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Предисловие 

За да засили ролята си, Международната федерация по шахмат (Federation 
Internationale Des Echecs - FIDE), в тясно сътрудничество с Националните шахматни 
федерации (National Chess Federations - NCFs), Международния олимпийски 
комитет (International Olympic Committee - IOC) и Националните олимпийски 
комитети (National Olympic Committees - NOCs), насочва усилията си към това в 
шахмата да цари дух на феър плей, бори се срещу допинга в спорта и взема мерки, 
целта на които е да се предотврати подлагането на опасност на здравето на 
състезателите. 

ФИДЕ е възприела Световния анти-допингов кодекс (World Anti Doping Code) и 
международните му стандарти (International Standards). По всеки въпрос, който не се 
покрива от настоящия правилник приоритет ще имат Кодексът и Стандартите. 

В рамките на ФИДЕ органът, който отговаря за горното е Медицинската комисия 
(Medical Commission). 

Основни мотиви за Кодекса и Анти-допинговите правила на ФИДЕ 

Анти-допинговите програми се стремят да съхранят вътрешно-присъщите ценности 
на спорта. Тези присъщи ценности често се наричат "духа на спорта"; те са 
съществото на Олимпизма; те са истинската игра. Духът на спорта е празник на 
човешкия дух, тяло и разум и се характеризират от следните ценности: 

* Етика, феър плей и 
честност 

* Здраве 

* Качество на постиженията 

* Характер и образование 

* Забавление и радост 

* Екипна работа 

* Отдаденост и отговорност 

* Уважение на правилата и законите 

* Самоуважение и уважение към другите участници 

* Смелост 

* Другарство и солидарност 

Допингът е принципно противоположен на духа на спорта.  

Обхват 

Настоящият анти-допингов правилник ще се отнася за ФИДЕ, всички Национални 
шахматни федерации (НШФ), и всички участници в проявите на ФИДЕ или на някоя 
от нейните НШФ на основание членството, акредитацията или включването на 
участника във ФИДЕ, нейните Национални шахматни федерации или техните 
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дейности или прояви. 

Всяка Национална шахматна федерация има задължение да осигури Тестването 
(Testing) на национално ниво на състезателите на НШФ да бъде в съответствие с 
настоящия Анти-допингов правилник. В някои държави самите НШФ ще провеждат 
Допинг контрола (Doping Control), описан в настоящия анти-допингов правилник. В 
други, много от задълженията по Допинг контрола на НШФ са делегирани или 
вменени по закон или договор на Национална анти-допингова организация (National 
Anti-Doping Organization). За тези държави споменаването в настоящия Анти-
допингов правилник на НШФ ще се отнася по съответен начин към Националната 
анти-допингова организация. 

 

Член 1 Определение на допинга 

Допингът се определя като констатиране на едно или повече нарушения на анти-
допинговите правила, изложени в членове от 2.1 до 2.8 на настоящия Анти-
допингов правилник. 

Член 2 Нарушения на анти-допингови правила 

Състезателите и останалите Лица са задължени да знаят какво представлява 
нарушение на анти-допингово правило, както и веществата и методите, включени в 
Забранения списък (т.е. списъка на забранените вещества и методи). 

Изброените по-долу представляват нарушения на анти-допингови правила: 

[Коментар към чл. 2 Целта на чл. 2 е да посочи обстоятелствата и поведението, които 
представляват нарушения на анти-допингови правила. Процедурата при съдебните 
изслушвания в случаи [на употреба] на допинг се основава на твърдението, че е нарушено 
едно или повече от настоящите конкретни правила.] 

2.1 Наличие на Забранено вещество или на негови метаболити или 
маркери в Пробата на състезателя 

2.1.1 Всеки състезател лично е задължен да взема мерки в неговото или 
нейното тяло да не прониква Забранено вещество. Състезателите носят 
отговорност при констатиране на наличие на Забранено вещество или негови 
метаболити или маркери в техните проби. Съответно, за да се констатира 
анти-допингово нарушение съгласно чл. 2.1, не е необходимо да се доказва 
намерение (умисъл), нарушение, небрежност или съзнателно използване от 
страна на Състезателя. 

[Коментар към чл. 2.1.1. За целите на анти-допингови нарушения, свързани с наличието на 
Забранено вещество или негови метаболити или маркери, настоящият Анти-допингов 
правилник възприема правилото на строга отговорност (strict liability), включено е Анти-
допинговия кодекс на олимпийското движение (Olympic Movement Anti-Doping Code = 
OMADC) и преобладаващото множество от предшестващите Кодекса анти-допингови 
правила. Съгласно принципа на строгата отговорност един състезател носи отговорност 
и има нарушение на анти-допингово правило във всички случаи, когато се констатира 
наличие на Забранено вещество в неговата или нейната проба. Нарушение има независимо 
от това, дали Състезателят съзнателно или несъзнателно е използвал Забранено 
вещество или е проявил небрежност или извършил нарушение по друг начин. Ако 
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положителната проба (positive Sample) е в резултат на Тест по време на състезание (In-
Competition test), то резултатите на съответното състезание автоматично стават 
недействителни (Чл. 9 (Автоматична дисквалификация на индивидуални резултати)). В 
такъв случай Състезателят, обаче, има възможност да избегне или намали санкциите, ако 
успее да докаже, че той или тя не е извършил нарушение или съществено нарушение (Чл. 
10.5 (Отмяна или намаление на срока на лишаване от състезателни права поради 
изключителни обстоятелства)) или при известни обстоятелства не е имал намерение да 
подобри своите спортни постижения (Чл. 10.4 (Отмяна или намаление на срока на 
лишаване от състезателни права за определени вещества при специфични 
обстоятелства)). 

Правилото на строгата отговорност за констатиране на Забранено вещество в 
пробата на един състезател, заедно с възможността за евентуална промяна на 
санкциите на основата на специфични критерии, дава разумен баланс между 
ефективното налагане на анти-допингови правила в полза на всички “чисти” 
състезатели и справедливостта при изключително обстоятелство, когато Забранено 
вещество е проникнало в системата на един състезател без да има Нарушение или 
Небрежност, или без Значително нарушение или Небрежност от страна на 
състезателя. Важно е да се подчертае, че докато определянето на това, дали има 
нарушение на анти-допингово правило, се основава на строга отговорност, то 
лишаването от [състезателни] права за фиксиран период не е автоматично. 
Принципът на строгата отговорност, изложен в настоящия анти-допингов 
правилник, редовно се потвърждава в решенията на Арбитражния спортен съд (Court 
of Arbitration for Sport = CАS).] 

2.1.2 Едно нарушение на анти-допингово правило съгласно чл. 2.1 се смята за 
доказано в достатъчна степен във всеки един от следните случаи: наличие на 
Забранено вещество или негови метаболити или маркери в А-пробата на 
състезателя, когато Състезателят се отказва от анализ на B-пробата и B-
пробата не се анализира; или, когато B-пробата на състезателя се анализира и 
анализът на B-пробата на състезателя потвърждава наличието на Забраненото 
вещество или неговите метаболити или маркери, установени в неговата или 
нейната А-проба. 

[Коментар към чл. 2.1.2: Анти-допинговата организация, отговаряща за 
управлението на резултатите, може по свое усмотрение да вземе решение да нареди 
анализ на B-пробата, дори когато Състезателят не е поискал анализ на B-пробата.] 

2.1.3. С изключение на веществата, за които в Забранения списък изрично е 
определен количествен праг, наличието на произволно количество на 
Забранено вещество или негови метаболити или маркери в пробата на един 
Състезател представлява нарушение на анти-допингово правило. 

2.1.4. Като изключение на общото правило на чл. 2.1, Забраненият списък 
или Международните стандарти могат да определят специални критерии за 
оценката на Забранени вещества, които могат също да се произвеждат и 
ендогенно

1. 

2.2 Употреба или опит за използване от състезател на Забранено 
вещество или Забранен метод 

[Коментар към чл. 2.2. Като правило употребата или опитът за използване на Забранено 
                                                           
1 Бел. пр. т.е. от самия организъм на състезателя. 
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вещество или Забранен метод може да се установи по всякакъв надежден начин, както е 
отбелязано в Коментара към чл. 3.2 (Методи за установяване на факти и презумпции). За 
разлика от доказателствата, необходими за установяването на нарушение на анти-
допингово правило съгласно чл. 2.1, употребата или опитът за използване могат също да 
бъдат установени и чрез други надеждни средства като признания на състезателя, 
показания на свидетели, документални свидетелства, изводи, направени чрез изготвяне на 
надлъжен профил (longitudinal profiling), или друга аналитична информация, която иначе 
не отговаря на изискванията за установяване на “Наличие” на Забранено вещество 
съгласно чл. 2.1. Например, употребата може да се установи въз основа на надеждни 
аналитични данни от анализа на А-пробата (без потвърждение от анализ на B-проба) или 
от анализа само на B-проба, когато Анти-допинговата организация е в състояние да даде 
задоволително обяснение за липсата на потвърждение в другата проба.] 

2.2.1 Лична отговорност на всеки състезател е да взема мерки в неговото или 
нейното тяло да не прониква Забранено вещество. Съответно, не е необходимо 
да се доказва намерение (умисъл), нарушение, небрежност или съзнателно 
използване от страна на Състезателя, за да се установи нарушение на анти-
допингово правило за Използване на забранено вещество или забранен метод.  

2.2.2 Успехът или неуспехът при прилагането на забранено вещество или 
забранен метод не са от значение. За да е извършено нарушение на анти-
допингово правило е достатъчно да има употреба или опит за използване на 
забраненото вещество или забранения метод.  

[Коментар към чл. 2.2.2: Констатирането на "Опит за използване" на забранено 
вещество изисква доказването на умисъл от страна на състезателя. Фактът, че за 
доказване на нарушение на това конкретно анти-допингово правило може да има 
нужда от умисъл не подкопава принципа на строгата отговорност, установен за 
нарушения на чл. 2.1 и нарушения на чл. 2.2 по отношение употребата на Забранено 
вещество или Забранен метод.]  

„Употребата” от един състезател на Забранено вещество представлява 
нарушение на анти-допингово правило, освен ако съответното вещество не е 
забранено по време на тренировъчния процес или извън състезания (Out-of-
Competition) и употребата му от състезателя става извън състезания. 
(Наличието, обаче, на Забранено вещество или негови метаболити или маркери 
в проба, взета по време на състезание (In-Competition) е нарушение на чл. 2.1 
(Наличие на Забранено вещество или негови метаболити или маркери) 
независимо от това, кога може да са били приети.)] 

2.3 Отказ от предоставяне или непредоставяне без убедителни основания на проба 
след известяване съгласно предписанията на настоящия анти-допингов правилник, 
или отклоняване по друг начин от даване на проба.  

[Коментар към чл. 2.3: Непредоставянето или отказа от предоставяне на проба след 
известяване за това беше забранено в почти всички анти-допингови правилници, 
предшестващи Кодекса. Настоящият член разширява типичното предшестващо Кодекса 
правило, включвайки „ отклоняването по друг начин от предоставянето на проба” като 
забранено поведение. Така например, нарушение на анти-допингово правило би било 
установяването, че един състезател се укрива от служебно лице по Допинг контрола, за 
да не получи известие или да не бъде подложен на тестване. Нарушението "отказ от 
предоставяне или непредоставяне на проба” може да се основава както на умишлено, 
така и на непредпазливо поведение на състезателя, докато „ отклоняването” от вземане 
на проба предполага съзнателно поведение (т.е. умисъл) от страна на състезателя.] 
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2.4 Нарушение на приложимите изисквания относно явяването на състезателя на 
тестове по време на тренировъчния процес (Out-of-Competition Testing), 
включително непредоставяне на задължителната информация за местонахождение, и 
пропускане на тестове, които са заявени на основание на правилник, спазващ 
Международния стандарт за тестване (International Standard for Testing). Всяка 
комбинация от три пропуснати теста и/или случаи на непредоставяне на 
задължителна информация в рамките на осемнадесетмесечен период, определен от 
Анти-допингови организации с юрисдикция над състезателя, представляват 
нарушение на анти-допингово правило. 

