АНТИДОПИНГОВ КОДЕКС

22.02.2021

на
Българска Федерация по Мотоциклетизъм

Чл: 1 (1) Българска Федерация по Мотоциклетизъм (БФМ), в духа на изискванията на своя Устав и
на целите и задачите за които е образувана, определя използването на вредните за човешкото здраве
вещества от химичен и естествен произход за противоречащи на принципите и правилата за
подготовка, възстановяване и състезателна изява на спортистите практикуващи мотоциклетни
спортове във всички дисциплини.
(2) С настоящия Антидопингов кодекс (АК) се уреждат организацията и контролът за
предотвратяването на използването на забранени субстанции и забранени методи от спортисти и
длъжностни лица занимаващи се с мотоциклетен спорт, установяването на нарушенията на
антидопинговите правила и налагането на санкции.
(3) БФМ, спазвайки стриктно законите на Република България и изпълнявайки коректно
задълженията си като член на Международната Федерация по Мотоциклетизъм (ФИМ/FIM), приема
безусловно всички формулировки и дефиниции и изпълнява точно изискванията и разпоредбите на
“Антидопинговия Код” на ФИМ (издаван всяка година от ФИМ), “Наредбата за антидопингова
дейност” на Министерство на младежта и спорта (ММС) и всички останали нормативни документи
и разпоредби на Националния Антидопингов център касаещи мотоциклетния спорт.
Чл: 2 (1) Настоящият АК на БФМ е задължителен за всички членове на БФМ (състезатели,
спортно-технически и длъжностни лиса) както и за лицата пряко или косвено свързани с
организацията и провеждането на подготовката и състезателната дейност на състезателите по
мотоциклетни спортове. Гореописаните са длъжни да се информират какво представляват
нарушенията на антидопинговите правила и какви са санкциите на които подлежат при нарушаването
им.
(2) Чрез документите за картотекиране и участие, издадени от БФМ, всеки лицензиран
Български състезател, по отношение на употребата на допинг е под юрисдикцията на БФМ и към него
се прилагат нормите на настоящия АК на БФМ и всички останали нормативни изисквания и процедури
на “Антидопинговия Код” на ФИМ (издаван всяка година от ФИМ) и “Наредбата за антидопингова
дейност” на Министерство на Министерство на младежта и спорта (ММС).
(3) При своето картотекиране всеки състезател или неговият настойник са длъжни да се
запознаят със „Списъка на забранените субстанции и методи” за съответната година издаван
от Световната Анти Допинг Агенция –WADA.
(4) „Антидопинговия Код на ФИМ” е публикуван на страницата на ФИМ www.fim-live.com, a
“Списъкът на забранените субстанции и методи” издаван от Световната Анти Допинг Агенция –WADA
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и “Наредбата за антидпонгова дейност” на ММС са публикувани на интернет страницата на БФМ
www.bfm.bg .
(5) Всеки състезател участващ в Световни и Европейски шампионати задължително получава,
на хартиен или електронен носител, при своето лицензиране актуалния “Антидопингов код” на ФИМ и
е длъжен да се запознае с него.
(6) Всички картотекирани състезатели към БФМ подлежат на допингов контрол съгласно
международния стандарт за тестване и разследване (ISTI) от страна на:
- FIM и FIM Europe,
- Антидопинговия център
- Всяка друга антидопингова организация, отговорна за тестването на дадена спортна
проява
Чл: 3

(1) За нарушения на АК на БФМ се считат едно или повече деяния както следва:

