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Врз основа на член 40 од Статутот на ЏФМ, Извршниот Одбор на Џудо
Федерацијата на Македонија на седницата одржана на 23.02.2012 година
усвои:

ПРАВИЛНИК ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ДОПИНГ

Член 1
Со правилникот за мерки за превенција и спречување на допинг (во
понатамошниот текст: правилник) се уредуваат мерки и активности за
превенција и спречување на допинг, како и постапка на изрекување на мерки во
случај на утврдување на допингување на спортистите.

Член 2
Допингот е забранет
Допинг е една или повеќе повреди на антидопинг правилата
Повреда на антидопинг правилата постои во случаите предвидени во член 3 од
законот за спречување на допинг во спортот
Џудо федерација на Македонија е должна да обезбеди, во оквирот на своите
надлежности да на спортистите, тренерите и другите личности за кои е
утврдена одговорност за допинг им бидат изречени соодветни мерки, во склад
со Законот за спречување на допингот во спортот и правилата на надлежните
антидопинг организации, односно правилата на Антидопинг агенција на
Р.Македонија, Светска антидопинг агенција, Светска Џудо Федерација , како и
овој правилник.
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Член 3
Сите спортисти и други учесници во извршувањето на спортски активности во
оквирот на Џудо Федерација на Македонија се должни да дозволат и
овозможат изведување на допинг контрола.
Спортистите кои ќе одбијат, не пристапат, избегнат или ја оневозможат допинг
контролата ќе им се изрече мерка поради повреда на антидопинг правилата
исто како да биле позитивни на допинг тестот, а во случај на таков обид, може
да му се изрече мерка и ако допинг тестот биде негативен.

Член 4
Спортистот е должен да го извести лекарот кој го лекува за својата обврска да
не користи допинг средства и да се увери дека било која добиена медицинска
терапија не содржи допингсредства. Во колку добиената терапија содржи
допинг средства, спортистот е должен да се обрати до Агенцијата за
антидопинг на Р.Македонија со барање за одобрување на исклучок за
терапевтска употреба – TUE.
Во тој смисол ЏФМ ќе ги запознае спортистите со правата и обврските да
побараат од Агенцијата за антидопинг на република Македонија да ги ослободи
од забраната за употреба на допинг средства во случај кога постои јасна и
нужна медицинска потреба.

Член 5
Допинг контролата во Република Македонија се спроведува по правилата
утврдени од страна на Агенцијата за антидопинг на Р.Македонија, а во случај
кога допинг контролата се изведува на меѓународни натпреварувања – под
раководство на Светската Џудо Федерација и по нејзини правила.
Допинг контрола може да се организира како на натпревари така и надвор од
натпреварите, најавено и ненајавено и се спроведува со земање примерок на
урина и крв или со примена на други авторизирани техники за детектирање на
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забранети супстанци и методи, исклучиво од страна на овластени и
квалификувани контролори, односно од страна на лица кои поседуваат
легитимација издадена од страна на Антидопинг агенцијата на Р.Македонија
или која таа агенција ја признала како еквивалентна.

Член 6
Извршниот Одбор на Џудо Федерација на Македонија ќе одреди со посебна
одлука лице одговорно за надзор над спроведувањето на мерките за
спречување на допингот во ЏФМ.

Член 7
Кога во процесот на допинг контрола ќе се утврди повреда на антидопинг
правилата, лицето одговорно за надзор над спроведувањето на мерки за
спречување на допинг во рамките на ЏФМ, ќе го запознае спортистот со
правото да без одлагање, а најкасно во рок од 7 дена, побара анализа на
примерок- Б, на свој трошок, со правото да присуствува тој лично или
ополномоштено лице на отварањето и анализата на примерокот- Б, на свој
трошок,

право да бара копија од лабораториската документација за

примерокот -А и Б, која содржи информации предвидени со меѓународни
стандарди за лабораториска анализа и со правото да се изјасни по писмен пат
за околностите околу конкретниот случај до Агенцијата за антидопинг на
Р.Македонија во рок од 7 дена.
Доколку спортистот не побара анализа на примерок - Б во рок од 7 дена ќе се
смета дека се одрекува од правиото на анализа на примерок Б.
Доколку со анализа на примерок -Б се потврди аналитички наод кој отстапува
од дозволеното или доколку спортистот изрично или преќутно се одрече од
правото на анализа на примерок -Б, ќе се покрене постапка за изрекување
мерки на лицата одговорни за допинг.
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Член 8
За изрекување мерки на лицето обвинето за повреда на антидопинг правилата
одлучува во прв степен постојаната Дисциплинска комисија на Џудо
Федерација на Македонија.
Дисциплинската комисија од став 1 од овој член одлучува со мнозинство
гласови.
Дисциплинската комисија мора да обезбеди да се почитува личноста и право
на соодветна правна заштита на лицата одговорни за допинг(почитување на
приватноста, правовремен претрес, гарантирање на правото на правно
изјаснување, непристрасно одлучување, право на адвокат на сопствен трошок,
овозможување
почитување

на

на

увид

во

станардите

документацијата,
во

поглед

на

поднесување
докажување

на

на

докази,
допингот,

благовремено информирање, правовремена писмена и образложена одлука,
право на жалба и др.)
За законитоста и правилноста на постапката води грижа лицето одговорно за
надзор над спроведувањето мерки за спречување на допинг во ЏФМ.