[Коментар към чл. 2.4: При прилагането на настоящия член се обединяват отделните 
непредоставяния на информация за местоположението и пропуснати тестове, обявени по 
правилата на ФИДЕ или която и да е друга Анти-допингова организация с правомощия да 
констатира непредоставяния на информация за местоположението и пропуснати 
тестове в съответствие с Международния стандарт за тестване. При определени 
обстоятелства пропуснатите тестове или непредоставянето на информация може също 
да представляват нарушения на анти-допингово правило съгласно чл. 2.3 или чл. 2.5.] 

2.5 Манипулиране/фалшифициране или опит за 
манипулиране/фалшифициране на някоя част от Допинг контрола 

[Коментар към чл. 2.5: Този член забранява поведение, което компрометира допинг 
контрола, но не може да бъде включено другояче в определението за забранените методи. 
Например, промяна на идентификационните номера на формулярите за допинг контрол по 
време на тестване, счупване на В-флакона по време на анализа на В-пробата или 
предоставянето на лъжлива информация на анти-допингова организация.] 

2.6 Притежание на забранени вещества и методи 

2.6.1 Притежание от състезател по време на състезание на всякакво забранено 
вещество или всякакъв забранен метод, или притежание от състезател по време 
на тренировъчния процес на всякакъв забранен метод или всякакво забранено 
вещество, което е неразрешено по време на тренировъчния процес, освен ако 
състезателят не докаже, че притежанието е вследствие на изключение при 
терапевтична употреба (therapeutic use exemption = TUE), разрешено съгласно 
чл. 4.4 (Терапевтична употреба), или на друго приемливо основание.  

2.6.2. Притежание от помощния персонал на състезателя по време на 
състезание на някакъв забранен метод или някакво забранено вещество, или 
притежание от помощния персонал на състезателя по време на тренировъчния 
процес на някакъв забранен метод или някакво забранено вещество, което е 
забранено по време на тренировъчния процес, във връзка със състезателя, 
състезанието или тренировките, освен ако помощният персонал не докаже, че 
притежанието е вследствие на изключение при терапевтична употреба (ИТУ), 
разрешено на състезателя съгласно чл. 4.4 (Терапевтична употреба) или на 
друго приемливо основание.  

[Коментари към чл. 2.6.1 и 2.6.2: Приемливо основание не може да бъде, например, 
купуване или притежание на Забранено вещество с цел предоставянето му на 
приятел или роднина, освен при основателни медицински обстоятелства, когато 
съответното лице е имало лекарска рецепта, например, за закупуване на Инсулин за 
дете болно от диабет.]  

[Коментар към чл. 2.6.2: Приемливо основание би било, например, лекар на отбор, 
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който носи Забранени вещества за справяне с остри или спешни случаи.] 

2.7. Незаконно разпространение или опит за незаконно 
разпространение на забранено вещество или забранен метод  

2.8 Прилагане или опит за прилагане при състезател по време на състезание на 
някакъв забранен метод или забранено вещество, или прилагане или опит за 
прилагане при състезател извън състезание на някакъв забранен метод или 
забранено вещество, неразрешено извън състезания, както и подпомагане, 
насърчаване, подкрепяне, подстрекателство, прикриване или всякакъв друг тип 
съучастие, свързано с нарушение на правило за борба с допинга или опит за 
нарушение на такова правило.  

[Коментар към чл. 2:Кодексът не определя като нарушение на анти-допингово правило 
един състезател или друго лице да работи или да поддържа отношения с лица от 
помощния си персонал, които са наказани с отстраняване от състезателна дейност за 
определен период от време. ФИДЕ обаче, може да приеме своя собствена политика, която 
забранява подобно поведение.] 
 

Член 3: Доказване употребата на допинг  

3.1 Тежест и стандарти на доказване  
ФИДЕ и НШФ трябва да носят тежестта да доказват, че е имало нарушение на анти-
допингово правило. Стандартът на доказване трябва да бъде дали ФИДЕ или 
нейните НШФ са установили нарушение на анти-допингово правило в достатъчна 
степен удовлетворително за комисията на изслушването, предвид сериозността на 
повдигнатото обвинение. Стандартът на доказване във всички случаи е по-голям от 
простото съпоставяне на вероятностите, но по-малък от доказването извън 
нормалното съмнение. Когато настоящият Правилник поставя тежестта на доказване 
върху спортиста или друго лице, обвинени, че са извършили нарушение на анти-
допингово правило, да оборят дадено предположение или да установят определени 
факти или обстоятелства, стандартът на доказване трябва да бъде съпоставяне на 
вероятностите, с изключение на постановките на чл. 10.4 и 10.6, при които от 
състезателя се иска да удовлетвори по-висок стандарт на доказване.  

[Коментар към чл. 3.1: Този стандарт на доказване, на който трябва да отговарят ФИДЕ 
или нейните НШФ е аналогичен на стандарта, прилаган в повечето страни в случаи, 
свързани с длъжностни престъпления. Той се прилага широко от съдилища и комисии при 
изслушвания в случаи на употреба на допинг.]  

3.2 Методи за доказване на факти и презумпции  

Фактите, свързани с нарушения на анти-допингови правила, могат да се доказват със 
всички достоверни средства, включително самопризнания. В случаите за употреба на 
допинг ще се прилагат следните правила на доказване:  

3.2.1 Предполага се, че акредитираните от САДА лаборатории са изпълнили анализа 
на пробите и процедурите по опазване съобразно международния стандарт за 
лабораториите. Състезателят или друго лице може да обори тази презумпция, като 
докаже, че е имало отклонение от международния стандарт за лабораториите, което 
в достатъчна степен убедително би могло да причини неблагоприятната аналитична 
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находка.  

 [Коментар към чл. 3.2.1: Тежестта на доказване е върху състезателя или друго лице, 
които трябва да установят, чрез съпоставяне на вероятностите, че е имало отклонение 
от международния стандарт, което би могло с достатъчна степен на достоверност да 
причини неблагоприятната аналитична находка. Ако състезателят или друго лице успеят 
да го направят, то тежестта се прехвърля към ФИДЕ или нейните НШФ, които трябва 
да докажат в достатъчна за комисията по изслушването степен, че отклонението не е 
причинило неблагоприятната аналитична находка.]  

Ако състезателят или друго лице обори предходната презумпция като докаже, че е 
имало отклонение от международния стандарт за лабораториите, което би могло с 
достатъчна степен на достоверност да причини неблагоприятната аналитична 
находка, то ФИДЕ или нейните НШФ ще имат тежестта да докажат, че съответното 
отклонение не е причинило неблагоприятната аналитична находка.  

3.2.2 Отклоненията от някой друг международен стандарт за лабораториите или 
друго анти-допингово правило или норма, които не са причинили неблагоприятна 
аналитична находка или друго нарушение на анти-допингово правило, не правят 
тези резултати недействителни. Ако състезателят или друго лице покаже, че има 
отклонение от друг международен стандарт или друго анти-допингово правило или 
норма, които биха могли с достатъчна степен на достоверност да са причинили 
неблагоприятната аналитична находка или нарушението на друго анти-допингово 
правило, то тогава ФИДЕ или нейните НШФ ще имат тежестта да докажат, че 
съответното отклонение не е причина за неблагоприятната аналитична находка или 
фактическата основа за нарушението на анти-допинговото правило. 

3.2.3 Фактите, установени от съдебно решение или професионален дисциплинарен 
трибунал с компетентна юрисдикция, което не е предмет на висящо обжалване, ще 
бъдат неопровержимо свидетелство срещу Състезателя или друго лице, към което 
решението по тези факти се отнася, освен ако Състезателят или друго лице докажат, 
че решението е нарушило принципите на естественото право.  

3.2.4 Комисията по изслушването за нарушение на анти-допингово правило може да 
прави извод, неблагоприятен за Състезателя или друго лице, за което се твърди, че е 
извършило нарушение на анти-допингово правило, от отказа на Състезателя или 
другото лице да се явят на изслушването (лично или по телефона, в зависимост от 
изискванията на комисията по изслушването), след като са били помолени за това с 
разумно предизвестие, и да отговарят на въпроси от комисията по изслушването или 
от Анти-допинговата организация, заявила нарушението на анти-допинговото 
правило.  

[Коментар към чл. 3.2.4: Налагащият се неблагоприятен извод при такива обстоятелства 
се признава в множество решения на Арбитражния съд за спорта (АСС).] 

Член 4: Забраненият списък  

4.1. Включване на Забранения списък  

Настоящият Анти-допингов правилник включват като своя неразделна част 
Забраненият списък, който се публикува и променя от Световната анти-допингова 
агенция (САДА), както това е описано в чл. 4.1 от Кодекса, и може да се намери на 
уеб-сайта на САДА на www.wada-ama.org. 
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4.2 Забранени вещества и забранени методи посочени в Забранения 
списък 

4.2.1 Забранени вещества и забранени методи 

Ако Забраненият списък и/или някоя редакция не предвижда друго, Забраненият 
списък и редакциите ще влизат в сила съгласно настоящия Анти-допингов 
правилник три месеца след публикуването на Забранения списък от САДА както 
това е описано в чл. 4.2 от Кодекса. ФИДЕ може да поиска от САДА да разшири 
Забранения списък за спорта шахмат. ФИДЕ може също да поиска от САДА да 
включи допълнителни вещества или методи, които имат потенциал за злоупотреби в 
спорта шахмат, в програмата за мониторинг, описана в чл. 4.5 от Кодекса. САДА ще 
взема окончателното решение по такива искания на ФИДЕ, както това е предвидено 
в Кодекса.. 

4.2.2 Определени вещества 

За целите на прилагането на чл. 10 (Санкции на отделни лица), всички Забранени 
вещества ще се смятат за “Определени вещества”, с изключение на (a) веществата от 
класовете на анаболните агенти и хормоните; и (b) тези стимуланти и хормонни 
антагонисти и модулатори, посочени като такива в Забранения списък. Забранените 
методи не се смятат за Определени вещества (Specified Substances). 

[Коментар на чл. 4.2.2: При изготвянето на Кодекса имаше сериозен спор между 
заинтересуваните страни относно подходящото съотношение между фиксирани санкции, 
които съдействат за хармонизация в прилагането на правилата, и по-гъвкави санкции, 
които по-добре отчитат обстоятелствата при всеки отделен случай. Обсъждането на 
това съотношение продължи в различни решения на Арбитражния съд на спорта (CAS), 
интерпретиращи Кодекса. След тригодишен опит с Кодекса убедителният консенсус на 
заинтересуваните страни е, че докато наличието на нарушение на анти-допингово 
правило по чл. 2.1 (Наличие на Забранено вещество или негови метаболити или маркери) и 
2.2 (Употреба на Забранено вещество или Забранен метод) трябва да продължи да се 
основава на принципа на строгата отговорност, санкциите предвидени в Кодекса трябва 
да станат по-гъвкави в случаите, когато Състезателят или друго лице успее ясно да 
покаже, че той или тя не е имал намерение да подобри спортните си резултати. 
Промяната в чл. 4.2 и съответните промени в чл. 10 осигуряват тази допълнителна 
гъвкавост за нарушенията, свързани с много Забранени вещества. Правилата, изложени в 
чл. 10.5 (Отмяна или намаляване на периода на лишаване от [състезателни] права на 
основание на изключителни обстоятелства) ще останат единствено основание за отмяна 
или намаляване на санкция, свързана с анаболни стероиди и хормони, както и със 
стимуланти и хормонални антагонисти и модулатори, определени като такива в 
Забранения списък, или Забранени методи.] 
 

