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АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА НА МАКЕДОНСКАТА НАДО
ВОВЕД
Предговор
Овие анти-допинг правила се донесени и имплементирани во согласност со надлежностите на
Македонската НАДО според Кодексот, а во прилог на континуираните напори на Македонската
НАДО да го искорени допингот во спортовите во Северна Македонија.
Овие правила за борба против допингот се спортски правила
Овие правила за борба против допинг се спортски правила кои ги регулираат условите под кои се
игра некој спорт. Сѐ со цел за да се спроведат овие анти-допинг правила на глобален и усогласен
начин, тие се разликуваат по природа од кривичните и граѓанските закони. Тие не се наменети да
бидат предмет на или ограничени од какви било национални барања и правни стандарди кои се
применуваат при кривични или граѓански постапки. Тие се наменети да се применуваат на начин што
ги почитува принципите на пропорционалноста и човековите права. При разгледување на фактите и
законот за даден случај, сите судови, арбитражни трибунали и другите тела за пресудување треба да
бидат свесни и да ја почитуваат различната природа на овие анти-допинг правила, кои го применуваат
Кодексот и фактот дека овие правила претставуваат консензус на широк спектар на засегнати страни
ширум светот за тоа што е неопходно за заштита и обезбедување на фер спорт.
Како што е предвидено во Кодексот, Македонската НАДО е одговорна за спроведување на сите
аспекти на Допинг контролата. Било кој аспект на Допинг контролата или анти-допинг
образованието може да биде делегирано од страна на НАДО МКД на делегирана трета страна.
Меѓутоа, НАДО МКД ќе бара од делегираната трета страна да изврши аспекти кои се во согласност
со Кодексот, Меѓународните стандарди и овие Анти-допинг правила. НАДО МКД секогаш ќе биде
целосно одговорна за осигурување дека сите делегирани аспекти се извршени во согласност со
Кодексот.
Итализираните изрази во овие правила за антидопинг се дефинирани поими во Додаток 1.
Освен ако не е поинаку наведено, упатувањето на статиите се повикување на членовите од овие
правила за борба против допинг.

Основно образложение за Кодексот и анти-допинг правилата на НАДО МКД
Анти-допинг програмите се засновани врз вродената вредност на спортот. Оваа внатрешна вредност
честопати се нарекува „духот на спортот“, етичко извршување на човековата извонредност преку
посветено совршенство на природните таленти на секој спортист.
Антидопинг-програмите имаат за цел да го заштитат здравјето на спортистите и да им дадат
можност на спортистите да ја извршуваат човечка извонредност без употреба на забранети
супстанции и методи.
Анти-допинг програмите се грижат да се задржи интегритетот на спортот во однос на почитувањето
на правилата, другите натпреварувачи, фер конкуренција, рамномерно поле и вредноста на чистиот
спорт на светот.
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Духот на спортот е славење на човечкиот дух, тело и ум. Тоа е суштината на Олимпизмот и се
рефлектира во вредностите кои ги наоѓаме во и преку спортот, вклучувајќи ги и:













Здравје,
Етика, фер игра и чесност,
Правата на спортистите кои се утврдени со овој Кодекс,
Извонредност во перформансите,
Карактер и образование,
Забава и радост,
Тимска работа,
Посветеност и предаденост,
Почитување на правилата и законите,
Себе-почитување и почитување на другите учесници,
Храброст,
Заедница и солидарност.

Духот на спортот е изразен во тоа како играме навистина.
Допингот е во основа спротивен на духот на спортот.

Националната анти-допинг програма
НАДО МКД е основана од страна на Владата сѐ со цел да дејствува како Национална анти-допинг
организација за Северна Македонија. Како таква и во согласност со член 20.5.1 од Кодексот, НАДО
МКД има особено овластување и одговорност да биде независна во своите оперативни одлуки и
активности од спортот и владата. Без ограничување, ова вклучува забрана за какво било вклучување
во оперативните одлуки или активности на организацијата од страна на кое било лице кое
истовремено е вклучено во управувањето или работењето на која било меѓународна федерација,
Национална федерација, организација на големи настани, Национален олимписки комитет,
Национален параолимписки комитет или владино одделение кое е одговорно за спорт или антидопинг.
Опсегот на овие анти-допинг правила
Овие анти-допинг правиле ќе се применуваат на:
(a) НАДО МКД, вклучувајќи ги и членовите на одборот, директорите, службениците и
конкретни вработени, и делегираните трети страни и нивните вработени кои се вклучени во
било кој аспект при допинг контролата;
(б) Националните федерации на Северна Македониа, вклучувајќи ги и нивните членови на
одборот, директори, службеници и конкретни вработени, и делегираните трети страни и
нивните вработени кои се вклучени во било кој аспект при допинг контролата;
(в) Следните спортисти, персоналот за поддршка на спортистите и другите лица (вклучително и
заштитените лица), во секој случај, без разлика дали таквото лице е државјанин или жител на
Северна Македонија:
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(1) Сите спортисти и персонал за поддршка на спортистите кои се членови или носители
на лиценци на која било Национална Федерација во Северна Македонија, или кој
било член или придружна организација на која било Национална Федерација во
Северна Македонија (вклучувајќи ги и кој било клуб, тим, здружение или лига);
(2) Сите спортисти и персонал за поддршка на спортистите кои учествуваат во таков
капацитет на настани, натпревари и други активности кои се организирани, свикани,
овластени или признаени од страна на која било Национална Федерација во Северна
Македонија, или од страна на кој било член или придружна организација на која
било Национална Федерација во Северна Македонија (вклучувајќи ги и кој било
клуб, тим, здружение или лига), каде и да се одржуваат;
(3) Кој бил друг спортист или лице за поддршка на спортистот или друго лице кое
заради акредитација, лиценца или друго договорно уредување, или на друг начин,
подлежи на надлежноста на која било Национална Федерација во Северна
Македонија или од страна на кој било член или придружна организација на која
било Национална Федерација во Северна Македонија (вклучувајќи ги и кој било
клуб, тим, здружение или лига), за анти-допинг цели; и
(4) Сите спортисти и персонал за поддршка на спортистите кои учествуваат во кој било
капацитет во која било активност која е организирана, одржана, свикана или
овластена од страна на организаторот на Националниот настан или на Националната
лига кој не е поврзана со Националната Федерација. 1
(5) Рекреативни спортисти, т.е. секое лице кое се ангажира или учествува во спортски
или фитнес активности за рекреативни цели, но кои на друг начин не би се
натпреварувале на натпревари или настани, кои се организирани, признати или е
домаќин Национална Федерација, или кое било придружна или непридружна
асоцијација, организација, клуб, тим или лига и кој во рок од пет (5) години пред да
стори било какво прекршување на правилата против допинг, не бил спортист на
меѓународно ниво (како што е дефинирано од страна на секоја Меѓународна
Федерација во согласност со Меѓународниот стандард за тестирање и истраги); или
спортист на национално ниво (како што е дефинирано од страна на НАДО МКД или
друга Национална анти-допинг организација во согласност со Меѓународниот
стандард за тестирање и истраги); која не ја претставува Северна Македонија или
било која друга земја на Меѓународен настан од отворен карактер 2; или не е
вклучена во ниту еден регистар за тестирање или друг регистар за информации што
го одржува која било Меѓународна Федерација, НАДО МКД или друга Национална
организација за борба против допингот.

(г) Сите други лица на кои Кодексот им дава овластување на НАДО МКД, вклучувајќи ги сите
спортисти кои се државјани или жители на Северна Македонија и сите спортисти кои се
присутни во Северна Македонија, дали да се натпреваруваат или да тренираат или да
тренираат на друг начин
Од секое од горенаведените лица се очекува, како услов за негово или нејзино учество или
вклучување во спортот во Северна Македонија, да се согласи и да биде обврзано со овие правила за
борба против допингот и да се стави во надлежност на НАДО МКД при спроведувањето на овие антидопинг правила, вклучувајќи ги и било какви последици од повредата на истите и надлежноста на
советот за сослушување наведена во Член 8 и Член 13 за сослушување и утврдување на случаите и
жалбите донесени според овие анти-допинг правила.3
Во рамките на севкупниот пакет за спортистите кој е утврен погоре, кои се обврзани и треба да ги
почитуваат овие анти-допинг правила, следниве спортисти се сметаат за спортисти на национално
ниво кои се цел на овие анти-допинг правила и според тоа, специфични одредби на овие анти-допинг
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правила ќе се применуваат на спортистите од национално ниво (на пример: тестирање, TUE, како и,
менаџмент на резултати). А тие се:
(а) Спортисти кои се членови или поседуваат лиценци во било која Национална Федерација во
Северна Македонија или било која друга организација која е поврзана со Национална
Федерација, вклучувајќи здруженија, клубови, тимови или лиги.
(б) Спортисти кои учествуваат или се натпреваруваат на било каков натпревар, настан или
активност, кој е организиран, признат од Национална Федерација или било која Национална
Федерација е домаќин на настанот, натпреварот или активноста од страна на било кое
здружение, организација, клуб, тим или лига или од страна на Владата на Северна
Македонија.
(в) Секој друг спортист кој заради акредитација, лиценца или било кој друг договор, спаѓа во
надлежност на било која Национална Федерација во Северна Македонија или било кое
здружение, организација, клуб, тим или лига во Северна Македонија за цели на борба против
допингот во спортот во Северна Македонија.
(г) Спортисти кои учествуваат во било која активност која е организирана, призната од
организатор на Национален настан или организаторот е домаќин на активноста на било која
друга Национална лига и која не е поинаку поврзана со Национална Федерација.
Меѓутоа, доколку има спортисти кои се класифицирани според нивните соодветни Меѓународни
Федерации како спортисти на меѓународно ниво, тогаш тие ќе се сметаат за спротисти на
меѓународно ниво (а не спортисти на национално ниво) за целите на овие анти-допинг правила.
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ЧЛЕН 1

ДЕФИНИЦИЈА ЗА ДОПИНГ

Допингот се дефинира како појава на едно или повеќе прекршувања на правилото против допингот
утврдени во Член 2.1 и преку Член 2.11 од овие анти-допинг правила.

ЧЛЕН 2

ПРЕКРШУВАЊЕ НА АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛАТА

Целта на Членот 2 е да се прецизираат околностите и однесувањето кои претставуваат прекршување
на анти-допинг правилата. Расправата во случај на допинг ќе се одвива врз основа на тврдењата дека
се прекршени едно или повеќе од овие специфични правила.
Спортистите или други лица ќе се одговорни за да знаат што претставува повреда на анти-допинг
правило и ќе ги знаат супстанциите и методите што се вклучени во забранетaта листа.
Следното претставува кршење на анти-допинг правилата:
2.1
Присуство на забранета супстанција или нејзини метаболити или маркери во
примерокот на спортист
2.1.1 Лична обврска е на спортистите да се осигураат дека ниту една забранета супстанца не
влегува во нивните тела. Спортистите се одговорни ако кај нивните примероци се најде
забранета супстанца или нејзините метаболити или маркери. Според тоа, не е неопходно,
спортистот да демонстрира намера, грешка, небрежност или знаење за употреба за да се
утврди прекршување на анти-допинг правило според Член 2.1.4
2.1.2 Утврдување на доволно докази за прекршување на анти-допинг правилата според Членот
2.1 ќе се врши според следново: присуство на забранета супстанца или нејзините
метаболити или маркери во примерокот А на спортистот каде што спортитстот се
откажува од анализата на примерокот Б и истиот тој примерок не е анализиран; или кога
примерокот Б на спортистот е анализиран и анализата кај примерокот Б на спортистот го
потврдува присуството на забранета супстанца или нејзини метаболити или маркери кои
се пронајдени во примерокот А на спортистот; или кога примерокот А или Б на
спортистот е поделен на два (2) дела и анализата на делот за потврда од поделениот дел од
примерокот го потврдува присуството на забранета супстанца или нејзини метаболити
или маркери кои се пронајдени во првиот дел од поделениот примерок на спортистот или
спортистот се откажува од анализата на делот за потврда од поделениот примерок. 5
2.1.3 Исклучок се оние супстанции за кои има дефинирано лимит за ограничување и е
конкретно наведено во забранетата листа или во технички документ. Присуството на
какво било пријавено количество на на забранета супстанција или неговите метаболити
или маркери во примерокот на спортист претставува кршење на анти-допинг правилото.
2.1.4 Како исклучок на општото правило на Членот 2.1, забранетата листа, меѓународните
стандарди или техничките документи можат да утврдат посебни критериуми а
известување или проценување на одредени забранети супстанции.
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2.2
Употреба или обид за употреба на забранета супстанција или забранет метод од страна
на спортистот6
2.2.1 Лична обврска е на спортистите да се осигураат дека ниту една забранета супстанца не
влегува во нивните тела и дека не користат ниту еден забранет метод. Според тоа, не е
неопходно, спортистот да демонстрира намера, грешка, небрежност или знаење за
употреба за да се утврди прекршување на анти-допинг правило за употреба на забранета
супстанција или забранет метод.
2.2.2 Успехот или неуспехот за употреба или обидот за употреба на забранета супстанца или
забранет метод не е материјален. Доволно е само да се утврди дека забранетата
супстанца или забранетиот метод е употребена или имало обид за употреба.7
2.3

Избегнување, одбивање или неуспех да се даде примерок од страна на спортистот
Избегнување на давање на примерок; или одбивање или неуспех да се даде примерок без да
има соодветно оправдување по известувањето дека треба да даде примерок од страна на
соодветно овластено лице.8

2.4

Неуспех од страна на спортистот
Секоја комбинација од три (3) пропуштени теста и/или несупех при поднесувањето на
информации за локација, како што е дефинирано со Меѓународниот стандард за управување на
резултати, во рок од дванаесет (12) месеца од страна на спортистот кој е регистиран за
тестирање.

2.5
Манипулирање или обид за манипулирање со било кој дел од допинг контролата од
страна на спортист или било кое лице
2.6
Поседување на забранета супстанција или забранет метод од страна на спортист или
лице за поддршка на спортистот
2.6.1 Спортист во натпреварувањето кој поседува било која забранета супстанција или било кој
забранет метод, или спортист вон-натпреварувањето кој поседува било која забранета
супстанција или било кој забранет метод кој е забранет од вон-натпреварувањето освен
ако спортистот не потврди дека поседувањето е во согласност исклучиво за терапевтска
употреба (TUE=Therapeutic Use Exemption), одобрено во согласност со Членот 4.4 или
друго прифатливо оправдување.
2.6.2 Лице за поддршка на спортист во натпреварувањето кое поседува било која забранета
супстанција или забранет метод, или лице за поддршка на спортист воннатпреварувањето кое поседува било која забранета супстанција или забранет метод кои
се забранети од вон-натпреварувањето во врска со спортистот, натпревар или тренинг,
освен ако лицето за поддршка на спортистот не потврди дека поседувањето е во
согласност со TUE кое е доделено на спортистот според Членот 4.4 или друго
прифатливо објаснување.9
2.7
Трговија или обид за трговија на било која забранета супстанција или забранет метод
од страна на спортист или друго лице
2.8
Примена или обид за примена на било која забранета супстанција или забранет метод
од страна на спортист или друго лице на спортист во натпреварување, или примена или обид за
примена на било која забранета супстанција или забранет метод кои се забранети на спортист
кој е вон- натпреварување
2.9

Соучесништво или обид за соучесништво од страна на спортист или друго лице
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Помагање, охрабрување, поттикнување заговор, прикривање или било кој друг вид на намерно
соучесништво или обид за соучесништво што вклучува прекршување на анти-допинг
правилата, обид за намерно прекршување на анти-допинг правилата или прекршување на
Членот 10.14.1 од страна на друго лице.10
2.10

Забрането здружување од страна на спортист или друго лице
2.10.1 Здружувањето на спортистот или друго лице кое е предмет на овластување на Антидопинг организацијата во контекст на професионална или спортска способност со било
кое лице за поддршка кое:
2.10.1.1 Ако лицето кое е предметот на овластување на Анти-допинг организацијата,
издржува период на неподобност; или
2.10.1.2 Ако не е предмет на овластување на Анти-допинг организацијата и каде
неподобноста не е одредена според управувањето со резултатите согласно со
Кодексот, е осуден или има доказ за кривична, дисциплинска или професионална
постапка во која има прекршување на анти-допинг правилата, доколку правилата
во согласност со Кодексот биле применливи за такво лице. Дисквалификацискиот
статус на такво лице ќе биде во сила подолго од шест (6) години од криминалната,
професионалната или дисциплинската одлука или времетраењето на изречената
кривична, дисциплинска или професионална санкција; или
2.10.1.3 Служи како како главен или посредник за поединец опишано во Член 2.10.1.2
или 2.10.1.2.
2.10.2 За да се утврди повреда на Членот 2.10, Анти-допинг организацијата мора да утврди дека
спортистот или другото лице знаеле за дисквалификувачкиот статус на лицето за
поддршка на спортистот.
Товарот ќе биде на спортистот и другото лице за да утврдат дека било кое здружување
со лицето за поддршка на спортистот опишано во Членот 2.10.1.1 или 2.10.1.2 нема
професионален или спортски капацитет и/или дека таквото здружување не би можело да
биде разумно избегнато.
Анти-допинг организациите кои се свесни за персоналот за поддршка на спортистите
кои ги исполнуваат критериумите опишани во Членовите 2.10.1.1, 2.10.1.2 или 2.10.1.3
ќе ги достават тие информации до WADA.11

2.11

Дела од страна на спортист или друго лице за обесхрабрување или одмазда
против пријавување на надлежните органи

Кога таквото однесување поинаку не претставува повреда и прекршување на Членот 2.5:
2.11.1

Секој чин кој претставува закана или има за цел да го заплаши другото
лице со намера да го обесхрабри лицето од добронамерното пренесување
на информацијата што се однесува на наводна повреда против антидопинг правилото или наводна неусогласеност со Кодексот на WADA,
Анти-допинг
Организацијата,
законот,
регулаторното
или
професионалното дисциплинско тело, сослушување на тело или лице кое
спроведува истрага за WADA или Анти-допинг Организацијата.

2.11.2

Одмазда против лице кое, со добра намера, доставило докази или
информации кои се однесуваат на наводна повреда на анти-допинг
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правилото или наводно непочитување на Кодексот на WADA, Антидопинг Организацијата, законот, регулаторното или професионалното
дисциплинско тело, сослушување на тело или лице кое спроведува истрага
за WADA или Анти-допинг Организацијата.
За целите на Членот 2.11, одмазда, закана и заплашување вклучуваат
дејствие кое се превзема против такво лице или затоа што дејствието нема
основа за добра волја или е непропорционален одговор. 12
ЧЛЕН 3

ДОКАЗ ЗА ДОПИНГ
3.1

Обврски и стандарди за докажување

НАДО МКД има обврска да утврди дека се случило прекршување на анти-допинг правилото.
Стандардот на докажување ќе биде дали НАДО МКД утврдила прекршувае на анти-допинг
правилото при удобното задоволување на сослушувањето, имајќи ја во предвид сериозноста
на тврдењето што е направено. Овој стандард на докажување кај сите случаи е поголем од
обичниот биланс на веројатноста, но помалку е доказ надвор од разумно сомнение. Кога
овие правила за анти-допинг имаат обврска да докажат дека спортистот или некое друго лице
сториле прекршувае на анти-допинг правилото, а со тоа да се побие претпоставката или да се
утврдат одредени факти или околности, освен како што е предвидено во Членовите 3.2.2 и
3.2.3, тогаш стандардот за докажување ќе биде со билансот на веројатност.13
3.2

Методи за утврдувае на факти и претпоставки

Факти кои се поврзани со прекршувањата на анти-допинг правилото мажат да се утврдат со
какви било сигурни средства, вклучително и признавање.14
3.2.1

Аналитичките методи или оограничувањата на одлуките одобрени од
WADA по консултација на релевантната научна заедницаили кои биле
предмет на рецензија, се сметаат дека се научно валидни. Секој спортист
или друго лице кое сака да оспори дали се исполнети условите за ваква
претпоставка или да се побие оваа претпоставка за научна валидност, како
преседан на условот на секој ваков предизвик, прво ја известува WADA за
предизвикот и основата за ваков предизвик. Првичното тело за
сослушување, апелационото тело или CAS, на своја иницијатива, можат
исто така да ја информираат WADA за секој таков предизвик. Во рок од
десет (10) дена од приемот на таквото известување и досието за случајот
поврзано со таквиот предизвик до WADA, WADA има право да
интервенира како странка, да се прикаже како amicus curiae (пријател на
судот) или да обезбеди доказ во постапката. Во случаи пред CAS, по
барање на WADA, панелот на CAS ќе назначи соодветен научен експерт
кој ќе му помогне на панелот во проценката на предизвикот.15

3.2.2

За акредитираните лаборатории на WADA и другите лаборатории кои се
одобрени од страна на WADA, се претпоставува дека ги спровеле
процедурите за анализа на примероци и процедурите за чување во
согласност со Меѓународниот стандард за лаборатории. Спортистот или
другото лице можат да ја побијат оваа претпоставка со потврдување дека
се случило непочитување и прекршување на Меѓународниот стандард за
лаборатории што предизвикало несакан аналитички наод.
Ако спортистот или другото лице ја одбијат претходната претпоставка
покажувајќи дека непочитувањето и прекршувањето на Маѓународниот
стандард за лаборатории предизвикало несакан аналитички наод, тогаш
НАДО МКД има обврска да докаже дека таквото непочитување и
прекршување не предизвикало несакан аналитички наод.16
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3.2.3

Непочитување и прекршување на кој било друг Меѓународен стандард или
друго анти-допинг правило или политика против анти-допинг, утврдени во
Кодексот или овие правила за борба против допинг, не ги поништуваат
аналитичките резултати или други докази за повреда на анти-допинг
правилото, и не претставуваат забрана за прекршување на анти-допинг
правило.17 Меѓутоа, доколку спортистот или другото лице утврдат дека
непочитување и прекршување на една од специфичните одредби на
Меѓународниот стандард наведени подолу може разумно да предизвика
повреда на анти-допинг правило засновано врз неповолен аналитички наод
или неуспех на локацијата, тогаш НАДО МКД има обврска да утврди дека
таквото непочитување и прекршување не предизвикало несакан
аналитички наод или неуспех за лоцирањето на спортистот:
(i) непочитување и прекршување на Меѓународниот стандард за
тестирање и истражување поврзани со собирање на примероците или
ракување со примероците што разумно може да предизвика
прекршување на анти-допинг правилото засновано на несаканиот
аналитички наод, во таков случај НАДО МКД ќе има обврска да
утврди дека таквото напочитување и прекршување не предизвикале
неповолен аналитички наод;
(ii) непочитување и прекршување на Меѓународниот стандард за
управување со резултати или Меѓународниот стандард за тестирање и
истражувања поврзани со наоѓање на неповолен наод во биолошкиот
пасош на спортистот што може разумно да предизвика повреда на
анти-допинг правило, во тој случај НАДО МКД ќе има обврска да
утврди дека таквото непочитување не предизвикало повреда на антидопинг правило;
(iii) непочитување и прекршување на Меѓународниот стандард за
управување со резултати кое е во врска со барањето да се извести
спортист за отварањето на Б примерокот, кое може разумно да
предизвика повреда на анти-допинг правилото засновано врз
несаканиот аналитички наод, во тој случај, НАДО МКД има обврска
да утврди дека таквото непочитување не предизвикало несакан
аналитички наод;18
(iv) непочитување и прекршување на Меѓународниот стандард за
управување со резултати поврзано со известувањето на спортистот
што може разумно да предизвика повреда на анти-допинг правилото
кое е засновано на неуспех во лоцирањето, во тој случај, НАДО МКД
има обврска да утврди дека таквото непочитување не предизвикало
неуспех при лоцирањето на спортистот.

3.2.4

Фактите кои се утврдени со судска одлука или од страна на
професионална дисциплинска комисија составена од соодветни лица кои
не се предмет на нерешени тужби и жалби ќе бидат непобитен доказ
против спортистот или другото лице на кои одлуката се однесува според
тие докази освен ако спортистот или другото лице не потврдат дека
одлуката ги прекршува принципите на правдата.

3.2.5

Телото за сослушување во расправата при сослушувањето при повреда на
анти-допинг правилото може да донесе неповолен заклучок за спортистот
или другото лице за кое се тврди дека сториле прекршување на антидопинг правилото врз основа на одбивањето на спортистот или другото
лице, по барање кое е направено во разумно време пред рочиштето, да се
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појави на рочиштето (лично или телефонски по насоки на телото) и да
одговори на прашањата на телото или на НАДО МКД.
ЧЛЕН 4
4.1

ЗАБРАНЕТА ЛИСТА
Примена на забранетата листа

Овие анти-допинг правила ја вклучуваат и забранетата листа што ја објавува и ревидира
WADA, како што е опишано во членот 4.1 од Кодексот.
Освен ако не е поинаку наведено во забранетата листа или ревизијата, забранетата листа и
ревизиите стапуваат на сила според овие правила за борба против допинг , три (3) месеца по
објавувањето од страна на WADA, без да се бара понатамошно дејствување од страна на
НАДО МКД. Сите спортисти и други лица ќе бидат обврзани да ја почитуваат забранетата
листа и сите ревизии, од денот кога стапуваат на сила, без дополнителна формалност.
Одговорноста на сите спортисти и други лица е да се запознаат со најновата верзија на
забранетата листа и сите измени на истите.19
4.2

Забранети супстанции и забранети методи утврдени на забранетата листа
4.2.1

Забранети супстанции и забранети методи
Забранетата листа ги идентификува оние забранети супстанции и
забранети методи кои се забранети како допинг за сите времиња (и за
време на натпревар и кога не е време на натпревар) бидејќи имаат
потенцијал да ги подобрат перформансите на идните натпревари или
поради потенцијалот да маскираат, и оние супстанции и методи кои се
забранети само за време на натпревари. WADA може да ја прошири
забранетата листа за одреден спорт. Забранетите супстанции и забранетите
методи можат да бидат вклучени во забранетата листа според општата
категорија (на пример: анаболни агениси) или со специфично упатување
на одредена супстанција или метод.20

4.2.2

Специфични супстанции или специфични методи

Заради примена на Членот 10, сите забранети супстанции ќе се именуваат како
специфични супстанции освен оние кои се идентификувани на забранетата листа. Ниту
еден забранет метод ќе биде именуван како специфичен метод освен ако не е
идентификуван како специфичен метод на забранетата листа.21
4.2.3

Супстанции кои се злоупотребуваат

Заради примена на Членот 10, супстанциите кои се злоупотребуваат ќе ги вклучат
оние забранети супстанции кои се специфични идентификувани во забранетата листа
бидејќи тие често се злоупотребуваат во општеството, надвор од контекст на
спортот.
4.3

Решителноста на WADA за забранетата листа

Решителноста на WADA за забранетите супстанции и забранетите методи кои ќе бидат
вклучени на забранетата листа, класификацијата на супстанциите во категории на
забранетата листа, класификација на супстанциите кои се постојано забранети или само за
време на натпревари, класификација на супстанциите или методите како специфични
супстанции, конкретни методи или супстанции кои се злоупотребуваат е конечна и нема да
биде предмет за предизвик од страна на било кој спортист или друго лице, но нема да биде
целосно ограничено, на некој предизвик кој е основан на аргумент дека супстанцијата или
методот не се агенси за маскирање или го немаат потенцијалот да ја подобрат изведбата, не
претставуваат здравстен ризик или не го наруши духот на спортот.
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4.4

Исклучоци при терапевтска употреба (“TUE”)
4.4.1

Присуството на забранета супстанција или нејзините соодветни
метаболити или маркери, и/или употребата или обидот за употреба,
поседување или примена или обид за примена на забранета супстанција
или забранет метод не ќе се смета за прекршување на анти-допинг
правилото, доколку е во согласност со одредбите на TUE доделени во
согласност со Меѓународниот стандард за исклучоци при терапевтска
употреба.

