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АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СУМО
Чл.1. Настоящите антидопингови правила са приети и се изпълняват в съответствие с отговорностите
на БФ по Сумо. Те са част от целите на федерацията и допълнение към непрекъснатите усилия на БФ
по Сумо за премахване на употребата на забранени субстанции и методи в спорта.
Чл.2. БФ по Сумо спазва Световния антидопингов кодекс, антидопинговите правила на
Международната Сумо Федерация, ЗФВС, разпоредбите на Наредбата за антидопингова дейност
приета с ПМС № 5 от 15.01.2021 г. обн. в ДВ бр.6 от 22.01.2021 г. в сила от 01.01.2021 г. и оказва
съдействие на WADA и Aнтидопинговия център.
Чл.3. Картотекираните състезатели към БФ по Сумо, както спортно-технически и длъжностни лица
са длъжни да знаят какво представляват нарушенията на антидопинговите правила и подлежат на
санкции.
Чл.4. Всички картотекирани спортисти под юрисдикцията на БФ по Сумо подлежат на допингов
контрол, съгласно Международния стандарт за тестване и разследване /ISTI)/ от страна на:
4.1. Международната Федерация по Сумо /IFS/ и WADA.
4.2. Антидопинговия център.
4.3. Всяка друга антидопингова организация, която отговаря за тестване на състезание или
спортна проява.
Чл.5. Всеки спортист под юрисдикцията на БФ по Сумо подлежи на тестване по всяко време и на
всяко място без предупреждение.
Чл.6. Всеки спортист под юрисдикцията на БФ по Сумо, включен в регистъра на спортистите за
тестване на Антидопинговия център, трябва да подава точна и актуална информация за своето
местонахождение.
Чл.7. БФ по Сумо известява незабавно Антидопинговия център, Международната федерация по
Сумо и WADA при уведомяване за нарушения на антидопинговите правила.
Чл.8. БФ по Сумо чрез свой координатор, съвместно с Антидопинговия център координира и
ежегодно осигурява антидопингово обучение на спортистите и длъжностни лица с цел спазване на
антидопинговите правила и превенция на употребата на допинг в спорта.
Чл.9. БФ по Сумо публикува и актуализира на интернет страницата си ЗФВС, Наредбата за
антидопинговата дейност, Списъка на забранените субстанции и методи и Антидопинговите си
правила.
Тези правила са приети и утвърдени от Управителния съвет на БФ по Сумо с протокол № 85
от 03.02.2021 г.
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