4.3 Критерии за включване на вещества и методи в Забранения 
списък  

Независимо че САДА е определила шахмата като нискорисков спорт, определените 
от САДА Забранени вещества и Забранени методи, които ще се включат в 
Забранения списък, както и класификацията на веществата по категории в 
Забранения списък са окончателни и няма да подлежат на оспорване от Състезател 
или друго лице на основание, че веществото или методът не е било маскиращ агент 
(masking agent) или не е имало потенциала да подобрява резултатите, да 
представлява риск за здравето или да нарушава духа на спорта. 
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[Коментар към чл. 4.3: Въпросът дали едно вещество отговаря на критериите от чл. 4.3 
(Критерии за включване на вещества и методи в Забранения списък) в даден конкретен 
случай не може да се повдига в защита на нарушение на анти-допингово правило. 
Например, не подлежи на обсъждане, че установеното Забранено вещество не би довело 
до подобряване на резултатите в конкретния спорт. По-скоро, има допинг, когато в 
пробата на един състезател се установи наличието на вещество от Забранения списък. 
Аналогично, не може да се пледира, че мястото на едно вещество, включено с класа на 
анаболните агенти, не е в този клас.] 

4.4 Терапевтична употреба2 

4.4.1 Състезателите с документирано медицинско състояние, изискващо употребата 
на Забранено вещество или Забранен метод, трябва първо да си осигурят 
Изключение при терапевтична употреба (ИТУ). Наличието на Забранено вещество 
или негови метаболити или маркери (чл. 2.1), Употреба или опит за използване на 
Забранено вещество или Забранен метод (чл. 2.2), Притежание на Забранени 
вещества или Забранени методи (чл. 2.6) или Прилагане или опит за прилагане на 
Забранено вещество или Забранен метод (чл. 2.8), които съответстват на 
положенията на приложимо ИТУ, издадено съгласно Международния стандарт за 
изключенията при терапевтична употреба, няма да се смята за нарушение на анти-
допингово правило. Състезателите трябва да се консултират за лекарствените си 
средства с Медицинската комисия на своята НШФ или с Националната анти-
допингова организация.  

4.4.2 Състезателите, включени от ФИДЕ в нейното Регистрирано множество за 
тестване (Registered Testing Pool) и другите състезатели, участващи в Международна 
проява под егидата на ФИДЕ трябва да получат ИТУ от ФИДЕ. Състезатели, които 
преди това са получили ИТУ от своите Национални анти-допингови организации, 
обаче, може да нямат нужда да подават заявление за ИТУ на ниво ФИДЕ, ако ФИДЕ 
признае националното им ИТУ. Заявлението за ИТУ трябва да се направи колкото се 
може по-рано (в случая на Състезател от Регистрираното множество за тестване това 
би бил момента на първоначалното му известяване, че е включен в множеството) и 
във всеки случай (освен в спешни случаи) не по-късно от 30 дни преди участието на 
Състезателя в проявата. Едно ИТУ, разрешено от ФИДЕ, трябва да се докладва на 
НШФ на Състезателя, както и на САДА чрез АДСАУ. 

4.4.3 Състезателите извън обхвата на чл. 4.4.2 по-горе трябва да получат ИТУ от 
своята Национална анти-допингова организация, от своята НШФ или друг орган, 
определен от тяхната НШФ, съгласно изискванията на правилата на Националната 
анти-допингова организация или НШФ. Националните шахматни федерации трябва 
да докладват своевременно всички такива ИТУ на ФИДЕ.  

4.4.4 Забраненият списък може да съдържа някои вещества, методи или начини на 
прилагане, които не са забранени, но за които от Състезателя се изисква да подаде 
декларация за Използване, съгласно конкретните процедури, описани в 
Международния стандарт за Изключенията при терапевтична употреба. Всяка 
подобна употреба трябва да се декларира на Формуляра за допинг контрол (Doping 
Control Form), а когато това е възможно и чрез АДСАУ. Недекларирането от страна 
на Състезателя на Употребата на Формуляра за допинг контрол и чрез АДСАУ, 
когато това е възможно, няма да се счита за нарушение на анти-допинговия 

                                                           
2 Бел. пр. т.е. с лечебна цел. 



Антидопингови правила на ФИДЕ - 13 

правилник, но може да подлежи на писмено предупреждение от страна на ФИДЕ. 

4.4.5 Медицинската комисия на ФИДЕ трябва да назначи експертна група, която да 
разглежда заявленията за ИТУ ("Група по ИТУ") съгласно Международния стандарт 
за Изключенията поради терапевтична употреба. За целта ФИДЕ може да сключи 
договор с независим доставчик на услуги. Членовете на Групата по ИТУ трябва 
своевременно да оценят заявлението съгласно Международния стандарт за 
Изключенията поради терапевтична употреба и да излязат с решение по заявлението, 
което ще е окончателното решение на ФИДЕ. 

4.4.6 По заявление на Състезател или по своя собствена инициатива САДА може във 
всеки момент да преразгледа разрешението или отказа на ИТУ от ФИДЕ. Ако САДА 
прецени, че при съответното разрешение или отказ на ИТУ не е спазен 
Международния стандарт за Изключенията поради терапевтична употреба, САДА 
може да вземе противоположно решение. Решенията по ИТУ подлежат на по-
нататъшно обжалване, както това е предвидено в чл. 13. 
 

Член 5 Тестване  

5.1 Пълномощия за тестване 

Всички състезатели под юрисдикцията на дадена НШФ подлежат на тестване от 
ФИДЕ, НШФ на състезателя и всяка друга Анти-допингова организация, отговаряща 
за тестването на дадено състезание или проява, в която те участват. Всички 
състезатели под юрисдикцията на дадена НШФ, включително състезателите в 
период на отстраняване или предварително отстраняване, ще подлежат на тестване 
по всяко време и на всяко място както с, така и без предварително известие, по време 
на състезание или извън състезание, от страна на ФИДЕ, САДА, НШФ на 
Състезателя, Националната анти-допингова организация на всяка държава, в която 
Състезателят пребивава или на която е гражданин, постоянно пребиваващ, държател 
на лиценз или член на спортна организация, както и от всяка друга Анти-допингова 
организация, отговаряща за тестването на дадено Състезание или проява, в която те 
участват.  

5.2 План за разпределение на тестовете на ФИДЕ 

Координирано с останалите Анти-допингови организации, провеждащи тестване 
върху същите състезатели и при спазване на Международния стандарт за тестването, 
Медицинската комисия на ФИДЕ трябва да: 

5.2.1 Планира и провежда ефективен брой от тестове по време на състезание и извън 
състезание на състезателите, върху които има юрисдикция, включително без 
ограничение на състезателите в съответните им Регистрирани множества за тестване.  

5.2.2 Освен при наличие на извънредни обстоятелства, тестването извън състезания 
трябва да бъде без предизвестие. 

5.2.3 Определи Целевото тестване като приоритет. 

5.2.4 Провежда тестване не състезателите изтърпяващи период на отстраняване или 
предварително отстраняване.  

Тестовете може да се провеждат от Медицинската комисия на ФИДЕ или от други 
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квалифицирани лица или агенции, упълномощени за целта от ФИДЕ. 

5.3 Стандарти за тестване 

Тестовете, провеждани от ФИДЕ и нейните НШФ трябва в значителна степен да 
отговарят на Международния стандарт за тестване, който е в сила по време на 
тестването. 

5.4 Координиране на тестването 

5.4.1 Тестване по време на проява 

При Международните прояви вземането на Проби за допинг контрол ще се 
инициира и ръководи от международната организация, която е управляващ орган на 
Проявата. При Национални прояви, вземането на Проби за допинг контрол ще се 
инициира и ръководи от определената Национална анти-допингова организация или 
от НШФ на съответната държава.  

5.4.2 Тестване извън състезание 

Тестването извън състезание ще се инициира както от международни, така и от 
национални организации. Тестването извън състезания ще се координира чрез 
АДСАУ, когато това не е невъзможно, за да се максимизира ефективността на 
общите усилия по тестването и да се избегне ненужно повторно тестване на отделни 
състезатели.  

5.4.3 Доклад 

ФИДЕ и НШФ своевременно ще докладват за завършилите тестове чрез 
Информационния център на САДА съгласно чл. 14.5, за да се избегне ненужното 
дублиране при тестването.  

5.5 Изисквания за местонахождението на състезателите 

5.5.1 ФИДЕ ще определи Регистрирано множество за тестване от тези Състезатели, 
от които се изисква да спазват изискванията за местонахождение от Международния 
стандарт за тестване, и ще публикува критериите за включване на състезателите в 
това Регистрирано множество за тестване, както и списък на Състезателите, 
отговарящи на тези критерии във въпросния период. ФИДЕ ще преразглежда и 
актуализира, съобразно необходимостта от това, критериите си за включване на 
Състезатели в своето Регистрирано множество за тестване, като ревизира членството 
в своето Регистрирано множество за тестване ежегодно в съответствие със 
заложените критерии. Всеки Състезател в Регистрираното множество за тестване (a) 
трябва да уведомява ФИДЕ за своето местонахождение на тримесечна база, по 
начина, описан в чл. 11.3 от Международния стандарт за тестването; (b) трябва да 
актуализира тази информация при необходимост, в съответствие с чл. 11.4.2 от 
Международния стандарт за тестването, така че тя по всяко време да бъде точна и 
пълна; и (c) трябва да е наличен за тестване в съответното местонахождение, 
съгласно чл. 11.4 от Международния стандарт за тестването. Независимо че най-
голямата отговорност за предоставяне на информация за местонахождението е на 
отделния състезател, всяка асоциация-член ще отговаря за това, да положи 
максимални усилия да подпомага ФИДЕ в получаването на информация за 
местонахождението при поискване от ФИДЕ. 
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Изброените по-долу са Членове на Регистрираното множество за тестване на ФИДЕ: 

Най-силните състезатели мъже с ЕЛО рейтинг над 2650, но не повече от 10 
състезатели 

Най-силните Състезатели жени с ЕЛО рейтинг над 2450, но не повече от 5 
състезателки 

Включително текущите Световни шампиони за мъже и жени, както и текущите 
носители на Световната купа за мъже и жени 

Медицинската комисия на ФИДЕ може да включи и всеки друг състезател, участващ 
в Международна проява, чрез писмено известие до НШФ и до Състезателя, съгласно 
положенията на Международните стандарти за тестване. 

5.5.2 Ако един Състезател не уведоми ФИДЕ за местонахождението си, това ще се 
счита за неуведомяване за целите на чл. 2.4, когато са налице условията по чл. 11.3.5 
от Международния стандарт за тестването.  

5.5.3 Неявяването на един Състезател за тестване в обявеното от него / нея 
местонахождение ще се смята за пропуснат тест за целите на чл. 2.4, когато са 
налице условията от чл. 11.4.3 от Международния стандарт за тестването.  

5.5.4 Всяка НШФ ще подпомага също своята Национална анти-допингова 
организация при определянето на Регистрирано множество за тестване на 
национално ниво с най-силните национални Състезатели, към които също ще се 
прилагат изискванията за местонахождението на Международния стандарт за 
тестването. Когато тези състезатели присъстват също в Регистрираното множество 
за тестване на ФИДЕ, ФИДЕ и Националната анти-допингова организация ще се 
споразумеят (с помощта на САДА, ако това е необходимо) за това, коя от тях ще 
носи отговорността да получава подаваната от Състезателя информация за 
местонахождението и да я предостави на другата организация (и на други Анти-
допингови организации) съгласно чл. 5.5.5.  

