
ПРАВИЛА ЗА ДОПИНГОВ КОНТРОЛ НА СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 

И ТРЕНИРОВЪЧНАТА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА 

БФ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА 

1. Настоящите антидопингови правила са приети на заседание на УС на БФ по хокей на трева 
и са част от целите на федерацията за превенция на употребата на забранени субстанции и 
методи в спорта. 
 
2. БФ по хокей на трева спазва Световния антидопингов кодекс, антидопинговите правила на 
Международната федерация по хокей, ЗФВС и Наредбата за антидопинговата дейност. 
 
3. Картотекираните състезатели към БФ по хокей на трева, както и спортно-технически и 
длъжностни лица са длъжни да знаят какво представляват нарушенията на 
антидопинговите правила и подлежат на санкции при нарушаването им. 
 
4. Всички картотекирани спортисти към БФ по хокей на трева подлежат на допингов контрол, 
съгласно Международния стандарт за тестване и разследване (ISTI), от страна на: 
4.1.Международната федерация и САА; 
4.2.Антидопинговия център. 
4.3.Всяка друга антидопингова организация, отговорна за тестването на дадена спортна 
проява. 
 
5. Всеки спортист под юрисдикцията на БФ по хокей на трева, включен в регистъра на 
спортистите за тестване на АЦ или МФ, е длъжен да подава актуална информация за своето 
местонахождение към съответната антидопингова организация. 
5.1 Спортистът, определен за тестване по време на състезание, се явява в станцията за 
допингов контрол незабавно. Спортистът няма право да напуска станцията за допингов 
контрол без разрешение от председателя на антидопинговия екип. В случай че получи 
разрешение за временно напускане на станцията за допингов контрол, спортистът 
задължително се придружава от член на антидопинговия екип за времето на отсъствието 
му. 
5.2 Напускането на станцията за допингов контрол преди даването на пробата се допуска 
след разрешение на председателя на антидопинговия екип в следните случаи: 1. 
непосредствено участие в друго състезание; 2. участие в церемония по награждаване; 3. 
участие в пресконференция; 4. оказване на медицинска помощ; 5. осигуряване на 
представител, придружител и/или преводач; 6. представяне на документ за самоличност. 
5.3 При условие че в рамките на период 12 месеца спрямо спортист от Регистъра на 
спортистите за тестване на Антидопинговия център и от регистъра на спортистите за 
тестване на международна спортна организация бъдат декларирани 3 неуспешни 
предоставяния на информация за местонахождение, 3 пропуснати проверки или 
комбинация от 3 неуспешни предоставяния на информация за местонахождение и 
пропуснати проверки, Антидопинговият център ги представя като явно нарушение на 
антидопинговите правила пред Дисциплинарната комисия. 
 
6. БФ по хокей на трева следва да извести незабавно АДЦ, МФ и САА при уведомяване за 
нарушение на антидопинговите правила. 
 
7. При установяване на положителна проба от допинг тестване на състезател под 
юрисдикцията на БФ, федерацията следва: 
7.1.Да наложи незабавно временно лишаване на състезателни права при установяване на 
наличие на неспецифична субстанция до изясняване на случая; 



7.2.По преценка на УС на федерацията състезател може временно да бъде отстранен при 
наличие на специфична субстанция. 
7.3. Решението на Дисциплинарната комисия за налагане на временното лишаване от 
състезателни права въпреки твърдението на спортиста относно замърсен продукт не 
може да бъде обжалвано. 
 
8. Дисциплинарната комисия при БОК и Български спортен арбитраж налагат санкции на 
спортисти и спортно-технически лица за нарушение на антидопинговите правила, а БФ по 
хокей на трева от своя страна при нарушение на антидопинговите правила, настъпило по 
време на или във връзка със спортна проява, може при решение на ръководния орган на 
спортната проява да доведе до анулиране на всички резултати, постигнати от спортиста, с 
произтичащите от това последици, включително отнемане на медали, точки и награди. 
Спортистите и другите лица се наказват за извършено второ нарушение на 
антидопинговите правила, като периодът на лишаване от състезателни права е не по-кратък от: 

1. шест месеца;  
2. половината от периода на лишаване от права за първото 

нарушение, без да се взема предвид евентуално наложено намаляване на санкцията, 
двойно увеличаване на периода на лишаване от права, иначе приложим към второ 
нарушение на антидопинговите правила, но третирано като първо нарушение, без да се 
взема предвид евентуално наложено намаляване на санкцията. 
При трето антидопингово нарушение наказанието винаги е доживотно лишаване от 
състезателни права без право на възстановяване. 
 
9. БФ чрез свои координатор, съвместно с Антидопинговия център координира и ежегодно 
осигурява антидопингово обучени на спортистите и длъжностни лица с цел спазване на 
антидопинговите правила и превенция на употребата на допинг в спорта. 
10. БФ по хокей на трева публикува и актуализира на интернет страницата си ЗФВС, Наредбата 
за антидопинговата дейност, Списъка на забранените субстанции и методи и 
Антидопинговите си правила. 
 
11.Във връзка с чл. 20, ал. 5 от НАД: В случаите на нарушение на изискванията за подаване на 
информация от страна на отборите санкциите се определят от съответната федерация. 
При условие, когато КХ, член на БФХТ е включен в регистъра на Антидопинговия център за 
получаване на информация за отборни местонахождения и не е спазил или нарушил 
наложените правила, БФХТ санкционира КХ с глоба или временно отнемане на състезателни 
права. 
 

Антидопинговите правила са приети от УС на БФХТ с решение т.2/28.08.2019г. 