1. Наличието на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба на
спортист при съобразяване с условията посочени в чл.6 (1)-1 от „Наредбата за антидопингова
дейност” на ММС и чл2 (2.1) на Антидопинговия код на ФИМ
2. Използването или опитът за използване от спортист на забранена субстанция или метод
при съобразяване с условията посочени в чл.6 (1) 2 от “Наредбата за антидопингова
дейност”на ММС и чл2 (2.2) на Антидопинговия код на ФИМ
3. Отказът за участие или неучастие на спортист без уважителна причина във вземане на
проби след получаване на известие съгласно установения ред (чл.6 (1)3 от “Наредбата за
антидопингова дейност” на ММС и чл2 (2.3) на Антидопинговия код на ФИМ)
4. Нарушавания на приложимите изисквания относно „тестове извън състезания” (чл.6 (1)
4 от “Наредбата за антидопингова дейност” на ММС и чл2 (2.4) на Антидопинговия код на ФИМ)
5. Фалшифициране или опит за фалшифициране на която и да е част от Антидопинговия
контрол ( чл.6 (1) 1-5 от “Наредбата за антидопингова дейност” на ММС и чл2 (2.5) на
Антидопинговия код на ФИМ
6. Притежаване на забранени субстанции или забранени методи от спортист по всяко
време и на всяко място при съобразяване с условията посочени в чл.6 (1) 6 от “Наредбата за
антидопингова дейност” на ММС и чл2 (2.6) на Антидопинговия код на ФИМ
7. Трафикът или опитът за трафик на забранена субстанция или забранен метод (чл.6 (1) 7
от “Наредбата за антидопингова дейност” на ММС и чл2 (2.7) на Антидопинговия код на ФИМ)
8. Прилагането или опитът за прилагане на забранена субстанция или забранен метод
върху спортист, както и съдействието, подстрекаването, подпомагането, подбуждането,
прикриването и всеки друг вид съучастничество, включващо нарушение или опит за
нарушение на антидопинговите правила (при съобразяване с условията посочени в чл.6 (1)
8 от “Наредбата за антидопингова дейност” на ММС и чл2 (2.8) на Антидопинговия код на ФИМ
Чл: 4 (1) БФМ е длъжна да има пълна информация за точното местонахождение на състезатели
включени в регистъра на подлежащите за антидопингов контрол (тестване) от страна на
Антидопинговия център или ФИМ/ФИМ Европа. Състезателите включени в този регистър са
длъжни да подават актуална информация за своето местонахождение към съответната
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организация в чиито регистър са включени и според специфичните методи за подаване на тази
информация (например системата ADAMS и други). Тази информация се предава при поискване
от компетентните органи и по начин определен от техните нормативни документи.
(2) Клубовете са длъжни да съдействат и да имат същата информация (1), когато техните
състезатели не са на подготовка и не участват в състезания и са длъжни да я предоставят на БФМ или
други компетентни органи.
Чл: 5 (1) БФМ е длъжна да оказва пълно съдействие на антидопингови котрольори от компетентните
органи.
(2) БФМ е длъжна да извести незабавно органите на Антидопинговия център, ФИМ и
WADA при установено нарушение на антидопинговите правила.
Чл: 6 (1) Процедурите по допингов контрол са описани в „Наредбата за антидопингова дейност” на
ММС, Глава 4, раздел 1, 2, 3
(2)
1. При установяване на нарушение посочено в Чл. (3) от настоящия Антидопингов
Кодекс на БФМ, провинилият се състезател подлежи на процедури и наказания описани в „Наредбата
за антидопингова дейност” на ММС, Глава 4, раздел 5 и чл. 9 и чл. 10 на Антидопинговия код на ФИМ
2. БФМ няма право да намалява размерът и времетраенето на наложените санкции от
ФИМ.
(3) Всеки състезател извършил нарушение на Антидопинговия кодекс на ФИМ и на настоящия
Антидопингов кодекс на БФМ има право на изслушване от УС на БФМ с цел изясняване на
обстоятелства. Разходите свързани дадено изслушване на което и да било ниво са за сметка на
състезателя.
(4) БФМ си запазва правото да налага и други санкции и наказания на провинил се състезател
които са според нейния Устав и вътрешни правила.
(5) Наказанията за нарушение на АК на БФМ немогат да противоречат на Антидопинговия код
на ФИМ и „Наредбата за антидопингова дейност” на ММС .
(7) Подлежащи на наказания са състезатели, треньори, технически лица, както и клубове.
Чл: 7 При установяване на положителна проба от допинг тестване на състезател под
юрисдикцията на БФМ, БФМ:
(1) Налага незабавно временно лишаване на състезателя от състезателните му права при
установяване на наличие на неспецифична субстанция до изясняване на случая
(2) Налага незабавно временно лишаване на състезателя от състезателните му права при
установяване на наличие на специфична субстанция до изясняване на случая
Чл.8 В случай, че даден състезател или спортно-техническо лице (СТЛ) има наложена санкция
от ФИМ, ФИМ Европа, ДК при БОК или БСА или друга организация отговорна за провеждането
на антидопингово тестване, БФМ привежда в изпълнение наложената санкция следвайки
следната процедура:
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(1) Състезателят, неговия настойник или СТЛ задължително биват информирани в писмена
форма на постъпилото наказание, вида и времетраенето на наложената санкция и
органа който я е наложил. Към тази информация се прилагат всички налични документи
обуславящи налагането на дадената санкция.
(2) Състезателят, неговия настойник или СТЛ лично получават документите описани в т.
(1) което удостоверяват с собственоръчно поставяне на подпис към съответния
формуляр. Разходите по тази процедура са за сметка на състезателя, неговия настойник
или СТЛ
(3) УС на БФМ информира спортния клуб държащ състезателните права на
санкционираното лице или е в договорни отношения със СТЛ, като му предоставя
пълната документация по казуса, като в определени случай може да наложи и
допълнителна санкция по смисъла на чл.6, т. (4). Предаването на тази информация става
лично, чрез нотариално упълномощен представител на клуба или чрез пощенска услуга
с обратна разписка доказваща получаването на документацията.
(4) БФМ следи, успоредно със Спортния клуб, следи за стриктното изпълнение на
наложената санкция и спазването на нейните сроковете а при нейното неизпълнение е
длъжна да приложи допълнителни наказания според ЗФВС, правилата на ФИМ/ФИМ
Европа и собствената си нормативна база.
(5) В случай, че състезател, неговия настойник или СТЛ откажат да получат документите по
точка 1 съгласно точка 2 за БФМ за надлежно информиран се счита спортния клуб на
лицето прилага процедурата описана в точка 3.
(6) В случай, че настъпи отказ за прилагане на една от двете процедури т. 2 и т.3, след
решение на УС на БФМ спортния клуб бива изключен за срок до четири години от
регистъра на спортните клубове членове на БФМ.
(7) Състезателят или СТЛ изтърпяват наложеното им наказание без да имат право да бъдат
картотекирани в други спортни клубове или да влизат в договорни отношения с други
спортни клубове или да бъдат вписвани във водени от БФМ регистри (например
Регистър на спортно педагогическите кадри и др.) до изтичане на наложеното им
наказание/наказания.
(8) За лице отговорно за даден спортен клуб по смисъла на ЗЮЛНЦ или ТЗ се счита неговия
председател или управител.
(9) При налагане на санкция по точка (6), лицето по смисъла на точка (8) няма право да
картотекира друг (нов) спортен клуб в регистъра на БФМ на който да е председател или
управител или да бъде картотекирано като състезател или СТЛ към който и да било друг
вече картотекиран клуб за срока упоменат в решението по точка (6).
Чл: 9 При своето картотекиране или вписване в даден регистър, всеки състезател или СТЛ декларира,
че е запознат с настоящия Антидопингов Кодекс на БФМ и се задължава да го спазва.
Чл: 10 Всички въпроси произтичащи от практиката на прилагане на настоящия АК на БФМ и
неупоменати в него се решават съгласно разпоредбите на Антидопинговия кодекс на ФИМ и
„Наредбата за антидопингова дейност” на ММС) като двете не влизат в конфликт една с друга.
Чл: 11 (1) Антидопинговия кодекс на БФМ има за цел да запознае състезателите с антидопинговите
правила действащи в спорта на всички нива и да ги предпази от умишлени и неумишлени действия
свързани с употребата на забранени вещества и методи.
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(2) Антидопинговия кодекс на БФМ е изграден в синхрон с действащите законови разпоредби
свързани с допинг контрола и цели запазването на стойността и важността на това което се
подразбира под „дух на спорта”, а именно комбинация от човешкия дух, тяло и съзнание, които се
характеризират от следните ценности:
-