5.5.5 Информацията за местонахождението, предоставяна съгласно членове 5.5.1 и 
5.5.4, трябва да се предоставя на САДА и на другите Анти-допингови организации с 
юрисдикция да тестват един Състезател съгласно членове 11.7.1(d) и 11.7.3(d) от 
Международния стандарт за тестването, при строгото условие тя да се използва само 
за целите на Допинг контрола. 

5.6 Оттегляне от и връщане към състезателна дейност  

5.6.1 Един състезател, който е определен от ФИДЕ да бъде включен в нейното 
Регистрирано множество за тестване, ще продължава да се подчинява на настоящия 
Анти-допингов правилник, включително задължението да спазва изискванията за 
местонахождението на Международния стандарт за тестването, освен ако и докато 
Състезателят отправи писмено известие до ФИДЕ, че той или тя се оттегля от 
състезателна дейност или докато той или тя не отговаря повече на критериите за 
включване в Регистрираното множество за тестване на ФИДЕ и е бил информиран за 
това от ФИДЕ. 

5.6.2 Един състезател, който е уведомил ФИДЕ, че се оттегля от състезателна 
дейност, не може да възобнови участието си в състезания, освен ако той или тя 
уведоми ФИДЕ поне три месеца преди очакваното си завръщане към състезателна 
дейност и е наличен за необявено тестване извън състезания, включително (при 
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поискване) спазване на изискванията за местонахождение на Международния 
стандарт за тестването, във всеки момент през периода преди фактическото 
завръщане към състезания.  

5.6.3 Националните шахматни федерации/ Националните анти-допингови 
организации може да установят подобни изисквания за оттегляне от и връщане към 
състезателна дейност за Състезателите в националното Регистрирано множество за 
тестване. 

5.7 Подбор на състезателите за тестване 

5.7.1 На Международни прояви (определени в Приложение 1) Медицинската 
комисия на ФИДЕ трябва да определи броя на тестовете по крайното класиране, 
случайни или целеви, които трябва да се проведат. Трябва да се тестват всички 
индивидуални победители на първите 3 места и още един състезател в проявата 
избран по случаен признак. При отборни състезания за тестване се избира по случаен 
признак по един състезател от всеки от отборите на първите 3 места и още един 
случайно избран състезател от случайно избран отбор измежду останалите отбори в 
състезанието.  

5.7.2 На Национални прояви, всяка НШФ трябва да определи броя на състезателите, 
които ще се избират за тестване във всяко Състезание, и процедурите, по които ще 
се избират състезателите за тестване. 

5.7.3 В допълнение към процедурите на избор, изложени в членове 5.7.1 и 5.7.2 по-
горе, ФИДЕ при Международни прояви, и НШФ при Национални прояви, може 
също да избират Състезатели или отбори за Целево тестване, при положение, че това 
Целево тестване не се използва за никаква цел, различна от законния Допинг 
контрол. 

5.7.4 Състезателите за тестване извън състезание ще се избират от Международната 
федерация и от отделните НШФ чрез процес, който в до голяма степен отговаря на 
Международния стандарт за тестването в сила по времето на избора. 

5.8 ФИДЕ и организационните комитети на Проявите на ФИДЕ, както и отделните 
НШФ и организационните комитети на Проявите на НШФ, трябва да осигуряват 
достъп до Проявите на независими наблюдатели съгласно Програмата за независимо 
наблюдение. 

5.9 Един състезател, който не е редовен член на ФИДЕ или някоя от нейните НШФ, 
не може да получи разрешение да се състезава, освен ако той или тя е наличен за 
вземане на Проби, и, когато това е приложимо, той/тя предоставя точна и актуална 
информация за местонахождението си като част от Регистрирано множество за 
тестване на ФИДЕ поне три месеца преди очакваното участие в състезание. 
 

Член 6: Анализ на пробите 

Пробите за допинг контрол вземани по настоящия Анти-допингов правилник трябва 
да се анализират в съответствие със следните принципи: 

6.1. Използване на одобрени лаборатории.  

За целите на чл. 2.1 (Наличие на Забранено вещество или негови Метаболити или 
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Маркери), ФИДЕ или нейните НШФ ще изпращат проби за анализ само в 
акредитирани от САДА лаборатории или ще използват друг начин одобрен от 
САДА. Изборът на акредитирана от САДА лаборатория (или друга лаборатория или 
метод одобрен от САДА), която да извърши анализа на пробите ще се определя 
изключително от ФИДЕ или нейните НШФ. 

6.2 Цел на вземането на проби и анализ на пробите 

Пробите ще се анализират за наличие на Забранени вещества и Забранени методи, 
посочени в Забранения списък, както и на други вещества, съгласно евентуалните 
указания на САДА в съответствие с Програмата за мониторинг, описана в чл. 4.5 от 
Кодекса, или за да се помогне на ФИДЕ или нейните НШФ в следенето на 
съществени параметри в урината, кръвта или друга матрица (включително ДНК или 
геномно профилиране) на състезателя за анти-допингови цели. 

6.3 Научни изследвания върху проби  

Никоя Проба не може да се използва за никаква друга цел, освен описаната в чл. 6.2, 
без писмено съгласие от Състезателя. От Пробите, използвани (със съгласие на 
Състезателя) за цели, различни от чл. 6.2, трябва да са премахнати всякакви 
възможности за идентификация, така че те да не могат да се проследят до конкретен 
Състезател. 

6.4 Стандарти за анализ на пробите и за отчетност  
Лабораториите ще анализират събраните за допинг контрол проби и ще докладват за 
резултатите в съответствие с Международния стандарт за лабораториите.  

6.5 Повторно тестване на проби  

Една проба може да бъде анализирана повторно за целите, описани в чл. 6.2, по 
всяко време изключително по нареждане на Анти-допинговата организация, взела 
пробата, или на САДА. Обстоятелствата и условията за повторно тестване на проби 
трябва да спазва изискванията на Международния стандарт за лабораториите. 
 

Член 7: Управление на резултатите  

7.1 Управление на резултатите за тестове по инициатива на ФИДЕ  

Управлението на резултатите за тестове по инициатива на ФИДЕ (включително 
тестове, провеждани от САДА съгласно споразумение с ФИДЕ) ще става така, както 
е изложено по-долу: 

7.1.1 Резултатите от всички анализи трябва да се изпратят на ФИДЕ в кодиран вид в 
доклад, подписан от упълномощен представител на лабораторията. Цялата 
комуникация трябва да се провежда поверително и в съответствие с АДСАУ, 
средство за управление на бази данни, разработено от САДА. АДСАУ е съгласуван 
със законите и нормативните документи по опазване тайната на личните данни, 
приложими спрямо САДА и останалите организации, които я използват.  

7.1.2 При получаване на неблагоприятна аналитична находка в А проба, 
професионалисти от Медицинската комисия на ФИДЕ ще проведат първоначално 
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интервю, за да определят дали: (a) е разрешено или ще бъде разрешено съответно 
ИТУ, както предвижда Международният стандарт за Изключенията поради 
терапевтична употреба, или (b) има очевидно отклонение от Международния 
стандарт за тестването или Международния стандарт за лабораториите, което е 
причинило неблагоприятната аналитична находка.  

7.1.3 Когато неблагоприятната аналитична находка е за вещества и/или пътища на 
приемане, за които Забраненият списък изисква деклариране на употребата, ФИДЕ 
трябва да провери, дали има подадена декларация за употребата, съгласно чл. 4.4.4. 

7.1.4 Ако началният преглед на една неблагоприятна аналитична находка по чл. 7.1.2 
не установи приложимо ИТУ или право на ИТУ, както това е предвидено в 
Международния стандарт за изключенията поради терапевтична употреба, нито 
отклонение, което да е причинило неблагоприятната аналитична находка, ФИДЕ 
незабавно ще уведоми състезателя, по начина, изложен в чл. 19, за: (a) 
Неблагоприятната аналитична находка; (b) нарушеното анти-допингово правило; (c) 
правото на Състезателя незабавно да поиска анализ на B пробата или, ако такова 
искане не бъде направено, това ще се смята за отказ от анализ на B-пробата; (d) 
насрочените дата, време и място за анализ на B Пробата, ако Състезателят или 
ФИДЕ решат да поискат анализ на B пробата; (e) възможността самият Състезател 
или негов представител да присъстват при отварянето и анализа на B Пробата в 
рамките на периода, посочен в Международния стандарт за лабораториите, ако такъв 
анализ е поискан; и (f) правото на Състезателя да изиска копия от пакета с 
лабораторната документация на A и B пробите, който включва информация по 
изискванията на Международния стандарт за лабораториите. ФИДЕ ще уведоми 
също Националната анти-допингова организация на Състезателя и САДА. Ако 
ФИДЕ реши да не представя Неблагоприятната аналитична находка като нарушение 
на анти-допингово правило, то трябва да уведоми за това Състезателя, неговата 
Национална анти-допингова организация и САДА. 

7.1.5 При поискване от Състезателя или ФИДЕ ще се организира тестване на B 
пробата в рамките на периода, посочен в Международния стандарт на 
лабораториите. Един състезател може да приеме аналитичните резултати от A 
пробата като се откаже от изискването за анализ на B пробата.  

7.1.6 Състезателят и/или негов представител ще бъде допуснат да присъства при 
анализа на B пробата в рамките на периода, посочен в Международния стандарт за 
лабораториите. Ще бъдат допуснати също да присъстват представител на НШФ на 
Състезателя, както и представител на ФИДЕ.  

7.1.7 Ако B пробата се окаже отрицателна, то (освен ако ФИДЕ повдигне обвинение 
в нарушение на анти-допингово правило по чл. 2.2) целият тест ще се смята за 
отрицателен, а Състезателят, неговата НШФ и ФИДЕ ще бъдат уведомени за това. 

7.1.8 Ако се установи наличие на Забранено вещество или употреба на Забранен 
метод, констатациите ще се докладват на Състезателя, на неговата НШФ, на ФИДЕ и 
на САДА. 

7.1.9 ФИДЕ трябва да проведе допълнително разследване на евентуално нарушение 
на анти-допингово правило, което не се покрива от членове 7.1.1 до 7.1.8. Когато 
ФИДЕ се увери в достатъчна степен, че е имало нарушение на анти-допингово 
правило, тя незабавно трябва да уведоми Състезателя или другото Лице, подлежащо 
на санкциониране, по начина, заложен в чл. 19, за нарушеното анти-допингово 
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правило, и основанието за нарушението. ФИДЕ трябва да уведоми също 
Националната анти-допингова организация на състезателя и САДА. 

7.2 Разглеждане на атипичните находки 

7.2.1 Както е предвидено в Международните стандарти, при известни обстоятелства 
лабораториите са задължени да докладват за наличието на Забранени вещества, като 
Атипични находки, които може да се произвеждат ендогенно и подлежат на по-
нататъшно разследване. 

7.2.2 При получаването на Атипична находка от Проба A, ФИДЕ трябва да проведе 
първоначално разглеждане, за да определи, дали: (a) е било разрешено приложимо 
ИТУ, или (b) има очевидно отклонение от Международния стандарт за тестването 
или Международния стандарт за лабораториите, което да е причинило Атипичната 
находка.  

7.2.3 Ако първоначалното разглеждане на Атипичната находка по чл. 7.2.2 установи 
приложимо ИТУ или отклонение от Международния стандарт за тестването или 
Международния стандарт за лабораториите, което е причинило Атипичната находка, 
то целият тест ще се смята за отрицателен и Състезателят, неговата Национална 
анти-допингова организация, и САДА ще бъдат информирани за това. 

7.2.4 Ако това първоначално разглеждане не установи приложимо ИТУ, нито 
отклонение, което да е причинило Атипичната находка, ФИДЕ ще проведе нужното 
разследване. След като разследването приключи Състезателят, САДА и 
Националната анти-допингова организация на състезателя ще бъдат уведомени, дали 
Атипичната находка ще бъде заведена като Неблагоприятна аналитична находка или 
не. Състезателят ще бъде уведомен по реда на чл. 7.1.4.  

