наличната информация при разумен опит да
се потърси в интернет.
Дисциплинарната комисия: Дисциплинарната комисия по правни, морално-етични,
дисциплинарни и свързани с употребата на допинг въпроси, както е указано в Член
7.1.
Дисквалификация: Виж Последствия при Нарушение на Антидопинговите правила
по-горе.
Допинг контрол: Всички стъпки и процеси от планиране на разпределението на
тестовете до крайния резултат от всяко обжалване, включително всички стъпки и
процеси между тях, като например, предоставяне на информация за
местонахождението, събиране и обработка на проби, лабораторни анализи, РТУ,
обработка на резултатите и изслушвания.
Спортни събития на ЕОК: Европейските игри, ЕМОФ, или ИМДЕ (Игрите на
малките държави в Европа), според случая, организирани под юрисдикцията на
ЕОК, и всякакви други спортни събития, каквито ЕОК може да реши да организира
в бъдеще.
Наръчник на ЕОК за Допинг контрол: Правилата за Допинг контрол, прилагани по
време на Спортните събития на ЕОК, издадени от Европейските Олимпийски
Комитети.
ЕОК: Европейските Олимпийски Комитети.
Европейската Федерация или ЕФ: Международна неправителствена организация,
призната от ЕОК, управляваща един или няколко спортове на континентално ниво
и обхващаща организациите, които управляват такива спортове на национално
ниво.
Събитие: Серия от отделни Състезания, проведени съвместно под егидата на една
водеща организация (напр., Олимпийските игри, Световния Шампионат на FINA,
или Панамериканските игри).
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Места на събитието: Местата, определени от ЕОК, и които за Спортните събития
на ЕОК се определят в координация с ОК (въпреки че за избягване на съмнение,
ЕОК може да добави допълнителни места за събитията, ако е необходимо, след
приемането на тези Правила).
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

Период на събитието: Периодът, започващ от датата на откриване на
състезателното село за събитието, до и включително деня на церемонията по
закриването на състезателното село.
Вина: Вина е всяко нарушение на задължение, или всяко отсъствие на внимание,
необходимо за всяка конкретна ситуация. Факторите, които трябва да се вземат под
внимание при оценката на степента на вината, включват например, опита на
Състезателя или другото Лице, дали Състезателят или другото Лице не е
малолетно, специални съображения, като увреждания, степента на риска, която би
трябвало да бъде осъзната от Състезателя и нивото на грижа и разследване,
упражнени от Състезателя във връзка с това, кое е трябвало да бъде възприето като
ниво на риск. При оценяването на степента на вина на Състезателя или другото
Лице, разглежданите обстоятелства трябва да бъдат специфични и релевантни, за
да обяснят отклонението на Състезателя или на другото Лице от очаквания
стандарт на поведение. Така например, фактът, че Състезателят би загубил
възможността да спечели големи суми пари по време на един период на Забрана,
или фактът, че на Състезателя му е останало само малко време до края на
кариерата, или графика на спортния календар, не биха били релевантни фактори,
които да се вземат под внимание за намаляването на Периода на Забрана по член
10.5.1 или 10.5.2 от Кодекса.
Финансови Последствия: Вижте: Последствия от Нарушение на Антидопинговите
правила, по-горе.
По време на състезание: Периодът на Спортните събития на ЕОК.
Програма за независими наблюдатели: Екип от наблюдатели, под надзора на САА,
който наблюдава и дава указания по процеса на Допинг контрол по време на
определени събития и докладва за своите наблюдения.
Индивидуален спорт: Всеки спорт, който не е Отборен спорт.
Забрана: Вижте: Последствия от Нарушение на Антидопингите правила, по-горе.
Международно събитие: Събитие или Състезание, при което Международният
Олимпийски
Комитет,
Международният
Параолимпийски
Комитет,
Международната Федерация, Организацията на големи спортни събития, или
друга международна спортна организация е ръководният орган за Събитието, или
назначава техническите лица за това Събитие.
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Международна Федерация или МФ: Международна неправителствена организация,
призната от МОК, ръководеща един или няколко спортове на световно ниво и
обединяваща организациите, ръководещи тези спортове на национално ниво.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES
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Състезател на международно ниво: Състезатели, които се състезават в спорта на
международно ниво, както е дефинирано от всяка Международна Федерация, в
съответствие с Международните стандарти за Тестване и Разследвания.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