Член 9
Мерки кои се изрекуваат поради повреда на антидопинг правилата се:
1) Дисквалификација на спортските резултати;
2) Привремена суспензија;
3) Забрана за учествување на натпревари;
4) Забрана да обавува функции во областа на спортот.

Во временско траење, под условите и во склад со членовите 17-25 на Законот
за спречување на допинг во спортот.
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Член 10
Одлуката на дисциплинската комисија се доставува до Светската Џудо
Федерација и Агенцијата за Антидопинг на Р.Македонија.

Член 11
Доколку дисциплинската комисија на Џудо Федерација на Македонија не
изрече мерки за повреда на антидопинг правилата во рок од година дена од
кога е со анализа на земени примероци утврдено дека спортистот се
допингувал, за повреда на антидопинг правилата одлучува Агенцијата за
антидопинг на Р.Македонија.
Агенцијата за антидопинг и ЏФМ можат, во согласност со спортистите, да се
договорат дека Агенцијата за антидопинг на Р.Македонија ја презема
надлежноста за одлучување за повредата на антидопинг правилата во првиот
степен и пред истекот на рокот од став 1 на овој член.

Член 12
На одлуката на дисциплинската комисија може да се поднесе жалба до
Агенцијата за антидопинг на Р.Македонија.

Член 13
Ако за повредата на антидопинг правилата одлучува Агенцијата за антидопинг
на Р.Македонија, Џудо Федерација на Македонија има право да одреди експерт
кој на спортистите ќе им помага во постапката и ќе им дава совети кога тоа ќе
биде неопходно.
Член 14
Џудо федерација на Македонија нема да признае спортски резултат во чие
постигање учествувал допингуван спортист.
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Член 15
Џудо Федерација на Македонија нема да дозволи учество на спортска
манифестација на спортист на кој му е изречена мерка поради допингување.

Член 16
Спортскиот директор на Џудо Федерација на Македонија е должен да одреди
постапка за взаемно признавање на суспензии и други мерки кои ги одредуваат
други спортски асоцијации, во земјата и во странство и да обезбеди ЏФМ да се
придржува на изречените мерки и суспензии.

Член 17
Извршниот одбор на ЏФМ ќе донесе програма за антидопинг делување.

Член 18
ЏФМ е должна да обезбеди постојано индивидуално медицинско следење на
врвните спортисти и за таа цел да донесе поотребни акти и да преземе
конкретни мерки.

Член 19
ЏФМ најмалку еднаш годишно ќе ги известува и едуцира своите членови и
спортисти за важечките прописи кои се однесуваат на допингот во спортот и
штетните последици по здравјето од употребата на допинг средства.

Член 20
Сите членови на ЏФМ се должни да ги почитуваат обврските кои произлегуваат
од примената на мерките во борбата против допинг во спортот.
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Член 21
ЏФМ е должна најмалку 7 дена пред одржувањето на натпреварувањето кое го
организира, истото да го пријави до Агенцијата за антидопинг на Република
Македонија.

Член 22
ЏФМ е должна најмалку еднаш во шест месеци да ја известува Агенцијата за
антидопинг на Р.Македонија за плановите за тренинг и припреми на врвните
спортисти и репрезентативни селекции.

Член 23
ЏФМ е должна да го скрати делумно или во потполност финансирањето на
спортистите, спортските организации и други лица кои не ги почитуваат
важечките антидопинг правила, како и да го контролира спроведувањето на
Антидопинг програмата.

Член 24
ЏФМ ќе ги известува на крајот на годината надлежното министерството и
Агенцијата за антидопинг за меките за борба против допинг кои се преземени
во текот на годината.

Член 25
ЏФМ може да и предложи на Агенцијата за антидопинг да спроведе контрола
на одредени натпреварувања или контрола надвор од натпреварите, на
одредени тимови, тренинг групи или поедини спортисти.

7

Член 26
ЏФМ редовно ќе ги известува своите членови и спортисти за референтните
листи на забранети супстанци.

Член 27
Овој правилник стапува на сила на денот на негово донесување.

Член 28
Овој правилник, како и секоја негова евентуална измена или дополнување, ќе
биде доставена до надлежното министерство и Агенцијата за антидопинг на
Република Македонија во рок од 15 дена од денот на стапување на сила.

ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
Претседател,
МИОДРАГ ЛЕГА
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