7.2.5 ФИДЕ няма да уведомява за Атипична находка преди разследването й да е 
завършило и да е взела решение, дали да заведе Аналитичната находка като 
Неблагоприятна аналитична находка, освен ако е налице едно от следните 
обстоятелства: 

(a) Ако ФИДЕ прецени, че трябва да се анализира B-пробата преди да завърши 
допълнителното разследване, то тя може да проведе анализа на B-пробата, след като 
уведоми Състезателя, а известието до Състезателя трябва да включва описание на 
Атипичната находка и информацията, описана в чл. 7.1.4(b) до (f). 

(b) Ако ФИДЕ получи искане от Организация, занимаваща се с прояви от най-високо 
ниво, кратко време преди една от нейните Международни прояви, или от спортна 
организация, която отговаря в рамките на близък и неотменим краен срок за 
селекцията на участниците в отбор за Международна проява, да разкрие дали някой 
от Състезателите в списък, подаден от Организацията, занимаваща се с прояви от 
най-високо ниво, или от спортната организация има висяща Атипична находка, 
ФИДЕ ще посочи съответния Състезател (или Състезатели), като първо уведоми 
Състезателя за Атипичната находка. 

7.3 Управление на резултатите при тестове, инициирани по време 
на други Международни прояви  

Управлението на резултатите и провеждането на изслушванията от един тест от 
Организация, занимаваща се с прояви от най-високо ниво, ще се ръководи от ФИДЕ, 
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когато става въпрос за санкции надхвърлящи Дисквалификация от проявата или 
резултатите на Проявата.  

7.4 Управление на резултатите за тестове, инициирани от НШФ 

Управлението на резултатите, провеждано от НШФ трябва да са съгласувани с 
общите принципи за ефективно и справедливо управление на резултатите, които са 
подчертани в подробните условия, изложени в настоящия чл. 7. Неблагоприятните 
аналитични находки, Атипичните находки и другите предполагаеми нарушения на 
анти-допинговия правилник ще се докладват от НШФ съгласно принципите, 
изложени в настоящия чл. 7, на Националната анти-допингова организация на 
Състезателя, на ФИДЕ и на САДА не по-късно от приключването на процеса на 
управление на резултатите на НШФ. Всяко очевидно нарушение на анти-допингово 
правило от Състезател, който е член на тази НШФ, своевременно ще се отнася към 
съответна група за изслушване, учредена съгласно правилата на НШФ, 
Националната анти-допингова организация или националното законодателство. 
Очевидните нарушения на анти-допингови правила от Състезатели, които са членове 
на друга НШФ, ще се пренасочват за изслушване към съответната НШФ на 
Състезателя.  

7.5 Управление на резултатите за нарушения по местонахождението 

7.5.1 Управлението на резултатите по отношение на очевидно неподаване на 
задължителна информация (Filing Failure) от Състезател, фигуриращ в 
Регистрираното множество за тестване на ФИДЕ ще се води от ФИДЕ съгласно чл. 
11.6.2 от Международния стандарт за тестването (освен ако е било договорено 
съгласно чл. 5.5.4, за това да отговаря НШФ или Националната анти-допингова 
организация). 

7.5.2 Управлението на резултатите при очевидно пропуснат тест (Missed Test) от 
Състезател в Регистрираното множество за тестване на ФИДЕ в резултат на опит за 
тестване на Състезателя от или от името на ФИДЕ ще се води от ФИДЕ съгласно чл. 
11.6.3 от Международния стандарт за тестването. Управлението на резултатите при 
очевидно пропуснат тест от такъв Състезател в резултат от опит за тестване на 
Състезателя от или от името на друга Анти-допингова организация ще се води от 
тази последната Анти-допингова организация в съответствие с чл. 11.7.6(c) от 
Международния стандарт за тестването. 

7.5.3 В случай, че в рамките на един осемнадесетмесечен период, за един Състезател 
от Регистрираното множество за тестване на ФИДЕ са обявени три нарушения с 
подаването на информация (Filing Failures), или три пропуснати теста (Missed Tests), 
или произволна комбинация от неподаване на информация или пропуснати тестове, 
които общо са три на брой, независимо дали по настоящия Анти-допингов 
правилник или по правилника на която и да е друга Анти-допингова организация, 
ФИДЕ трябва да повдигне обвинение за очевидно нарушение на анти-допингово 
правило. 

7.6 Предварително (временно) отстраняване  

7.6.1 Ако резултатът от анализа на една A-проба е Неблагоприятна аналитична 
находка за Забранено вещество, което не е Определено вещество, и разглеждането 
съгласно чл. 7.1.2 не установи приложимо ИТУ или отклонение от Международния 
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стандарт за тестването или Международния стандарт за лабораториите, което да е 
причина за Неблагоприятната аналитична находка, незабавно се налага 
Предварително отстраняване след разглеждането и уведомяването по чл. 7.1.  

7.6.2 Предварително отстраняване не може да се наложи, обаче, освен ако на 
Състезателя или другото Лице се предостави (a) възможност за Предварително 
изслушване или преди налагането на Предварителното отстраняване или 
своевременно след налагането на Предварителното отстраняване; или (b) 
възможност за ускорено изслушване съгласно чл. 8 (Право за справедливо 
изслушване) своевременно след налагането на Предварителното отстраняване. 
Отделните НШФ трябва да налагат Предварителни отстранявания съгласно 
принципите, изложени в настоящия чл. 7.5. Предварителното отстраняване на 
Състезателите ще се приспада от срока на Лишаване от състезателни права, който в 
крайна сметка им е наложен както това е предвидено в чл. 10.9.3.  

7.6.3 Ако Предварителното отстраняване е наложено на базата на Неблагоприятна 
аналитична находка в A-пробата, а последващият анализ на B-пробата (ако бъде 
поискан такъв от Състезателя или Анти-допинговата организация) не потвърди 
анализа на A-пробата, то Състезателят няма да подлежи на по-нататъшно 
Предварително отстраняване на основание нарушение на чл. 2.1 от Кодекса 
(Наличие на Забранено вещество или негови Метаболити или Маркери). В случай, че 
Състезателят (или отборът на Състезателя) е изваден от едно Състезание на база 
нарушение на чл. 2.1, а последващият анализ на B-пробата не потвърди находката от 
A-пробата, то, ако е все още възможно, без да се влияе на Състезанието другояче, 
Състезателят или отборът да бъде отново включен, Състезателят или отборът могат 
да продължат участието си в Състезанието. 

7.7 Прекратяване на спортната дейност  

Ако един Състезател или друго Лице прекрати спортната си дейност, докато е в ход 
процес за управление на резултатите, ФИДЕ или нейните НШФ, провеждащи 
процеса за управление на резултатите, запазват юрисдикцията да завършат своя 
процес на управление на резултатите. Ако един Състезател или друго Лице прекрати 
дейността си преди да е започнал процес за управление на резултатите, а ФИДЕ или 
нейните НШФ са имали юрисдикция за управление на резултатите върху 
Състезателя или другото Лице по времето, когато Състезателят или другото Лице са 
извършили нарушение на анти-допингово правило, ФИДЕ или нейните НШФ имат 
юрисдикцията за проведат управлението на резултатите.  

[Коментар към чл. 7.7: Поведението на един Състезател или друго Лице преди 
Състезателят или другото Лице да са подлежали на юрисдикцията на някоя Анти-
допингова организация не може да представлява нарушение на анти-допингово правило,  но 
може да бъде законно основание да се откаже на Състезателя или другото Лице членство 
в спортна организация.] 
 

Член 8: Право на справедливо изслушване  

8.1 Изслушвания след управление на резултатите от страна на 
ФИДЕ  

8.1.1 Когато след процеса на Управление на резултатите, проведен от ФИДЕ 
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съгласно чл. 7, изглежда, че настоящият Анти-допингов правилник е нарушен, то 
случаят се насочва за разрешаване към Групата за изслушвания по допинга на 
ФИДЕ, състояща се от Председател, който е юрист (lawyer), и четирима други 
експерти. 

8.1.2 Изслушванията по настоящия член трябва да бъдат приключени в кратък срок 
след завършването на процеса за управление на резултатите описан в чл. 7. 
Изслушванията, насрочени във връзка с Прояви, може да се провеждат ускорено. 
Ако на Състезателя е било наложено Предварително отстраняване по чл. 7.6, 
Състезателят има право да поиска изслушването да се проведе по ускорена 
процедура.  

8.1.3 НШФ на Състезателя или другото Лице, за които се предполага, че са 
нарушили настоящия Анти-допингов правилник могат да присъстват на 
изслушването като наблюдатели. 

8.1.4 ФИДЕ трябва да осведомява подробно САДА за състоянието на висящите дела 
и за резултата на всички изслушвания. 

8.1.5 Преди изслушването Състезателят или другото Лице могат да признаят 
нарушението на Анти-допинговото правило и да приемат последствията съгласно 
членове 9 и 10 във вида, предложен от ФИДЕ. Отказът от правото на изслушване 
може да бъде направен явно или като в двуседмичен срок Състезателят или другото 
Лице не оспорят твърдението на ФИДЕ, че е установено нарушение на анти-
допингово правило. Когато не се проведе изслушване, ФИДЕ ще предостави на 
Лицата, описани в чл. 13.2.3, на мотивирано решение, обясняващо предприетото 
действие. 

8.1.6 Решенията на Групата за изслушвания по допинга на ФИДЕ може да се 
обжалват в Арбитражния съд за спорта, както това е предвидено в 13. 

8.2 Изслушване след Управление на резултатите от страна на НШФ 

8.2.1 Когато след процеса на Управление на резултатите, проведен от отделните 
НШФ съгласно чл. 7, изглежда, че настоящият Анти-допингов правилник е нарушен 
във връзка с това, замесените Състезател или друго Лице ще бъдат изпрашени през 
дисциплинарна комисия на НШФ или на Националната анти-допингова организация 
на Състезателя или другото Лице ш съответствие с прашилата на НШФ или 
Националната анти-допингова организация за изслушване, което трябва да отсъди 
дали е имало нарушение на настоящия Анти-допингов правилник и ако да, какви 
Последици трябва да бъдат наложени. 

8.2.2 Изслушванията по настоящия чл. 8.2 ще се изпълняват по ускорена процедура и 
във всички случаи в рамките на три месеца от приключването на процеса на 
Управление на резултатите, описан в чл. 7. Изслушванията, насрочвани във връзка с 
Прояви, може да се провеждат по ускорена процедура. Ако на Състезателя е 
наложено Предварително отстраняване по чл. 7.6, Състезателят има право да поиска 
изслушването да се проведе по ускорена процедура. Ако приключването на 
изслушването се забави повече от три месеца, ФИДЕ може да реши да представи 
делото направо пред Групата за допинг-контрол на ФИДЕ на отговорност на и за 
сметка на НШФ.  

8.2.3 Отделните НШФ подробно ще осведомяват ФИДЕ и САДА за състоянието на 
висящите дела и за резултатите от всички изслушвания. 
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8.2.4 ФИДЕ и САДА ще имат право да присъстват на изслушванията като 
наблюдатели. 

8.2.5 Преди изслушването Състезателят или другото Лице могат да признаят 
нарушението на настоящия Анти-допингов правилник, приемайки Последиците в 
съгласие с членове 9 и 10 такива, каквито са предложени от НШФ. Отказването от 
правото на изслушване може да бъде явно или чрез липса на оспорване в 
двуседмичен срок от страна на Състезателя или другото Лице на твърдението на 
НШФ за наличието на нарушение на анти-допингово правило. Когато не се проведе 
изслушване, НШФ ще предостави на Лицата, описани в чл. 13.2.3 мотивирано 
решение, обясняващо предприетото действие. 