Международни стандарти: Стандарт, приет от САА в подкрепа на Кодекса.
Придържането към някой Международен стандарт (за разлика от друг
алтернативен стандарт, практика или процедура) трябва да бъде достатъчно, за да
се заключи, че процедурите, изисквани от Международните стандарти, са
изпълнени правилно. Международните стандарти включват всяка техническа
документация, издадена съгласно Международните стандарти.
Международни стандарти за Лабораториите. Стандарт, приет от САА в подкрепа
на Кодекса, що се отнася до Лабораторни анализи.
Международни стандарти за Тестване: Стандарт, приет от САА в подкрепа на
Кодекса, що се отнася до процедурите по Тестването.
Организация за големи спортни събития: Континенталните асоциации на
Националните Олимпийски Комитети и други международни мулти-спортни
организации, които функционират като управляващи органи за всяко
континентално, регионално или друго международно събитие. За целите на тези
Антидопингови правила, Организацията на големите спортни събития е ЕОК.
Маркер: Съединение, група съединения или биологична променлива/и, която
показва използването на Забранени субстанции или Забранени Методи.
Метаболит: Всяко вещество, произведено чрез процес на биотрансформация.
Малолетен: Физическо лице на възраст под осемнадесет години.
Национална Антидопингова организация: Организацията (ите), определена/и от
всяка страна, като разполагаща с основната власт и отговорност да приема и
прилага Антидопинговите правила, да ръководи вземането на проби, обработката
на резултатите от тестовете и провеждането на изслушванията на национално ниво.
Ако това определяне не е направено от компетентния (те) публичен (и) орган/и,
органът ще бъде Националният Олимпийски комитет, или лицето, което той е
посочил.
Национално събитие: Спортно събитие или Състезание с участието на Състезател
на международно или национално ниво, което не е международно събитие.
Национална Федерация: Национална или регионална организация, която е член на,
или е призната от Международна Федерация като организация, която управлява
спорта на Международните Федерации на тази, или в този регион.
Състезател на национално ниво: Състезатели, които се състезават в спорта на
национално ниво, както е дефинирано от всяка Национална Антидопингова
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организация, в съответствие с Международните стандарти за Тестване и
Разследвания.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

Национален Олимпийски Комитет: Организацията, призната от Международния
Олимпийски Комитет. Tерминът Национален Олимпийски Комитет също така ще
включва Националната Спортна Конфедерация в онези страни, в които
Националната Спортна Конфедерация поема типичните задължения на
Националния Олимпийски Комитет в сферата на Антидопинговия контрол.
Без предупреждение: Допинг контрол, който се провежда без предварително
предупреждение до Състезателя и когато Състезателят е непрекъснато
придружаван от момента на уведомяването до предоставянето на Проба.
Липса на Вина или Небрежност: Твърдението на Състезателя или другото Лице, че
той или тя не са знаели или подозирали и не биха могли да знаят или подозират,
дори и при най-голямата предпазливост, че той или тя са използвали или прилагали
Забранени субстанции или Забранени Методи, или по друг начин са нарушили
Антидопинговото правило. Освен в случаите на непълнолетни, за всяко нарушение
на член 2.1, Състезателят трябва също така да докаже, по какъв начин Забранените
субстанции са попаднали в неговото или нейното тяло.
Липса на Съществена Вина или Небрежност: Твърдението на Състезателя или
другото Лице, че неговата или нейната Вина или Небрежност, когато бъде
разгледана на фона на всичките обстоятелства, и като се вземат предвид критериите
за липса на Вина или Небрежност, не са съществени, по отношение на
Нарушението на антидопингово правило. Освен в случаите, когато става дума за
малолетен, при всяко нарушение на Член 2.1, Състезателят трябва също така да
докаже по какъв начин Забранените субстанции са попаднали в неговото или
нейното тяло.
OК: Организационен Комитет на спортното събитие на ЕОК.
Извън Състезание: Всеки период, който не съвпада с периода на състезанието.
Участник: Всеки Състезател или Лице, в помощ на Състезателя.
Лице: Физическо Лице или организация или друга единица.
Притежание: Действителното, физическо владение или конструктивното
притежание (което ще бъде установено, само ако Лицето има изключителен
контрол или възнамерява да упражнява контрол върху Забранените субстанции или
Забранените Методи); при условие обаче, че ако Лицето няма изключителен
контрол над Забранените субстанции или Забранените Методи или помещенията, в
които има Забранени субстанции или Забранени Методи, конструктивното
Притежание се установява, само ако Лицето е знаело за наличието на Забранени
субстанции или Забранени методи и е възнамерявало да упражнява контрол върху
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тях. При условие обаче, че няма да има Нарушение на Антидопингово правило,
основаващо се единствено на Притежанието, ако, преди получаване на уведомление
от всякакъв вид, че Лицето е извършило Нарушение на Антидопингово правило,
Лицето е предприело конкретни действия, показващи, че Лицето никога не е имало
намерение да ги притежава и се е отказало от притежанието, като изрично е
декларирало това пред Антидопинговата организация. Независимо от всичко друго
в това определение, покупката (включително по електронен или друг начин) на
Забранени субстанции или Забранени Методи съставлява Притежание от страна на
Лицето, което извършва покупката.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