4.4.2

Процес за примена на TUE

4.4.3

4.4.2.1

Секој спортист кој не е спортист на меѓународно ниво ќе се
обрати до НАДО МКД за TUE колку што е можно побрзо, освен
ако се применуваат Членовите 4.1 или 4.3 од Меѓународниот
стандард за исклучоци при терапевтска употреба. Апликацијата
се поднесува во согласност со Членот 6 од Меѓународниот
стандард за исклучоци при терапевтска употреба, објавен на
веб-страницата на НАДО МКД.

4.4.2.2

НАДО МКД ќе организира расправа (Комитет за исклучоци при
терапевтска употреба („TUEC“)) за да се разгледа употребата на
TUE.

4.4.2.3

TUEC навремено ќе ја процени и одлучи врз основа на
апликацијата во согласност со релевантните одредби на
Меѓународниот стандард за исклучоци при терапевтска
употреба и обично (т.е. во исклучителни околности) во рок од
не повеќе од дваесет и еден (21) ден од приемот на целосната
апликација. Кога апликацијата е направена во разумно време
пред настанот, TUEC мора да ги искористи своите напори да ја
донесе својата одлука пред почетокот на настанот

4.4.2.4

Одлуката на TUEC претставува конечна одлука на НАДО МКД
и против неа може да се поднесе жалба во согласност со Член
4.4.6. Одлуката на НАДО МКД TUEC се поднесува на писмено
до спортистот, како и до WADA и другите анти-допинг
организации во согласност со Меѓународниот стандард за
исклучоци при терапевтска употреба. Исто така, навремено ќе
се пријави и во ADAMS.22

Ретроактивни примени на TUE

Доколку НАДО МКД одбере да тестира спортист кој не е спортист на меѓународно
ниво или спортист на национално ниво, НАДО МКД мора да му дозволи на
спортистот да се пријави за ретроактивни TUE за било какви забранети супстанции
или забранет метод што тој или таа ги користи поради терапевтски причини.
4.4.4

Препознавање на TUE

TUE кој е одобрен од страна на НАДО МКД е валиден на било кое национално ниво
во било која држава и не треба да се препознае формално од страна на друга
Национална анти-допинг организација.
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Сепак, не е автоматски валидно ако спортистот стане спортист на меѓународно ниво
или се натпреварува на меѓународен настан, освен ако не е признат од соодветната
Меѓународна Федерација или од Организација на големи настани во согласност со
Меѓународниот стандард за исклучоци при терапевтска употреба, како што следува:
4.4.4.1

Кога на спортистот веќе му е доделен TUE од страна на НАДО
МКД во врска со супстанцијата или методот кои се во прашање,
освен ако нивниот TUE автоматски не е признат од страна на
Меѓународна Федерација или Оганизација за големи настани,
сопртистот ќе се пријави во својата Меѓународна Федерација
или во Организацијата за големи настани за да го признаат TUE.
Ако тоа TUE ги исполнува критериумите на Меѓународниот
стандард за исклучоци при терапевтска терапија, тогаш
Меѓународната Федерација или Организацијата за големи
настани мора да го признае тоа.
Ако Меѓународната Федерација или Организацијата за големи
настани сметаат дека TUE кои се одобрени од НАДО МКД, а не
ги исполнуваат критериумите и затоа одбиваат да ги признаат,
тогаш Меѓународната Федерација веднаш да ги извести
спортистот и НАДО МКД. Спортистот и/или НАДО МКД ќе
треба во рок од дваесет и еден (21) ден од известувањето да го
упатат предметот до WADA на разгледување, во согласност со
Членот 4.4.6.
Ако предметот е упатен до WADA за разгледување во
согласност со Членот 4.4.6, тогаш TUE одобрен од страна на
НАДО МКД останува валиден при тестирање за време на
натпревари и надвор на натпревари на национално ниво (но не
се валидни за натпревари на меѓународно ниво) во очекување на
одлуката од страна на WADA.
Доколку предметот не се упати до WADA на разгледување во
рок од дваесет и еден ден (21), НАДО МКД мора да утврди и
одреди дали оригиналните TUE кои се одобрени би требало да
останат валидни при тестирање за време на натпревари и надвор
на натпревари на национално ниво (само во случај кога
спортистот не се натпреварува на меѓународно ниво и не
учествува на натпревари на меѓународно ниво). Во очекување
на одлуката на НАДО МКД, TUE остануваат валидни при
тестирање за време на натпревари и надвор на натпревари на
национално ниво (но не е валидна за натпревари на
меѓународно ниво).23

4.4.4.2

Доколку спортистот поседува TUE кој не е одобрен од НАДО
МКД за супстанцијата или методот кои се во прашање, тогаш
спортистот мора веднаш да пријави до Меѓународната
Федерација за TUE во согласност со постапката утврдена од
страна на Меѓународниот стандард за исклучоци при
терапевтска употреба веднаш штом ќе се појави потребата.
Ако Меѓубародната Федерација ја одбие апликацијата на
спортистот, тогаш федерацијата ќе мора веднаш да го извести
спортистот за одлуката и тоа со наведени причини зошто.
Доколку Меѓународната Федерација ја прифати апликацијата на
спортистот, тогаш таа ќе мора да ги извести и спортистот и
НАДО МКД за одлуката. Ако НАДО МКД смета дека TUE
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одобрен од страна на Меѓународната Федерација не ги
исполнува условите утврдени според Меѓународниот стандард
за исклучоци при терапевтска употреба, има дваесет и еден (21)
ден од известувањето да го упати предметот до WADA за
ревизија.
Ако НАДО МКД го упати предметот до WADA за
разгледување, TUE одобрен од страна на Меѓународната
Федерација останува валиден при тестирање за време на
натпревари и надвор на натпревари на интернационално ниво
(но не е валиден за натпревари на национално ниво) во
очекување на одлкуата на WADA.
Доколку НАДО МКД не го упати предметот до WADA на
разгледување, TUE одобрен од страна на Меѓународната
Федерација станува валиден и за натпревари на национално
ниво исто така и кога ќе истече рокот од дваесет и еден (21)
ден.24
4.4.5

4.4.6

Рок на истекување, повлекување или измена на TUE
4.4.5.1

TUE кој е одобрен во согласност со овие анти-допинг правила:
(а) истекува автоматски на крајот на било кој термин за кој е
одобрен, без потреба од понатамошно известување или друга
формалност; (б) ќе биде повлечен доколку спортистот не
изврши навремено исполнување на сите услови или услови кои
се наметнати од страна на TUEC по одобрувањето на TUE; (в)
може да биде повлечен од страна на TUEC ако последователно е
утврдено дека критериумите да одобрување на TUE не се
исполенти; или (г) може да се врати на ревизија од страна на
WADA или на жалба.

4.4.5.2

Во таков случај, спортистот нема да подлежи на било какви
последици врз основа на нивната употреба или поседување или
примена на забранета супстанција или забранет метод за кои
станува збор во согласност со TUE пред важноста на датумот за
истекување, повлекување или измена на TUE. Прегледот во
согласност со Членот 5.1.1.1 од Меѓународниот стандард за
управување со резултати при неповолен аналитички наод,
пријавен веднаш по истекот, повлекувањето или измената на
TUE, вклучува разгледување дали таквото откритие е во
согласност со употребата на забранетата супстанција или
забранет метод пред тој датум, во случај кога нема да се
потврди прекршување на анти-допинг правилото.

Прегледи и жалби на одлуките за TUE
4.4.6.1

Ако НАДО МКД ја одбие апликацијата за TUE, тогаш
спортистот може да поднесе жалба ексклузивно до тело за
апелација на национално ниво како што е опишано во Член
13.2.2.

4.4.6.2

WADA мора да ја разгледа одлуката на Меѓународната
Федерација во случај кога не го признава TUE, а е одобрен од
страна на НАДО МКД, кој како предмет е упатен до WADA од
страна на спортистот или НАДО МКД. Покрај тоа, WADA мора
да ја разгледа одлуката донесена од страна на Меѓународната
Федерација за да се одобри TUE која како предмет е упатена до
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WADА од страна на НАДО МКД. WADA може да ги разгледа
било кои одлуки донесени за TUE во било кое време, без
разлика на чие барање, на барање на засегнатите страни или по
своја иницијатива. Ако одлуката за TUE што се разгледува ги
исполнува критериумите утврдени со Меѓународниот стандард
за исклучоци при терапевтска употреба, WADA нема да се меша
во одлуката. Ако одлуката за TUE не ги исполнува тие
критериуми, WADA ќе ја врати назад одлуката.25

ЧЛЕН 5

4.4.6.3

Секоја одлука за TUE од страна на Меѓународната Федерација
(или од страна на НАДО МКД, каде што е одлучено да се
разгледа апликацијата во име и корист на Меѓународната
Федерација) која не е разгледана од страна на WADA, или е
разгледана од WADA, против која може да се поднесе жалба од
страна на спортистот и/или НАДО МКД, исклучиво до CAS.26

4.4.6.4

Одлука донесена од страна на WADA за да се измени одлуката
за TUE може да биде обжалена од страна на спортистот, НАДО
МКД и/или засегнатата Меѓународна Федерација, исклучиво до
CAS.

4.4.6.5

Неуспех да се спроведе одлуката во разумнен временски рок за
соодветно поднесената апликација за одобрување/признавање
на TUE или неуспех да се разгледа одлуката за TUE ќе се смета
за негирање на апликацијата со што се активираат
применливите права за ревизија/жалба.

ТЕСТИРАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ

5.1

5.2

Целта на тестирањето и испитувањето27
5.1.1

Тестирање и испитување можат да се превземат и спроведат за било какви
анти-допинг цели. Тие ќе се спроведат во согласност со одредбите на
Меѓународниот стандард за тестирање и истраги.

5.1.2

Ќе се изврши тестирање за да се добијат аналитички докази за тоа дали
спортистот го прекршил Членот 2.1 (Присуство на забранета супстанција
или нејзини метаболити или маркери во примерокот на спортистот) или
Членот 2.2 (Употреба или обид за употреба на забранета супстанција или
забранет метод од страна на спортистот).

Овластување за тестирање
5.2.1

Согласно со ограничувањата за тестирање при настани утврдени во Член
5.3, НАДО МКД ќе има овластување да врши тестирање на сите спортисти
за време на натпреварот и надвор од натпреварот наведени во воведот на
овие анти-допинг правила (дел „Опсегот на овие анти-допинг правила“).

5.2.2

НАДО МКД може да побара од било кој спортист над кого има
овластување за тестирање (вклучувајќи го секој спортист во период на
неподобност) да обезбеди примерок во секое време и на секое место. 28

5.2.3

WADA ќе има лица со овластување за тестирање за време на натпревари и
и надвор од натпреварите како што е утврдено со Член 20.7.10 од
Кодексот.
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5.2.4

5.3

5.4

5.5

Ако Меѓународната Федерација или Организацијата за големи настани го
делегира или договорно го отстапи на НАДО МКД и тоа директно или
преку Националната Федерација, НАДО МКД ќе може да собере
дополнителни примероци или да ја посочи лабораторијата да изврши
дополнителни видови на анализи на трошок на НАДО МКД. Доколку се
соберат дополнителни примероци или дополнителни видови на анализи се
направени, тогаш Меѓународната Федерација и Организацијата за големи
настани ќе треба да се известат.

Тестирање за време на настан
5.3.1

Освен ако не е поинаку предвидено, само една организација има
овластување да спроведе тестирање за време на настан, во текот на период
на настани. На меѓународни настани кои се одржуваат во Северна
Македонија, меѓународната организација која е управувачкото тело на
настанот, има овластување да го спроведе тестирањето. На национални
настани кои се одржуваат во Северна Македонија, НАДО МКД имаат
овластување да го спроведат тестирањето. На барање на управувачкото
тело на настанот, секое тестирање кое ќе се спроведе за време на настанот,
но надвор од местата за настанот, ќе се координира со управувачкото тело
на настанот.

5.3.2

Доколку Анти-допинг организацијата, која поинаку би имала овластување
за тестирање но не е одговорна за започнување и насочување на
тестирањето за време на настанот, сака да спроведе тестирање на
спортистите на места на настанот за време на настанот, тогаш Антидопинг организацијата најпрво ќе се обрати до управувачкото тело на
настанот за да добие дозвола да спроведе тестирање и да го координира
истото. Ако Анти-допинг организацијата не е задоволна со одговорот од
управувачкото тело на настанот, Анти-допинг организацијата може, во
согласност со постапките кои се опишани во Меѓународниот стандард за
тестирање и испитување, да побара од WADA дозвола да спроведе
тестирање и да одреди како ќе го координира таквото тестирање. WADA
може да не даде одобрение за такво тестирање пред да се консултира и да
го информира управувачкото тело на настанот. Одлуката на WADA ќе
биде конечна и таквата одлука нема да подлежи на жалба. Освен ако не е
поинаку предвидено во овластувањето за спроведување на тестирањето,
таквите тестови се сметаат за тестови направени надвор од натпреварот.
Анти-допинг организацијата, која го започнува тестирањето, е одговорна
за управувањето со резултатите за секој таков тест, освен ако поинаку не е
предвидено со правилата на управувачкото тело на настанот.29

Услови за тестирање
5.4.1

НАДО МКД ќе го спроведе и испланира дистрибуцијата на тестови и
тестирањето според Меѓународниот стандард за тестирање и истраги.

5.4.2

Кога е разумно изводливо, тестирањето ќе се координира преку ADAMS
сé со цел за да се зголеми ефективноста на комбинираниот напор за
тестирање и за да се избегне повторното тестирање.

Информации за локацијата на спортистот
5.5.1

НАДО МКД основа Регистар за тестирање на оние спортисти од кои се
бара да обезбедат информации за нивната локација на начин кој е утврден
според Меѓународниот стандард за тестирање и истраги и кои ќе подлежат
на истраги при прекршување на Член 2.4 како што е предвидено во Член
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10.3.2. НАДО МКД ќе се координира со Меѓународните Федерации за да
ги идентификува таквите спортисти и да собере информации за нивната
локација.
5.5.2

Преку ADAMS, НАДО МКД ќе направи список на такви спортисти кои се
вклучени во Регистарот за тестирање по име. НАДО МКД редовно ќе ги
прегледува и ажурира своите критериуми за вклучување на спортисти во
својот Регистар за тестирање и периодично (но не помалку од квартално)
ќе го прегледува списокот на спортисти за да се осигура дека секој
наведен спортист продолжува да ги исполнува соодветните критериуми.
Спортистите ќе бидат известени пред да бидат вклучени и наведени во
Регистарот за тестирање и ќе бидат известени кога ќе бидат отстранети од
тој Регистар. Известувањето ќе ги содржи информациите кои се утврдени
со Меѓународниот стандард за тестирање и истраги.

5.5.3

Кога спортистот ќе биде вклучен во Меѓународниот регистар за тестирање
од страна на нивната Меѓународна Федерација и во Националниот
регистар за тестирање од страна на НАДО МКД, НАДО МКД и
Меѓународната Федерација меѓусебно ќе се договорат која од нив ќе ги
поднесе податоците за локацијата на спортистот. Во никој случај, не треба
да се бара од спортистот да поднесе податоци за неговата локација на
повеќе места, туку на само на една од нив.

5.5.4

Во согласност со Меѓународниот стандард за тестирање и иистраги, секој
спортист кој е наведен во Регистарот за тестирање треба да го направи
следново: (а) да ја известува НАДО МКД за својата локација на квартална
основа; (б) да ги ажурира своите информации ако е потребно за тие да
останат точни и целосни во секое време; и (в) да биде достапен/достапна
за тестирање на било кое место.

5.5.5

За целите на Членот 2.4, неуспехот на спортистот да ги исполни барањата
на Меѓународниот стандард за тестирање и истраги ќе се смета за неуспех
на поднесување или за пропуштен тест, како што е дефинирано во
Анексот Б од Меѓународниот стандард за управување со резултати, каде
што поставените услови во овој Анекс се исполнети.

5.5.6

Спортистот кој е регистриран во Регистарот за тестирање на НАДО МКД
ќе продолжи да подлежи на обврската да ги исполни барањата за својата
локација кои се утврдени со Меѓународниот стандард за тестирање и
истраги, освен ако (а) спортистот не достави писмено известување до
НАДО МКД дека е пензиониран/пензионирана или (б) НАДО МКД не го
информирал дека тој/таа не ги исполнува критериумите за вклучување во
Регистарот за тестирање на НАДО МКД.

5.5.7

Податоците за локацијата на спортистот кои ги обезбедил самиот тој
додека е заведен во Регистарот за тестирање ќе бидат достапни преку
ADAMS до WADA и до другите Анти-допинг организации кои имаат
овалстување да го тестираат спортистот како што е предвидено во Членот
5.2. Информациите за локацијата ќе се чуваат во целосна доверба во секое
време. Тие ќе се користат исклучиво за целите при планирање,
координирање или спроведување на дпоинг-контролата, со што ќе се
обезбедат информации кои се соодветни за Биолошкиот пасош на
спортистот или други аналитички резултати, за поддршка на истрага при
потенционално прекршување на анти-допинг правило, или за поддршка на
постапки за кои се тврди прекршување на анти-допинг правило и ќе бидат
уништени откако веќе не се релевантни за овие цели во согласност со
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Меѓународниот
информации.

5.6

стандард

за

заштита

на

приватност

и

личните

5.5.8

Во согласнот со Меѓународниот стандард за тестирање и истраги, НАДО
МКД основаше Регистар, во кој се вклучени спортисти кои подлешат на
помалку строги барања за нивната локација отколку спортистите кои се
вклучени во Регистарот за тестирање на НАДО МКД.

5.5.9

НАДО МКД треба да ги извести спортистите пред да бидат вклучени во
Регистарот и кога ќе бидат отстранети. Таквото известување треба да ги
вклучи барањата за локација и последиците што се применуваат во случај
на неусогласеност, како што е наведено во Членовите 5.5.10 и 5.5.11.

5.5.10

Спортистите кои се вклучени во Регистарот треба да ги достават следните
информации за нивната локација до НАДО МКД за да можат да бидат
лоцирани и подложени на тестирање:
(a) Адреса на ноќевање;
(б) Распоред на натпревари; и
(в) Редовни тренинзи.
Таквите информации за локација треба да бидат поднесени до ADAMS за
да се овозможи подобра координација за тестирање со другите Антидопинг организации.

5.5.11

Неуспехот на спортистот да обезбеди информации за својата локација на
или пред датата што ја бара НАДО МКД или неуспехот на спортистот да
достави точни информации за својата локација, ќе резултира со тоа што
НАДО МКД ќе бидат приморани да го вклучат спортистот од својот
Регистар за тестирање(Регистриран тестинг пул).

5.5.12

НАДО МКД може, во согласност со Меѓународниот стандард за тестирање
и истраги, да ги обезбеди информациите за локација од спортистите кои не
се вклучени во Регистарот за тестирање или Регистарот. Доколку НАДО
МКД одлучи да го стори тоа, неуспехот на спортистот да обезбеди
информации за својата локација на или пред датата што ја бара НАДО
МКД или неуспехот на спортистот да достави точни информации за
својата локација, ќе резултира со тоа што НАДО МКД ќе бидат приморани
да го вклучат спортистот од својот Регистар за тестирање(Регистриран
тестинг пул)

Пензионираните спортисти кои се враќаат на натпреварите
5.6.1

Ако спортист на меѓународно или национално ниво кој е наведен во
Регистарот за тестирање на НАДО МКД се пензионира и потоа одлучи да
се врати активно да учествува на натпревари, тогаш спортистот нема да се
натпреварува на меѓународни или национални натпревари сѐ додека
спортистот не се стави на располагање за тестирање, со давање на шест (6)
месеци предходно писменото известување до нивната Меѓународна
Федерација и НАДО МКД.
WADA, по консултацијата со НАДО МКД и Меѓународната Федерација на
спортистот, може да одобри изземање од правилото за писменото
известување од шест (6) месеца кога строгата примена на на тоа правило
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би била неправедна кон спортистот. Оваа одлука може да биде обжалена
според Членот 13.
Сите резултати од натпреварите кои се добиени со прекршување на овој
Член 5.6.1 ќе бидат „Дисквалификувани“ освен ако спортистот не утврди
дека не можел разумно да знае дека станува збор за меѓународен или
национален натпревар.
5.6.2

Ако спортистот се повлече од спортот додека подлежи на период на
неподобност, спортистот мора писмено да ја извести Анти-допинг
организацијата за своето пензионирање што ја наметна периодот на
неподобност. Доколку спортистот посака да се врати активно да учествува
на натпревари, спортистот нема да се натпреварува на меѓународни или
национални натпревари или настани додека спортистот не се стави на
располагање за тестирање со давање на шест (6) месеца пред писменото
известување (или известување кое е соодветно на периодот на
неподобност од датата кога спортистот се пензионира, ако тој период е
подолг од шест (6) месеца) до НАДО МКД и до својата Меѓународна
Федерација.

5.7
Програма за независен набљудувач
НАДО МКД и сите Федерации за организирање на национални настани и натпревари во
Република Северна Македонија, ја овластуваат и олеснуваат Програмата за независен
набљудувач на вакви настани или натпревари.
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ЧЛЕН 6

АНАЛИЗА НА ПРИМЕРОЦИТЕ

Примероците ќе бидат анализирани во согласност со следниве принципи:
6.1

6.2

Употреба на акредитирани, одобрени лаборатории и други лаборатории
6.1.1

Сѐ со цел за директно утврдување на неповолниот аналитички наод според
Членот 2.1, примероците ќе бидат анализирани исклучиво во лаборатории
кои имаат акредитација од страна на WADA или во лаборатории кои се
одобрени од страна на WADA. Исклучиво НАДО МКД ќе го утврди
изборот на лабораторија која е акредитирана од страна на WADA или
лабораторија која е одобрена од стран на WADA која ќе се користи за
анализа на примерокот.30

6.1.2

Како што е предвидено во Членот 3.2, фактите кои се поврзани со
прекршување на анти-допинг правилата можат да се утврдат со било какви
сигурни средства. Ова ги вклучува, на пример, веродостојно
лабораториско или друго судско испитување кое е спроведено надвор од
акредитираните или одобрените лаборатории од страна на WADA.

Цел на анализата на примероците и податоците

Примероците и поврзаните аналитички податоци или информациите за контрола на допингот
ќе се анализираат за откривање на забранети супстанции и забранети методи што се утврдени
со забранетата листа и други супстанции кои можат да бидат посочени од страна на WADA
во согласност со програмата за набљудување која е опишана во Членот 4.5 од Кодексот, или
да им помогне на НАДО МКД при утврдување на профилот на релевантните параметри во
урината, крвта или друга матрица на спортистот, вклучувајќи го и при утврдување на
профилот на ДНК или геномите, или за било која друга легитимна анти-допинг цел.31
6.3

Истражување на примероците и податоците

Примероците, поврзаните аналитички пдоатоци и информациите за контрола на допингот
можат да бидат искористени за цели при истражување против допингот, иако ниеден
примерок не смее да се употреби без писмена согласност од страна на спортистот. Најпрвин,
примероците и поврзаните аналитички податоци или информациите за контрола на допингот
ќе бидат обработени на таков начин што ќе се спречат примероците и поврзаните аналитички
податоци или информациите за контрола на допингот да се проследат до одреден спортист.
Секое истражување кое вклучува примероци и релевантни аналитички податоци или
информации за контрола на допингот треба да се придржува кон принципите кои се утврдени
со Членот 19 од Кодексот.32
6.4

Стандарди за анализа на примероци и известување

Во согласност со Членот 6.4 од Кодексот, НАДО МКД ќе побара од лабораториите да ги
анализираат примероците во согласност со Меѓународнит стандард за лаборатории и Членот
4.7 од Меѓународниот стандард за тестирање и истраги.
Лабораториите на своја иницијатива и трошок можат да ги анализираат примероците за
забранети супстанции и забранети методи кои не се вклучени во стандардното мени за
анализа на примерокот, или како што е побарано од страна на НАДО МКД. Резултатите од
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таквата анализа ќе бидат пријавени во НАДО МКД и ги имаат истите вреднсоти и последици
како и секој друг аналитички резултат.33

6.5

Понатамошна анализа на примерок пред и за време на управувањето со
резултатите

Нема да има ограничување на овластувањата на лабораториите при спроведувањето на
повторна или дополнителна анализа на примерокот пред НАДО МКД да го извести
спортистот дека примерокот е основа за обвинение при прекршување на Членот 2.1. Доколку
после ваквото известување, НАДО МКД сака да изврши дополнителна анализа на
примерокот, тоа може да го стори само со согласност на спортистот или по добиено
одобрение од одборот за сослушување.
6.6

Понатамошна анализа на примерокот откако ќе се објави за негативен или во
спротивно не е резултат на обвинение за прекршување на анти-допинг правило

Откако лабораторијата ќе го пријави примерокот за негативен или не е резултат за обвинение
за прекршување на анти-допинг правило, може да се чува и да подлежи на дополнителни
анализи за целите на Член 6.2 во било кое време исклучиво во насока на или Анти-допинг
организацијата која ја иницирала и насочила колекцијата на примероци или WADA. Секоја
друга Анти-допинг организација со овластување да го тестира спортистот која сака да
спроведе дополнителна анализа на зачуван примерок може да го стори тоа со согласност и
дозвола од Анти-допинг организацијата која ја иницирала и посочила колекцијата на
примероци или WADA, ќе биде одговорна за секое следно управување со резултатите. Секое
складирање на примерокот или дополнителна анализа иницирано од страна на WADA или
друга Анти-допинг организација ќе биде на трошок на WADA или другата Анти-допинг
организација. Понатамошна анализа на примероците ќе биде во согласност со барањата на
Меѓународниот стандард за лаборатории.
6.7

Поделба на примерокот на дел А и дел Б

Кога WADA, Анти-допинг организација со овластување да управува со резултатите, и/или
лабораторија која е акредитирана од WADA (со одобрение од WADA или Анти-допинг
организација со овластување да управува со резултатите) ќе посака да го подели примерокот
на дел А и дел Б со цел да се искористи првиот дел од поделениот примерок за анализа на
примерокот А и вториот дел од поделениот примерок за потврда, тогаш ќе треба да се следат
процедурите кои се утврдени со Меѓународниот стандард за лаборатории.
6.8

Правото на WADA да поседува примероци и податоци

WADA може, според своето дискреционо право во секое време, со или без претходно
известување, физички да поседува било кој примерок и релевантните аналитички податоци
или информации кои ги поседува лабораторијата или Анти-допинг организацијата. На барање
од страна на WADA, лабораторијата или Анти-допинг организацијата кои го поседуваат
примерокот или податоците веднаш можат да овозможат пристап и да овозможат на WADA
физички да ги поседува примерокот или податоците. Ако WADA не дала претходно
известување до лабораторијата или Анти-допинг организацијата пред да го превземе
примерокот или податоците, ќе треба да даде такво известување до лабораторијата и секоја
Анти-допинг организација чии што примероци или податоци се превземаат од страна на
WADAво разумен временски рок откако ги превземала. По извршената анализа и истрага на
превземаниот примерок или податок, WADA може да посочи друга Анти-допинг
организација со овластување да го тестира спортистот за да превземе одговорност при
управувањето со резултати од примерокот или податоците доколку е откриено потенцијално
прекршување на анти-допинг правилата.34
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ЧЛЕН 7

УПРАВУВАЊЕ
СО
РЕЗУЛТАТИ:
ОДГОВОРНОСТ,
ПРВИЧНО
ИСПИТУВАЊЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПРИВРЕМЕНИ СУСПЕНЗИИ

Управувањето со резултатите според овие правила за анти-допинг воспоставува процес кој е
дизајниран да ги реши прашањата во врска со прекршување на анти-допинг правилата на фер,
експедитивен и ефикасен начин.
7.1

Одговорност при спроведување на управување со резултатите
7.1.1

Освен ако не е поинаку предвидено во Членовите 6.6, 6.8 и Членот 7.1 од
Кодексот, процедуралните правила на Анти-допинг организацијата која ги
иницирала и посочила колекцијата примероци, ќе биде одговорна за
управувањето со резултатите и ќе ги управува (или, ако не постои
колекција на примероци, Анти-допинг организацијата која прва ќе го
извести спортистот или другото лице за потенцијално прекршување на
анти-допинг правилото и потоа вредно го следи тоа прекршување на антидопинг правилото).