8.2.6 Решенията на НШФ или на Националните анти-допингови организации, 
независимо дали в резултат на изслушване или на приемане последиците от 
Състезателя или другото Лице, може да се обжалва както това е предвидено в чл. 13. 

8.3 Принципи за справедливо изслушване  

Всички изслушвания по един от двата члена чл. 8.1 или 8.2 ще уважават следните 
принципи:  

• своевременно изслушване; 

• справедлива и обективна комисия по изслушването; 

• право за представяне от адвокат за сметка на Лицето; 

• право за информиране по справедлив и своевременен начин за предполагаемото 
нарушение на анти-допингово правило;  

• право на отговор на заявеното нарушение на анти-допингово правило и 
произтичащите от това последици; 

• право на всяка от страните да представя факти, включително право да призовава и 
разпитва свидетели (по усмотрение на комисията по изслушването може да се 
приемат свидетелски показания по телефона или такива подадени писмено); 

• право на Лицето да има преводач на изслушването, като комисията по 
изслушването трябва да определи личността му и кой отговаря за разходите за 
преводача; и 

• своевременно, писмено, мотивирано решение, специално включващо обяснение за 
причината (причините) за периода на отнемане на състезателните права.  
 

Член 9 Автоматична дисквалификация на индивидуалните 
резултати  

Нарушение на анти-допингово правило при индивидуалните спортове във връзка с 
тест по време на състезание, автоматично води до дисквалификация на резултата, 
получен в съответното състезание с всички произтичащи последствия, включително 
отнемане на евентуални медали, точки и награди.  

[Коментар към чл. 9: Когато един Състезател спечели златен медал със Забранено 
вещество в организма си, това е несправедливо спрямо останалите Състезатели в това 
Състезание, независимо дали златният медалист е извършил някакво нарушение. Само 
един "чист" Състезател трябва да извлича полза от своите състезателни резултати. За 
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Отборите, вж. чл. 11 (Последици за отбори).] 
 

Член 10: Индивидуални санкции  

10.1. Дисквалификация на резултатите при проява, по време на 
която е налице нарушение на антидопингово правило  

Едно нарушение на анти-допингово правило по време на или във връзка с една 
проява може, по решение на ръководния орган на Проявата, да доведе до 
Дисквалификация на всички индивидуални резултати получени в тази проява с 
всички последици от това, включително отнемане на всички медали, точки и 
награди, с изключение на предвиденото в чл. 10.1.1.  

[Коментар към чл. 10.1: Докато чл. 9 (Автоматична дисквалификация на индивидуалните 
резултати) дисквалифицира резултата в единствено състезание, в което тестът на 
Състезателя е бил положителен, този член може да доведе до дисквалификация на всички 
резултати от всички състезания по време на Проявата. Факторите, които трябва да се 
вземат предвид, при преценяването дали да се дисквалифицират други резултати в 
Проявата, могат да включват, например, доколко сериозно е нарушението на анти-
допингово правило, направено от Състезателя и дали Състезателят е показал 
отрицателни тестове в останалите Състезания.] 

10.1.1 Ако Състезателят докаже Липса на вина или небрежност за нарушението, 
индивидуалните резултати на Състезателя в останалите състезания няма да бъдат 
дисквалифицирани, освен ако резултатите на Състезателя в Състезанията, различни 
от Състезанието, при което е констатирано нарушението на анти-допингово правило, 
вероятно са били повлияни от нарушението на анти-допинговото правило от 
Състезателя. 

10.2 Лишаване от [състезателни] права за наличие, употреба или 
опит за използване, или притежание на Забранени вещества и 
Забранени методи  

Срокът на лишаване от [състезателни] права, наложено за нарушение на чл. 2.1 
(Наличие на Забранено вещество или негови Метаболити или Маркери), чл. 2.2 
(Употреба или опит за използване на Забранено вещество или Забранен метод) или 
чл. 2.6 (Притежание на Забранени вещества или Забранени методи) ще бъде както 
следва, освен ако са налице условията за премахване или намаляване на срока за 
лишаване от [състезателни] права по членове 10.4 и 10.5, или условията за 
увеличаване срока за лишаване от [състезателни] права по чл. 10.6:  

Първо нарушение: лишаване от [състезателни] права за две (2) години.  

[Коментар към чл. 10.2: Хармонизирането на санкциите е една от най-обсъжданите и 
предизвикващи спорове области на анти-допинга. Хармонизация означава прилагане на 
еднакви правила и критерии при преценяване уникалните факти на всеки отделен случай. 
Аргументите срещу задължителната хармонизация на санкциите се основават на 
различията между спортовете, включително, например, следното: в някои спортове 
Атлетите са професионалисти и извличат значителен доход от спорта, докато в други 
Атлетите са истински аматьори; в спортовете, при които кариерата на един атлет е 
кратка, двугодишна дисквалификация има много по-съществен ефект върху Атлета, 
отколкото в спортовете, при които кариерата традиционно е много по-дълга; в 
Индивидуалните спортове Атлетът е в състояние да поддържа по-добре състезателните 



Антидопингови правила на ФИДЕ - 25 

си умения по време на дисквалификацията чрез самостоятелни тренировки, отколкото в 
други спортове, при които тренировката като част от отбор е по-важна. Основен 
аргумент в полза на хармонизацията е, че просто не е редно двама атлети от една и съща 
държава, които имат положителен тест за едно и също Забранено вещество при подобни 
обстоятелства, да получат различни санкции, само защото участват в различни 
спортове. Освен това, гъвкавостта при санкционирането често се разглежда като 
неприемлива възможност някои спортни организации да бъдат по-снизходителни към 
уличените с допинг. Липсата на хармонизация при санкциите е била също често източник 
на конфликти по юрисдикцията между Международните федерации и Националните 
анти-допингови организации.] 

10.3 Лишаване от [състезателни] права за друго нарушение на анти-
допинговите правила  

Срокът за Лишаване от [състезателни] права при нарушения на настоящия Анти-
допингов правилник, различни от описаните в чл. 10.2 ще бъдат както следва: 

10.3.1 За нарушения на чл. 2.3 (Отказ или неподлагане на вземане на проби) или чл. 
2.5 (Манипулиране на Допинг контрола), срокът за Лишаване от [състезателни] 
права ще бъде две (2) години, освен ако са налице условията, изложени в чл. 10.5, 
или условията предвидени в чл. 10.6. 

10.3.2 За нарушения на чл. 2.7 (Незаконно разпространяване) или чл. 2.8 (Прилагане 
или опит за прилагане на Забранено вещество или Забранен метод), наложеният срок 
за Лишаване от [състезателни] права ще бъде минимум четири (4) до доживотно 
Лишаване от [състезателни] права, освен ако са налице условията предвидени в чл. 
10.5. Нарушение на анти-допингово правило с участието на непълнолетен ще се 
смята за особено сериозно нарушение, и, ако е извършено от Поддържащия екип на 
състезателя за нарушения, различни от Определените вещества, посочени в чл. 4.2.2 
ще водят до доживотно Отстраняване за Поддържащия екип на състезателя. Освен 
това, съществени нарушения на членове 2.7 или 2.8, които може да нарушават също 
закони и нормативи извън спорта, ще се докладват на компетентните 
административни, професионални или съдебни власти. 

[Коментар към чл. 10.3.2: Онези, които участват в допингиране на Състезатели или 
прикриване на допингиране ще подлежат на санкции, по-строги, отколкото за 
Състезателите с положителен тест. Тъй като правомощията на спортните организации 
в общия случай са ограничени до Лишаване от право за мандат, членство и други спортни 
привилегии, докладването на Поддържащия екип на състезателя на компетентните 
власти е важна стъпка от политиката на сдържане по отношение на допинга.] 

10.3.3 За нарушения на чл. 2.4 (Неподаване на информация за местонахождението и/ 
или Пропуснати тестове), срокът за Лишаване от състезателни права ще бъде 
минимум една (1) година и максимум две (2) години, в зависимост от степента на 
нарушението на Състезателя. 

[Коментар към чл. 10.3.3: Санкцията по чл. 10.3.3 ще бъде две години, в случай, че няма 
извинителни причини и за трите нарушения на неподаване на информация или пропуснати 
тестове. В противен случай, санкцията ще се преценява в интервала между две години до 
една година, въз основа на обстоятелствата по случая.] 
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10.4 Отмяна или съкращение на срока за Лишаване от 
[състезателни] права за Определени вещества при специфични 
обстоятелства  

Когато един Състезател или друго Лице може да докаже по какъв начин едно 
Определено вещество е влязло в организма му или се е оказало в негово или нейно 
владение и че това Определено вещество не е свързано с намерение да подобри 
спортните резултати на Състезателя, нито да прикрива Употребата на вещество, 
което води до подобряване на резултатите, срокът за Лишаване от [състезателни] 
права, посочен в чл. 10.2 трябва да се замени със следния: Първо нарушение: Като 
минимум, мъмрене без Лишаване от [състезателни] права при бъдещи прояви, а като 
максимум, две (2) години Лишаване от [състезателни] права. 

Като основание за отмяната [на наказанието] или съкращението на срока, 
Състезателят или другото Лице трябва да покаже в подкрепа на своите думи 
свидетелства и факти, които да докажат в достатъчна степен на комисията по 
изслушването липсата на намерение за подобряване на спортните резултати или да 
се прикрие Употребата на вещество, водещо до подобряване на резултатите. 
Степента на вина на Състезателя или другото Лице ще бъдат критерия, по който ще 
се преценява евентуалното съкращение на срока за Лишаване от състезателни права. 

[Коментар към чл. 10.4: Определените вещества, които сега се дефинират в чл. 4.2.2, не 
са непременно по-малко сериозни агенти за целите на допинга в спорта, отколкото други 
Забранени вещества (например, един стимулант, който е включен в списъка като 
Определено вещество, би могъл да е много ефективен за един Състезател по време на 
състезание); по тази причина, един Състезател който не отговаря на критериите по 
настоящия член, ще получи двугодишен срок за Лишаване от състезателни права, а може 
да получи и до четиригодишен срок за Лишаване от състезателни права по чл. 10.6. При 
все това, има по-голяма вероятност Определените вещества, за разлика от други 
Забранени вещества, могат да допускат правдоподобни недопингови обяснения. 
Настоящият член е приложим само в случаите, когато комисията по изслушването е 
убедена в достатъчна степен от обективните обстоятелства по делото, че с приемането 
или притежанието на Забраненото вещество Състезателят не е имал намерение да 
подобри своите спортни резултати. Примери за обективни обстоятелства, които в 
съвкупност могат да накарат комисията по изслушването да се убеди в достатъчна 
степен в липсата на намерение за подобряване на резултатите, биха били: фактът, че 
естеството на Определеното вещество или времето на неговия прием са не в полза на 
Състезателя; явната употреба или разкриването на употребата на Определеното 
вещество от Състезателя; и воден по същото време медицински картон [файл с 
медицински записи], потвърждаващ несвързаното със спорта предписване на 
Определеното вещество. Изобщо, колкото по-голяма е потенциалната полза за 
подобряване на резултатите, толкова по голяма е тежестта върху Състезателя да 
доказва липса на намерение за подобряване на спортните резултати. Докато липсата на 
намерение за подобряване на спортните резултати трябва да се доказва в достатъчна 
степен, за да се убеди комисията по изслушването, то Състезателят може да доказва как 
Определеното вещество е влязло в организма му чрез съпоставяне на вероятности. При 
преценяване на степента на вината на Състезателя или другото Лице, разглежданите 
обстоятелства трябва да са конкретни и съществени, за да могат да обяснят 
отклонението на Състезателя или другото Лице от очаквания стандарт на поведение. 
Така например, фактът, че един Състезател би загубил възможността да печели големи 
суми пари през срока на Лишаване от състезателни права или фактът, че на Състезателя 
му остава много малко време в кариерата му или графикът на спортния календар, не са 
съществени фактори, които ще се разглеждат при съкращаване срока за Лишаване от 
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състезателни права по настоящия член. Предполага се, че срокът за Лишаване от 
състезателни права ще се отменя напълно само при най-изключителни случаи.] 
 