Етика, феърплей и честност
Здраве
Подобряване на постиженията
Стил и образованост
Работа в екип
Отдаденост и самоотверженост
Спазване на правила и закони
Уважение към себе си и останалите
Кураж
Взаимност и солидарност

(3) Всеки състезател е длъжен да бъде запознат и да спазва по времето на своята тренировъчна
и състезателна дейност тези ценности.
Чл: 12 БФМ, съвместно с Антидопинговия център координира и ежегодно осигурява антидопингово
обучение на състезатели и СТЛ чрез организиране на семинари, информационни бюлетини и др.с цел
спазването на антидопинговите правила и превенцията на употребата на допинг в спорта.
Чл: 13 (1) Според изискванията на ФИМ/ФИМ Европа и считано от 01.11.2019, всички
състезатели кандидатстващи за състезателни лицензи за участие в Световни шампионати и
купи са длъжни да представят в БФМ ALFA сертификат, получен в следствие на успешно
преминат курс”ALPHA e-learning program on Anti-Doping” на WADA който може да бъде

намерен и положен на https://adel.wada-ama.org/
(3) На състезател който не представи сертификата по точка (1) ще му бъде отказано
издаването на съответния ФИМ лиценз.
Чл: 14 При изготвянето на Антидопинговия кодекс на БФМ са използвани следните действащи
разпоредби:
1. Наредбата за антидопингова дейност на (ММС)
2. Антидопинговия код на ФИМ
Чл: 11 БФМ е длъжна да следи за настъпили промени в документите посочени в точка 1 и 2 на член
14, както и за настъпили промени в Списъка на забранените субстанции и методи и да информира
своевременно за настъпилите промени и произтичащите от тях следствия.
Настоящия Антидопингов Кодекс на БФМ е приет и утвърден на заседание на УС на БФМ с
протокол 02-11 от 22.02.2021г.и влиза в сила от същата дата.

Изготвил : И. Цветанов (генерален секретар)
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