7.1.2

Во околности кога правилата на Националната анти-допинг организација
не дозволуваат да се даде овластување на Националната анти-допинг
организација врз спортистот или другото лице кој не е државјанин, жител,
носител на лиценца или член на спортска организација на таа држава, или
Националната анти-допинг организација одбива да изврши ваков
авторитет, тогаш управувањето со резултатите го спроведува соодветната
Меѓународна Федерација или трето лице кое има овластување врз
спортистот или другото лице како што е пропишано според правилата на
важечката Меѓународна Федерација.

7.1.3

Управувањето со резултатите во врска со потенцијален неуспех за
локацијата (неуспех при поднесување информации за локација или
пропуштен тест) ќе го спроведува Меѓународната Федерација или НАДО
МКД со оние спортисти кои ги известиле за својата локација, како што е
предвидено според Меѓународниот стандард за управување со резултати.
Ако НАДО МКД утврди неуспех при пријавувањето или пропуштен тест,
тогаш тие ја доставуваат таа информација до WADA преку ADAMS, каде
што ќе бидат на располагање на други релевантни анти-допинг
организации.

7.1.4

Други околности кога НАДО МКД ја превзема одговорноста за
спроведување на управувањето со резултатите во однос на прекршување на
анти-допинг правило кога се вклучени спортисти и други лица кои се под
нејзина надлежност, ќе се утврди со повикување и во согласност со Членот 7
од Кодексот.

7.1.5

WADA може да посочи НАДО МКД да го спроведе управувањето со
резултатите во посебни околности. Ако НАДО МКД одбие да го спроведе
управувањето со резултатите во разумен временски рок утврден од страна
на WADA, таквото одбивање ќе се смета за чин на непочитување, и
WADA може да посочи друга Анти-допинг организација со авторитет врз
спортистот или другото лице, која е подготвена да го стори тоа, да ја
превземе одговорноста пру управување со резултатите наместо НАДО
МКД или, доколку не постои, било која друга Анти-допинг организација
која сака да го стори тоа. Во таков случај, НАДО МКД ќе ги надомести
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трошоците и адвокатските такси за спроведување на управување со
резултатите на другата Анти-допинг организација која е посочена од
страна на WADA, а неуспехот да ги надомести трошоците и адвокатските
трошоци ќе се смета за чин на неусогласеност.
7.2

Преглед и известување во врска со потенцијални прекршувања на анти-допинг
правилата

НАДО МКД ќе го спроведе прегледот и известувањето во врска со било какво потенцијално
кршење на анти-допинг правилата во согласност со Меѓународниот стандард за управување
со резултати.
7.3

Идентификација на претходни прекршувања на анти-допинг правилата

Пред да се ивести спортистот или другото лице за потенцијално кршење на анти-допинг
правилата, како што е предвидено погоре, НАДО МКД ќе се повика на ADAMS и ќе ја
исконтактира WADA и другите соодветни Анти-допинг организации за да утврди дали постои
некое претходно прекршување на анти-допинг правилата.
7.4

Привремени суспензии35
7.4.1

Задолжителна привремена суспензија по негативен аналитички наод или
пронаоѓање на неповолен пасош
Ако НАДО МКД добие несакан аналитички наод или несакан наод за
пасош (по завршувањето на постапката за ревизија за несакан наод за
пасош) за забранета супстанција или забранет метод што не се специфична
супстанција или специфичен метод, тогаш ќе се наметне привремена
суспензија на спортистот веднаш или по прегледот и известувањето
според Член 7.2.
Задолжителна привремена суспензија може да се елиминира ако: (1)
спортистот ѝ докаже на Службената комисија за сослушување на НАДО
МКД дека прекршокот најверојатно е направен бидејќи имало загаден
производ или (2) прекршокот вклучува злоупотреба на супстанција и
спортистот утврдува право на намален период на неподобност според
Член 10.2.4.1.
Одлуката на Службената комисија за сослушување на НАДО МКД да не ја
елиминира задолжителната привремена суспензија на спортистот поради
негово тврдење за загаден производ, нема да биде обжалена.

7.4.2

Необврзана привремена суспензија базирана на неповолен аналитички
наод за специфични супстанции, специфични методи, загадени производи
или други прекршувања на анти-допинг правилата
НАДО МКД може да наметне привремена суспензија за прекршувања на
анти-допинг правилата кои не се опфатени со Членот 7.4.1 пред да се
направи анализа на примерокот Б или пред последното сослушување, како
што е опишано во Членот 8.
Необврзана привремена суспензија може да се укине по дискреционо
право на НАДО МКД во било кое време пред одлуката на Комисијата за
сослушување на НАДО МКД согласно Членот 8, освен ако не е поинаку
предвидено со Меѓународниот стандард за управување со резултати.
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7.4.3

Можност за сослушување или жалба
И покрај Членовите 7.4.1 и 7.4.2, привремената суспензија не може да се
изрече освен ако не му се даде на спортистот или другото лице: (а)
можност за привремено сослушување, или пред или во временски рок по
наметнувањето на привремена суспензија; или (б) можност за забрзано
сослушување во согласност со Членот 8 во временски рок по
наметнувањето на привремената суспензија.
Жалба цо забрзан процес може да се поднесе на наметнувањето на
привремената суспензија или на одлуката да не се наметне привремена
суспензија во согласност со Членот 13.2.

7.4.4

Доброволно прифаќање на привремената суспензија
На своја иницијатива, спортистите можат доброволно да ја прифатат
привремената суспензија ако тоа се случи не подоцна од: (1) истекот на
десет (10) дена од извештајот за примерокот Б (или откажување од
примерокот Б) или десет (10) дена од известувањето за било кое
прекршување на анти-допинг правило, или (2) датумот на кој спортистот
првпат се натпреварува по таквиот извештај или известување.
На своја иницијатива, другите лица можат доброволно да ја прифатат
привремената суспензија и доколку се случи тоа, тоа треба да биде во рок
од десет (10) дена од известувањето за прекршување на анти-допинг
правилото.
По вакво доброволно прифаќање, привремената суспензија ќе го има
целосниот ефект и ќе се третира на ист начин како и ако привремената
суспензија е наметната според Членовите 7.4.1 или 7.4.2; под услов, сепак,
во секое време откако доброволно ќе се прифати привремена суспензија,
спортистот или друго лице може да го повлече таквото прифаќање, во тој
случај спортистот или друго лице нема да добие кредит за времето
претходно сервирано за време на привремената суспензија.

7.4.5

7.5

Доколку привремената суспензија се наметне врз основа на примерок А со
несакан аналитички наод и последователна анализа на Б Пример (ако тоа
го бара спортистот или НАДО МКД) не ја потврди анализата на примерок
А, тогаш спортистот нема да биде предмет на понатамошно привремено
суспендирање заради повреда на Членот 2.1. Во околности кога
спортистот или екипата на спортистот е отстранет од настанот или
натпреварот врз основа на повреда на Членот 2.1 и последователните
анализи на примерокот Б не го потврдуваат наодот на примерокот А,
тогаш, доколку сè уште е можно спортистот или тимот повторно да се
вратат, без да влијаат на настанот или натпреварот, спортистот или тимот
може да продолжат да учествуваат на настанот или натпреварот.

Одлуки за управување со резултатите

Резултати Одлуките за управување со резултатите или пресудите од страна на НАДО МКД не
смеат да наведуваат дека се ограничени на одредена географска област или спорт и треба да
се решат и утврдат да нема ограничување на следниве прашања: (1) дали е сторен прекршок
на анти-допинг правило или треба да биде наметната привремена суспензија, фактичка
основа за такво утврдување и конкретни Членови кои се прекршени и (2) сите последици што
произлегуваат од прекршувањето(-ата) на анти-допинг правилото, вклучително и применливи
дисквалификации според Членовите 9 и 10.10, било какво одземање на медали или награди,
во било кој период на неподобност (и датумот кога започнува да работи) и било какви
финансиски последици.36
NADO MKD ANTI-DOPING RULES

Page 26 of 75

7.6

Известување за одлуките за управување на резултатите

НАДО МКД ќе ги извести спортистите, другите лица, потписнички и WADA за решенијата и
одлуките за управување со резултати, како што е предвидено во Член 14.2 и во
Меѓународниот стандард за управување со резултати.
7.7

Пензионирање (повлекување) од спортот 37

Ако спортистот или другтоо лице се пензионира додека е во тек процесот на управување со
резултатите од страна на НАДО МКД, НАДО МКД ја задржува надлежноста да го заврши
својот процес на управување со резултатите. Ако спортистот или другото лице се пензионира
пред да започне процесот на управување со резултатите, а НАДО МКД би имал овластување
за управување со резултати над спортистот или другото лице во моментот кога спортистот
или друго лице направило прекршување на анти-допинг правилото, НАДО МКД има
овластување да го спроведе управувањето со резултатите.
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ЧЛЕН 8

УПРАВУВАЊЕ СО РЕЗУЛТАТИТЕ: ПРАВО НА ФЕР СОСЛУШУВАЊЕ И
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДЛУКАТА ОД СОСЛУШУВАЊЕТО

За секое лице за кое се тврди дека сторил прекршување на анти-допинг правилото, НАДО МКД ќе
обезбеди фер сослушување во разумен рок од страна на фер, непристрасен и оперативно независен
управен одбор во согласност со Кодексот и Меѓународниот стандард за управување со резултати.
8.1

Фер сослушувања
8.1.1

Фер, непристрасна и оперативна независна комисија за сослушување
8.1.1.1

НАДО МКД ќе формира Комисија за сослушување, чија
надлежност е да слушне и да утврди дали спортистот или
другото лице, се предмет на овие анти-допинг правила, извршил
прекршување на анти-допинг правилото и, доколку е
применливо, да се наметнат соодветни последици.

8.1.1.2

НАДО МКД ќе се осигури дека комисија за сослушување на
НАДО МКД е ослободена од судир на интереси и дека составот,
мандатот, професионалното искуство, оперативната независност
и соодветното финансирање ги исполнуваат барањата на
Меѓународниот стандард за управување со резултати.

8.1.1.3

Членовите на одборот, членовите на персоналот, членовите на
комисијата, консултантите и службените лица на НАДО МКД
или нејзините тела, како и било кое лице вклучено во истрагата
и пресудата на предметот, не можат да бидат назначени за
членови и/или службеници (до степен до кој таков службеник е
вклучен во процесот на разгледување и/или изготвување на
каква било одлука) во Комисијата за сослушување на НАДО
МКД. Особено, ниту еден член нема да ја земе во предвид
никаква претходна апликација на TUE, одлука за управување со
резултати или жалби во истиот даден случај/

8.1.1.4

Комисијата за сослушувања на НАДО МКД се состои од
независен претседател и двајца (2) други независни членови.

8.1.1.5

Секој член ќе биде назначен со земање во предвид на
потребното искуство во однос на анти-допингот, вклучувајќи ја
и нивната правна, спортска, медицинска и/или научна
експертиза. Секој член ќе биде назначен за еден обновувачки
рок од три (3) години.

8.1.1.6

Комисијата за сослушување на НАДО МКД треба биде во
состојба да ја спроведе постапката за сослушување и
донесување одлуки без мешање од страна на НАДО МКД или
трета страна.
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8.1.2

8.2

8.3

Процес на сослушување
8.1.2.1

Кога НАДО МКД ќе испрати известување до спортистот или
другото лице во кое ќе ги извести за потенцијално кршење на
анти-допинг правилата, и спортистот или друго лице не се
одрекува од сослушувањето согласно Членот 8.3.1 или Членот
8.3.2, тогаш случајот ќе се достави до Комисијата за
сослушување на НАДО МКД за сослушување и пресуда, што ќе
се спроведе во согласност со принципите опишани во
Членовите 8 и 9 од Меѓународниот стандард за управување со
резултати.

8.1.2.2

Претседавачот ќе назначи три (3) члена (може да се вклучи и
Претседавачот) за да го сослуша тој случај. При сослушувањето
на случајот, еден (1) член од комисијата треба да е
квалификуван адвокат, со најмалку три (3) години релевантно
правно искуство, а еден (1) член на комисијата да е
квалификуван лекар, со не помалку од три (3) години
релевантно медицинско искуство.

8.1.2.3

По назначувањето од страна на Претседавачот за член на
Комисијата за сослушување на НАДО МКД, секој член исто
така мора да потпише изјава дека не постојат факти или
околности што му се познати што може да ја доведе во прашање
неговата/нејзината непристрасност во очите на било која од
странките, други од оние околности обелоденети во
декларацијата.

8.1.2.4

Расправите што се одржуваат во врска со настани во однос на
спортистите и другите лица кои се предмет на овие правила за
борба против допингот, може да се спроведат со забрзан процес,
доколку тоа го дозволи Комисијата за сослушување на НАДО
МКД.38

8.1.2.5

Членови на WADA, Меѓународната Федерација и Националната
Федерација на спортистот или другото лице можат да
присуствуваат на рочиштето и сослушувањето како набудувачи.
Во секој случај, НАДО МКД ги чува целосно одобрени за
статусот на случаи што се во тек и резултатот од сите рочишта и
сослушувања.

Известување за одлуките
8.2.1

На крајот на рочиштето и сослушувањето, или веднаш потоа, Комисијата
за сослушување на НАДО МКД треба да издаде писмена одлука што е во
согласност со Членот 9 од Меѓународниот стандард за управување со
резултати и во кој се вклучени целосните причини за одлуката, периодот
на наметната неподобност, дисквалификација на резултатите од Член
10.10 и, доколку е применливо, оправдување зошто не се наметнати
најголемите потенцијални последици.

8.2.2

НАДО МКД посочува дека таа одлука за спортистот или за другото лице и
на другите Анти-допинг организации, имаат право на жалба според
Членот 13.2.3 и навремено ќе ја пријави во ADAMS. Одлуката може да
биде обжалена, како што е предвидено во Членот 13.

Одрекнување од сослушување
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8.4

8.3.1

Спортистот или другото лице против кое се тврди дека направил
прекршување на анти-допинг правилото, може да се откаже од
сослушувањето изрично и да се согласи со последиците што ќе ги предложи
НАДО МКД и може, доколку е применливо, да има корист од договор за
управување со резултати според условите утврдени во Членот 10.8.

8.3.2

Меѓутоа, ако спортистот или другото лице против кое се тврди дека
направил прекршување на анти-допинг правилото, не може да го оспори тоа
тврдење во рок од петнаесет (15) дена или крајниот рок што е поинаку
определен во известувањето испратено од НАДО МКД во кое се тврди дека е
направен прекршок, тогаш тие ќе сметаат дека се откажал од сослушувањето,
го признал прекршокот и ги прифатил предложените последици.

8.3.3

Во случаи, кога се применуваат Членовите 8.3.1 или 8.3.2, нема да се бара
расправа пред Комисијата за сослушување на НАДО МКД. Наместо тоа,
НАДО МКД веднаш ќе издаде писмена одлука што е во согласност со
Членот 9 од Меѓународниот стандард за управување со резултати и во која
се вклучени целосните причини за решението, периодот на наметната
неподобност, откажување на резултатите од Членот 10.10 и, доколку е
применливо, оправдување зошто не се наметнати најголемите
потенцијални последици.

8.3.4

НАДО МКД ќе ги извести за таа одлука спортистот или другото лице и
другите анти-допинг организации кои имаат право на жалба според Членот
13.2.3 и навремено ќе ја пријави во ADAMS. НАДО МКД јавно ќе ја
обелодени таа одлука во согласност со Членот 14.3.2

Единечно сослушување пред CAS
Прекршувањата на анти-допинг правилата кои се утврдени против спортисти од
меѓународно ниво, спортисти од национално ниво или други лица можат, во
согласност со спортистот или другото лице, НАДО МКД (каде што има одговорност
за управување со резултатите во согласност со Членот 7) и WADA, да биде сослушан
во единствено сослушување директно во CAS.39

ЧЛЕН 9

АВТОМАТСКА
ПОЕДИНЦИ

ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА

НА

РЕЗУЛТАТИТЕ

НА

Прекршувањето на анти-допинг правилото кај индивидуални спортови во врска со
тест во натпреварите автоматски доведува до Дисквалификација на добиениот
резултат во тоа натпреварување со сите последици што произлегуваат, вклучително
и одземање на било какви медали, поени и награди.40

ЧЛЕН 10
10.1

САНКЦИИ НА ИНДИВИДУАЛЦИ
Дисквалификација на резултатите за време на настанот за чие времетраење се
појавува повреда на анти-допинг правилото
10.1.1

Ако се случи прекршување ан анти-допинг правило за време или во врска
со настан или натпревар, тогаш може, по одлука на управниот орган на
настанот, да дојде до дисквалификација на сите индивидуални резултати
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на спортистот добиени на тој настан или натпрвар со сите последици,
вклучително и одземање на сите медали, поени и награди, освен како што
е предвидено со Членот 10.1.2.
Факторите што треба да се вклучат во разгледувањето дали да
дисквалификуваат другите резултати на настан, може да вклучуваат,
пример, сериозноста на прекршувањето на правилото за анти-допинг
спортистот и дали спортистот има негативни резултати од тестирањата
другите натпреварувања.41
10.1.2

10.2

се
на
на
на

Доколку спортистот утврди дека нема никаква грешка или небрежност за
повредата, индивидуалните резултати на спортистот на другите
натпреварувања нема да бидат дисквалификувани, освен ако резултатите
на спортистот на другите натпревари освен на посочениот натпревар на
кој се случи прекршување на анти-допинг правилото, најверојатно ќе
бидат погодени од кршење на анти-допинг правилото.

Неподобност за присуство, употреба или обид за употрерба или поседување на
забранета супстанција или забранет метод

Периодот на неподобност за повреда на Член 2.1, 2.2 или 2.6 ќе биде како што следи, што
може да биде предмет на потенцијално намалување или суспендирање согласно со Член 10.5,
10.6 или 10.7:
10.2.1

Периодот на неподобност, според Член 10.2.4, ќе биде четири (4) години,
во случаеви кога:
10.2.1.1

Прекршувањето на анти-допинг правилото не вклучува
специфична супстанција, освен ако спортистот или другото
лице не може да утврди дека повредата на анти-допинг правило
не била намерна.42

10.2.1.2

Прекршувањето
на
анти-допинг
правилото
вклучува
специфична супстанција и НАДО МКД може да утврди дека
прекршувањето на анти-допинг правилото било намерно.

10.2.2

Ако не се применува Членот 10.2.1, според Членот 10.2.4.1, периодот на
неподобност е две (2) години.

10.2.3

Како што е употребен во Членот 10.2, терминот „намерна“ е наменет да ги
идентификува оние спортисти или други лица кои се занимаваат со
однесување за кои знаеле дека претставува повреда на анти-допинг
правилото или знаеле дека постои значителен ризик дека таквото
однесување може да претставува или да резултира во повреда на антидопинг правило и очигледно не го почитувал тој ризик. Прекршување на
анти-допинг правило, како резултат на неповолен аналитички наод за
супстанција која е само забранета во рамките на натпреварите, може да се
смета дека не е „намерна“ доколку супстанцијата е специфична
супстанција и спортистот може да утврди дека забранетата супстанција
била користена не за време на натпреварот. Прекршувањето на антидопинг правилото, како резултат на неповолен аналитички наод за
супстанција која е забранета само за натпреварување, нема да се смета за
„намерна“ доколку супстанцијата не е специфична супстанција и
спортистот може да утврди дека забранетата супстанција била користена
не за време на натпревар во контекст кој е неповрзан со спортските
перформанси.43
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10.2.4

И покрај било која друга одредба во Членот 10.2, кога прекршувањето на
анти-допинг правилото вклучува супстанција за злоупотреба:
10.2.4.1

Ако спортистот може да утврди дека било каква употреба се
случила надвор од натпреварот и не било поврзано со
спортските перформанси, тогаш периодот на неподобност ќе
биде три (3) месеци неподобност.
Покрај тоа, периодот на неподобност пресметан согласно со
овој Член 10.2.4.1 може да се намали на еден (1) месец ако
спортистот или другото лице задоволително ја комплетира
програмата за третман на злоупотреба на супстанции одобрена
од НАДО МКД. Периодот на неподобност утврден со овој Член
10.2.4.1 не подлежи на какво било намалување врз основа на
која било одредба од Член 10.6.44

10.2.4.2

10.3

Ако примањето, употребата или поседувањето се случило за
време на натпреварот, а спортистот може да утврди дека
контекстот на употребата или поседувањето не бил поврзан со
спортските перформанси, тогаш употребата или поседувањето
нема да се смета за намерно за цели на Член 10.2.1 и нема да
биде основа за откривање на отежнувачки околности според
Членот 10.4.

Неподобност за други прекршувања на анти-допинг правилата

Периодот на неподобност за прекршувања на анти-допинг правила, освен како што е
предвидено во Членот 10.2, е како што следува, освен ако не се применуваат Членовите 10.6
или 10.7:
10.3.1

За прекршување на Членот 2.3 или 2.5, периодот на неподобност ќе биде
четири (4) години, освен: (1) во случај да не се достави примерок за
колекцијата, доколку спортистот може да утврди дека прекршувањето на
анти-допинг правило не било намерно, периодот на неподобност ќе биде
две (2) години; (2) во сите други случаи, доколку спортистот или другото
лице можат да ги утврдат исклучителните околности што оправдуваат
намалување на периодот на неподобност, периодот на неподобност ќе
биде во опсег од две (2) години до четири (4) години во зависност од
степенот на вината на спортистот или на другото лице; или (iii) во случај
на вклучено заштитено лице или спортист за рекреација, периодот на
неподобност ќе биде во опсег помеѓу максимум две (2) години и,
минимум, опомена и без период на неподобност, во зависност од степен на
вината на заштитеното лице или рекреативниот спортист.

10.3.2

За прекршување на Членот 2.4, периодот на неподобност ќе биде две (2)
години, што подлежи на намалување на минимум една (1) година, во
зависност од степенот на вината на спортистот. Флексибилноста помеѓу
две (2) години и една (1) година на неподобност во овој член не е достапна
за спортистите каде што во последна минута каде се менува локацијата
или друго однесување предизвикува сериозно сомневање дека спортистот
се обидува да избегне да биде достапен за тестирање.

10.3.3

За прекршување на Членот 2.7 или 2.8, периодот на неподобност треба да
биде минимум четири (4) години до доживотна неподобност, во зависност
од сериозноста на прекршокот. Прекршување на Член 2.7 или Член 2.8 во
кој е вклучено заштитено лице се смета за особено сериозна повреда и,
доколку е сторена од страна на персоналот за поддршка на спортисти кои
сториле прекршувања, освен за специфични супстанции, ќе резултира со
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доживотна неподобност за персонал за поддршка на спортистите. Покрај
тоа, значителни прекршувања на Член 2.7 или 2.8 кои исто така може да ги
прекршат законите и регулативите што не се спортски, се пријавуваат до
надлежните административни, стручни или судски органи.45

10.4

10.3.4

За прекршување на Членот 2.9, периодот на изречена неподобност треба
да биде минимум две (2) години, до доживотна неподобност, во зависност
од сериозноста на прекршокот.

10.3.5

За прекршување на Членот 2.10, периодот на неподобност ќе биде две (2)
години, што подлежи на намалување на минимум една (1) година, во
зависност од степенот на вината на спортистот или другото лице и од
другите околности на случајот.46

10.3.6

За прекршување на Членот 2.11, периодот на неподобност треба да биде
минимум две (2) години, до доживотна неподобност, во зависност од
сериозноста на повредата од страна на спортистот или другото лице.47

Отежнувачки околности кои можат да го зголемат периодот на неподобност

Ако НАДО МКД утврди во индивидуален случај, што вклучува прекршување на анти-допинг
правило, освен повреда на Членот 2.7 (трговија или обид за трговија со забранети супстанци
или методи), 2.8 (манипулирање или обид за манипулирање), 2.9 (соучешниство) или 2.11
(Дела од спортист или друго лице да се обесхрабри или да се одмазди против известувањето)
дека се присутни отежнувачки околности кои го оправдуваат наметнувањето на период на
неподобност поголема од стандардната санкција, тогаш периодот на неподобност што е
поинаку применлив ќе се зголеми за дополнителен период на неподобност до две (2) години
во зависност од сериозноста на прекршокот и природата на отежнувачките околности, освен
ако спортистот или другото лице не можат да утврдат дека тој или таа не знаеле дека е
извршено кршење на анти-допинг правилото.48
10.5

Елиминација на периодот на неподобност кога нема вина или небрежност

Ако во индивидуален случај се утврди дека спортистот или другото лице немаат никаква
вина или небрежност, тогаш инаку применливиот период на неподобност ќе се отстрани.49
10.6

Намалување на периодот на неподобност засновано врз значителен недостаток на
вина или небрежност
10.6.1

Намалување на санкциите во посебни околности за прекршување на Член
2.1, 2.2 или 2.6.