10.5 Отмяна или съкращение на срока за Лишаване от състезателни 
права въз основа на изключителни обстоятелства  

10.5.1 Липса на вина или небрежност  

Ако в индивидуално дело един Състезател докаже, че той или тя не носи никаква 
вина или небрежност, приложимият иначе срок за Лишаване от състезателни права 
ще бъде отменен. Когато в пробата на един Състезател се установи Забранено 
вещество или негови Маркери или Метаболити в нарушение на чл. 2.1 (Наличие на 
Забранено вещество), за да се отмени срока за Лишаване от състезателни права, 
Състезателят трябва също да докаже как Забраненото вещество е влязло в неговия 
или нейния организъм. В случай, че този член се приложи и предписаният иначе 
срок Лишаване от състезателни права бъде отменен, нарушението на анти-допингово 
правило няма да се смята за нарушение за една ограничена цел – определянето на 
срока за Лишаване от състезателни права за многократни нарушения по чл. 10.7. 

10.5.2 Липса на значителна вина или небрежност  

Ако в индивидуално дело един Състезател или друго Лице докаже, че не носи 
значителна вина или небрежност, то иначе приложимият срок за Лишаване от 
състезателни права може да бъде съкратен, като съкратеният срок за Лишаване от 
състезателни права не може да бъде по-малък от половината на приложимия в 
противен случай срок за Лишаване от състезателни права. Ако иначе приложимият 
срок за Лишаване от състезателни права е доживотно, то съкратеният срок по 
настоящия член не може да бъде по-малък от осем (8) години. Когато в пробата на 
един Състезател се установи наличието на Забранено вещество или негови Маркери 
или Метаболити в нарушение на чл. 2.1 (Наличие на Забранено вещество или негови 
Метаболити или Маркери), за да бъде съкратен срокът му за Лишаване от 
състезателни права, Състезателят трябва освен всичко друго да докаже как 
Забраненото вещество е влязло в организма му.  

[Коментар към членове 10.5.1 и 10.5.2: Анти-допинговият правилник на ФИДЕ дава 
възможност за съкращаване на срока за или отмяна на Лишаването от състезателни 
права в извънредно редките случаи, когато Състезателят е в състояние да докаже, че той 
или тя няма никаква вина и не е проявил небрежност, или няма значителна вина или 
небрежност във връзка с нарушението. Този подход е в съгласие с основните принципи на 
човешките права и постига равновесие между онези Анти-допингови организации, които 
пледират за много по-редки изключения  или за никакви изключения, и другите, които биха 
съкратили двугодишното отстраняване на базата на множество от други фактори, дори 
когато Състезателят по общо признание е извършил нарушение. Настоящите членове се 
прилагат само към налагането на санкции; те не са приложими при определянето на това 
дали има нарушение на анти-допингово правило. Чл. 10.5.2 може да се прилага при всяко 
нарушение на анти-допингово правило, въпреки че ще е особено трудно да се отговори на 
критериите за съкращение при тези нарушения на анти-допинговия правилник, при които 
знанието представлява елемент от нарушението.  

Предназначението на членове 10.5.1 и 10.5.2 е да оказват влияние само в случаи, при които 
обстоятелствата са наистина изключителни, а не в голямото мнозинство от случаите.  

За да се илюстрира действието на чл. 10.5.1, един пример, при който липса на вина или 
небрежност ще доведе до пълна отмяна на санкцията, е. когато един Състезател може 
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да докаже, че въпреки цялата си предпазливост той или тя е бил саботиран от конкурент. 
Обратно, една санкция не може да бъде напълно отменена въз основа на Липса на вина или 
небрежност при следните обстоятелства: (a) положителен тест в резултат на витамин 
или хранителна добавка с погрешен етикет или на замърсени такива (Състезателите 
носят отговорност за това, което приемат в организма си (чл. 2.1.1), и са предупредени за 
възможността от замърсяване на добавките); (b) прилагане на Забранено вещество от 
личния лекар или треньор на Състезателя без уведомяване на Състезателя 
(Състезателите носят отговорност за своя избор на медицински персонал и да обръщат 
внимание на медицинския персонал, че не могат да приемат никакви Забранени вещества); 
и (c) саботаж на храната или напитките на Състезателя от съпруг (съпруга), треньор 
или друго Лице от кръга на приближените до Състезателя (Състезателите носят 
отговорност за това, което поглъщат и за поведението на онези Лица, на които 
поверяват достъп до своята храна и напитки). При все това, в зависимост от уникалните 
факти на конкретния случай, всяка от споменатите илюстрации може да доведе до 
намалена санкция на основание Липса на значителна вина или небрежност. (Например, 
намалението може да бъде напълно подходящо в илюстрация (a), ако Състезателят ясно 
докаже, че причината за положителния тест е било замърсяване в обикновен мулти-
витамин, закупен от източник, които няма никаква връзка със Забранени вещества и 
Състезателят е проявил предпазливост да не взема други хранителни добавки.)  

За целите на преценяването на вината на Състезателя или другото Лице по членове 10.5.1 
и 10.5.2, разглежданите свидетелства и факти трябва да бъдат конкретни и съществени, 
за да обяснят отклонението на Състезателя или другото Лице от очаквания стандарт на 
поведение. Така например фактът, че един Състезател би загубил възможността да 
печели големи парични суми по време на срока за Лишаване от състезателни права, или 
фактът, че Състезателят е към края на кариерата си или графикът на спортния 
календар не са съществени фактори, които трябва да се разглеждат при намаляване на 
срока за Лишаване от състезателни права по настоящия член.  

Независимо че непълнолетните не получават специално отношение per se3 при 
определянето на приложимата санкция, със сигурност младостта и липсата на опит са 
съществени фактори, които трябва да се преценяват при определяне вината на 
Състезателя или другото лице по чл. 10.5.2, както и членове 10.3.3, 10.4 и 10.5.1. Чл. 10.5.2 
не трябва да се прилага в случаите, при които се прилагат членове 10.3.3 или 10.4, тъй 
като тези членове вече вземат под внимание степента на вина на Състезателя или 
другото Лице за целите на определянето на приложимия срок за Лишаване от 
състезателни права.] 

10.5.3 Значителна помощ при разкриване и установяване на нарушения на анти-
допингово правило 

Преди окончателното апелативно решение по чл. 13 или преди изтичането на срока 
за обжалване, ФИДЕ или нейните НШФ може да отменят част от срока за Лишаване 
от състезателни права, наложен в даден отделен случай, когато Състезателят или 
друго Лице е оказало значителна помощ на Анти-допингова организация, на 
властите, занимаващи се с углавни престъпления, или на професионален 
дисциплинарен орган, в резултат на което Анти-допинговата организация е разкрила 
или установила нарушение на анти-допингово правило от друго Лице, или 
разследването/професионалният орган за разкрили или установили криминално 
престъпление или нарушение на професионалните правила от друго Лице. След 
окончателното апелативно решение по чл. 13 или изтичането на срока за обжалване, 
ФИДЕ може да отмени само част от приложимия иначе срок за Лишаване от 
състезателни права с одобрение от САДА. След окончателното апелативно решение 
                                                           
3 Бел. пр. Само по себе си, като такова (лат.)  



Антидопингови правила на ФИДЕ - 29 

по чл. 13 или изтичането на срока за обжалване, НШФ може да отмени само част от 
приложимия иначе срок за Лишаване от състезателни права при одобрение от страна 
на ФИДЕ и САДА. Степента, до която приложимият иначе срок за Лишаване от 
състезателни права може да бъде отменян се основава на сериозността на 
нарушението на анти-допингово правило, извършено от Състезателя или другото 
Лице и важността на Значителната помощ, оказана от Състезателя или другото Лице, 
в усилията да се премахне допинга от спорта. Не може да се отменя повече от три 
четвърти от иначе приложимия срок за Лишаване от състезателни права. Ако 
приложимият иначе срок за Лишаване от състезателни права е доживотно, то 
неотмененият срок по настоящия член трябва да не бъде по-малък от осем (8) 
години. Ако ФИДЕ или нейните НШФ отменят някаква част от иначе приложимия 
срок за Лишаване от състезателни права по настоящия член, те трябва незабавно да 
предоставят писмени основания за решението си на всяка Анти-допингова 
организация с право да обжалва решението. Ако ФИДЕ или нейните НШФ 
впоследствие възстановят някаква част от отменения срок за Лишаване от 
състезателни права, защото Значителната помощ от Състезателя или другото Лице 
не е отговорила на очакванията, то Състезателят или другото Лице могат да 
обжалват възстановяването [на наказанието] съгласно чл. 13.2. 

[Коментар към чл. 10.5.3: Съдействието от страна на Състезателите, Поддържащите 
екипи на състезателите и други Лица, които признават грешките си и са готови да 
изкарат на светло други нарушения на анти-допингови правила е важно за чистия спорт. 
Факторите, които трябва да се разглеждат при оценяване важността на Значителната 
помощ биха включвали, например, броя на замесените лица, статусът на тези лица в 
спорта, дали става въпрос за схема включваща Незаконно разпространение (Trafficking) по 
чл. 2.7 или приемане по чл. 2.8, и дали нарушението е било свързано с вещество или метод, 
които не се установяват лесно при тестването. Максималната отмяна на срока за 
Лишаване от състезателни права трябва да се прилага само в много изключителни случаи. 
Допълнителен фактор, който трябва да се има предвид във връзка със сериозността на 
нарушението на анти-допингово правило е вероятното предимство свързано с 
подобряването на резултатите, което Лицето, оказващо Значителна помощ, може все 
още да има. Изобщо, колкото по-рано в процеса за управление на резултатите се окаже 
Значителната помощ, толкова по-голям е процентът от приложимия иначе срок за 
Лишаване от състезателни права, който може да бъде отменен.  

Ако Състезателят или другото Лице, за които се твърди че са извършили нарушение на 
анти-допингово правило, се позовава на правото си за частична отмяна на срока за 
Лишаване от състезателни права по настоящия член във връзка с отказ на Състезателя 
или другото лице от изслушване по чл. 8.3 (Отказ от изслушване), ФИДЕ или нейните 
НШФ трябва да определят дали отмяната на част от срока за Лишаване от 
състезателни права е в съответствие с настоящия член. Ако Състезателят или другото 
Лице се позовава на правото си за частична отмяна на срока за Лишаване от 
състезателни права преди приключването на изслушването по чл. 8 за нарушението на 
анти-допингово правило, то комисията по изслушването трябва да определи, дали отмяна 
на част от приложимия иначе срок за Лишаване от състезателни права е в съответствие 
с настоящия член, след като по същото време комисията по изслушването решава дали 
Състезателят или другото Лице е извършило нарушение на анти-допингово правило. Ако 
част от срока за Лишаване от състезателни права бъде отменен, решението трябва да 
обясни основанията за извода, че предоставената информация е заслужавала доверие и е 
била важна за разкриването или доказването на нарушение на анти-допингово правило или 
друго престъпление. Ако Състезателят или другото Лице пледира право на частична 
отмяна на срока за Лишаване от състезателни права след окончателно решение, което 
установява, че е било извършено нарушение на анти-допингово правило и то не подлежи на 
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обжалване по чл. 13, но Състезателят или другото Лице все още изтърпява срок за 
Лишаване от състезателни права, то Състезателят или другото Лице може да подаде 
молба до Международната федерация или нейните НШФ да разгледат частична отмяна 
на срока за Лишаване от състезателни права по настоящия член. Всяка такава отмяна на 
приложимия иначе срок за Лишаване от състезателни права ще изисква одобрение от 
САДА (и от ФИДЕ, ако решението за отмяна на приложимия иначе срок за Лишаване от 
състезателни права е взето от НШФ). Ако някое от условията, на които се основава 
отмяната на срока за Лишаване от състезателни права, не е изпълнено, ФИДЕ или 
нейните НШФ ще възстановят приложимия иначе срок за Лишаване от състезателни 
права. Решенията, взети от ФИДЕ или нейните НШФ по настоящия член може да се 
обжалват съгласно чл. 13.2. Това е единственото обстоятелство по настоящия Анти-
допингов правилник, при което е разрешена [частична] отмяна на приложимия иначе срок 
за Лишаване от състезателни права.] 

