НАРЕДБА
ЗА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВА
НА СПОРТИСТИТЕ

[приета на изпълнителен комитет на САА от 7 ноември 2019]

play true

НАРЕДБА ЗА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВА НА СПОРТИСТИТЕ

Цел
Да гарантира, че антидопинговите права на спортиста са ясни, достъпни и универсално приложими.

Една от целите на Световния Антидопингов
Кодекс
(Кодекса)
и
Световната
Антидопингова Програма е да защити
основното право на спортистите да участват в
спорт без допинг, като по този начин
подпомогнат и защитят навсякъде здравето,
честността и еднаквите възможности за
спортистите.

антидопингови права на спортистите са само тези
права, които са посочени в Кодекса и
Международните Стандарти, независимо от това как
са изразени в тази Наредба. В случай на
противоречиви тълкувания, винаги ще важат
разпоредбите на Кодекса и Международните
Стандарти.

Да се гарантира, че спортистите имат права,
че спортистите са наясно с тези права и могат
да упражнят тези права, е съществено за
успеха на чистия спорт. Правата на спортиста
са залегнали навсякъде в Кодекса и
Международните Стандарти.

Наредбата е одобрена от Изпълнителния комитет на
САА по препоръка на Комисията на спортистите към
САА. Промени в тази Наредба може да се направят
по препоръка от Комисията на спортистите към САА
до Изпълнителния комитет на САА.

Тази Наредба беше разработена след
широки консултации със спортисти по цял
свят и описва онези права, които спортистите
са определили като особено важни за тях. Тя
не включва всички права на спортиста. Тази
наредба, обаче, не е правен документ;
законните

Наредбата е изготвена от две части. Част 1
дефинира съществуващите в Кодекса и
Международните Стандарти права. Част 2
уточнява препоръчаните права на спортиста.
Те не се намират в Кодекса или
Международните
Стандарти,
а
са
препоръчвани от спортистите права, които
да бъдат приети
от Антидопинговите
организации като най-добрите практики.

НАРЕДБА ЗА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВА НА СПОРТИСТИТЕ

Правата, дефинирани в Част 1 на тази Наредба, са правата,
които спортистите притежават съгласно Кодекса и
Международните Стандарти.
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Наредба за антидопинговите права на спортистите

1.

Равни възможности

Спортистите имат право на еднакви възможности в спортния си стремеж към най-високо ниво, както
по време на тренировка, така и в състезание, без участие на до спортисти, които използват допинг,
или спортно-технически лица, или други лица, или антидопингови организации, които по някакъв
друг начин нарушават антидопинговите правила и изисквания. (Кодекс, Международни Стандарти).

2.

Справедливи и честни
програми за тестване

Спортистите имат право на еднакви и честни програми за тестване, прилагани по начин,
осигуряващ на всички спортисти във всички страни тестване в съответствие с Кодекса и
Международните Стандарти. (Кодекс, Международен Стандарт за Тестване и
Разследвания, Международен Стандарт за съответствие на подписалите страни с Кодекса).

3.

Медицинско лечение и защита
на здравните права

Спортистите имат право да не бъдат подлагани на натиск, който би рискувал здравето им (физическо
или емоционално) посредством допинг.
Спортистите имат право да получат Разрешение за Терапевтична употреба (позволяващо на
спортисти с медицински проблем да използват Забранена Субстанция или Забранен Метод) в
съответствие с Кодекса и Международния Стандарт за Разрешения за Терапевтична употреба (Чл.
4.4.
на
Кодекса).
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4.

Право на правосъдие

Спортистите имат право на правосъдие, включително правото да бъдат изслушани, правото на
справедливо изслушване в рамките на разумен период от време от честна, безпристрастна и
оперативно независима изслушваща комисия, своевременно взето решение, включващо изрично
обяснение на причините за решението.
При възражение, Спортистът има, право на честна, безпристрастна и оперативно независима
изслушваща комисия, право да бъде представляван (на собствени разноски на Спортиста) и на
своевременно, писмено, обосновано решение. (Чл. 8 и чл. 13 на Кодекса, Международен Стандарт
за Управление на Резултатите).

5.

Право на отговорност

Спортистите имат право всяка Антидопингова Организация, която има юрисдикция над тях, да
отговаря за всички свои действия или пропуски посредством приложимите системи за съответствие,
а Спортистите могат да докладват на съответния служител или Антидопингова Организация за всяко,
според тях, потенциално съществуващо несъответствие. (Кодекс, Международен Стандарт за
съответствие на подписалите страни с Кодекса).

6.

Права на информатор

Спортистите имат право на достъп до всеки анонимен или поверителен механизъм за докладване на
всяко допинг-поведение на Спортисти, Спортно-Технически Лица и други Лица или на всяко
несъответствие от Антидопингови Организации.
Спортистите имат право да докладват възможни нарушения на антидопинговите правила или
несъответствие чрез механизъм за информиране и да не бъдат подложени на заплахи или
сплашвания, предназначени да ги обезкуражат да докладват добросъвестно и имат правото да не
им се отмъщава за честното предоставяне на такова доказателство или информация. (Чл. 2.11 на
Кодекса).