Сите намалувања според Член 10.6.1 се меѓусебно исклучни и не се кумулативни.
10.6.1.1

Специфични супстанции или специфични методи

Кога прекршувањето на анти-допинг правилото вклучува употреба на
одредена супстанција (освен супстанција за злоупотреба) или одреден
метод, а кај спортистот или другото лице не може да се утврди значителна
вина или небрежност, тогаш периодот на неподобност ќе биде од,
минимум, опомена и нема период на неподобност и до максимум, две (2)
години неподобност, во зависност од степенот на вината на спортистот
или на другото лице.
10.6.1.2

Контаминирани производи

Во случаи кога спортистот или другото лице можат да утврдат дека нема
значителна вина или небрежност и дека откриената забранета супстанција
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(освен супстанција за злоупотреба) потекнува од контаминиран производ,
тогаш периодот на неподобност ќе биде, минимум, опомена и нема период
на неподобност и максимум две (2) години неподобност, во зависност од
степенот на вина на спортистот или на другото лице.50
10.6.1.3

Заштитени лица или рекреативни спортисти

Кога прекршувањето на анти-допинг правилото не вклучува супстанција
за злоупотреба, а е извршено од страна на заштитено лице или спортист за
рекреација, а заштитеното лице или спортист за рекреација не можат да
утврдат незначителна вина или небрежност, тогаш периодот на
неподобност ќе биде, минимум, опомена и нема период на неподобност и
максимум неподобност од две (2) години, во зависност од степенот на
вина на заштитеното лице или од спортистот за рекреација.
10.6.2

Примена на незначителна вина или небрежност над примената на член
10.6.1

Ако спортист или друго лице утврди во поединечен случај кога Членот 10.6.1 не
може да се примени, дека тој или таа нема значителна вина или небрежност, тогаш,
предмет на понатамошно намалување или елиминација, како што е предвидено во
Член 10.7, инаку применливиот период на неподобноста може да се намали врз
основа на степенот на вина на спортистот или на другото лице, но намалениот
период на неподобност не може да биде помал од една половина од периодот на
неподобност. Ако поинаку применливиот период на неподобност е доживотен,
намалениот период според овој член не може да биде помал од осум (8) години.51
10.7

Елиминација, намалување или суспензија на периодот за неподобност или
други последициц поради причини кои се различни од вината
10.7.1 Значителна помош при откривање или утврдување на прекршувања на
Кодексот52
10.7.1.1

Пред апелационата одлука согласно член 13 или пред да истече
времето за жалба, НАДО МКД може да суспендира дел од
последиците (освен дисквалификација и задолжително јавно
објавување) наметнати во индивидуален случај кога спортистот
или другото лице има обезбедено суштинско помош на Антидопинг организацијата, криминалното тело или професионално
дисциплинско тело што резултира со: (1) Анти-допинг
организацијата откри или презентира прекршување на антидопинг правило од страна на друго лице; или (2) што резултира
со криминалното или дисциплинското тело да открие или да
истакне кривично дело или прекршување на професионалните
правила сторено од друго лице и информациите дадени од
лицето што обезбедува значителна помош му се ставени на
располагање на НАДО МКД или на друга Анти-допинг
организација со одговорност при управување со резултати; или
(3) што резултира со тоа што WADA иницира постапка против
потписник, акредитираната лабораторија на WADA или
единица за управување со пасош на спортисти (како што е
дефинирано со Меѓународниот стандард за тестирање и
истраги) за непочитување на Кодексот, Меѓународниот
стандард или техничкиот документ; или (4) со одобрение од
WADA, што резултира со тоа што кривичното или
дисциплинското тело да покрене кривично дело за кршење на
професионалните или спортските правила кои произлегуваат од
повреда на спортски интегритет, освен допинг. По апелационата
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одлука согласно со Член 13 или по истекот на време за жалба,
НАДО МКД може само да одобри дел од инаку применливите
последици со одобрување од WADA и важечката Меѓународна
Федерација.
Степенот до кој може да биде суспендиран инаку применливиот
период на неподобност, ќе се заснова на сериозноста на
повредата на анти-допинг правилото извршена од страна на
спортистот или другото лице и значењето на суштинската
помош обезбедена од спортистот или другото лице во обид да
се елиминира допингот во спортот, непочитувањето на
Кодексот и/или прекршувањата на спортскиот интегритет. Не
повеќе од три четвртини од инаку важечкиот период на
неподобност може да биде суспендиран. Доколку поинаку
применливиот период на неподобност е доживотен век,
периодот на суспензија според овој член мора да биде не
помалку од осум (8) години. За целите на овој став, инаку
применливиот период на неподобност нема да вклучува период
на неподобност што може да се додаде според членот 10.9.3.2
од овие анти-допинг правила.
Доколку тоа е побарано од страна на спортистот или другото
лице кое се обидува да обезбеди суштинска помош, НАДО МКД
ќе му овозможи на спортистот или на другото лице да ги
достави информациите до неа, кои ќе бидат предмет на договор
без предрасуди.
Доколку спортистот или другото лице не продолжи да
соработува и да обезбеди целосна и веродостојна суштинска
помош врз која се темели суспендирањето на последиците,
НАДО МКД ќе ги врати оригиналните последици. Ако НАДО
МКД одлучи да ги врати суспендираните последици или одлучи
да не ги врати суспендираните последици, на таа одлука може
да биде поднесена жалба од било кое лице кое има право на
жалба според Членот 13.
10.7.1.2

За да се охрабрат спортистите и другите лица и понатаму да
обезбедат значителна помош на Анти-допинг организациите, по
барање на НАДО МКД или по барање на спортистот или
другото лице за кое има или се тврди дека има извршено
кршење на анти-допинг правила или друго прекршување на
Кодексот, WADA може да се согласи во било која фаза од
процесот на управување со резултатите, вклучително и по
апелационата одлука според Член 13, за она што го смета за
соодветно суспендирање на инаку применливиот период на
неподобност и други последици. Во исклучителни околности,
WADA може да се согласи на суспензии за периодот на
неподобност и други последици за суштинска помош поголема
од оние што се предвидени поинаку во овој член, па дури и без
период на неподобност, без задолжително јавно објавување
и/или без враќање на паричната награда или плаќање на казни
или трошоци. Одобрувањето на WADA подлежи на враќање на
последиците, поинаку предвидено во овој Член. И покрај Член
13, одлуките на WADA во контекст на овој член 10.7.1.2 не
можат да бидат обжалени.

10.7.1.3

Ако НАДО МКД суспендира било кој дел од поинаку
применливата санкција заради значителна помош, тогаш
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известувањето за оправдување на одлуката ќе им се достави на
другите Анти-допинг организации со право на жалба според
Член 13.2.3, како што е предвидено во Член 14.2. Во единствени
околности кога WADA ќе утврди дека би било во најдобар
интерес за анти-допинг, WADA може да го овласти на НАДО
МКД да склучи соодветни договори за доверливост со кои ќе се
ограничи или одложи објавувањето на договорот за суштинска
помош или природата на суштинската помош.
10.7.2

Примена на прекршување на анти-допинг правило во отсуство на други
докази

Кога спортист или друго лице доброволно ќе признае дека извршил повреда на антидопинг правило пред да добие известување за колекцијата на примерок што може да
утврди повреда на анти-допинг правило (или, во случај на повреда на анти-допинг
правило, освен со Член 2.1, пред да се добие првото известување за признаената
повреда согласно со Членот 7) и дека признавањето е единствениот сигурен доказ за
повредата во моментот на признавањето , тогаш периодот на неподобност може да се
намали, но не под една половина од периодот за неподобност инаку применливо.53
10.7.3

Примена на повеќе основи за намалување на санкција

Доколку спортистот или другото лице утврдат право на намалување на санкцијата
според повеќе од една одредба од Членот 10.5, 10.6 или 10.7, пред да се примени
било какво намалување или суспензија според Членот 10.7, поинаку применливиот
период на неподобност ќе се утврди во согласност со Членовите 10.2, 10.3, 10.5 и
10.6. Доколку спортистот или другото лице утврдат право на намалување или
суспендирање на периодот на неподобност според Членот 10.7, тогаш периодот на
неподобност може да се намали или суспендира, но не под една четвртина од инаку
применливиот период на неподобност.
10.8

Договори за управување со резултати
10.8.1

(1) Едно годишно намалување за одредени прекршувања на анти-допинг
правилата врз основа на рано признавање и рано прифаќање на санкцијата

Кога спортист или друго лице, откако ќе биде известено од страна на НАДО МКД за
потенцијално кршење на анти-допинг правилото, што носи наметнат период на
неподобност од четири (4) или повеќе години (вклучително и било кој период на
неподобност, утврден според Член 10.4), го признава прекршокот и го прифаќа
утврдениот период на неподобност најдоцна во рок од дваесет (20) дена по приемот
на известувањето за обвинение за повреда на анти-допинг правилото, спортистот или
другото лице може да добие едно (1) годишно намалување на периодот на
неподобност што го утврди НАДО МКД. Кога спортистот или другото лице ќе добие
едно (1) годишно намалување на утврдениот период на неподобност според овој
Член 10.8.1, не е дозволено понатамошно намалување на утврдениот период на
неподобност според кој било друг член.54

10.8.2

Договор за решавање на случаи

Кога спортистот или другото лице ќе го признае прекршувањето на анти-допинг
правилото, откако ќе се соочи со прекршувањето на анти-допинг правило од страна
на НАДО МКД и ќе се согласи на последици прифатливи за НАДО МКД и WADA,
по нивна дискреција, тогаш: (а) спортистот или друго лице може да добие
намалување на периодот на неподобност врз основа на проценка на НАДО МКД и
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WADA со примената на Членовите 10.1 до 10.7 за утврдената повреда на антидопинг правило, сериозноста на прекршокот, степенот на вината на спортистот или
другото лице и колку бргу спортистот или другото лице го признале прекршувањето;
и (б) периодот на неподобност може да започне уште од датумот на собирање на
примерокот или датумот на кој последен пат се случила друга повреда на антидопинг правилото. Меѓутоа, во секој случај, кога се применува овој член, спортистот
или другото лице ќе ислужат најмалку една половина од договорениот период на
неподобност, што започнува од почетокот на датумот кога спортистот или другото
лице прифатило наметнување на санкција или привремена суспензија која
последователно била испочитувана од страна на спортистот или другото лице.
Одлуката на WADA и НАДО МКД да склучат или да не склучат договор за
решавање на случај, и висината на намалувањето и датумот на започнување на
периодот на неподобност, не се важни при утврдување или преглед од страна на
сослушувањето и не се предмет на жалба според Членот 13.
Доколку тоа биде побарано од страна на спортистот или другото лице кое бара да
склучи договор за решавање на случај според овој член, НАДО МКД ќе му овозможи
на спортистот или на другото лице да разговара за признавање на прекршување на
анти-допинг правило со него и ќе биде предмет на договор без предрасуди.55

10.9

Повеќекратни прекршувања
10.9.1

Второ или трето прекршување на анти-допинг правилото
10.9.1.1

Ако спортист или друго лице по втор пат го прекршуваат антидопинг правилото, периодот на неподобност ќе биде поголем
од:
(a) Период на неподобност од шест (6) месеца; или
(b) Период на неподобност кој се движи од:
(1) збирот на периодот на неподобност изречена за прво
прекршување на анти-допинг правилото плус периодот
на неподобност поинаку применлив за вториот
прекршок против допинг правило третиран како да е
прво кршење и
(2) двојно поголем од периодот на неподобност, инаку
применлив за второто кршење на анти-допинг
правилото, третирано како да е прво кршење.
Периодот на неподобност во овој опсег се одредува врз
основа на целокупната околност и степенот на вина на
спортистот или другото лице во однос на вториот
прекршок.

10.9.1.2

Третото прекршување на анти-допинг правилото секогаш ќе
резултира со доживотен период на неподобност, освен ако
третиот прекршок го исполнува условот за елиминација или
намалување на периодот на неподобност според Членот 10.5
или 10.6, или подразбира повреда на Членот 2.4. Во овие
конкретни случаи, периодот на неподобност треба да биде од
осум (8) години до доживотна неподобност.
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10.9.1.3

Периодот на неподобност утврден со Членовите 10.9.1.1 и
10.9.1.2 може и понатаму да се намали со примена на Членот
10.7.

10.9.2

Прекршување на анти-допинг правилото за кое спортистот или другото
лице се утврдила некаква грешка или небрежност нема да се смета за
повреда за целите на овој Член 10.9. Покрај тоа, повреда на анти-допинг
правилото која е санкционирана во согласност со Член 10.2.4.1, не се
смета за повреда за целите на Членот 10.9.

10.9.3

Дополнителни
прекршувања

правила

за

одредени

потенцијални

повеќекратни

10.9.3.1

Заради изрекување на санкции согласно со Членот 10.9, освен
како што е предвидено со Членовите 10.9.3.2 и 10.9.3.3,
прекршување на анти-допинг правило ќе се смета за втор
прекршок само доколку НАДО МКД може да утврди дека
спортистот или другото лице извршиле дополнително
прекршување на анти-допинг правилото откако спортистот или
другото лице добиле известување согласно со Членот 7, или
откако НАДО МКД направила разумни напори да извести за
повреда на првиот прекршок на правилата против допинг. Ако
НАДО МКД не може да го утврди ова, прекршоците се сметаат
за едно прво кршење, а изречената санкција се заснова на
прекршокот што носи построга санкција, вклучително и
примена на отежнувачки околности. Резултатите на сите
натпреварувања кои датираат од пред прекршувањето на
правилата против допинг ќе бидат дисквалификувани како што
е предвидено во Членот 10.10.56

10.9.3.2

Ако НАДО МКД утврди дека спортистот или друготo лице
извршило дополнително прекршување на анти-допинг
правилото пред известувањето, и дека дополнителното
прекршување се случило дванаесет (12) месеца или повеќе пред
или по првото забележано прекршување, тогаш периодот на
неподобност за дополнителното кршење се пресметува како
дополнителна повреда и е самостојна, како прва повреда и овој
период на неподобност се служи последователно, наместо
истовремено, со периодот на неподобност наметната за
претходно забележаниот прекршок. Кога се применува овој
Член 10.9.3.2, прекршоците направени заедно претставуваат
единечно кршење за целите на Членот 10.9.1.

10.9.3.3

Доколку НАДО МКД утврди дека спортистот или другото лице
извршиле повреда на Членот 2.5 во врска со процесот на
контрола на допинг за основен утврден прекршок на антидопинг правилото, повредата на Членот 2.5 ќе се третира како
самостојно прво прекршување и периодот на неподобност за
такво кршење ќе се одвива последователно, наместо
истовремено, со периодот на неподобност, доколку има,
изречена за основното кршење на анти-допинг правилото. Кога
се применува овој Член 10.9.3.3, прекршоците направени заедно
претставуваат единечно кршење на целите на Членот 10.9.1.

10.9.3.4

Ако НАДО МКД утврди дека некое лице извршило второ или
трето прекршување на анти-допинг правилата за време на
период на неподобност, периодите на неподобност за
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повеќекратните прекршувања ќе траат последователно, наместо
истовремено.
10.9.4

Повеќекратни прекршувања на анти-допинг правилата во период од десет
(10) години

За целите на Членот 10.9, секое прекршување на анти-допинг правилото мора да се
случи во истиот период од десет (10) години со цел да се сметаат за повеќекратни
прекршувања.
10.10

Дисквалификација на резултатите од натпревари кои следат по собирањето на
примероци или по извршување на прекршок на анти-допинг правило

Покрај автоматската дисквалификација на резултатите на натпреварот на кој е добиен
позитивен примерок според Член 9, сите други натпреварувачки резултати на спортистот
добиени од денот кога е собран позитивниот примерок (без разлика дали е во натпреварување
или вон- натпреварување), или друга повреда на анти-допинг правилото, преку започнување
на било кој привремен прекин или период на неподобност, со исклучок ако праведноста
налага поинаку, ќе се дисквалификуваат со сите последици вклучувајќи и одземање на
медали, бодови и награди.57
10.11

Запленети парични награди

Ако НАДО МКД поврати парични награди кои се одземени како резултат на повреда на антидопинг правилото, ќе се превземат разумни мерки за да се распределат и дистрибуираат
парите на наградите на спортистите кои би имале право на тоа ако не се натпреварувал
спортистот кој го направил прекршокот.58
10.12

10.13

Финансиски последици
10.12.1

Кога спортист или друго лице ќе изврши прекршување на анти-допинг
правило, НАДО МКД може, по свое дискреционо право и подложен на
принципот на пропорционалност, да избере (а) да ги наплати од
спортистот или од другото лице трошоците кои се поврзани со кршење на
анти-допинг правилото, без оглед на изречениот период на неподобност
и/или (б) парична казна на спортистот или другото лице во износ до 10.000
евра, само во случаи кога веќе е изречен максимален период на
неподобност за кој поинаку се применува.

10.12.2

Наметнување на финансиска санкција или наплата на трошоците на НАДО
МКД не се смета за основа за намалување на неподобноста или друга
санкција што инаку би се применувала според овие анти-допинг правила.

Почеток на периодот за неподобност

Кога некој спортист веќе го служи периодот на неподобност за кршење на анти-допинг
правилото, секој нов период на неподобност започнува на првиот ден откако ќе заврши
тековниот период на неподобност. Во спротивно, освен како што е предвидено подолу,
периодот на неподобност ќе започне на денот на конечното решение за рочиште кое
предвидува неподобност или, ако рочиштето е откажано или нема сослушување, на денот
кога перодот на неподобност е прифатен или се наметнува на друг начин.
10.13.1

Одложувања што не се припишуват на спортистот или другото лице

Онаму каде има значителни одложувања во постапката за сослушување или други
аспекти на допинг контролата, а спортистот или другото лице можат да утврдат дека
ваквите одложувања не се припишуваат ним, НАДО МКД или Комисијата за
сослушување на НАДО МКД, доколку е применливо, можат да го започнат периодот
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на неподобност на претходен датум, почнувајќи од датумот на собирање на
примерок или датумот на кој последен пат се случило друго кршење на правилото за
анти-допинг. Сите постигнати конкурентни резултати за време на периодот на
неподобност,
вклучително
и
ретроактивната
неподобност,
ќе
бидат
дисквалификувани.59
10.13.2

10.14

Заслуга при ислужена привремена суспензија или ислужен период на
неподобност
10.13.2.1

Ако спортистот или другото лице ја почитуваат привремената
суспензија, тогаш спортистот или другото лице ќе добие
заслуга за таков период на привремена суспензија против било
кој период на неподобност што на крајот може да се изрече.
Ако спортистот или другото лице не ја почитуваат
привремената суспензија, тогаш спортистот или другото лице
нема да добие заслуга за било кој период на привремено
суспендирање. Ако одреден период на неподобност е донесен
во согласност со одлука што е последователно обжалена,
тогаш спортистот или другото лице ќе добие кредит за таквиот
период на неподобност од кој било рок на неподобност што на
крајот може да се наметне по жалбата.

10.13.2.2

Ако спортистот или другото лице доброволно ја прифати
привремената суспензија на писмено од НАДО МКД и после
тоа ќе ја почитува привремената суспензија, спортистот или
друго лице ќе добие кредит за таков период на доброволно
прифаќање на привремена суспензија против кој било период
на неподобност што на крајот може да се изрече. Копија од
доброволно прифаќање на привремена суспензија на
спортистот или другото лице ќе се обезбеди веднаш за секоја
странка што има право да добие известување за наводно
кршење на анти-допинг правилото според Членот 14.1.60

10.13.2.3

Нема да се даде кредит за период на неподобност за било кој
временски период пред датумот на важење на привремената
суспензија или доброволно привремена суспензија, без оглед
на тоа дали спортистот избрал да не се натпреварува или е
суспендиран од тимот.

10.13.2.4

Кај тимските спортови, кога на тимот му се наметнува период
на неподобност, освен ако по правило не се бара поинаку,
периодот на неподобност започнува на денот на конечното
решение за одлука кое предвидува неподобност или, ако
рочиштето се откаже, на датумот на неподобност е прифатен
или на друг начин е наметнат. Било кој период на привремена
суспензија на тимот (без разлика дали е наметната или
доброволно прифатена) ќе има заслуга во однос на вкупниот
период на неподобност што треба да се служи.

Статус за време на периодот на неподобност или привремена суспензија
10.14.1

Забрана за учество за време на периодот на неподобост или привремената
суспензија

Ниту еден спортист или друго лице кое е прогласено за неподобно или е подложено
на привремена суспензија, не може во период на неподобност или привремено
суспендирање да учествува било кој натпревар или активност (освен овластената
програма за анти-допинг образование или рехабилитација) овластено или
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организирано од страна на било кој потписник, организација членка на потписникот,
или клуб или друга организација која е член на организацијата членка на
потписникот, или на овластени натпревари или натпревари организирани од страна
на било која професионална лига или било која организација на настани на
меѓународно или национално ниво или настани од елитни или национални нивоа на
спортска активност финансирана од владина агенција.
Спортист или друго лице кое подлежи на период на неподобност подолг од четири
(4) години, може по завршувањето на четирите (4) години на периодот на
неподобност, да учествува како спортист во локални спортски настани што не се
санкционирани или на друг начин се под надлежност на потписникот на код или
член на потписникот на код, но само доколку локалниот спортски настан не е на
ниво што во спротивно би можел да квалификува таков спортист или друго лице
директно или индиректно да се натпреварува на (или да собира поени) национално
првенство или меѓународен настан и не вклучува спортист или друго лице што
работи во какво било својство со заштитени лица.
Спортист или друго лице кое е предмет на период на неподобност, останува предмет
на тестирање и било какво барање од страна на НАДО МКД да обезбеди
информација за својата локација.61
10.14.2

Враќање на тренинзи

Како исклучок на Членот 10.14.1, спортистот може да се врати да тренира со тимот
или да ги користи просториите на клубот или друга организација која е членка на
НАДО МКД или друга организација која е членка на потписникот во време кое е
пократко од: (1) последните два месеца од периодот за неподобност на спортистот,
или (2) последната четвртина од наметнатиот период за неподобност. 62
10.14.3

Прекршување на забраната за учество за време на периодот на неподобност
или привремена суспензија

Доколку спортист или друго лице кое е прогласено за неподобно ја прекрши
забраната за учество за време на неподобност опишано во Членот 10.14.1,
резултатите од таквото учество ќе бидат дисквалификувани и новиот период на
неподобност ќе биде еднаков во должина со оригиналниот период на неподобност,
додадена на крајот на оригиналниот период на неподобност. Новиот период на
неподобност, вклучително и опомената и отсуството на период на неподобност,
може да се прилагоди врз основа на степенот на вината на спортистот или на другото
лице и другите околности на случајот. Утврдувањето дали спортистот или другото
лице ја прекршило забраната за учество и дали прилагодување е соодветно, ќе го
донесе Анти-допинг организацијата, чие управување со резултати доведе до
наметнување на почетниот период на неподобност. На оваа одлука може да биде
поднесена жалба според Членот 13.
Спортист или друго лице кое ќе ја прекрши забраната за учество за време на
привремена суспензија опишана во Членот 10.14.1 нема да добие кредит и заслуга за
кој било период на привремена суспензија, а резултатите од таквото учество ќе бидат
дисквалификувани.
Кога некое лице за поддршка на спортист или друго лице ќе му помогне на некое
лице во кршењето на забраната за учество за време на неподобност или привремена
суспензија, НАДО МКД ќе изрече санкции за повреда на Членот 2.9 за таквата
помош.
10.14.4

Задржување на финансиска поддршка за време на периодот на неподобност
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Покрај тоа, за какво било кршење на анти-допинг правилото што не вклучува намалена
санкција како што е опишано во Членот 10.5 или 10.6, дел или сите финансиски
средства поврзани со спортот или други придобивки поврзани со спортот кои такво
лице ги добил, ќе бидат задржани од страна на НАДО МКД, Владата на Република
Северна Македонија, Националниот Олимписки Комитет на Република Северна
Македонија, Националниот Параолимписки Комитет на Република Северна Македонија
и Националните Федерации.
10.15

Автоматско објавување на санкциите

Задолжителен дел на секоја санкција вклучува и автоматско објавување, како што е предвидено
со Членот 14.3.
ЧЛЕН 11
11.1

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ТИМОВИТЕ
Тестирање на спортските тимови

Кога повеќе од еден (1) член на тимот кај тимските спортови е известен за прекршување на
анти-допинг правилото според Членот 7 во врска со настанот или натпреварот, управното
тело за настанот ќе спроведе соодветно целосно тестирање на тимот за време на настанот или
натпреварот.
11.2

Последици за спортските тимови

Доколку се утврди дека повеќе од два (2) члена од тимот во тимските спортови извршиле
повреда на анти-допинг правилото за време на настани, управното тело на настанот ќе
наметне соодветна санкција за тимот (на пр.: губење на поени, дисквалификација од
натпреварот или настанот или друга санкција) во прилог на какви било последици наметнати
на индивидуалните спортисти кои сториле повреда на анти-допинг правилото.
11.3

Телото за управување со настани може да утврди построги последици за
спортскиот тим

Управното тело на настан може да избере да воспостави правила за настанот што наметнува
последици за спортските тимови кои се построги од оние во Член 11.2 за целите на
настанот.63

ЧЛЕН 12

САНКЦИИТЕ НА НАДО МКД НАСПРОТИ ДРУГИТЕ СПОРТСКИ ТЕЛА

Кога Надо МКД ќе стане свесна дека Национална федерација во Република Северна Македонија или
било кое друго спортско тело во Република Северна Македонија над кое има овластување, не успеала
да ги почитува, спроведува, поддржува и наложи овие анти-допинг правила во рамките на
надлежностите на таа организација или тело, НАДО МКД може да побара од Националниот
Олимписки Комитет на Република Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија
или Меѓународните Федерации да ги преземат следниве дополнителни дисциплински мерки или,
доколку има овластување, самите да ги преземат следниве дополнителни дисциплински мерки:
12.1

Да ги исклучи сите, или одредена група на членови на таа организација или телото
од одредени идни настани или сите настани спроведени во одреден временски
период.

12.2

Да преземе дополнителни дисциплински мерки со почит кон признавањето на таа
организација или тело, подобноста на нивните членови да учествуваат во
активностите на НАДО МКД и/или парично да ја казнат таа организација или тело
засновано на следново:
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12.2.1

Четири (4) или повеќе прекршувања на овие анти-допинг правила (освен
прекршувањата во врска со Членот 2.4) се сторени од страна на спортисти
или други лица поврзани со таа организација или тело во период од
дванаесет (12) месеца. Во таков случај: (а) на целата или на одредена група
на членови на таа организација или тело може да им се забрани учество во
активности на НАДО МКД за период до две (2) години и/или (б) таа
организација или тело може да бидат казнети со парична казна до 10.000
Евра.

12.2.2

Четири (4) или повеќе прекршувања на овие анти-допинг правила (освен
прекршувањата во врска со Член 2.4) се извршени покрај прекршувањата
опишани во Член 12.2.1 од страна на спортисти или други лица поврзани
со таа организација или тело во текот на дванаесет (12) месеца. Во таков
случај, таа организација или тело може да биде суспендирана за период до
четири (4) години.

12.2.3

Ако повеќе од еден спортист или друго лице поврзано со таа организација
или тело извршува повреда на анти-допинг правилото за време на
Меѓународен настан, во таков случај, на таа организација или тело може
да му се изрече парична казна во износ до 10.000 Евра.

12.2.4

Таа организација или тело не успеале да вложат напорни за да ја
информираат НАДО МКД за локацијата на спортистот откако добила
барање за таква информација од НАДО МКД, во таков случај, таа
организација или тело може да биде казнета во износ до 5.000 Евра по
спортист, покрај надоместокот на сите трошоци на НАДО МКД,
направени за тестирањето на спортистите на таа организација или на
телото.

12.3

Задржување на дел или целото финансирање или друга финансиска и нефинансиска
поддршка на таа организација или тело.

12.4

Обврска на таа организација или тело да ги надомести на НАДО МКД сите трошоци
(вклучително, но не ограничувајќи се на лабораториски такси, расходи за
сослушување и патувања) поврзани со кршењето на овие правила за анти-допинг,
сторени од страна на спортист или друго лице поврзано со таа организација или тело.

ЧЛЕН 13
13.1

УПРАВУВАЊЕ СО РЕЗУЛТАТИ: ЖАЛБИ64
Одлуки против кои може да се поднесе жалба

На одлуките донесени според Кодексот или овие анти-допинг правила, можат да се поднесе
жалба како што е утврдено подолу во Членовите 13.2 до 13.7 или како што е поинаку
предвидено во овие анти-допинг правила, Кодексот или Меѓународните стандарди. Ваквите
одлуки ќе останат на сила додека трае процесот на жалба, освен ако апелационото тело не
нареди поинаку.
13.1.1

Опсегот на преглед и ревизија не е ограничен

Обемот на преглед по жалбата ги вклучува сите прашања кои се релевантни за ова
прашање и не е посебно ограничен на прашањата или обемот на разгледување пред
првичниот донесувач на одлуки. Секоја странка во жалбата може да достави докази,
правни аргументи и тврдења што не биле изнесени на првостепеното рочиште сѐ
додека произлегуваат од иста причина за дејствување или истите општи факти или
околности изнесени или обработени на првостепеното рочиште.65
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13.1.2

CAS нема да ги одложува наодите против кои е поднесена жалба

При донесувањето на својата одлука, CAS нема да ја почитува дискрецијата што ја
користи органот на чија одлука е поднесена жалба.66
13.1.3

WADA не е потребно да ја исцрпи внатрешната помош

Кога WADA има право на жалба согласно со Членот 13 и ниту една друга страна не
поднесува жалба на конечната одлука во рамките на постапката на НАДО МКД,
WADA може да ја обжали таквата одлука директно до CAS без да ја исцрпи другата
правна помош во процесот на НАДО МКД.67
13.2

Жалбите поднесени за одлуките кои се донесени во врска со кршење на антидопинг правилата, последици, привремени суспензии, имплементација на
одлуки и овластување

На одлука донесена за сторено повреда на анти-допинг правилото, одлука донесена за
наметнување на последиците или ненаметнување на последиците за повреда на анти-допинг
правилото или одлука дека не е сторен прекршок на анти-допинг правилото; одлука дека
постапката за повреда на анти-допинг правилото не може да се одвива поради процедурални
причини (вклучувајќи, на пример: рецепт); одлуката на WADA да не дозволи исклучок од
условите за известување од шест (6) месеци за пензиониран спортист да се врати на
натпревар според Член 5.6.1; одлука на ВАДА за доделување за управување со резултати
според Членот 7.1 од Кодексот; одлука на НАДО МКД да не донесе негативен аналитички
наод или нетипично откритие како повреда на анти-допинг правилото или одлука да не се
оди со прекршување на анти-допинг правило по истрагата во согласност со Меѓународниот
стандард за управување со резултати; одлука за наметнување или укинување на привремена
суспензија како резултат на привремено сослушување; неуспех на НАДО МКД да го
почитува Членот 7.4; одлука дека НАДО МКД нема овластување да се произнесе за наводно
кршење на анти-допинг правилото или за неговите последици; одлука за суспендирање или
несуспендирање на последиците, или за повторното враќање или неповторното враќање на
последиците од Членот 10.7.1; непочитување на Членовите 7.1.4 и 7.1.5 од Кодексот;
неисполнување на Член 10.8.1; одлука според Член 10.14.3; одлука на НАДО МКД да не
спроведе одлука на друга Анти-допинг организација според Член 15; одлука според Член
27.3 од Кодексот може да се поднесе жалба исклучиво како што е предвидено во овој член
13.2.