Списък със Забранени субстанции: Списъкът, идентифициращ Забранените
субстанции и Забранените Методи.
Забранени Методи: Всеки метод, описан като такъв в Списъка със Забранени
субстанции.
Забранени субстанции: всяка субстанция, или клас субстанции, описани като
такива в Списъка със Забранени субстанции.
Временно Изслушване: За целите на Член 7.6, едно експидитивно съкратено
изслушване, преди изслушването по член 8, което уведомява Състезателя и му
предоставя възможност да бъде изслушан в писмена или устна форма.
Временно прекратяване: Виж Последствия при Нарушение на Антидопинговите
правила по-горе.
Публично оповестяване или публично докладавне: Виж Последствия при
Нарушение на Антидопинговите правила по-горе.
Регионална Антидопингова организация: Регионален орган, определен от
държавите-членки да координира и управлява делегирани сфери на националните
им антидопингови програми, които могат да включват приемането и прилагането
на Антидопинговите правила, планирането и събирането на проби, обработката на
резултатите, прегледа на РТУ-та, провеждане на изслушвания и провеждане на
образователни програми на регионално ниво.
Лицензирана Лаборатория за Тестване: Пулът на Състезатели с най-висок
приоритет установен отделно на международно ниво от Международните
Федерации и на национално ниво от Националните Антидопингови организации,
чийто основен фокус е тестването по време на състезание и извън състезанието,
като част от Плана за разпределение на тестванията на тази Международна
Федерация или на Националната Антидопингова организация и следователно е
задължен да предоставя информация за местонахождението, както е предвидено в
член 5.6 от Кодекса и Международните стандарти за Тестване и Разследвания.
Правила: Тези Антидопингови Правила на ЕОК.
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Проба или образец: Всеки биологичен материал взет за целите на Допинг контрола.
Страни по Кодекса: Тези страни, които са подписали Кодекса и са съгласни да
спазват Кодекса, както е залегнало в Член 23 от Кодекса.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