5

Наредба за антидопинговите права на спортистите

7.

Право на обучение

Спортистите имат право да получават антидопингово Обучение и информация от Антидопингови
Организации (Чл. 18 на Кодекса, Международен Стандарт за Обучение).

8.

Право на защита на данните

Спортистите имат право на справедливо, законно и сигурно боравене с тяхната лична информация
от Антидопингови Организации, които я събират, използват и споделят, включително да бъдат
информирани относно нейното обработване, да имат достъп до копие от нея и да изискат нейното
заличаване, когато тя повече не служи за антидопингови цели. (Чл. 5.5 и чл. 14.6 на Международния
Стандарт за защита на Личния Живот и Личните Данни).

9.

Право на компенсация

Спортист има право да претендира вреди от друг Спортист или друго Лице, чиито действия са
увредили този Спортист чрез нарушаване на антидопингово правило. Претендирането на
уврежданията трябва да бъде в съответствие с всички закони или правила в тяхната страна, извън
Кодекса. (Коментар към Чл. 10.10 на Кодекса).
Антидопинговите Организации трябва да организират действията си, така че всички средства от
награди, възстановени в Антидопинговата Организация от санкциониран Спортист, да бъдат
преразпределени на Спортистите, на които биха се полагали, ако наказаният Спортист не се е бил
състезавал. (Чл. 10.11 на Кодекса).

10.

Права на защитените лица

На Спортистите, които според Кодекса са определени като Защитени Лица, ще бъде осигурена понататъшна защита предвид тяхната възраст или липсата на правоспособност/дееспособност,
включително при преценка на тяхна вина, като няма да се изисква задължително Публично
Разкриване.
(Чл.
14.3.7
на
Кодекса).
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11.

Права при процедурата
за вземане на проби

Когато е подложен на Процедура за Взимане на Проба, Спортистът има право да види
удостоверението на Председателя на Антидопинговия Екип, да попита за допълнителна
информация относно процедурата за взимане на Проба, право да бъде информиран кой
ще отговаря за взимане на Пробата, вида на Пробата за взимане, както и всички
предварителни условия, които трябва да се спазват преди взимане на Пробата, правото да
поеме течности (освен ако е предвидена Проба, която не отговаря на изискванията за
Подходящо Относително Тегло при Анализ), право да бъде придружен от свой
представител, право да се яви по-късно в Станцията за Допингов Контрол по уважителни
причини, правото да бъде информиран за своите права и отговорности, правото да
документира всички притеснения относно процедурата и правото да получи копие от
документите на Процедурата за Взимане на Проба. (Международен Стандарт за Тестване
и Разследвания).

12.

Право на анализ на проба Б

Спортистите имат право, когато анализът на тяхната Проба А покаже Неблагоприятен Аналитичен
Резултат, да поискат анализ на тяхната Проба Б, както е посочено в Кодекса и Международните
Стандарти. (Чл. 2.1.2, чл. 6.7 и чл. 7.2 на Кодекса, Международен Стандарт за Управление на
Резултатите, Международен Стандарт за Лаборатории).
Когато анализът на Проба Б не потвърди резултата от Проба А, на Спортистът, който е бил временно
лишен от права, се разрешава (когато условията позволяват) да участва в последващите Състезания
по време на Проявата и в зависимост от съответните правила на Международната Федерация в
Отборен Спорт, ако отборът е още в Състезанието, Спортистът би могъл да вземе участие в
бъдещите Състезания. (Чл. 7.2 и чл. 7.4.5 на Кодекса и Международен Стандарт за Управление на
Резултатите).
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13.

Други, незасегнати,
права и свободи

Съществуващи права или свободи няма да бъдат отменени или ограничени само заради
това, че съответното право или свобода не са включени или са включени само частично в
тази Наредба.

14.

Приложение и съществуващо положение

В тази Наредба, нищо няма да промени по някакъв начин прилагането на Кодекса или
Международните Стандарти или положението на Спортистите съгласно посочените документи.
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Препоръчани Права на Спортистите
Препоръчаните права на Спортистите в Част 2 не
съществуват никъде в антидопинга и не са права от Кодекса
или Международните Стандарти. Това, обаче, са права,
които
Спортистите
насърчават
Антидопинговите
Организации да приемат и приложат в собствените си
организационни структури, за да повишат ефективността в
борбата срещу допинга, целостта на системата и правата на
Спортистите
в
тази
система.

Наредба за антидопинговите права на спортистите

15.

Право на антидопингова система
без корупция

Спортистите следва да имат право да участват в тренировки и Състезания, които са
освободени от свързана с допинг корупция или всяка друга форма на свързана с допинг
манипулация, която може да повлияе изхода на състезание или на тренировка.

16.

Право на участие в процесите
на действие и вземане на решения

Следва да се извършва допитване до спортисите при създаването и промяната на антидопинговите
правила, които трябва да спазват и би било справедливо и правилно Спортистите също да имат глас
и правото да участват в процесите на действие на всяка Антидопингова Организация, под чиято
юрисдикция са.

17.

Право на юридическа помощ

Спортистите следва да имат право на достъп до правна помощ при изслушване и процедура по
обжалване при допинг-случаи.
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