13.2.1

Жалби кои вклучуваат спортисти кои се на меѓународно ниво или
меѓународни настани или натпревари

Во случаи што произлегуваат од учество на меѓународен настан или натпревар или
во случаи со спортисти кои се на меѓународно ниво, жалба може да се поднесе на
одлуката исклучиво до CAS.68
13.2.2

Жалби кои вклучуваат други спортисти или други лица

Во случаи кога Членот 13.2.1 не може да се примени, жалба може да се поднесе на
одлуката исклучиво до CAS во согласност со важечките процедурални правила.
13.2.3

Лица кои имаат право на жалба
13.2.3.1

Жалби кои вклучуваат спортисти кои се на меѓународно ниво
или меѓународни настани или натпревари

Во случаи според Членот 13.2.1, следниве страни имаат право да поднесат
жалба до CAS: (а) спортист или друго лице кое е предмет на одлуката
против која е поднесена жалба; (б) другата страна во случајот во кој е
NADO MKD ANTI-DOPING RULES

Page 44 of 75

донесено решението; (в) релевантната Меѓународна Федерација; (г) НАДО
МКД и (доколку е различно) Националната Анти-допинг организација на
земјата на живеење на лицето или земјите во кои лицето е национално
лице или имател на лиценца; (д) Меѓународен Олимписки Комитет или
Меѓународен Параолимписки Комитет, како што е применливо, каде што
одлуката може да има ефект во врска со Олимписките Игри или
Параолимписките Игри, вклучувајќи ги и одлуките што влијаат на
квалификацијата за Олимписките Игри или Параолимписките Игри; и (ѓ)
WADA.
13.2.3.2

Жалби кои вклучуваат други спортисти или други лица

Во случаи според Членот 13.2.2, следниве страни имаат право да поднесат
жалба до CAS: (а) спортист или друго лице кое е предмет на одлуката
против која е поднесена жалба; (б) другата страна во случајот во кој е
донесено решението; (в) релевантната Меѓународна Федерација; (г) НАДО
МКД и (доколку е различно) Националната Анти-допинг организација на
земјата на живеење на лицето или земјите во кои лицето е национално
лице или имател на лиценца; (д) Меѓународен Олимписки Комитет или
Меѓународен Параолимписки Комитет, како што е применливо, каде што
одлуката може да има ефект во врска со Олимписките Игри или
Параолимписките Игри, вклучувајќи ги и одлуките што влијаат на
квалификацијата за Олимписките Игри или Параолимписките Игри; и (ѓ)
WADA.

13.2.3.3

Должност за известување

Сите страни во било која жалба до CAS мора да се осигурат дека на
WADA и на сите други страни со право на жалба им било соопштено
навремено за жалбата.
13.2.3.4

Жалба за наметнување на привремена суспензија

Без оглед на која било друга одредба овде, единственото лице кое може да
се жали на изрекувањето на привремена суспензија е спортистот или
другото лице на кое му е изречена привремена суспензија.
13.2.3.5

Жалби на одлуки донесени според Членот 12

На одлуките доенсени од страна на НАДО МКД согласно со Членот 12
можат да бидат поднесени жалби исклучиво до CAS од страна на
Националната Федерација или друго тело.
13.2.4

Дозволени вкрстени жалби и други последователни жалби

Специфично се дозволени вкрстени жалби и други последователни жалби од страна на
било кој испитаник именуван во случаи кои се поднесени до CAS според Кодексот.
Секоја странка со право на жалба според овој Член 13 мора да поднесе вкрстена жалба
или последователна жалба најдоцна со одговорот на странката.69
13.3

Неуспех да се испрати навреме одлука донесена од страна на НАДО МКД
Кога, во конкретен случај, НАДО МКД нема да успее да донесе одлука во однос на
тоа дали е сторен прекршок на анти-допинг правило во разумен рок утврден од
WADA, WADA може да избере да се жали директно до CAS, како што ако НАДО
МКД донел решение не наоѓајќи прекршување на анти-допинг правило. Доколку
Комисијата за сослушување на CAS утврди дека е сторено повреда на анти-допинг
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правило и дека WADA постапила разумно при изборот да се жали директно до CAS,
тогаш трошоците на WADA и адвокатските провизии за гонење на жалбата ќе ѝ
бидат вратени на WADA од страна на НАДО МКД.70
13.4

Жалби поднесени што се однесуваат на TUEs
На одлуките што се однесуваат на TUE може да се поднесат жалби исклучиво како
што е предвидено со Членот 4.4.

13.5

Известување на одлуките по жалбите
НАДО МКД веднаш ќе ја достави одлуката по жалбата на спортистот или другото
лице и на другите Анти-допинг организации кои би имале право на жалба според
Членот 13.2.3, како што е предвидено во Членот 14.2.

13.6

Време за поднесување на жалби71
13.6.1

Жалби до CAS

Времето за поднесување жалба до CAS е дваесет и еден (21) ден од денот на приемот
на решението од страна на странката. Без оглед на горенаведеното, следново се
применува во врска со жалбите поднесени од странка со право на жалба, но која не
била странка во постапката што довело до жалбата на решението:
(а) Во рок од петнаесет (15) дена од објавувањето на решението, таква/-ите странка/и има(-ат) право да побараат копија од целокупните досиеја што се однесуваат
на одлуката на Анти-допинг организацијата која имала овластување за
управување со резултатите;
(б) Ако такво барање е поднесено во рок од петнаесет (15) дена, тогаш страната што
го поднесува таквото барање има рок од дваесет и еден (21) ден од приемот на
досието да поднесе жалба до CAS.
Горенаведеното, крајниот рок за поднесување жалба од страна на WADA е подоцна
од:
(a) Дваесет и еден (21) ден по последниот ден на кој било друга страна што има
право на жалба и што можела да се жали, или
(б) Дваесет и еден (21) ден по приемот на WADA за целокупното досие за
решението.
ЧЛЕН 14
14.1

ДОВЕРЛИВОСТ И ИЗВЕСТУВАЊЕ
Информации во врска со неповолни аналитички наоди, нетипични наоди и
други утврдени прекршувања на анти-допинг правилата
14.1.1 Известување за направен прекршок на анти-допинг правило до спортистите
или другите лица
Известувањето до спортистите или другите лица за прекршување на анти-допинг
правилата, што се утврдени против нив, се појавува како што е предвидено со
Членовите 7 и 14.
Доколку во кој било момент од управувањето со резултатите до казната за кршење
на анти-допинг правилото, НАДО МКД одлучи да не продолжи со одредена работа,
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таа мора да го извести спортистот или другото лице (под услов спортистот или
другото лице да биле веќе информирани за тековното управување со резултатите).

14.1.2

Известување за прекршувања на анти-допинг правила до Националните
анти-допинг организации, Меѓународните Федерации и WADA

Известување за утврдување за прекршување на анти-допинг правилото до
Националната анти-допинг организација на спортистот или друго лице, доколку се
разликува од НАДО МКД, Меѓународната Федерација и WADA ќе се појават како
што е предвидено во Членовите 7 и 14, истовремено со известување до спортистот
или другото лице.
Доколку во било кој момент од управувањето со резултатите до казната за
прекршување на анти-допинг правилото, НАДО МКД одлучи да не продолжи со
одредена работа, мора да ги извести (со причини) Анти-допинг организациите со
право на жалба според Членот 13.2.3.
14.1.3

Содржина на известувањето за направен прекршок на анти-допинг
правилото

Известувањето за прекршување на анти-допинг правилото се состои од: име и
презиме на спортистот или другото лице, земја, спорт и дисциплина во спортот,
натпреварувачко ниво на спортистот, без разлика дали тестот бил направен за време
нанатпревар или надвор од натпревар, датум на собирање на примерок,
аналитичкиот резултат пријавен од лабораторијата и други информации како што се
бара со Меѓународниот стандард за тестирање и истраги и Меѓународниот стандард
за управување со резултати.
Известувањето за прекршување на анти-допинг правилата, според Член 2.1, исто
така, ги вклучува и прекршеното правило и основа за утврдениот прекршок.

14.1.4

Извештаи за статусот

Освен во врска со истрагите што не резултирале со известување за повреда на антидопинг правилото согласно со Членот 14.1.1, Националната анти-допинг
организација на спортистот или на друго лице, доколку се разликува од НАДО МКД,
Меѓународната федерација и WADA редовно се ажурирани за статусот и наодите од
какво било прегледување или постапка спроведена во согласност со Член 7, 8 или 13
и ќе им биде доставено писмено образложение или одлука во која се објаснува
решавањето на прашањето.
14.1.5

Доверливост

Организациите приматели нема да ги објавуваат овие информации надвор од оние
лица кои треба да знаат (што би вклучувало и соодветен персонал во применливиот
Национален Олимписки Комитет, Национална Федерација и тим во тимски спорт) сè
додека НАДО МКД не направи јавно објавување, како што е дозволено со Член 14.3.
14.1.6

Заштита на доверлива информација од страна на вработен или агент на
НАДО МКД

НАДО МКД гарантира дека информациите во врска со неповолните аналитички
наоди, нетипичните наоди и други утврдени прекршувања на анти-допинг правилата
остануваат доверливи сè додека таквите информации не бидат јавно објавени во
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согласност со Членот 14.3. НАДО МКД гарантира дека нејзините вработени (без
разлика дали се постојано вработени или времено), изведувачи, агенти, консултанти
и делегирани трети страни подлежат на целосно извршна договорна должност за
доверливост и на целосно извршни постапки за истрага и дисциплинирање на
неправилни и/или неовластени обелоденување на такви доверливи информации.
14.2

14.3

Известување за прекршување на анти-допинг правилата или повреда на
периодот на неподобност или решенија за привремена суспензија и барање за
досиеја
14.2.1

Одлуките за прекршување на анти-допинг правилото или решенијата и
одлуките поврзани со повреда на периодот на неподобност или
привремената суспензија донесени согласно со Член 7.6, 8.2, 10.5, 10.6,
10.7, 10.14.3 или 13.5 кои ги содржат целосните причини за одлуката,
вклучително, доколку е применливо, и оправдување зошто не е изречена
максимална потенцијална санкција. Доколку одлуката не е на англиски
или француски јазик, НАДО МКД обезбедува англиско или француско
резиме на одлуката и придружните причини.

14.2.2

Анти-допинг организација која има право на жалба за одлуката добиена во
согласност со Член 14.2.1, може во рок од петнаесет (15) дена по приемот,
да побара копија од целокупното досие за случајот што се однесува на
одлуката.

Јавно објавување
14.3.1

Откако ќе биде доставено известувањето до спортистот или другото лице
во согласност со Меѓународниот стандард за управување со резултати и до
соодветните Анти-допинг организации во согласност со Членот 14.1.2,
идентитетот на било кој спортист или друго лице кое е известено за
потенцијалното прекршување на анти-допинг правилото, употреба на
забранета супстанција или забранет метод и природата на засегнатиот
прекршок и дали спортистот или другото лице е предмет на привремена
суспензија може да биде јавно обелоденето од страна на НАДО МКД.

14.3.2

Најдоцна во рок од дваесет (20) дена откако е утврдено, со апелационо
решение според Член 13.2.1 или 13.2.2, или таквата жалба е поништена,
или рочиштето во согласност со Членот 8 е поништено или утврдувањето
за повреда на анти-допинг правилото не е поинаку навремено оспорено,
или предметот е решен според Членот 10.8, или е воведен нов период на
неподобност, или укор, согласно со Членот 10.14.3, НАДО МКД мора
јавно да го обелодени диспозитивот на анти-допинг материјата,
вклучително и спортот, прекршеното правило за анти-допинг, име на
спортистот или другото лице што го сториле прекршокот, вклучена е и
забранетата супстанција или забранетиот метод (доколку има) и
наметнатите последици. НАДО МКД исто така, мора јавно да ги
обелодени во рок од дваесет (20) дена резултатите од одлуките на
апелацијата во врска со прекршувања на анти-допинг правилата,
вклучувајќи ги и информациите опишани погоре.72

14.3.3

Откако ќе се утврди со апелациска одлука дека е сторена повреда на антидопинг правилото според Член 13.2.1 или 13.2.2 или таквата жалба е
поништена или на рочиште во согласност со Член 8 или каде таквото
рочиште е одречено или, пак, тврдењето за повреда на анти-допинг
правилото не е навремено оспорено, или прашањето е решено според Член
10.8, НАДО МКД може да го објави јавно таквото определување или
одлуката и може јавно да коментира на оваа тема.
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14.4

14.3.4

Во секој случај кога е утврдено, по сослушувањето или жалбата,
спортистот или другото лице не сторило повреда на анти-допинг
правилото, фактот дека на решението или одлуката е поднесена жалба,
може да биде јавно објавено. Сепак, самата одлука и основните факти не
можат да бидат јавно обелоденети, освен со согласност на спортистот или
другото лице кое е предмет на одлуката, НАДО МКД, ќе употреби
разумни напори за да добие такво одобрување, а доколку е добиена
согласност, јавно ќе се открие одлуката во целост или во публикована
форма што може да ја одобри спортистот или другото лице.

14.3.5

Објавувањето ќе се реализира со поставување на минимум од потребните
информации на веб-страницата на НАДО МКД и оставање на
информациите подолго од еден (1) месец или времетраење на кој било
период на неподобност.

14.3.6

Освен како што е предвидено во Членовите 14.3.1 и 14.3.3, ниту една
Анти-допинг организација, Национална Федерација или лабораторија
акредитирана од WADA или кој било службеник во било кое такво тело,
јавно нема да коментира за специфичните факти за било кој случај во
очекување (за разлика од општиот опис на процесот и науката) освен како
одговор на јавни коментари припишани или засновани на информации
дадени од страна на спортистот, другото лице или нивната придружба или
други претставници.

14.3.7

Задолжителното јавно обелоденување, како што е прикажано во Член
14.3.2, не се бара доколку спортистот или другото лице за кое е откриено
дека сторило прекршок на анти-допинг правилото е малолетно, заштитено
лице или спортист за рекреација. Секое незадолжително јавно откривање
во случај со малолетно лице, заштитено лице или рекреативен спортист ќе
биде пропорционално на фактите и околностите на случајот.

Статистичко известување

НАДО МКД, најмалку еднаш годишно, јавно ќе објавува општ статистички извештај за
своите активности за контрола на допинг, со копија доставена до WADA. НАДО МКД исто
така може да објавува извештаи кои го покажуваат името на секој тестиран спортист и
датумот на секое тестирање.
14.5

База на податоци за контрола на допингот и следење на усогласеноста

За да ѝ се овозможи на WADA да ја извршува својата улога на набљудувач за усогласеноста и
да обезбеди ефективно користење на ресурсите и споделување на применливите информации
за контрола на допингот помеѓу Анти-допинг организациите, НАДО МКД ќе поднесува
извештај до WADA преку информациите поврзани со контролата на допинг ADAMS,
вклучително, особено:
(а) Податоци за биолошки спортски пасош за спортисти на меѓународно ниво и
спортисти на национално ниво,
(б) Информации за локацијата на спортистите, вклучително и оние во Регистарот за
тестирање,
(в) Одлуки за TUE, и
(г) Одлуки за управување со резултати,
како што се бара според важечкиот Меѓународен стандард(-и).
14.5.1

За да се олесни координираното планирање на тестот, треба да се избегне
непотребно дуплирање при тестирање од страна на разни Анти-допинг
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организации и за да се осигури дека се ажурираат профилите на
биолошките пасоши на спортистите, НАДО МКД ќе ги пријави сите
тестови кои се направени за време на натпревари и надвор од
натпреварите до WADA со внесување на формулари за анти-допинг
контрола во ADAMS, во согласност со барањата и временските рамки
содржани во Меѓународниот стандард за тестирање и истраги.

14.6

14.5.2

За да го олесни надзорот на WADA и правата за жалби за TUEs, НАДО
МКД ќе ги пријави сите апликации, одлуки и придружна документација на
TUE со употреба на ADAMS во согласност со барањата и временските
рамки содржани во Меѓународниот стандард за исклучоци за терапевтска
употреба.

14.5.3

За да го олесни надзорот на WADA и правата за жалби за управување со
резултатите, НАДО МКД ќе ги пријави следните информации во ADAMS
во согласност со барањата и временските рамки наведени во
Меѓународниот стандард за управување со резултати: (а) известувања за
прекршувања на анти-допинг правилата и поврзани одлуки со
неповолните аналитички наоди; (б) известувања и сродни одлуки за други
прекршувања на анти-допинг правилата кои не се негативни аналитички
наоди; (в) неуспех за известување на локацијата; и (г) каква било одлука за
наметнување, укинување или повторно враќање на привремена суспензија.

14.5.4

Информациите опишани во овој Член ќе бидат достапни, како што е
соодветно и во согласност со важечките правила, за спортистот,
Националната Анти-допинг организација на спортистот и Меѓународната
Федерација и сите други Анти-допинг организации со овластување за
тестирање на спортистот.

Приватност на податоците
14.6.1

НАДО МКД може да собира, складира, обработува или открива лични
информации во врска со спортисти и други лица, кога е потребно и
соодветно, за да ги спроведе своите анти-допинг активности според
Кодексот, Меѓународните стандарди (вклучително и Меѓународниот
стандард за заштита на приватноста и личните информации), овие антидопинг правила и во согласност со важечкиот закон.

14.6.2

Без ограничување на горенаведеното, НАДО МКД:
(а) Само ќе обработува лични информации во согласност со валидна
законска основа;
(б) Ќе го извести било кој учесник или лице кое е предмет на овие антидопинг правила, на начин и форма што е во согласност со важечките
закони и Меѓународниот стандард за заштита на приватноста и
личните информации, дека нивните лични информации можат да
бидат обработени од страна на НАДО МКД и други лица заради
спроведување на овие анти-допинг правила;
(в) Ќе обезбеди и осигура дека сите агенти од трети лица (вклучувајќи ги
и сите делегирани трети страни) со кои НАДО МКД ги споделува
личните информации на било кој учесник или лице, подлежат на
соодветни технички и договорни контроли за заштита на доверливоста
и приватноста на таквите информации.

NADO MKD ANTI-DOPING RULES

Page 50 of 75

ЧЛЕН 15
15.1

ПРИМЕНА НА ОДЛУКИТЕ
Ефект на автоматско врзување на одлуките од страна на потписнички Антидопинг организации
15.1.1

Одлука за прекршување на анти-допинг правило донесена од страна на
потписничката Анти-допинг организација, апелационото тело (Член 13.2.2
од Кодексот) или CAS, откако ќе бидат известени странките во
постапката, автоматски ќе бидат обврзувачки и надвор од страните на
постапката на НАДО МКД и која било Национална Федерација во
Република Северна Македонија, како и секој потписник во секој спорт со
ефектите опишани подолу:
15.1.1.1

Одлуката донесена од страна на било кое од горенаведените
тела за наметнување на привремена суспензија (откако ќе се
случи привременото сослушување или спортист или друго лице
или ќе ја прифати привремената суспензија или се откажа од
правото на привремено сослушување, забрзано сослушување
или забрзана жалба понудена во согласност со Член 7.4.3)
автоматски забранува учество на спортист или друго лице (како
што е опишано во Член 10.14.1) во сите спортови во рамките на
овластувањата на кој било потписник за време на привремената
суспензија.

15.1.1.2

Одлука донесена од страна на било кое од горенаведените тела
со кое се наметнува период на неподобност (откако ќе се закаже
сослушувањето или е откажано) автоматски се забранува
спортистот или другото лице да учествуваат (како што е
опишано во Член 10.14.1) во сите спортови во надлежност на
кој било потписник во периодот на неподобност.

15.1.1.3

Одлука која е донесена од страна на било кое од горенаведените
тела со која се прифаќа прекршувањето на анти-допинг
правилото автоматски ги поврзува сите потписници.

15.1.1.4

Со одлука донесена од страна на било кое од горенаведените
тела може да се дисквалификуваат резултатите според Член
10.10 за одреден период и автоматски ги дисквалификува сите
резултати добиени во надлежност на кој било потписник во
текот на одредениот период.

15.1.2

НАДО МКД и било која Национална Федерација во Република Северна
Македонија ја признаваат и спроведуваат одлуката и нејзините ефекти
како што се бара со Членот 15.1.1, без да се потребни дополнителни
активности, на претходниот датум кога НАДО МКД ќе добие вистинско
известување за одлуката или датумот кога одлуката се доставила до
ADAMS.

15.1.3

Одлуката донесена од страна на Анти-допинг организација, апелационо
тело или CAS за суспендирање, или укинување на последиците ќе бидат
обврзувачки за НАДО МКД и за секоја Национална Федерација во
Република Северна Македонија, без да се потребни дополнителни
активности, на претходниот датум НАДО МКД добива вистинско
известување за решението или датумот на кој одлуката е доставена во
ADAMS.
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15.1.4

15.2

Без оглед на било која одредба од Членот 15.1.1, сепак, одлуката за
прекршување на анти-допинг правилото од страна на голема организација
за организирање на настани донесена во забрзана постапка за време на
настанот нема да биде обврзувачка за НАДО МКД или Националните
Федерации во Република Северна Македонија, освен ако правилата на
Организацијата за големи настани му обезбеди на спортистот или на
другото лице можност да се жали според неекспедитивни постапки.73

Имплементација на другите одлуки од страна на Анти-допинг организации

НАДО МКД и било која Национална Федерација во Република Северна Македонија може да
одлучи да спроведе други анти-допинг решенија донесени од Анти-допинг организации што
не се опишани во Член 15.1.1 погоре, како што е привремена суспензија пред привремено
сослушување или прифаќање од страна на спортистот или други лица.74
15.3

Имплементација на одлуки од страна на тело кое не е потписник

Анти-допинг одлука донесена од страна на тело што не е потписник на Кодексот ќе ја
спроведе НАДО МКД и било која Национална Федерација во Република Северна
Македонија, доколку НАДО МКД утврди дека одлуката се наметнува во надлежност на тоа
тело и анти-допинг правилата на тоа тело се поинаку во согласност со Кодексот.75

ЧЛЕН 16

СТАТУТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊА

Ниту една постапка за прекршување на анти-допинг правилото не може да започне против спортист
или друго лице, освен ако тој или таа не е известен за прекршувањето на анти-допинг правилото, како
што е предвидено со Член 7, или разумно се обидело да се извести, во рок од десет (10) години од
датумот на кој се тврди дека повредата се случила.
ЧЛЕН 17

ОБРАЗОВАНИЕ

НАДО МКД ќе планира, примени, оцени и промовира образование и обука во согласност со
потребите според Членот 18.2 од Кодексот и Меѓународниот стандард за образование и обука.
ЧЛЕН 18

ДОПОЛНИТЕЛНИ УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ
ФЕДЕРАЦИИ

18.1

Сите Национални Федерации на Република Северна Македонија и нивните членови
ќе ги почитуваат Кодексот, Меѓународните стандарди и овие анти-допинг правила.
Сите Национални Федерации на Република Северна Македонија и другите членови
во своите политики, правила и програми ќе ги вклучат одредбите потребни за
признавање на авторитетот и одговорноста на НАДО МКД за спроведување на
Националната анти-допинг програма на Република Северна Македонија и за
спроведување на овие антид-опинг правила (вклучително и спроведување на
тестирање) директно во однос на спортистите и другите лица кои се под нивна антидопинг надлежност, како што е наведено во Воведот на овие правила за анти-допинг
(Дел „Опсег на овие анти-допинг правила“).

18.2

Секоја Национална Федерација на Република Северна Македонија ќе ги прифати и
почитува духот и условите на Националната анти-допинг програма на Република
Северна Македонија и овие анти-допинг правила како услов за добивање финансиска
и/или друга помош од Владата на Република Северна Македонија и/или
Националниот Олимписки Комитет на Република Северна Македонија.76
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18.3

Секоја Национална Федерација на Република Северна Македонија ги вклучува овие
анти-допинг правила директно или со упатување во нејзините управни документи,
уставот и/или правилата како дел од правилата на спортот што ги врзуваат нивните
членови, така што Националната Федерација може да ги спроведува самите нив
директно во почитување на спортистите и другите лица под нејзино анти-допинг
овластување.

18.4

Со усвојување на овие анти-допинг правила и нивно вметнување во нивните управни
документи и правила на спортот, Националните Федерации ќе соработуваат со и ќе ја
поддржуваат НАДО МКД во таа функција. Тие, исто така, ќе ги препознаат,
почитуваат и спроведуваат решенијата донесени согласно овие правила за борба
против допингот, вклучително и одлуките за воведување санкции на лица под нивна
надлежност.

18.5

Сите Национални Федерации на Република Северна Македонија ќе преземат
соодветни активности за спроведување на усогласеноста со Кодексот,
Меѓународните стандарди и овие анти-допинг правила, меѓу другото:
(1) спроведување на тестирање само под документирано овластување на нивната
Меѓународна Федерација и користење на НАДО МКД или друг орган за
собирање примероци за собирање примероци во согласност со Меѓународниот
стандард за тестирање и истраги;
(2) признавање на авторитетот на НАДО МКД во согласност со Членот 5.2.1 од
Кодексот и помагање на НАДО МКД, како што е најсоодветно, при
спроведувањето на националната програма за тестирање за нивниот спорт;
(3) анализа на сите собрани примероци во лаборатории кои се акредитирани или
одобрени од страна на WADA во согласност со Членот 6.1; и
(4) осигурување дека сите случаи на кршење на анти-допинг правилата на
национално ниво, откриени од страна на Националните Федерации, ќе бидат
судени од оперативна независна комисија за сослушување во согласност со Член
8.1 и Меѓународниот стандард за управување со резултати.

18.6

Сите Национални Федерации воспоставуваат правила со кои се бара сите спортисти
кои се подготвуваат или учествуваат во натпревари или активности овластени или
организирани од Национална Федерација или некоја од нејзините организациичленки и сиот персонал за поддршка на спортисти поврзани со такви спортисти да се
согласат да бидат обврзани со овие анти-допинг правила и да ги достават до органот
за управување со резултатите на Анти-допинг организацијата, во согласност со
Кодексот, како услов за такво учество.

18.7

Сите Национални Федерации ќе известуваат за информациите што сугерираат или се
однесуваат на повреда против правилата за борба против допинг до НАДО МКД и
нивната Меѓународна Федерација и ќе соработуваат со истрагите спроведени од
страна на секоја Анти-допинг организација со овластување да ја спроведат истрагата.

18.8

Сите Национални Федерации имаат дисциплински правила за да го спречат
персоналот за поддршка на спортисти што користат забранети супстанции или
забранети методи без валидно оправдување да обезбедат поддршка за спортисти под
надлежност на НАДО МКД или Националната Федерација.

18.9

Сите Национални Федерации ќе спроведат анти-допинг образование и обука во
координација со НАДО МКД.

ЧЛЕН 19

ДОПОЛНИТЕЛНИ УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ НА НАДО МКД
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Покрај улогите и одговорностите опишани во член 20.5 од Кодексот за национални анти-допинг
организации, НАДО МКД ќе поднесе извештај до WADA за усогласеноста на НАДО МКД со
Кодексот и Меѓународните стандарди во согласност со Членот 24.1.2 од Кодексот.
ЧЛЕН 20

ДОПОЛНИТЕЛНИ УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ НА СПОРТИСТИТЕ

20.1

Да ги знае и да ги почитува овие анти-допинг правила.

20.2

Да биде достапен за собирање примероци во секое време.77

20.3

Да преземе одговорност, во контекст на анти-допинг, за тоа што користат и
употребуваат.