Категоризирана субстанция: Виж Член 4.2.3.
Стриктна отговорност: Правилото, което заявява, че по Член 2.1 и Член 2.2, не е
необходимо намерението, вината, небрежността, или съзнатеното използване от
страна на Състезателя, да бъде демонстрирано от Антидопинговата организация, за
да се докаже Нарушение на антидопингово правило.
Съществено съдействие: За целите на Член 10.6.1 от Кодекса, Лице, оказало
Съществено съдействие, трябва: (1) изцяло да разкрие в подписана писмена
декларация цялата информация, с която разполага във връзка с Нарушението на
Антидопинговите правила, и (2) напълно да сътрудничи при разследването и
решаването на всеки казус, свързан с тази информация, включително например, да
свидетелства по време на изслушване, ако бъде помолено да направи това от някоя
Антидопингова организация или комисия по изслушване. Освен това,
предоствената информация трябва да е истинска и трябва да съставлява важна част
от всеки случай, който е иницииран, или ако няма иницииран казус, трябва да се
предостави достатъчна основа, на която случаят би могъл да се води.
Подправяне: Промяна с неправомерна цел, или по неподходящ начин; оказване на
неправомерно влияние; неправомерна намеса; възпрепятстване, подвеждане или
ангажиране в каквото и да е измамно поведение с цел промяна на резултатите или
предотвратяване на провеждането на нормални процедури.
Целево Тестване: Подбор на конкретни Състезатели за Тестване, на базата на
критерии, залегнали в Международните стандарти за Тестване и Разследвания.
Отборен спорт: Спорт при който е разрешена смяна на играчите по време на
Състезание.
Тестване: Частите от процеса на Допинг контрол, включващи планиране на
разпределението на тестванията, взимането на проби, обработката на пробите и
транспортирането на пробите до лабораторията.
Пренасяне: Продажба, предоставяне, транспортиране, изпращане, доставяне или
разпространение (или притежаване за такива цели) нa Забранени субстанции или
Забранени Методи (физически, или чрез всякакви електронни или други средства)
от Състезател, Лице, в помощ на Състезателя, или което и да е друго Лице, което е
под юрисдикцията на някоя Антидопингова организация, на което и да е трето
лице; при условие обаче, че това определение не включва действията на
"добросъвестен" медицински персонал, включващи Забранени субстанции,
използвани за истински и легални терапевтични цели или друго приемливо
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основание и не се отнасят до действия, обхващащи Забранени субстанции, които не
са забранени при Тестване извън Състезание, освен ако обстоятелствата като цяло
не доказват, че такива Забранени субстанции не са предназначени за истински и
законни терапевтични цели, или че са предназначени за подобряване на спортните
постижения. РТУ: Изключение при терапевтична употреба, както е описано в Член
4.4.
EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

Конвенцията на UNESCO: Международната Конвенция за борба с допинга в
спорта, приета на 33-та сесия на Генералната Конференция на UNESCO на 19
октомври, 2005 г., в това число всякакви и всички поправки, приети от страните,
подписали Конвенцията и Конференцията на Страните по Международната
Конвенция за борба с допинга в Спорта.
Използване: Употребата, прилагането, поглъщането, инжектирането или
консумацията по какъвто и да е начин на каквито и да било Забранени субстанции
или Забранени Методи.
САА: Световната Антидопингова Агенция.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТИПИЧНА СХЕМА НА СТАНЦИЯ ЗА ДОПИНГ КОНТРОЛ

EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Списък с местата на Състезанията
Списъкът с местата на Състезанията да бъде включен, според нуждите.

EUROPEAN
OLYMPIC
COMMITTEES

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Образователни програми и изследвания по Антидопинг за EYOF
В сътрудничество с AДO, организаторите на игри на EYOF ще разработят подходяща
образователна антидопингова програма. Тя трябва да съдържа информация за процедурата
на изследване за допинг, правата и задълженията на Състезателя и приципите на честната
игра; тя може също така да включва изследвания, провеждани за целите на статистиката и
това може да подпомогне младите Състезатели по-добре да разберат Антидопинговите
процедури, като основната цел на тези изследвания е да се даде думата на младите
Състезатели, не само по отношение на онова, което знаят за допинга в спорта, но колко
добре подготвени се чувстват, за да се справят с моментите на натиск, с който могат да се
сбълскат по време на спортната си кариера, без да се подадат на изкушението да употребят
допинг. Всяко такова изследване трябва да бъде проведено анонимно и да бъде
организирано или от МОК, или от ЕОК.
САА ще допринесе за обучението по Антидопинг на Състезателите от тази възрастова група
и ще подготви необходимите материали (наскоро в рамките на т.нар. "Play True Generation").
Видът на събитията, препоръчани за Състезателите от тази категория, може да включва
викторина от САА (преведена на много езици), листовки или интерактивни компютърни
игри на "Play True Challenge", които се използват по това време. Възможно е да се раздават
малки награди за участие в програмата (като например, бутилка за използване по време на
спортни едйности, флаш памет, шапка, хавлиена кърпа и т.н.). AДO може да разработи тези
програми по по-интересен начин.
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