20.4

Да го информираат медицинскиот персонал за нивната обврска да не користат
забранети супстанции и забранети методи и да преземат одговорност да се осигурат
дека секој примен медицински третман не ги крши овие анти-допинг правила

20.5

Да им се соопшти на НАДО МКД и на нивната Меѓународна Федерација дека
спортистот извршил повреда на анти-допинг правилото во претходните десет (10)
години.

20.6

Да соработува со Анти-допинг организации кои истражуваат прекршување на антидопинг правилата.
Неуспех на било кој спортист да соработува во целост со Анти-допинг организации
кои испитуваат прекршување на анти-допинг правилата може да резултира со
обвинение за недолично однесување според дисциплинските правила на НАДО
МКД.

20.7

Да се открие идентитетот на персоналот за поддршка на спортистите на барање на
НАДО МКД или Националната Федерација, или која било друга Анти-допинг
организација која има надлежност над спортистот.

20.8

Навредливо однесување кон службеник за контрола на допинг или друго лице
вклучено во контрола на допинг од страна на спортистот, што инаку не претставува
мешање, може да резултира со обвинение за недолично однесување според
дисциплинските правила на НАДО МКД.

ЧЛЕН 21

ДОПОЛНИТЕЛНИ УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ПЕРСОНАЛОТ ЗА
ПОДДРШКА НА СПОРТИСТИТЕ

21.1

Да ги знаат и да ги почитуваат овие анти-допинг правила.

21.2

Да соработуваат со програмата за тестирање на спортистот.

21.3

Да се искористи нивното влијание врз вредностите и однесувањето на спортистите за
да се поттикнат анти-допинг ставовите.

21.4

Да ги известат НАДО МКД и својата Меѓународна Федерација за која било одлука на
непотписничкиот наод дека извршиле прекршување на анти-допинг правилата во
претходните десет (10) години.

21.5

Да соработуваат со Анти-допинг организацијата при истражување за прекршување
на анти-допинг правило.
Неуспехот од страна на персоналот за поддршка на спортисти да соработува во
целост со Анти-допинг организации кои испитуваат кршење на анти-допинг правила
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може да резултира со обвинение за недолично однесување според дисциплинските
правила на НАДО МКД.
21.6

Персоналот за поддршка на спортистите нема да користат или да поседуваат никакви
забранети супстанции или забранети методи без валидно оправдување.
Секое такво користење или поседување може да резултира со обвинение за
недолично однесување според дисциплинските правила на НАДО МКД.

21.7

ЧЛЕН 22

Навредливо однесување кон службеник за контрола на допинг или друго лице
вклучено во контрола на допинг од страна на персоналот за поддршка на спортистот,
што инаку не претставува мешање, може да резултира со обвинение за недолично
однесување според дисциплинските правила на НАДО МКД.
ДОПОЛНИТЕЛНИ УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ДРУГИ ЛИЦА КОИ СЕ
ПРЕДМЕТ НА ОВИЕ АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

22.1

Да ги знаат и да ги почитуваат овие анти-допинг правила.

22.2

Да ги известат НАДО МКД и својата Меѓународна Федерација за која било одлука на
непотписничкиот наод дека извршиле прекршување на анти-допинг правилата во
претходните десет (10) години.

22.3

Да соработуваат со Анти-допинг организации при истражување за прекршување на
анти-допинг правило.
Неуспехот од страна на другите лица кои се предмет на овие анти-допинг правила да
соработуваат во целост со Анти-допинг организации кои испитуваат кршење на
анти-допинг правила може да резултира со обвинение за недолично однесување
според дисциплинските правила на НАДО МКД.

22.4

Да не користат или поседуваат било каква забранета супстанција или забранет метод
без валидно оправдување.

22.5

Навредливо однесување кон службеник за контрола на допинг или друго лице
вклучено во контрола на допинг од страна на лице, што инаку не претставува
мешање, може да резултира со обвинение за недолично однесување според
дисциплинските правила на НАДО МКД.

ЧЛЕН 23

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА КОДЕКСОТ

23.1

Официјалниот текст на Кодексот ќе го одржува WADA и ќе биде објавен на
англиски и француски јазик. Во случај на каков било судир помеѓу англиската и
француската верзија, англиската верзија ќе преовладува.

23.2

Коментарите со различни одредби за Кодексот ќе се користат за толкување на
Кодексот.

23.3

Кодексот ќе се толкува како независен и автономен текст, а не со упатување на
постојниот закон или статутите на потписниците или владите.

23.4

Насловите што се користат за различните делови и членови на Кодексот се користат
само за погодност и нема да се сметаат за дел од суштината на Кодексот или да
влијаат на кој било начин на јазикот на одредбите на кои се повикуваат.

23.5

Кога терминот „денови“се користи во Кодексот или во Меѓународен стандард, тоа
значи календарски денови, освен ако не е поинаку наведено.
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23.6

Кодексот не се применува ретроактивно за работите што се очекуваат пред датумот
кога Кодексот е прифатен од страна на потписникот и се применува со неговите
правила. Сепак, прекршувањето на анти-допинг правила пред Кодексот ќе продолжи
да се смета како „Прво кршење“ или „Второ кршење“ заради утврдување на санкции
според Членот 10 за последователни прекршувања по Кодексот.

23.7

Целта, обемот и организацијата на Светската анти-допинг програма и Кодексот и
Додаток 1, Дефиниции и Додаток 2, примери за примена на Членот 10, ќе се сметаат
за составен дел на Кодексот.

ЧЛЕН 24

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

24.1

Кога терминот „денови“се користи во овие анти-допинг правила, тоа значи
календарски денови, освен ако не е поинаку наведено.

24.2

Овие анти-допинг правила се толкуваат како независен и автономен текст, а не со
упатување на постојниот закон или статут.

24.3

Овие анти-допинг правила се донесени во согласност со применливите одредби на
Кодексот и Меѓународните стандарди и ќе се толкуваат на начин што е во согласност
со применливите одредби на Кодексот и Меѓународните стандарди. Кодексот и
Меѓународните стандарди се сметаат за составен дел на овие анти-допинг правила и
ќе преовладуваат во случај на конфликт.

24.4

Воведот и Додатокот 1 се сметаат за составен дел на овие анти-допинг правила.

24.5

Коментарите со различни одредби за овие анти-допинг правила ќе се користат за
толкување на овие анти-допинг правила.

24.6

Овие анти-допинг правила стапуваат на сила на 1 јануари 2021 година („Датумот на
стапување во сила“). Тие ја укинуваат секоја претходна верзија на правилата за антидопинг на НАДО МКД.

24.7

Овие анти-допинг правила нема да се применуваат ретроактивно на работи што
чекаат пред датумот на стапување во сила. Сепак:
24.7.1

Прекршувања на анти-допинг правилата што се случуваат пред датумот на
стапување во сила, ќе се сметаат како „прво прекршување“ или „второ
прекршување“ со цел утврдување на санкции според Членот 10 за
прекршоци што се случуваат по датумот на стапување во сила.

24.7.2

Секој случај на повреда на анти-допинг правилото што е во очекување од
датумот на стапување во сила и секој случај на повреда на анти-допинг
правилото, покренат по датумот на стапување во сила врз основа на
повреда на анти-допинг правилото, што се случил пред датумот на
стапување во сила, ќе се води според суштинските анти-допинг правила
што важеле во времето кога се случило наводното прекршување на антидопинг правилото, а не според суштинските правила за анти-допинг
утврдени во овие анти-допинг правила, освен ако советот што го
разгледува случајот не го утврди принципот на „lex mitior“ соодветно се
применува под околностите на случајот. За овие цели, ретроспективните
периоди во кои претходните повреди може да се земат предвид за
повеќекратни повреди според Член 10.9.4 и застареноста утврдени со Член
16 се процедурални правила, а не материјални правила и треба да се
применуваат ретроактивно заедно со сите од другите процедурални
правила во овие анти-допинг правила (доколку се предвиди дека Членот
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16 ќе се применува ретроактивно само ако рокот на застареност не е веќе
истечен до датумот на стапување во сила).
24.7.3

Секој Член 2.4 за неуспех при доставување на локација (без разлика дали е
неуспех при поднесување или пропуштен тест, бидејќи тие термини се
дефинирани во Меѓународниот стандард за управување со резултати) пред
датумот на стапување во сила ќе бидат пренесени и може да се верува врз
него, пред истекот, во согласност со Меѓународниот стандард за
управување со резултати, но ќе се смета дека истекол дванаесет (12)
месеци по неговото настанување.

24.7.4

Што се однесува до случаите каде што е донесено конечно решение и
одлука за утврдување на повреда на анти-допинг правило пред датумот на
стапување во сила, но спортистот или другото лице сè уште го поминуваат
периодот на неподобност од денот на стапување во сила, спортистот или
другото лице може да поднесат барање до НАДО МКД или друга Антидопинг организација која има одговорност за управување со резултати за
кршење на правилото против допинг, да размисли за намалување на
периодот на неподобност во однос на овие анти-допинг правила. Ваквата
апликација мора да се направи пред да истече периодот на неподобност.
Донесената одлука може да се поднесе жалба согласно со Членот 13.2.
Овие анти-допинг правила немаат примена во кој било случај кога е
донесено конечно решение или одлука за утврдување на повреда на антидопинг правило и истечен периодот на неподобност.

24.7.5

Со цел да се процени периодот на неподобност за втора повреда според
Членот 10.9.1, каде санкцијата за првата повреда е утврдена врз основа на
правилата што биле во сила пред датумот на стапување во сила, периодот
на неподобност што би бил проценет за првото прекршување кога биле
применети овие анти-допинг правила, ќе бодат применети.78

24.7.6

Промените во забранетата листа и техничките документи во врска со
супстанции или методи на забранетата листа нема да се применуваат
ретроактивно, освен ако тие не предвидуваат поинаку. Како исклучок,
сепак, кога забранетата супстанција или забранетиот метод се отстранети
од забранетата листа, спортистот или другото лице кое моментално служат
период на неподобност заради претходната забранета супстанција или
забранетиот метод може да се примени на НАДО МКД или друга Антидопинг организација која имаше одговорност за управување со резултати
за кршење на анти-допинг правилото, да размисли за намалување на
периодот на неподобност заради отстранување на супстанцијата или
методот од забранетиот список.
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ДОДАТОК 1

ДЕФЕНИЦИИ79

ADAMS: Анти-допинг администрација и систем за управување е веб-базирана алатка за управување со
базата на податоци за внесување, складирање, споделување, и известување, дизајнирано да им
помогне на засегнатите страни и WADA во нивните анти-допинг операции во врска со
законодавството за заштита на податоците.
Примена: Набавување, обезбедување, надгледување, олеснување или на друг начин учество во
употреба или обид за употреба од страна на друго лице на забранета супстанција или забранет метод.
Сепак, оваа дефиниција не вклучува активности на искрен медицински персонал што вклучува
забранета супстанција или забранет метод што се користи за оригинални и правни терапевтски цели
или друга прифатлива оправданост и не вклучува активности кои вклучуваат забранети супстанции
кои не се забранети за надвор од натрпеварите. Тестирање, освен ако околностите како целина не
покажат дека ваквите забранети супстанции не се наменети за вистински и правни терапевтски цели
или се наменети за подобрување на спортските перформанси.
Несакан аналитички наод: Извештај од лабораторија која е акредитирана од страна на WADA или
друга лабораторија одобрена од WADA, која, во согласност со Меѓународниот стандард за
лаборатории, во примерокот утврдува присуство на забранета супстанција или нејзините метаболити
или маркери или докази за употреба на забранет метод.
Пасош за неповолен наод: Извештај, идентификуван како неповолен пасош, назначен како што е
опишано во важечките Меѓународни стандарди.
Отежнувачки околности: Околности кои вклучуваат или постапки кои се превземаат од страна на
спортисти или друго лице што можат да го оправдат изрекувањето на периодот на неподобност
поголем од вообичаената санкција. Таквите околности и дејствија вклучуваат, но не се ограничени на:
спортистот или другото лице што користеле или поседувале повеќе забранети супстанции или
забранети методи, користеле или поседувале забранета супстанца или забранет метод во повеќе
наврати или извршило повеќе други повреди на анти-допинг правилата; нормална индивидуа
веројатно ќе ужива во ефектите што ги зголемуваат перформансите на прекршувањето (-ата) на
антидопинг правилата над инаку применливиот период на неподобност; спортистот или лицето кое се
занимава со измамничко или опструктивно однесување за да избегне откривање или пресуда за
повреда на анти-допинг правило; или спортист или друго лице што се занимава со мешање при
управување со резултати. За да се избегне сомнеж, примерите на околности и однесување опишани
овде не се ексклузивни и други слични околности или однесување може да го оправдаат
наметнувањето на подолг период на неподобност.
Анти-допинг активности: Анти-допинг едукација, обуки и информации, планирање на дистрибуција
на тестови, одржување на Регистар за тестирање, управување со биолошки пасоши на спортисти,
спроведување на тестирање, организирање на анализа на примероци, собирање разузнавачки
информации и спроведување на истраги, обработка на апликации за TUE, управување со резултати,
следење и спроведување на усогласеност со какви било наметнати последици и сите други активности
поврзани со анти-допингот што треба да ги спроведе анти-допинг организација, како што е утврдено
со Кодексот и/или Меѓународните стандарди.
Анти-допинг организација: WADA или потписник кој е одговорен за усвојување правила за
започнување, спроведување или наметнување на кој било дел од процесот на контрола на допингот.
Ова ги вклучува, на пример: Меѓународниот Олимписки Комитет, Меѓународниот Параолимписки
Комитет, други големи организации на настани кои спроведуваат тестирање на нивните настани,
Меѓународни Федерации и Национални анти-допинг организации.
Спортист: Секое лице кое се натпреварува во спортот на меѓународно ниво (како што е дефинирано
од секоја Меѓународна Федерација) или на национално ниво (како што е дефинирано од страна на
секоја Национална анти-допинг организација). Анти-допинг организацијата има дискреционо право
да примени анти-допинг правила на спортист кој не е ниту спортист на меѓународно ниво ниту
спортист на национално ниво, и со тоа да ги донесе во рамките на дефиницијата „спортист“. Во врска
со спортисти кои не се ниту спортисти на меѓународно ниво, ниту на национално ниво, Анти-допинг
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организацијата може да избере: да спроведе ограничено тестирање или воопшто да нема тестирање;
анализира примероци за помалку од целосното мени на забранети супстанции; бараат ограничени или
никакви информации за локацијата; или не бараат однапред TUE. Меѓутоа, ако е сторено повреда на
анти-допинг правилото според Член 2.1, 2.3 или 2.5 од страна на кој било спортист над кого Антидопинг организацијата избрала да го искористи своето овластување за тестирање и кој се
натпреварува под меѓународно или национално ниво, тогаш последиците утврдени според Кодексот
мора да се применат. За целите на Членот 2.8 и Членот 2.9 и заради анти-допинг информации и
едукација, секое лице кое учествува во спорт под надлежност на кој било потписник, влада или друга
спортска организација што го прифаќа Кодексот е спортист.80
Биолошки пасош на спортисти: Програмата и методите за собирање и средување на податоци како
што е опишано во Меѓународниот стандард за тестирање и истраги и Меѓународниот стандард за
лаборатории.
Персонал за поддршка на спортисти: Секој инструктор, тренер, менаџер, агент, тимски персонал,
службеник, медицинар, медицински персонал, родител или кое било друго лице што работи со,
третира или помага на спортист кој учествува или се подготвува за спортски натпревар.
Обид: Намерно вклучување во однесување што претставува значителен чекор во текот на однесување
планирано да кулминира во извршување на повреда на анти-допинг правилото. Меѓутоа, под услов,
нема да има прекршок против допинг правило, базиран само на обид за сторено прекршување ако
лицето се откаже од обидот пред да биде откриено од трета страна што не е вклучена во обидот.
Атипичен наод: Извештај од лабораторија акредитирана од страна на WADA или друга лабораторија
одобрена од WADA, која бара понатамошно испитување, предвидено со Меѓународниот стандард за
лаборатории или сродни технички документи, пред утврдувањето на неповолен аналитички наод.
Пасош за атипичен наод: Извештај опишан како пасош за атипичен наод како што е опишано во
применливите Меѓународни стандарди.
CAS: Арбитражен суд за спорт
Кодекс: Светски анти-допинг законик
Натпревар: Една трка, натпревар, игра или поединечен спортски натпревар. На пример, кошаркарски
натпревар или финале на олимписка трка на 100 метри во атлетика. За трки на сцена и други спортски
натпревари каде што се доделуваат награди на дневна или друга привремена основа, разликата
помеѓу натпреварување и настан ќе биде како што е предвидено во правилата на соодветната
Меѓународна Федерација.
Последици од кршење на анти-допинг правилата („Последици“): Прекршување или повреда на антидопинг правило од страна на спортист или друго лице може да резултира со едно или повеќе од
следново: (а) дисквалификација значи дека резултатите на спортистот за одредена конкуренција или
настан се неважечки, со сите резултатски последици, вклучително и одземање на какви било медали,
бодови и награди; (б) неподобност значи дека на спортистот или на друго лице му е забрането поради
повреда на анти-допинг правило за одреден временски период да учествува во која било конкуренција
или друга активност или финансирање како што е предвидено во Член 10.14; (в) привремена
суспензија значи дека на спортистот или на другото лице му е забрането привремено да учествува во
кој било натпревар или активност пред конечната одлука од сослушувањето спроведено според Член
8; (г) финансиски последици подразбира финансиска санкција изречена за кршење на анти-допинг
правило или за наплата на трошоци поврзани со кршење на анти-допинг правило; и (д) јавно
обелоденување значи ширење или дистрибуција на информации до пошироката јавност или лица над
оние лица кои имаат право на претходно известување во согласност со Член 14. Екипите во тимскиот
спорт исто така може да бидат предмет на последици како што е предвидено во Член 11.
Контаминиран производ: Производ кој содржи забранета супстанција што не е наведена на етикетата
на производот или информации што се достапни по разумно пребарување на Интернет.
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Ограничување на одлуката: Вредноста на резултатот за праг на супстанција во примерокот, над која
ќе се пријави негативен аналитички наод, како што е дефинирано во Меѓународниот стандард за
лаборатории.
Делегирана трета страна: Секое лице на кое НАДО МКД му делегира од било кој аспект за
контролата на допинг или анти-допинг едукативни програми, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на,
трети лица или други Анти-допинг организации кои вршат собирање примероци или други услуги за
контрола на допинг или анти-допинг образовни програми и обуки за НАДО МКД, или лица кои
служат како независни изведувачи кои вршат услуги за допинг контрола за НАДО МКД (на пр.:
службени лица за контрола на допинг или невработени). Оваа дефиниција не го вклучува CAS.
Дисквалификација: Погледнете ги последиците од нарушувањата на анти-допинг правилата погоре
Допинг контрола: Сите чекори и процеси од планирање на дистрибуција на тестови до крајното
располагање со каква било жалба и спроведување на последиците, вклучувајќи ги сите чекори и
процеси помеѓу нив, вклучително и неограничувајќи се на нив, тестирање, истраги, каде се наоѓаат,
TUEs, собирање примероци и ракување, лабораториска анализа, управување со резултати и истраги
или постапки поврзани со кршење на Член 10.14 (статус за време на неподобност или привремена
суспензија).
Образование и обуки: Процес на учење да се вметнат вредности и да се развијат однесувања што го
поттикнуваат и штитат духот на спортот и да се спречи намерен и ненамерен допинг.
Настан или натпревар: Серија индивидуални натпревари спроведени заедно под едно раководно тело
(на пр. Олимписките Игри, Светските Првенства на Меѓународната Федерација или Панамериканските Игри).
Период на настан: Времето помеѓу почетокот и крајот на настанот, како што е утврдено од страна на
владеачкото тело на настанот.
Места на настани: Оние места што ги назначува владеачкото тело за настанот.
Грешка: Грешка е секое прекршување на должноста или каков било недостаток на грижа соодветна
на одредена ситуација. Факторите што треба да се земат предвид при проценка на степенот на вина на
спортистот или на некое друго лице вклучуваат, на пример, искуството на спортистот или другото
лице, дали спортистот или другото лице е заштитено лице, посебни размислувања како што се
нарушување, степенот на ризик што требало да се согледаат од страна на спортистот и нивото на
грижа и истрага што ја спровел спортистот во однос на тоа што требало да биде перципираното ниво
на ризик. При проценка на степенот на грешка на спортистот или на другото лице, разгледаните
околности мора да бидат специфични и релевантни за да се објасни заминувањето на спортистот или
на друго лице од очекуваниот стандард на однесување. Така, на пример, фактот дека спортистот би
изгубил можност да заработи голема сума на пари за време на период на неподобност, или фактот
дека спортистот има само кратко време оставено во кариерата, или времето на спортскиот календар,
не би биле релевантни фактори што треба да се земат предвид за намалување на периодот на
неподобност според Членот 10.6.1 или 10.6.2.81
Финансиски последици: Погледнете ги последиците од нарушувањата на анти-допинг правилата
погоре.
Во конкуренција (за време на натпревар): Периодот започнува во 23:59 часот на денот пред
натпреварувањето на кое спортистот треба да учествува до крајот на таквото натпреварување и
процесот на собирање на примерокот поврзан со таквото натпреварување. Под услов, WADA да
одобри, за одреден спорт, алтернативна дефиниција ако Меѓународната Федерација обезбеди
убедливо оправдување дека е неопходна друга дефиниција за нејзиниот спорт; по такво одобрување
од страна на WADA, алтернативната дефиниција ја следат сите организации на поголемите настани за
тој конкретен спорт.82
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Програма за независен набљудувач: Тим набљудувачи и/или ревизори, под надзор на WADA, кои
набљудуваат и даваат насоки за процесот на допинг контролата пред или за време на одредени
настани и известуваат за нивните набљудувања како дел од програмата за следење на усогласеноста
на WADA.
Индивидуален спорт: Секој спорт што не е тимски спорт
Неподобност: Погледнете ги последиците од кршењето на анти-допинг правилата погоре
Институционална независност: Сослушувањата за жалба треба да бидат целосно независни
институционално од Анти-допинг организацијата одговорна за управување со резултати. Затоа, тие не
смеат на кој било начин да бидат администрирани, поврзани или подложени на Организацијата за
борба против допинг одговорна за управување со резултати.
Меѓународен настан или натпревар: Настан или натпревар на кој Меѓународниот Олимписки
Комитет, Меѓународниот Параолимписки Комитет, Меѓународната Федерација, Организација за
големи настани или друга меѓународна спортска организација е управувачко тело за настанот или ги
назначува техничките службеници за настанот.
Спортист на меѓународно ниво: Спортисти кои се натпреваруваат во спорт на меѓународно ниво,
како што е дефинирано од секоја Меѓународна Федерација, во согласност со Меѓународниот стандард
за тестирање и истраги.83
Меѓународен стандард: Стандард усвоен од страна на WADA за поддршка на Кодексот.
Усогласеноста со Меѓународниот стандард (за разлика од друг алтернативен стандард, практика или
постапка) е доволна за да се заклучи дека постапките упатени до Меѓународниот стандард се
извршени правилно. Меѓународните стандарди ги вклучуваат сите технички документи издадени во
согласност со Меѓународниот стандард.
Организации за големи настани: Континенталните здруженија на Националните Олимписки
Комитети и други Меѓународни мулти-спортски организации кои функционираат како управувачко
тело за кој било континентален, регионален или друг меѓународен настан.
Маркер: Соединение, група соединенија или биолошка променлива(-и) што укажува на употреба на
забранета супстанција или забранет метод.
Метаболит: Супстанција која се добива со биотрансформациски процес.
Известување за минимално ниво: Проценетата концентрација на забранета супстанција или нејзин
метаболит(-а) или обележувач(-и) во примерок под кој лабораториите акредитирани од страна на
WADA не треба да го пријавуваат тој примерок како неповолен аналитички наод.
Малолетник: Физичко лице кое нема наполнето осумнаесет (18) години.
Национална анти-допинг организација: Субјект(-ите) назначен од секоја земја кој е примарен орган и
поседува одговорност да донесе и спроведува анти-допинг правила, насочува колекција на
примероци, управување со резултатите од тестот и спроведување на расправи и сослушувања на
национално ниво. Ако оваа ознака не е донесена од страна на надлежниот јавен орган(-и), субјектот е
Националниот Олимписки Комитет на земјата или неговиот назначувач. Во Република Северна
Македонија, Националната анти-допинг организација е НАДО МКД.
Национален настан или натпревар: Спортски настан или натпревар што вклучува спортисти на
меѓународно или национално ниво што не е меѓународен настан.
Национална федерација: Национален или регионален ентитет во Република Северна Македонија кој е
член или е признаен од страна на Меѓународна Федерација како субјект што управува со спортот на
Меѓународната Федерација во таа нација или регион во Република Северна Македонија.
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Спортист на национално ниво: Спортисти кои се натпреваруваат во спортот на национално ниво,
како што е дефинирано од страна на секоја Национална анти-допинг организација, во согласност со
Меѓународниот стандард за тестирање и истраги. Во Република Северна Македонија, спортистите на
национално ниво се дефинирани како што е утврдено во Воведот на овие правила за борба против
допинг (дел „Опсег на овие анти-допинг правила“).
Национален Олимписки Комитет: Организацијата признаена од страна на Меѓународниот
Олимписки Комитет. Терминот „Национален Олимписки Комитет“ ја вклучува и Националната
спортска конфедерација во оние земји каде што Националната спортска конфедерација превзема
типични одговорности на Националниот Олимписки Комитет во областа на анти-допингот. Во
Република Северна Македонија, Националниот Олимписки Комитет е Македонскиот Национален
Олимписки Комитет.
Без грешка или небрежност: Спортистот или другото лице кои утврдуваат дека не знаеле или не се
сомневале и не можеле разумно да знаат или да се сомневаат дури и со најголема претпазливост дека
тој или таа користеле или биле подложени на забранета супстанција или забранет метод или на друг
начин прекршиле анти-допинг правило. Освен во случај на заштитено лице или рекреативен
спортист, за какво било прекршување на Членот 2.1, спортистот исто така мора да утврди како
забранетата супстанција влегла во системот на спортистот.
Без значителна вина или небрежност: Спортистот или другото лице утврдува дека постои некој
недостаток или небрежност, кога се гледа во тоталитетот на околностите и ако се земат предвид
критериумите за без грешка или небрежност, не беа значајни во однос на кршење на анти-допинг
правилото. Освен во случај на заштитено лице или рекреативен спортист, за какво било прекршување
на Членот 2.1, спортистот исто така мора да утврди како забранетата супстанција влегла во системот
на спортистот.
Оперативна независност: Ова значи дека (1) членови на одбор, членови на персоналот, членови на
комисијата, консултанти и службени лица на Анти-допинг организација со одговорност за
управување со резултати или неговите придружни страни (на пр.: Федерација на членови или
Конфедерација), како и кое било вклучено лице во истрагата и претходната пресуда по ова прашање
не можат да бидат назначени за членови и/или службеници (до степен до кој таквиот службеник е
вклучен во процесот на разгледување и/или изготвување на какво било решение) на Комисијата за
сослушувања на таа Анти-допинг организација со одговорноста за управување со резултати и (2)
комисиите за сослушувања ќе бидат во состојба да спроведат процес на сослушување и донесување
одлуки без мешање на Анти-допинг организацијата или која било трета страна. Целта е да се осигури
дека членовите на Комисијата за сослушување или поединците кои инаку се вклучени во одлуката на
Комисијата за сослушување, не се вклучени во истрагата или одлуките за продолжување на случајот.
Надвор од конкуренција (надвор од натпревари): Било кој период кој не е време на натпревари.
Учесник: Било кој спортист или лице кое го поддржува спортистот.
Лице: Физичко лице или организација или друг ентитет.
Поседување: Вистинско, физичко поседување или конструктивно поседување (што ќе се најде само
доколку лицето има исклучителна контрола или има намера да изврши контрола над забранетата
супстанција или забранетиот метод или просториите во кои постои забранета супстанција или
забранет метод); доколку, сепак, лицето нема исклучителна контрола над забранетата супстанција или
забранетиот метод или просториите во кои постои забранета супстанција или забранет метод,
конструктивно поседување ќе се најде само доколку лицето знаело за присуството на забранетата
супстанција или забранетиот метод и имал за цел да изврши контрола над истиот. Под услов, да не
постои прекршок на анти-допинг правилото засновано само на поседување ако, пред да добие
известување од било каков вид дека лицето сторило прекршока на анти-допинг правило, лицето
презеде конкретно дејство докажувајќи дека лицето никогаш не помислило да поседува и се одрекол
од поседувањето со тоа што експлицитно го објавил тоа до Анти-допинг организацијата. Без оглед на
нешто спротивно на оваа дефиниција, купувањето (вклучително и со какви било електронски или
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други средства) на забранета супстанција или забранетиот метод претставува поседување од страна
на лицето кое го прави купувањето.84
Забранет список: Список на кој се наведени забранетите супстанции и забранетите методи.
Забранет метод: Било кој метод кој е опишан и наведен на забранетиот список.
Забранета супстанција: Било која супстанција или група супстанции кои се опишани и наведени на
забранетиот список.
Заштитено лице: Спортист или друго физичко лице кое во моментот на прекршувањето на антидопинг правилото: (1) не наполнило шеснаесет (16) години; (2) не достигнал возраст од осумнаесет
(18) години и не е вклучен во ниту еден Регистар за тестирање и никогаш не се натпреварувал на ниту
еден меѓународен настан во отворена категорија; или (3) од причини различни од возраста е утврдено
дека немаат правен капацитет според применливото национално законодавство. 85
Привремено сослушување: За целите на Членот 7.4.3, забрзано скратено сослушување се случува пред
сослушувањето според Членот 8 што му дава на спортистот известување и можност да биде сослушан
во писмена или усна форма.86
Привремена суспензија: Погледнете ги последиците при прекршување на анти-допинг правилата
погоре.
Јавно објавување: Погледнете ги последиците при прекршување на анти-допинг правилата погоре.
Рекреативен спортист: Во Република Северна Македонија, спортист за рекреација е дефиниран како
што е утврдено во Воведот на овие анти-допинг правила (Дел „Опсегот на овие анти-допинг
правила“).
Регионална анти-допинг организација: Регионален субјект назначен од земјите-членки да ги
координира и управува со делегираните области на нивните национални анти-допинг програми, што
може да вклучува усвојување и спроведување на анти-допинг правила, планирање и собирање на
примероци, управување со резултати, преглед на TUEs, спроведување на сослушувања и
спроведување на образовни програми на регионално ниво.
Регистар за тестирање: Список на спортисти со најголем приоритет основан одделно на
меѓународно ниво од страна на Меѓународни Федерации и на национално ниво од страна на
Национални анти-допинг организации, кои се предмет на фокусирано тестирање за време на
натпревар или надвор од натпреварот како дел од планот за дистрибуција на тестот на Меѓународната
Федерација или на Националната анти-допинг организација и затоа се бара да обезбедат информации
за локацијата, како што е предвидено во Членот 5.5 од Кодексот и Меѓународниот стандард за
тестирање и истраги. Во Република Северна Македонија, Регистарот за тестирање на НАДО МКД е
дефиниран како што е утврдено со Членот 5.5 од овие анти-допинг правила.
Управување со резултатите: Процесот опфаќа временска рамка помеѓу известувањето според
Членот 5 од Меѓународниот стандард за управување со резултати, или во одредени случаи (на
пример, нетипичен наод, биолошки пасош на спортистот, кога не е успешно), такви експресни пред
известување чекори предвидени со Членот 5 од Меѓународниот стандард за управување со резултати,
преку обвинението до конечното решавање на прашањето, вклучувајќи го и крајот на процесот на
сослушување во прв степен или по жалба (ако е поднесена жалба).
Примерок или урина за тест: Било која биолошка материја која е соберена за целите на допинг
контролата.87
Потписници: Оние ентитети кои го прифаќаат Кодексот и се согласуваат да го применат Кодексот,
како што е наведено во Членот 23 од Кодексот.
Конкретен метод: Погледнете го Членот 4.2.2.
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Конкретна супстанција: Погледнете го Членот 4.2.2.
Строга одговорност: Правило кое се предвидува дека согласно Членот 2.1 и Членот 2.2, не е
неопходно намерата, вината, небрежноста или да се знае употребата од страна на спортистот, да биде
демонстрирана од страна на Анти-допинг организацијата со цел да се воспостави прекршок на антидопинг правилото.
Супстанција која се злоупотребува: Погледнете го Членот 4.2.3.
Суштинска помош: За целите на Членот 10.7.1, лицето кое обезбедува суштинска помош мора: (1)
целосно да ги открие во потпишана писмена изјава или снимено интервју сите информации што ги
поседува во врска со кршење на анти-допинг правилата или друга постапка опишана во Членот
10.7.1.1 и (2) целосно да соработува со истрагата и пресудата на било кој случај или материја
поврзана со тие информации, вклучително, на пример, давање сведоштво на сослушување доколку
тоа го побара Анти-допинг организацијата или Комисијата за сослушувања. Понатаму, доставената
информација мора да биде веродостојна и мора да содржи важен дел од било кој случај или постапка
што е покрената или, доколку не е покренат случај или постапка, мора да обезбеди доволна основа
врз основа на која може да се поведе случај или постапка.
Мешање: Намерно однесување што го нарушува процесот на контрола на допинг, но кое инаку не би
било вклучено во дефиницијата за забранети методи. Мешањето вклучува, без ограничување, нудење
или примање мито за извршување или неизвршување на дело, спречување на собирање на примерок,
влијание или оневозможување на анализа на примерок, фалсификување документи доставени до
Анти-допинг организација или Комитет на TUE или Комисија за сослушување, набавка на лажно
сведочење од сведоци, извршување на какво било друго лажно дело против Анти-допинг
организацијата или телото за сослушување за да влијае врз управувањето со резултатите или
наметнувањето на последици и какво било друго слично намерно мешање или обид за мешање во кој
било аспект на контролата за допинг.88
Цел на тестирање: Избор на конкретни спортисти за тестирање врз основа на критериумите
утврдени со Меѓународниот стандард за тестирање и истраги.
Тимски спорт: Спорт во кој е дозволена замена на спортисти за време на натпреварот.
Технички документ: Документ усвоен и објавен од страна на WADA од време на време, кој содржи
задолжителни технички барања за специфични анти-допинг теми, утврдени со Меѓународен стандард.
Тестирање: Деловите од постапката за контрола на допинг вклучуваат планирање на дистрибуција на
тестови, собирање примероци, ракување со примероци и транспорт на примероци до лабораторијата.
Список за тестирање: Нивото под Регистарот за тестирање кое вклучува спортисти од кои се
потребни некои информации за нивната локација, за да се лоцира и тестира атлетичарот надвор од
конкуренција.
Исклучок за терапевтска употреба (TUE): Исклучок за терапевтска употреба дозволува спортист со
медицинска состојба да користи забранета супстанција или забранет метод, но само ако се исполнети
условите утврдени во Членот 4.4 и Меѓународниот стандард за исклучоци за терапевтска употреба.
Трговија забранети супстанции или забранети методи: Продажба, давање, транспорт, испраќање,
испорака или дистрибуција (или поседување за било која таква цел) забранета супстанција или
забранет метод (физички или со какво било електронско или друго средство) од страна на спортист,
лице за поддршка на спортистот или кое било друго лице што е предмет на надлежност на Антидопинг организацијата на која било трета страна; под услов, сепак, оваа дефиниција да не вклучува
дејства на искрен медицински персонал со вклучена забранета супстанца што се користи за вистински
и правни терапевтски цели или друго прифатливо оправдување, и нема да вклучува активности со
забранети супстанции кои не се забранети при тестирање на спортисти кои се надвор од натпревари,
освен ако околностите како целина покажат такви забранети супстанции не се наменети за
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оригинални и правни терапевтски цели или се наменети за подобрување на перформансите на
спортистот во спортот.
Конвенција на УНЕСКО: Меѓународната конвенција против допинг во спортот усвоена на 33-та
сесија на Генералната конференција на УНЕСКО на 19 октомври 2005 година, вклучувајќи ги сите и
сите измени и дополнувања донесени од земјите-членки на Конвенцијата и Конференцијата на
страните на Меѓународната конвенција против допингот во спортот.
Употреба: Употреба, примена, голтање, инјектирање или потрошувачка со било какви средства од
било која забранета супстанција или забранет метод.
WADA: Светската Анти-допинг Агенција
Договор без предрасуди: За целите на Членовите 10.7.1.1 и 10.8.2, писмен договор помеѓу Антидопинг организацијата и спортистот или другото лице што му овозможува на спортистот или другото
лице да обезбеди информации до Анти-допинг организацијата во дефинирана временска ограничена
поставка со разбирање дека, ако не се финализира договорот за суштинска помош или договор за
разрешување на случај, информациите дадени од страна на спортистот или другото лице во оваа
одредена околност не можат да бидат користени од страна на Анти-допинг организацијата против
спортистот или другото лице во кое било постапување со управување со резултати според Кодексот и
дека информациите дадени од страна на Анти-допинг организацијата во овој конкретен амбиент не
можат да ги користат спортистот или друго лице против Антидопинг-организацијата во какви било
постапки за управување со резултати според Кодексот. Таквиот договор не ја спречува Анти-допинг
организацијата, спортистот или другото лице да користат какви било информации или докази собрани
од кој било друг извор освен за време на одредено ограничено време опишано во договорот.
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КОМЕНТАРИ
1

[Коментар на точка (4): Овие органи за организирање ќе бидат вклучени во Националната антидопинг програма.]
2
[Коментар за рекреативни спортисти: Терминот „отворена категорија“ има за цел да ја исклучи
конкуренцијата што е ограничена на категории јуниори или категории на возрасни групи.]
3
[Коментар: Кога Кодексот налага лице друго освен спортист или лице за поддршка на спортистот да
биде обврзано со Кодексот, таквото лице секако не би било предмет на собирање примероци или
тестирања и нема да биде обвинето за кршење на анти-допинг правило според Кодексот за употреба
или поседување на забранета супстанција или забранет метод. Наместо тоа, таквото лице би
подлежело на дисциплинска мерка само за прекршување на Членовите на законот 2.5 (мешање), 2.7
(трговија со забранети супстанции или забранет метод), 2.8 (употреба), 2.9 (соучесништво), 2.10
(забрането здружение) и 2.11 (одмазда). Понатаму, таквото лице ќе биде предмет на дополнителни
улоги и одговорности според законот Член 21.3. Исто така, обврската да се бара вработен да биде
обврзан со Кодексот е предмет на важечкиот закон.
НАДО МКД гарантира дека, според Член 19 од овие анти-допинг правила, какви било договори со
членовите на одборот, директорите, службениците и специфицираните вработени, како и со
делегираните трети страни и нивните вработени - или вработување, договор или други - да имаат
инкорпорирани експлицитни одредби според кои таквите лица се обврзани, да се согласат да ги
почитуваат овие анти-допинг правила и да се договорат за овластувањата на НАДО МКД за решавање
на анти-допинг случаите.]
4
[Коментар на Член 2.1.1: Прекршувањето на анти-допинг правилото е сторено според овој Член без
да се земе предвид вина на спортистот. Ова правило се споменува во различни одлуки на CAS како
„Строга одговорност“. Грешката на спортистот се зема во предвид при утврдување на последиците од
ова кршење на анти-допинг правилото според Член 10. Овој принцип постојано го поддржува CAS.]
5
[Коментар на Член 2.1.2: Анти-допинг организацијата со одговорност за управување со резултатите,
според своето дискреционо право, може да избере да го анализира примерокот Б дури и ако
спортистот не побара анализа на примерокот Б.]
6
[Коментар на Член 2.2: Отсекогаш се случувало употреба или обид за употреба на забранета
супстанција или забранет метод да се утврдат со какви било сигурни средства. Како што е наведено
во коментарот на Членот 3.2, за разлика од доказот кој е потребен за утврдување на повреда на антидопинг правило според Членот 2.1, употреба или обид за употреба може да се утврди и со други
сигурни средства како што се приеми од страна на спортист, изјави на сведоци, документарни докази,
заклучоци извлечени од надолжно профилирање, вклучително и податоци собрани како дел од
биолошки пасош на спортисти или други аналитички информации што инаку не ги задоволуваат сите
барања за утврдување на „присуство“ на забранета супстанција според Членот 2.1.
На пример, употребата може да се утврди врз основа на веродостојни аналитички податоци од
анализа на примерок А (без потврда од анализа на примерок од Б) или само од анализа на примерок Б,
каде што Анти-допинг организацијата дава задоволително објаснување за недостаток на потврда во
другиот примерок.]
7
[Коментар на Член 2.2.2: Демонстрација на „Обид за употреба“ на забранета супстанција или
забранет метод бара доказ за намера од страна на спортистот. Фактот дека може да се бара намера да
се докаже ова конкретно кршење на анти-допинг правилото не го нарушува принципот на строга
одговорност утврден за прекршувања на Член 2.1 и прекршувања на Член 2.2 во однос на употребата
на забранета супстанција или забранет метод.
Употребата на забранета супстанција од страна на спортист претставува кршење на анти-допинг
правилото освен доколку таквата супстанција не е забранета надвор од натпревар и употребата на
спортистот се одвива надвор од натпревар. (Сепак, присуството на забранета супстанција или нејзини
метаболити или маркери во примерокот собран за време на натпревар е прекршување на Членот 2.1,
без оглед на тоа кога таа супстанца може да била користена.)]
8
[Коментар на Член 2.3: На пример, би било повреда на анти-допинг правило за „избегнување на
собирање примероци“ ако се утврди дека некој спортист намерно избегнува службено лице за
контрола на допинг за да избегне известување или тестирање. Прекршувањето на „неуспехот да се
достави до собирање примероци“ може да се заснова на намерно или несовесно однесување на
спортистот, додека „избегнување“ или „одбивање“ на збирката примероци предвидува намерно
однесување од страна на спортистот.]
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[Коментар на Членовите 2.6.1 и 2.6.2: Прифатливо оправдување не вклучува, на пример, купување
или поседување на забранета супстанца заради давање на пријател или роднина, освен во оправдани
медицински околности кога тоа лице имало лекарски рецепт, на пример: купување инсулин за дете со
дијабетес.]
[Коментар на Членовите 2.6.1 и 2.6.2: Прифатливо оправдување може да вклучува, на пример: (а)
спортист или тимски лекар кој носи забранети супстанции или забранети методи за справување со
акутни и итни ситуации (на пр.: автоинјектор на епинефрин), или (б) спортист кој поседува забранета
супстанција или забранет метод од терапевтски причини непосредно пред да аплицира и да добие
определување на TUE.]
10
[Коментар на Член 2.9: Соучесништво или обид за соучество може да вклучува или физичка или
психолошка помош.]
11
[Коментар на Член 2.10: Спортистите и другите лица не смеат да работат со инструктори, тренери,
лекари или друг персонал за поддршка на спортисти кои не се квалификувани заради прекршување на
анти-допинг правила или кои биле кривично осудени или професионално недисциплинирани во врска
со допингот. Ова исто така забранува здружување со кој било друг спортист кој дејствува како тренер
или лице за поддршка на спортист додека служи период на неподобност. Некои примери на видови на
здружување кои се забранети вклучуваат: добивање обука, стратегија, техника, исхрана или
медицински совет; добивање на терапија, третман или рецепти; обезбедување на какви било телесни
производи за анализа; или дозволување на лице за поддршка на спортисти да служи како агент или
претставник. Забранетото здружување не треба да вклучува каква било форма на компензација.
Додека Членот 2.10 не бара Анти-допинг организацијата да го извести спортистот или другото лице
за статусот на дисквалификација на лицето за поддршка на спортистот, таквото известување, доколку
е дадено, ќе биде важен доказ за да се утврди дека спортистот или другото лице знаело за статусот на
дисквалификација на лицето за поддршка на спортисти.]
12
[Коментар на Член 2.11.2: Овој член има за цел да заштити лица кои прават извештаи со добра
намера и не ги штити лицата кои свесно прават лажни извештаи.]
[Коментар на Член 2.11.2: Одмазда би вклучила, на пример, активности што ја загрозуваат физичката
или менталната благосостојба или економските интереси на пријавените лица, нивните семејства или
соработници. Одмаздата не вклучува ја Анти-допинг организацијата која со добра волја утврдила
прекршување на анти-допинг правилото против лицето кое известува. За целите на Членот 2.11,
извештајот не се прави со добра волја кога лицето што го доставува извештајот знае дека извештајот е
лажен.]
13
[Коментар на Член 3.1: Овој стандард на докажување што го бара НАДО МКД е споредлив со
стандардот што се применува во повеќето земји за случаи со професионално лошо однесување.]
14
[Коментар на Член 3.2: На пример, НАДО МКД може да утврди повреда на анти-допинг правилото
според Членот 2.2, засновано врз приеми на спортист, веродостојно сведочење на трети лица,
веродостојни документирани докази, веродостојни аналитички податоци или од А или Б примерок
дадени во коментарите на Членот 2.2 или заклучоците извадени од профилот на серија примероци од
крв или урина на спортистот, како што се податоците од биолошкиот пасош на спортист.]
15
[Коментар на Член 3.2.1: За одредени забранети супстанции, WADA може да им наложи на WADAакредитирани лаборатории да не ги пријавуваат примероците како неповолни аналитички наоди ако
проценетата концентрација на забранетата супстанција или нејзините метаболити или маркери е под
минималното ниво на известување. Одлуката на WADA за утврдување на тоа минимално ниво на
известување или за утврдување кои забранети супстанции треба да бидат предмет на минимално ниво
на известување нема да биде предмет на оспорување. Понатаму, проценетата концентрација на
лабораторијата на таквата забранета супстанција во примерок може да биде само проценка. Во никој
случај можноста точната концентрација на забранетата супстанција во примерокот да биде под
минималното ниво на известување не претставува одбрана од прекршување на анти-допинг
правилото засновано на присуството на таа забранета супстанца во примерокот.]
16
[Коментар на Член 3.2.2: Товарот е на спортистот или другото лице да утврди, со рамнотежа на
веројатност, заминување од Меѓународниот стандард за лаборатории што може разумно да
предизвика негативен аналитички наод. Така, штом спортистот или другото лице воспостави
заминување со рамнотежа на веројатност, товарот на спортистот или друго лице врз каузалноста е
нешто понизок стандард на докажување - „разумно можеше да предизвика“. Доколку атлетичарот или
другото лице ги исполнуваат овие стандарди, товарот се префрла на НАДО МКД за да се докаже на
удобното задоволство на Комисијата за сослушување дека заминувањето не предизвикало неповолен
аналитички наод.]
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[Коментар на Член 3.2.3: Поаѓања од Меѓународен стандард или друго правило што не е поврзано
со собирање или ракување со примероци, наоѓање на неповолен пасош или известување за спортист
во врска со неуспехот на локацијата или отворање на примерокот Б - на пр.: Меѓународен стандард за
образование, Меѓународен стандард за заштитата на приватноста и личните информации или
Меѓународниот стандард за исклучоци од терапевтска употреба - може да резултира со постапки за
усогласеност од страна на WADA, но не се одбрана во постапка за кршење на анти-допинг правилото
и не се релевантни за прашањето дали спортистот извршил кршење на анти-допинг правилото.
Слично на тоа, повредата на НАДО МКД на документот наведен во Член 20.7.7 од Кодексот не
претставува одбрана на повреда на анти-допинг правило.]
18
[Коментар на Член 3.2.3 (iii): НАДО МКД ќе го исполни својот товар да утврди дека таквото
заминување не предизвикало неповолен аналитички наод покажувајќи дека, на пример, отворањето и
анализата на примерокот Б биле забележани од независен сведок и не се забележани неправилности.]
19
[Коментар на Член 4.1: Тековниот забранет список е достапен на веб-страницата на WADA на
https://www.wada-ama.org. Забранетиот список ќе се ревидира и објавува на забрзана основа секогаш
кога ќе се појави потреба. Сепак, заради предвидливост, секоја година ќе се објавува нов забранет
список, без оглед дали се направени промени.]
20
[Коментар на Член 4.2.1: Употреба на супстанција надвор од натпревар што е само забранета за
време на натпревар не е кршење на анти-допинг правилото, освен ако не е пријавено несакан
аналитички наод за супстанцијата или нејзините метаболити или маркери за примерок собрани за
време на натпревар.]
21
[Коментар на Член 4.2.2: Наведените супстанции и методи идентификувани во Членот 4.2.2 не
треба на кој било начин да се сметаат за помалку важни или помалку опасни од другите допинг
супстанции или методи. Наместо тоа, тие се едноставно супстанции и методи кои се со поголема
веројатност да ги потрошил или користел спортистот за друга цел освен за подобрување на
спортските перформанси.]
22
[Коментар на Член 4.4.2: Во согласност со Член 5.1 од Меѓународниот стандард за исклучоци при
терапевтска употреба, НАДО МКД може да одбие да ги разгледа однапред апликациите за TUE од
страна на спортисти на национално ниво во спортови кои не се приоритетни на НАДО МКД во
дистрибуцијата на планирање за тестирање. Во тој случај, тој мора да дозволи кој било таков
спортист на кој му е извршено последователно тестирање да аплицира за ретроактивна TUE.
Дополнително, НАДО МКД ќе објави ваква политика на својата веб-страница во корист на
погодените спортисти.
Поднесување на фалсификувани документи до TUEC или НАДО МКД, нудење или примање поткуп
на лице за извршување или непостапување на дело, набавка на лажно сведочење од кој било сведок
или извршување на друго лажно дело или какво било друго слично намерно мешање или обид
мешањето во кој било аспект од процесот на TUE ќе резултира со обвинение за мешање или обид за
мешање според Член 2.5.
Еден спортист не треба да претпоставува дека неговата/нејзината апликација за доделување на TUE
(или за обновување на TUE) ќе биде одобрена. Секоја употреба или поседување или администрација
на забранета супстанција или забранет метод пред да се одобри апликацијата, целосно е на сопствен
ризик на спортистот.]
23
[Коментар на Член 4.4.4.1: Покрај статиите 5.7 и 7.1 од Меѓународниот стандард за исклучоци при
терапевтска употреба, Меѓународната Федерација мора да објави и ажурира известување на својата
веб-страница во кое јасно е утврдено (1) кои спортисти под нејзино овластување се потребни (2) кои
одлуки на TUE на други Анти-допинг организации ќе ги признаат автоматски наместо таквата
апликација и (3) кои TUE одлуки на други Анти-допинг организации ќе треба да ѝ бидат доставени за
признавање. Ако TUE на спортист спаѓа во категорија автоматски признати TUEs, тогаш спортистот
нема потреба да аплицира во неговата/нејзината Меѓународна Федерација за признавање на тој TUE.
Во согласност со барањата на Меѓународниот стандард за исклучоци при терапевтска употреба,
НАДО МКД ќе им помогне на спортистите да утврдат кога треба да достават TUE доделени од НАДО
МКД до Меѓународна Федерација или организација за големи настани за признавање и ќе ги води и
поддржува тие спортисти преку процесот за признавање.
Доколку Меѓународна Федерација одбие да признае го TUE доделен од страна на НАДО МКД само
затоа што недостасуваат медицински досиеја или други информации што се потребни за да се докаже
задоволување на критериумите според Меѓународниот стандард за исклучоци при терапевтска
употреба, предметот не треба да се поднесува до WADA. Наместо тоа, досието треба да се пополни и
повторно да се достави до Меѓународната Федерација.]
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[Коментар на Член 4.4.4.2: Меѓународната Федерација и НАДО МКД можат да се согласат дека
НАДО МКД ќе ги разгледа апликациите на TUE во име на Меѓународната Федерација.]
25
[Коментар на Член 4.4.6.2: WADA има право да наплати надомест за покривање на трошоците за:
(а) секој преглед што се бара да се спроведе во согласност со Членот 4.4.8; и (б) секој преглед што ќе
избере да се спроведе, каде што одлуката што се разгледува е поништена.]
26
[Коментар на Член 4.4.6.3: Во такви случаи, одлуката на која се поднесува жалба е одлука на
Меѓународната Федерација за TUE, а не одлука на WADA да не ја разгледа одлуката за TUE или
(откако ја разгледала) да не ја поништи одлуката за TUE. Сепак, времето за жалба на одлуката за TUE
не почнува да тече сè до датумот кога WADA ќе ја соопшти својата одлука. Во секој случај, без оглед
дали одлуката е разгледана од страна на WADA или не, на WADA ќе му се даде известување за
жалбата за да може да учествува доколку смета дека е соодветно.]
27
[Коментар на Член 5.1: Каде што се спроведува тестирање за анти-допинг цели, аналитичките
резултати и податоците може да се користат за други легитимни цели според правилата на Антидопинг организацијата. Погледнете, на пример: Коментар на Член 23.2.2 од Кодексот.]
28
[Коментар на Член 5.2.2: НАДО МКД може да добие дополнително овластување за спроведување
на тестирање со помош на билатерални или мултилатерални договори со други потписници. Освен
ако спортистот не утврди шеесет (60) минути прозорец за тестирање помеѓу 23:00 часот. и 6:00 часот
наутро, или на друг начин се согласил на тестирање во текот на тој период, НАДО МКД нема да
тестира спортист во тој период освен ако има сериозно и специфично сомневање дека спортистот
може да се занимава со допинг. Предизвик за тоа дали НАДО МКД има доволно сомневање за
тестирање во овој временски период нема да биде одбрана на повреда на анти-допинг правило
засновано врз ваков тест или тест во обид.]
29
[Коментар на Член 5.3.2: Пред да се даде одобрение на НАДО МКД да иницира и спроведе
тестирање на меѓународен настан, WADA ќе се консултира со Меѓународната Организација која е
владеачко тело за настанот. Пред да се даде одобрение на Меѓународна Федерација за иницирање и
спроведување на тестирање на национален настан, WADA ќе се консултира со НАДО МКД. Антидопинг организацијата „иницирање и насочување на тестирање“ може, доколку избере, да склучи
договори со делегирана трета страна на која ѝ се делегира одговорност за собирање примероци или
други аспекти на процесот на допинг контрола.]
30
[Коментар на Член 6.1: Прекршувањата на Членот 2.1 може да се утврдат само со анализа на
примерок извршена од страна на акредитирана лабораторија на WADA или друга лабораторија
одобрена од WADA. Прекршувања на други статии можат да се утврдат со употреба на аналитички
резултати од други лаборатории, сè додека резултатите се веродостојни.]
31
[Коментар на Член 6.2.1: На пример, релевантни информации поврзани со анти-допинг контролата
може да се користат за насочување на тестирање на целта или за поддршка на постапка за кршење на
анти-допинг правилата според Членот 2.2, или обете.]
32
[Коментар на Член 6.3: Како што е случај во повеќето медицински или научни контексти,
употребата на примероци и соодветни информации за осигурување на квалитетот, подобрување на
квалитетот, подобрување на методот и развој или воспоставување референтни популации не се смета
за истражување. Примероците и поврзаните информации што се користат за такви дозволени
неистражувачки цели, исто така, прво мора да бидат обработени на таков начин што ќе се спречи
нивно трагање до одреден спортист, имајќи ги предвид принципите утврдени во Член 19 од Кодексот,
како што се и барањата на Меѓународниот стандард за лаборатории и Меѓународниот стандард за
заштита на приватноста и личните информации.]
33
[Коментар на Член 6.4: Целта на овој член е да го прошири принципот на „Интелигентно
тестирање“ на менито за анализа на примерокот, со цел најефикасно и најефикасно откривање на
допингот. Признаено е дека расположивите ресурси за борба против допингот се ограничени и дека
зголемувањето на менито за анализа на примерокот може, во некои спортови и земји, да го намали
бројот на примероци што можат да се анализираат.]
34
[Коментар на Членот 6.8: Отпорот или одбивањето на WADA за физичко поседување примероци
или податоци може да претставува нарушување, комплицирање или дело на непочитување како што е
предвидено со Меѓународниот стандард за усогласеност со кодот од страна на потписниците, а исто
така може да претставува повреда на Меѓународен стандард за лаборатории. Кога е потребно,
лабораторијата и/или Анти-допинг организацијата ѝ помагаат на WADA во обезбедувањето на
запленетиот примерок или податоците да не доцнат со излегување од применливата земја.
WADA, се разбира, еднострано нема да поседува примероци или аналитички податоци без добра
причина во врска со потенцијално кршење на анти-допинг правилото, непочитување од страна на
потписник или допинг активности од друго лице. Сепак, одлуката дали постои добра причина е
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WADA да го донесе според своето дискреционо право и нема да биде предмет на оспорување.
Особено, дали има добра причина или не, нема да биде одбрана од кршење на анти-допинг правило
или од неговите последици.]
35
[Коментар на Член 7.4: Пред да биде навремено изречена привремена суспензија од страна на
НАДО МКД, прво мора да се заврши внатрешниот преглед наведен во овие анти-допинг правила и
Меѓународниот стандард за управување со резултати.]
36
[Коментар на Член 7.5: Одлуките за управување со резултати вклучуваат и привремени суспензии.
Секоја одлука на НАДО МКД треба да се осврне на тоа дали е сторено прекршување на анти-допинг
правилото и сите последици што произлегуваат од прекршувањето, вклучително и каква била друга
дисквалификација освен дисквалификација според Членот 10.1 (кое е оставено на владеачкото тело за
некој настан). Согласно со Членот 15, ваквата одлука и нејзиното наметнување на последици ќе имаат
автоматско дејство во секој спорт во секоја земја. На пример: за да се утврди дека еден спортист
извршил прекршување на анти-допинг правилото засновано на неповолен аналитички наод за
примерок од натпревар, резултатите на спортистот ќе бидат дисквалификувани според Членот 9 и
сите други резултати од конкуренцијата добиени исто така, дисквалификувани се спортистите од
датумот кога примерокот е собран во текот на периодот на неподобност, согласно Членот 10.10; ако
неповолниот аналитички наод произлезе од тестирање на настан, одговорноста на организацијата за
главни настани ќе биде дали другите индивидуални резултати на спортистот на настанот пред
собирањето примероци се дисквалификувани според Членот 10.1.]
37
[Коментар на Член 7.7: Однесувањето од страна на спортист или друго лице пред спортистот или
друго лице да подлежи на надлежност на која било Анти-допинг организација не би претставувало
кршење на анти-допинг правилото, но може да биде легитимна основа за негирање на спортистот или
членство на друго лице во спортска организација.]
38
[Коментар на Член 8.1.2.4: На пример: сослушувањето може да биде забрзано во пресрет на голем
настан каде што е потребно решавање на повредата на анти-допинг правилото за да се утврди
подобноста на спортистот да учествува на настанот или за време на настан каде што разрешувањето
на случајот ќе влијае на валидноста на резултатите на спортистот или континуираното учество на
настанот.]
39
[Коментар на Членот 8.4: Во некои случаи, комбинираните трошоци за одржување на рочиште во
прв степен на меѓународно или национално ниво, а потоа повторување на случајот de novo пред CAS
може да бидат значителни. Кога сите страни наведени во овој член се задоволни дека нивните
интереси ќе бидат соодветно заштитени на едно сослушување, нема потреба спортистите или Антидопинг организациите да направат дополнителен трошок за две (2) рочишта. Анти-допинг
организацијата може да учествува во сослушувањето на CAS како набљудувач. Ништо утврдено во
Член 8.4 не го спречува спортистот или друго лице и [НАДО] (каде има одговорност за управување со
резултати) да се одречат од своето право на жалба со договор. Меѓутоа, ваквото одрекување ги
обврзува страните во таквиот договор, а не кој било друг субјект со право на жалба според Кодексот.]
40
[Коментар на Член 9: За тимски спортови, сите награди добиени од индивидуални играчи ќе бидат
дисквалификувани. Сепак, дисквалификација на тимот ќе биде како што е предвидено во Член 11. Во
спортови кои не се тимски спортови, но каде што се доделуваат награди на тимови, дисквалификација
или друга дисциплинска постапка против тимот кога еден или повеќе членови на тимот извршиле
повреда на анти-допинг правило ќе биде како што е предвидено во важечките правила на
Меѓународната Федерација.]
41
[Коментар на Член 10.1.1: Со оглед на тоа што Членот 9 го дисквалификува резултатот на еден
натпревар на кој спортистот беше позитивен (на пр.: 100 метри грбно), овој член може да доведе до
дисквалификација на сите резултати на сите трки за време на настанот (на пр.: Светско првенство во
пливање).]
42
[Коментар на Член 10.2.1.1: Иако е теоретски можно за спортист или друго лице да утврди дека
кршењето на анти-допинг правилото не било намерно без да се покаже како забранетата супстанца
влегла во нечиј систем, многу е малку веројатно дека во случај на допинг според Член 2.1, еден
спортист ќе биде успешен да докаже дека спортистот постапил ненамерно без да го утврди изворот на
забранетата супстанција.]
43
[Коментар на Член 10.2.3: Во Членот 10.2.3 е дадена конкретна дефиниција за поимот „намерно“
која се применува исклучиво за елите на Членот 10.2.]
44
[Коментар на Член 10.2.4.1: Одредувањата за тоа дали програмата за третман е одобрена и дали
спортистот или другото лице задоволително ја завршиле програмата, се прават во дискреција на
НАДО МКД. Овој напис има за цел да му даде на NADO MKD слободно право да ја примени
сопствената пресуда за идентификување и одобрување на легитимни и реномирани програми за
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третман, за разлика од „лажните“. Сепак, се предвидува дека карактеристиките на легитимните
програми за третман можат да варираат многу и да се менуваат со текот на времето, така што не би
било практично WADA да развива задолжителни критериуми за прифатливи програми за третман.]
45
[Коментар на Член 10.3.3: Оние спортисти кои се вклучени во допинг или прикривање на допинг
треба да бидат подложени на построги санкции од спортистите кои имаат позитивен тест. Бидејќи
авторитетот на спортските организации е генерално ограничен на неподобност за акредитација,
членство и други спортски придобивки, пријавувањето на персоналот за поддршка на спортисти до
надлежните органи е важен чекор во спречувањето на допингот.]
46
[Коментар на Член 10.3.5: Кога „друго лице“ наведено во Член 2.10 е субјект, а не физичко лице, тој
субјект може да биде подложен на дисциплински мерки како што е предвидено во Член 12.]
47
[Коментар на Член 10.3.6: Однесување за кое се утврдува дека е во спротивност со Членот 2.5
(мешање) и Членот 2.11 (дела на спортист или друго лице за обесхрабрување или одмазда против
известување до властите) ќе бидат санкционирани врз основа на прекршокот што носи построга
санкција.]
48
[Коментар на Член 10.4: Прекршувања според Членовите 2.7 (трговија со забранети супстанции или
забранети методи или обид за трговија со забранети супстанции или забранети методи), 2.8 (примена
или обид за примена), 2.9 (соучесништво или обид за соучество) и 2.11 (дела на спортист или друго
лице за да се обесхрабри или возврати на пријавување на властите ) не се вклучени во примената на
Членот 10.4 затоа што санкциите за овие прекршувања веќе се изградени во доволно дискреционо
право до доживотна забрана за да се овозможи разгледување на секоја отежнувачка околност.]
49
[Коментар на Член 10.5: Овој Член и Членот 10.6.2 се однесуваат само на воведувањето санкции;
тие не се применливи за утврдување дали се случило повреда на анти-допинг правило. Тие ќе се
применуваат само во исклучителни околности, на пример: кога спортист може да докаже дека, и
покрај сета грижа, тој или таа бил саботиран од натпреварувач. И, обратно, кога нема вина или
небрежност нема да важи во следниве околности: (а) позитивен тест што произлегува од погрешно
обележан или контаминиран витамин или додаток во исхраната (спортистите се одговорни за она што
го внесуваат (Член 2.1) и се предупредени на можноста за додаток на контаминација); (б) примена на
забранета супстанција од личен лекар или тренер на спортистот без откривање на спортистот
(спортистите се одговорни за нивниот избор на медицински персонал и за советување од страна на
медицинскиот персонал дека не може да им се даде никаква забранета супстанција); и (в) саботажа на
храната или пијалокот на спортистот од страна на сопружник, тренер или друго лице во кругот на
соработници на спортистот (спортистите се одговорни за она што го внесуваат и за однесувањето на
оние лица на кои им доверуваат пристап до нивната храна и пијалок). Сепак, во зависност од
уникатните факти за одреден случај, која било од наведените илустрации може да резултира со
намалена санкција според Членот 10.6 заснована на незначителна вина или небрежност.]
50
[Коментар на Член 10.6.1.2: Со цел да се добие придобивката од овој Член, спортистот или другото
лице мора да утврдат дека не само откриената забранета супстанција потекнува од контаминиран
производ, туку исто така мора одделно да утврди дека не постои никаква значајна вина или
небрежност. Понатаму треба да се напомене дека спортистите не забележуваат дека земаат додатоци
во исхраната на сопствен ризик. Намалувањето на санкциите засновано на незначителна вина или
небрежност ретко се применуваше во случаи на контаминиран производ освен ако спортистот не
применил високо ниво на претпазливост пред да го земе контаминираниот производ. При проценка
дали спортистот може да го утврди изворот на забранетата супстанција, на пример, тоа би било
значајно за да се утврди дали спортистот навистина користел контаминиран производ, дали
спортистот го прогласил производот за кој подоцна било утврдено дека е контаминирано на
образецот за контрола на допинг.
Овој напис не треба да се прошири надвор од производите што поминале низ одреден процес на
производство. Кога несакан аналитички наод произлегува од контаминација на околината на
„непроизвод“ како што е вода од чешма или езерска вода во околности кога ниедно разумно лице не
очекува ризик од повреда на анти-допинг правило, обично нема да има вина или небрежност под
Член 10.5.]
51
[Коментар на Член 10.6.2: Членот 10.6.2 може да се примени на какво било кршење на анти-допинг
правилото, освен на оние членови каде намерата е елемент на кршењето на правилото за анти-допинг
(на пример: Член 2.5, 2.7, 2.8,2.9 или 2.11) или елемент на одредена санкција (на пример: Член 10.2.1)
или опсегот на неподобност веќе е предвиден во член заснован на вината на спортистот или на
другото лице.]
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52

[Коментар на Член 10.7.1: Соработката на спортисти, персонал за поддршка на спортисти и други
лица кои ги признаваат своите грешки и се подготвени да изнесат на виделина други прекршувања на
анти-допинг правилата е важна за чистење на спортот.]
53
[Коментар на Член 10.7.2: Овој член има за цел да се примени кога спортист или друго лице ќе се
појави и признае повреда на анти-допинг правило во околности кога ниту една Анти-допинг
организација не е запознаена со повреда на анти-допинг правило биле извршени. Не е наменет да се
применува на околности кога приемот се случува откако спортистот или друго лице верува дека тој
или таа е пред фаќање. Износот со кој се намалува периодот на неподобност треба да се заснова на
веројатноста дека спортистот или другото лице ќе бидат фатени доколку тој или таа не се појави
доброволно.]
54
[Коментар на Член 10.8.1: На пример: ако НАДО МКД тврди дека спортист го прекршил Членот 2.1
за употреба на анаболен стероид и тврди дека применливиот период на неподобност е четири (4)
години, тогаш спортистот може еднострано да го намали периодот на неподобност на три (3) години
со признавање на прекршокот и прифаќање на периодот од три (3) години на неподобност во времето
определено во овој член, без дозволено натамошно намалување. Ова го решава случајот без никаква
потреба од сослушување.]
55
[Коментар на Член 10.8: Сите олеснителни или отежнувачки фактори наведени во овој Член 10 ќе
се земат во предвид при постигнувањето на последиците наведени во договорот за решавање на
случајот и нема да бидат применливи над условите на тој договор.]
56
[Коментар на Член 10.9.3.1: Истото правило се применува кога, по изрекувањето на санкцијата,
НАДО МКД открива факти кои вклучуваат прекршување на анти-допинг правилото што се случило
пред известувањето за првото кршење на анти-допинг правилото - на пр.: НАДО МКД ќе изрече
санкција заснована на санкцијата што можеше да се изрече ако двата (2) прекршока беа судени во
исто време, вклучително и примената на отежнувачки околности.]
57
[Коментар на Член 10.10: Ништо во овие анти-допинг правила не ги спречува чистите спортисти
или другите лица кои биле оштетени од постапките на лице кое извршило повреда на анти-допинг
правило да извршуваат какво било право што инаку би морале да бараат отштета од такво лице.]
58
[Коментар на Член 10.11: Овој член нема за цел да наметне потврдна должност на НАДО МКД да
преземе какви било активности за собирање на изгубени парични награди. Доколку НАДО МКД
избере да не преземе никакви активности за собирање на изгубени парични награди, тоа може да му
го додели своето право да ги поврати тие пари на спортистот (спортистите) кои инаку требаше да ги
добијат парите. „Разумни мерки за распределување и дистрибуција на овие парични награди“ може да
вклучуваат користење на собрани загубени парични награди за кои е договорено од НАДО МКД и
нејзините спортисти.]
59
[Коментар на Член 10.13.1: Во случаи на кршење на анти-допинг правилата, освен во Член 2.1,
времето потребно на Анти-допинг организацијата да открие и развие факти доволни за утврдување на
повреда на анти-допинг правило може да биде долго, особено кога спортистот или другото лице
презело афирмативно дејство за да се избегне откривање. Во овие околности, не треба да се користи
флексибилноста предвидена во овој член за започнување на санкцијата порано.]
60
[Коментар на Член 10.13.2.2: Доброволно прифаќање на привремена суспензија од страна на
спортистот не е наметнато врз спортистот и нема да се користи на кој било начин да се донесе
неповолен заклучок за спортистот.]
61
[Коментар на Член 10.14.1: На пример: во согласност со Членот 10.14.2 подолу, неподобните
спортисти не можат да учествуваат во тренинг камп, изложба или пракса организирана од нивната
Национална Федерација или клуб кој е член на таа Национална Федерација или кој е финансиран од
владина агенција. Понатаму, неподобен спортист може да не се натпреварува во професионална лига
што не е потписник (на пример, Национална Хокеарска Лига, Национална Кошаркарска Асоцијација,
итн.), Настани организирани од страна на Меѓународни организации на настани кои не се
потписнички или на национално ниво од непотписнички организации на настанот без активирање на
последиците утврдени со Членот 10.14.3. Терминот „активност“ исто така вклучува, на пример,
административни активности, како што се служење како службено лице, директор, офицер, вработен
или волонтер на организацијата опишана во овој член. Неприфатливоста наметната во еден спорт ќе
биде признаена и од други спортови (види Член 15.1, ефект на автоматско врзување на одлуки). На
спортист или друго лице кое служи период на неподобност, му е забрането да тренира или да служи
како лице за поддршка на спортист во кое било друго својство, во кое било време за време на
периодот на неподобност, а тоа може да резултира и со кршење на Членот 2.10 од друг спортист.
Секој стандард за изведба постигнат во период на неподобност нема да биде признаен од НАДО МКД
или Националните Федерации во Република Северна Македонија за каква било цел.]
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[Коментар на Член 10.14.2: Во многу тимски спортови и некои индивидуални спортови (на пример,
скокање и гимнастика), спортистите не можат ефикасно да тренираат сами за да бидат подготвени да
се натпреваруваат на крајот на периодот на неподобност. За време на периодот за обука опишан во
овој член, неподобен спортист не може да се натпреварува или да се занимава со каква било
активност опишана во Член 10.14.1, освен обука.]
63
[Коментар на Членот 11.3: На пример, Меѓународниот Олимписки Комитет може да утврди
правила што ќе бараат дисквалификација на тим од Олимписките Игри засновано на помал број на
повреди на анти-допинг правилата за време на периодот на игрите.]
64
[Коментар на Членот 13: Целта на Кодексот е анти-допинг решенијата да бидат решени преку фер и
транспарентни внатрешни процеси со конечна жалба. Одлуките за анти-допинг од страна на Антидопинг организациите се направени транспарентни во Членот 14. На наведените лица и организации,
вклучително и на WADA, им се дава можност да се жалат на тие одлуки. Имајте на ум дека
дефиницијата за заинтересирани лица и организации со право на жалба според Членот 13 не вклучува
спортисти или нивни федерации, кои можат да имаат корист од дисквалификација на друг
натпреварувач.]
65
[Коментар на Член 13.1.1: Ревидираниот јазик нема за цел да направи суштинска промена на
Кодексот од 2015 година, туку повеќе за појаснување. На пример: кога еден спортист беше обвинет на
првостепено сослушување само за „мешање“, но истото однесување може да претставува и
соучесништво, апелационата страна може да покрене обвинение за „местење“ и „соучесништво“
против спортистот во жалбата.]
66
[Коментар на Член 13.1.2: Постапките на CAS се „de novo“. Претходната постапка не ги ограничува
доказите или носи тежина на сослушувањето пред CAS.]
67
[Коментар на Член 13.1.3: Кога е донесена одлука пред последната фаза од процесот на НАДО
МКД (на пример, прво рочиште) и ниту една странка не избере да ја обжали таа одлука на следното
ниво на постапката на НАДО МКД, тогаш WADA може да ги заобиколи преостанатите чекори во
внатрешниот процес на НАДО МКД и да апелира директно до CAS.]
68
[Коментар на член 13.2.1: Одлуките на CAS се конечни и обврзувачки, освен за некое
преиспитување што го бара законот што се применува за поништување или извршување на
арбитражни одлуки.]
69
[Коментар на Член 13.2.4: Оваа одредба е неопходна бидејќи од 2011 година, правилата на CAS
повеќе не му дозволуваат на спортистот право на вкрстена жалба кога Анти-допинг организација ќе
поднесе жалба на одлука по истекот на времето на спортистот за жалба. Оваа одредба дозволува
целосно сослушување за сите страни.]
70
[Коментар на Член 13.3: Со оглед на различните околности на секоја истрага за прекршување на
анти-допинг правилата и процесот на управување со резултатите, не е изводливо да се утврди фиксен
временски период за НАДО МКД да донесе одлука пред WADA да може да интервенира со жалба
директно до CAS. Сепак, пред да се преземе такво дејство, WADA ќе се консултира со НАДО МКД и
ќе ѝ даде можност на НАДО МКД да објасни зошто сè уште не донела одлука.]
71
[Коментар на Член 13.6: Без оглед дали се регулирани со правилата на CAS или овие анти-допинг
правила, крајниот рок за жалба на странката не започнува сè до приемот на одлуката. Од таа причина,
не може да има истекување на правото на странка да се жали ако странката не го добила решението.]
72
[Коментар на Член 14.3.2: Кога јавното објавување, како што бара Член 14.3.2, би резултирало со
кршење на другите применливи закони, неуспехот на НАДО МКД да го објави јавното објавување
нема да резултира со утврдување на непочитување на Кодексот како што е утврдено во Членот 4.1 од
Меѓународниот стандард за заштита на приватноста и личните информации.]
73
[Коментар на Член 15.1.4: Како пример: кога правилата на Организацијата на главните настани му
даваат можност на спортистот или на другото лице да изберат забрзана жалба до CAS или жалба на
CAS според нормална постапка до CAS, конечното решение или пресудата од организацијата за
големи настани е обврзувачка за другите потписници, без оглед дали спортистот или друго лице ја
избрале опцијата за забрзана жалба.]
74
[Коментар на Членовите 15.1 и 15.2: Одлуките на Анти-допинг организацијата според Членот 15.1
се спроведуваат автоматски од страна на другите потписници без барање за какво било решение или
понатамошно дејствие од страна на потписниците. На пример: кога Национална Анти-допинг
Организација ќе донесе одлука за привремено суспендирање на спортист, на таа одлука ќе му се даде
автоматско дејство на ниво на Меѓународна Федерација. Да бидеме јасни, „одлуката“ е таа што е
донесена од страна на Националната Анти-допинг Организација, и не постои посебна одлука што
треба да ја донесе Меѓународната Федерација. Така, секое тврдење на спортистот дека привремената
суспензија е неправилно изречено, може да се тврди само против Националната Анти-допинг
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Организација. Спроведувањето на одлуките на Анти-допинг организации според Членот 15.2 е
предмет на дискреционо право на секој потписник. Спроведувањето на одлука на потписникот на
Членот 15.1 или Членот 15.2 не се жали одделно од жалбата на основната одлука. Степенот на
признавање на одлуките на TUE на другите Анти-допинг организации се утврдува со Член 4.4 и
Меѓународниот стандард за исклучоци за терапевтска употреба.]
75
[Коментар на Член 15.3: Кога одлуката на тело што не го прифатила Кодексот е во некои аспекти
усогласена со Кодексот, а во други аспекти не е во согласност со Кодексот, потписниците треба да се
обидат да ја применат одлуката во согласност со принципите на Кодексот. На пример: ако во
постапка во согласност со Кодексот, непотписник открил дека еден спортист извршил кршење на
анти-допинг правило заради присуство на забранета супстанца во телото на спортистот, но
применетиот период на неподобност е пократок од периодот предвиден во Кодексот, тогаш сите
потписници треба да го признаат утврдувањето на повреда на анти-допинг правилото и Националната
Анти-допинг Организација на спортистот треба да спроведе сослушување во согласност со Член 8 за
да утврди дали подолгиот период на неподобност, предвиден во Кодексот, треба да се наметне.
Спроведувањето на одлуката на потписникот или нејзината одлука да не спроведе одлука според
Член 15.3, се жали според Членот 13.]
76
[Коментар на Член 18.2: НАДО МКД соработува со својата влада и Националниот Олимписки
Комитет за да се осигури дека признавањето на НАДО МКД и прифаќањето и примената на овие
анти-допинг правила претставуваат предуслов за приемот на Националната Федерација на какви било
финансиски и/или друга помош од Владата и/или Националниот Олимписки Комитет.]
77
[Коментар на Член 20.2: Со оглед на човековите права и приватноста на еден спортист,
легитимните анти-допинг размислувања понекогаш бараат собирање примероци доцна во ноќта или
рано наутро. На пример: познато е дека некои спортисти користат ниски дози на EPO во текот на овие
часови, така што ќе биде неоткриено наутро.]
78
[Коментар на Член 24.7.5: Освен ситуацијата опишана во Членот 24.7.5, каде што е донесена
конечна одлука за утврдување на прекршок на анти-допинг правило пред датумот на влегување во
сила и периодот на изречената неподобност е целосно доставен, овие анти-допинг правилата не смеат
да се користат за повторно карактеризирање на претходната повреда.]
79
[Коментар на „Дефиниции“: Дефинираните поими ги вклучуваат нивните множински и присвојни
форми, како и оние изрази што се користат како други делови на говорот.]
80
[Коментар на „Спортист“: Поединци кои учествуваат во спортот може да спаѓаат во една од петте
категории: 1) Спортист на меѓународно ниво, 2) Спортист на национално ниво, 3) лица кои не се
спортисти на меѓународно или национално ниво, но над кои Меѓународната Федерацијата или
Националната Анти-допинг Организација избраа да вршат овластување, 4) Рекреативен атлетичар и
5) лица над кои ниту една Меѓународна Федерација или Национална Анти-допинг Организација нема
или има избрано да врши овластување. Сите спортисти на меѓународно и на национално ниво се
предмет на анти-допинг правилата според Кодексот, со прецизни дефиниции за спорт на меѓународно
и национално ниво да бидат утврдени во анти-допинг правилата на Меѓународните Федерации и
Националните Анти-допинг Организации.]
81
[Коментар на „Грешка“: Критериумите за проценка на степенот на вина на спортистот се исти
според сите написи каде треба да се разгледа дефектот. Меѓутоа, според Членот 10.6.2, не е соодветно
намалување на санкцијата, освен ако, кога се процени степенот на вина, се заклучува дека не биле
вклучени значителни грешки или небрежност од страна на спортистот или друго лице.]
82
[Коментар на „Во-конкуренција или за време на натпревар“: Да се има универзално прифатена
дефиниција за поимот „за време на натпревар“ обезбедува поголемо усогласување меѓу спортистите
во сите спортови, ја елиминира или намалува конфузијата кај спортистите за соодветната временска
рамка за тестирање за време на натпревар, избегнува ненамерни неповолни аналитички наоди помеѓу
натпреварите за време на настан и помага во спречување на какви било потенцијални придобивки за
подобрување на перформансите од супстанции забранети надвор од конкуренција да се пренесат во
периодот на натпреварување.]
83
[Коментар на „Спортист на меѓународно ниво“: Во согласност со Меѓународниот стандард за
тестирање и истраги, Меѓународната Федерација е слободна да ги утврди критериумите што ќе ги
користи за да ги класифицира спортистите како спортисти на меѓународно ниво, на пр.: со рангирање,
со учество на особено меѓународни настани, по вид на лиценца, итн. Сепак, Федерацијата мора да ги
објави тие критериуми во јасна и концизна форма, така што спортистите ќе можат брзо и лесно да
утврдат кога ќе се класифицираат како спортисти на меѓународно ниво. На пример: ако критериумите
вклучуваат учество во одредени меѓународни настани, тогаш Меѓународната Федерација мора да
објави список со тие меѓународни настани.]
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[Коментар на „Поседување“: Според оваа дефиниција, анаболни стероиди пронајдени во
автомобилот на спортист би претставувале повреда освен ако спортистот не утврди дека некој друг го
користел автомобилот; во тој случај, Анти-допинг Организацијата мора да утврди дека, иако
спортистот немал ексклузивна контрола над автомобилот, спортистот знаел за анаболните стероиди и
имал намера да има контрола над нив. Слично на тоа, на примерот на анаболни стероиди пронајдени
во кабинет за домашна медицина под заедничка контрола на спортист и сопруг, Анти-допинг
Организацијата мора да утврди дека спортистот знаел дека анаболните стероиди се наоѓаат во
кабинетот и дека спортистот имал намера да спроведува контрола над нив. Само чинот на набавка на
забранета супстанција претставува поседување, дури и кога, на пример, производот не пристигнал, го
прима некој друг или е испратен на трета адреса.]
85
[Коментар на „Заштитено лице“: Кодексот ги третира заштитените лица различно од другите
спортисти или лица во одредени околности засновано врз разбирање дека, под одредена возраст или
интелектуален капацитет, еден спортист или друго лице може да нема ментален капацитет да ги
разбере и цени забраните против однесување содржани во Кодексот. Ова би вклучувало, на пример,
параолимписки спортист со документиран недостаток на правна способност поради интелектуално
оштетување. Терминот „отворена категорија“ има за цел да ја исклучи конкуренцијата што е
ограничена на помлади или возрасни категории.]
86
[Коментар на „Привремено рочиште“: Привремено рочиште е само претходна постапка што може
да вклучува нецелосно разгледување на фактите на случајот. По привремената расправа, спортистот
останува на следното целосно сослушување за основаноста на случајот. Спротивно на тоа, „забрзано
рочиште“, бидејќи тој термин се користи во Членот 7.4.3, е целосно сослушување за основаноста
спроведено по забрзан временски распоред.]
87
[Коментар на „Примерок или урина за тест“: Понекогаш се тврди дека собирањето примероци од
крв ги крши принципите на одредени религиозни или културни групи. Утврдено е дека нема основа за
такво тврдење.]
88
[Коментар на „Мешање“: На пример, овој напис забранува менување на матичните броеви на
образецот за контрола на допинг за време на тестирање, кршење на шишето Б за време на анализа на
Б примерокот, промена на примерок со додавање непозната супстанција или заплашување или обид
за заплашување на потенцијален сведок или сведок кој дал сведоштво или информации во процесот
на допинг контролата. Мешањето вклучува лошо однесување што се случува за време на процесот на
управување со резултатите. Погледнете го Членот 10.9.3.3. Сепак, дејствијата преземени како дел од
легитимната одбрана на лицето против обвинението за кршење на анти-допинг правилото нема да се
сметаат за мешање. Навредливото однесување кон службеник за допинг контрола или друго лице
вклучено во допинг контрола, што поинаку не претставува нарушување, се однесува на
дисциплинските правила на спортските организации.]

NADO MKD ANTI-DOPING RULES

Page 75 of 75