10.5.4 Признаване на Нарушение на анти-допингово правило при липса на други 
доказателства 

Когато един Състезател или друго Лице доброволно признае за извършването на 
нарушение на анти-допингово правило преди да е получил известие за вземане на 
проба, която би установила нарушение на анти-допингово правило (или, в случай на 
нарушение на анти-допингово правило различно от чл. 2.1, преди да е получил първо 
известие за признатото нарушение съгласно чл. чл. 7), и това признание е 
единственото надеждно свидетелство за нарушението към момента на признанието, 
то срокът за Лишаване от състезателни права може да бъде съкратен, но не под 
половината на приложимия иначе срок за Лишаване от състезателни права. 

[Коментар към чл. 10.5.4: Настоящият член е замислен да се прилага, когато един 
Състезател или друго Лице прави изявление и признава нарушение на анти-допингово 
правило при обстоятелства, когато никоя Анти-допингова организация няма сведения, че е 
възможно да е било извършено нарушение на анти-допингово правило. Намерението не е 
той да се прилага при обстоятелства, при които признанието се прави, когато 
Състезателят или другото Лице смята, че всеки момент може да бъде хванат(о).] 

10.5.5 Когато един Състезател или друго Лице учредява право за намаление на 
санкция по повече от едно положение на настоящия член  

Преди прилагането на намаление или частична отмяна по членове 10.5.2, 10.5.3 или 
10.5.4, трябва да се определи приложимият иначе срок за Лишаване от състезателни 
права с членове 10.2, 10.3, 10.4 и 10.6. Ако Състезателят или другото Лице учреди 
право за намаление или частична отмяна на срока за Лишаване от състезателни 
права по два или повече от членовете 10.5.2, 10.5.3 или 10.5.4, то срокът за Лишаване 
от състезателни права може да бъде намален или частично отменен, но не под една 
четвърт от приложимия иначе срок за Лишаване от състезателни права. 

[Коментар към чл. 10.5.5: Подходящата санкция се определя с последователност от 
четири стъпки. Първо, комисията по изслушването определя коя от базовите санкции (чл. 
10.2, чл. 10.3, чл. 10.4 или чл. 10.6) е приложима към конкретното нарушение на анти-
допингово правило. На втората стъпка, комисията по изслушването установява дали има 
основание за частична отмяна, пълна отмяна или намаление на санкцията (членове 10.5.1 
до 10.5.4). Обърнете внимание, обаче, че не всички основания за частична или пълна 
отмяна, или намаление могат да се комбинират с условията по базовите санкции. 
Например, чл. 10.5.2 не се прилага в случаи, свързани с членове 10.3.3 или 10.4, тъй като 
комисията по изслушването, съгласно членове 10.3.3 и 10.4, вече ще е определила срока за 
Лишаване от състезателни права на база степента на вината на Състезателя или 
другото Лице. На третата стъпка, комисията по изслушването определя съгласно чл. 
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10.5.5, дали Състезателят или другото Лице има право на отмяна, намаление или 
частична отмяна по повече от едно условие на чл. 10.5. Накрая, комисията по 
изслушването взема решение относно началото на срока за Лишаване от състезателни 
права по чл. 10.9.]  

10.6 Утежняващи обстоятелства, които могат да увеличат срока за 
Лишаване от състезателни права  

Ако в един индивидуален случай, свързан с нарушение на анти-допингово правило, 
различно от нарушенията по членове 2.7 (Незаконно разпространение или опит за 
незаконно разпространение) и 2.8 (Прилагане или опит за прилагане), ФИДЕ или 
нейните НШФ установят наличие на утежняващи обстоятелства, които са основание 
за налагане на срок за Лишаване от състезателни права по-голям от стандартната 
санкция, тогава приложимият иначе срок за Лишаване от състезателни права ще се 
увеличи до максимума от четири (4) години, освен ако Състезателят или другото 
Лице може да докаже достатъчно убедително на комисията по изслушването, че не е 
знаел. че извършва нарушение на анти-допингово правило. 

Един Състезател или друго Лице може да избегне прилагането на настоящия член, 
ако признае нарушението на анти-допинговото правило, както то е заявено, 
незабавно след като се запознае с обвинението в нарушение на анти-допингово 
правило от ФИДЕ или нейните НШФ. 

[Коментар към чл. 10.6: Примери на утежняващи обстоятелства, които могат да бъдат 
основание за налагане на срок за Лишаване от състезателни права по-голям от 
стандартната санкция: Състезателят или другото Лице е извършило нарушението на 
анти-допинговото правило като част от допинг план или схема, както самостоятелно, 
така и във връзка с конспирация или организирана престъпна група за извършване на 
нарушения на анти-допинговия правилник; Атлетът или другото лице е използвало или 
притежавало множество Забранени вещества или Забранени методи или многократно е 
използвало или притежавало Забранено вещество или Забранен метод; един нормален 
човек вероятно би се ползвал от подобряващия резултатите ефект от нарушението на 
анти-допинговото правило(а) и след изтичането на приложимия иначе срок за Лишаване 
от състезателни права; Атлетът или лицето, се е придържал към измамно или 
обструктивно поведение, за да избегне установяването или обявяването на нарушение на 
анти-допингово правило. За да се избегне евентуално съмнение, изброяването на 
примерите на утежняващи обстоятелства, описани в настоящия коментар към чл. 10.6, 
не е изчерпателно, така че и други утежняващи фактори могат да послужат за основание 
за налагането на по-дълъг срок за Лишаване от състезателни права. Нарушенията по 
членове 2.7 (Незаконно разпространяване или опит за незаконно разпространяване) и 2.8 
(Прилагане или опит за прилагане) не са включени в прилагането на чл. 10.6, защото 
санкциите за тези нарушения (от четири години до доживотно Лишаване от 
състезателни права) вече дават достатъчно свобода за да допуснат разглеждането на 
всякакво утежняващо обстоятелство.] 

10.7 Многократни нарушения  

10.7.1 Второ Нарушение на анти-допингово правило 

При първо нарушение на анти-допингово правило от един Състезател или друго 
Лице, срокът за Лишаване от състезателни права е заложен в членове 10.2 и 10.3 
(подлежи на евентуална отмяна, намаление или частична отмяна по членове 10.4 или 
10.5, или на увеличение по чл. 10.6). За второ нарушение на анти-допингово правило 
срокът за Лишаване от състезателни права трябва да бъде в рамките на интервала, 
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посочен в таблицата по-долу.  

 

Второ нарушение

Първо нарушение 

RS FFMT NSF St AS TRA 

RS 1-4 2-4 2-4 4-6 8-10 10-доживотно 

FFMT 1-4 4-8 4-8 6-8 10-доживотно доживотно 

NSF 1-4 4-8 4-8 6-8 10-доживотно доживотно 

St 2-4 6-8 6-8 8-доживотно доживотно доживотно 

AS 4-5 10-доживотно 10-доживотно доживотно доживотно доживотно 

TRA 8-доживотно доживотно доживотно доживотно доживотно доживотно 

Дефиниции за целите на таблицата за второ нарушение на анти-допингово правило:  

RS (Reduced sanction – Намалена санкция за Определено вещество по чл. 10.4): 
Нарушението на анти-допингово правило е било или трябва да бъде санкционирано 
с намалена санкция по чл. 10.4, защото е била свързана с Определено вещество и са 
били налице останалите условия по чл. 10.4.  

FFMT (Filing Failures and/or Missed Tests – Неподаване на информация и/или 
Пропуснати тестове): Нарушението на анти-допингово правило е било или трябва да 
бъде санкционирано по чл. 10.3.3 (Неподаване на информация и/или Пропуснати 
тестове).  

NSF (Reduced sanction for No Significant Fault or Negligence – Намалена санкция за 
Липса на значителна вина или небрежност): Нарушението на анти-допингово 
правило е било или трябва да бъде санкционирано с намалена санкция по чл. 10.5.2, 
защото Състезателят е доказал Липса на Значителна вина или небрежност по чл. 
10.5.2.  

St (Standard sanction – Стандартна санкция по членове 10.2 или 10.3.1): Нарушението 
на анти-допингово правило е било или трябва да бъде санкционирано със 
стандартната санкция от две (2) години съгласно членове 10.2 или 10.3.1.  

AS (Aggravated sanction – Утежнена санкция): Нарушението на анти-допингово 
правило е било или трябва да бъде санкционирано с утежнена санкция съгласно чл. 
10.6, защото Анти-допинговата организация е установила условията, изложени в чл. 
10.6.  

TRA (Trafficking or Attempted Trafficking and administration or Attempted 
administration – Незаконно разпространяване или опит за незаконно 
разпространяване и Прилагане или опит за прилагане): Нарушението на анти-
допинговото правило е било или би трябвало да се санкционира със санкция 
съгласно чл. 10.3.2.  

[Коментар към чл. 10.7.1: Таблицата се прилага. като се намери първото нарушение на 
анти-допингово правило на Състезателя или другото Лице в най-лявата колонка и след 
това се придвижим вдясно в таблицата до колонката, която съответства на второто 
нарушение. Например, да приемем, че един Състезател получава стандартния срок за 
Лишаване от състезателни права за първо нарушение по чл. 10.2, след което извършва 
второ нарушение, за което получава намалена санкция за Определено вещество съгласно 
чл. 10.4. Таблицата се използва за определяне на срока за Лишаване от състезателни права 
за второто нарушение. При този пример таблицата се прилага, като започнем от най-
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лявата колонка, слезем надолу до четвъртия ред, която е означена с “St”, което означава 
стандартна санкция, след това се преместваме вдясно в таблицата до първата колонка, 
която е означена с “RS” (намалена санкция за Определено вещество), а резултатът е 2-4 
години период за Лишаване от състезателни права при второто нарушение. Степента на 
вина на Състезателя или другото Лице ще бъде критерият, който ще се вземе предвид при 
преценяването на срока за Лишаване от състезателни права в рамките на приложимия 
интервал.] 

[Коментар към чл. 10.7.1 (Определение на RS): Вж. чл. 25.4 от Кодекса по отношение 
прилагането на чл. 10.7.1 към предшестващо Кодекса нарушение на анти-допинговия 
правилник.] 

10.7.2 Прилагане на членове 10.5.3 и 10.5.4 към второ нарушение на анти-допингово 
правило 

Когато един Състезател или друго Лице, извършващо второ нарушение на анти-
допингово правило учреди право на частична отмяна или намаление на част от срока 
за Лишаване от състезателни права по чл. 10.5.3 или чл. 10.5.4, комисията по 
изслушването ще определи първо приложимия иначе срок за Лишаване от 
състезателни права в рамките на интервала, определен в таблицата от чл. 10.7.1, след 
което ще приложи подходящата отмяна или намаление на срока за Лишаване от 
състезателни права. Останалата част от срока за Лишаване от състезателни права, 
след прилагането на евентуална [частична] отмяна или намаление по членове 10.5.3 
и 10.5.4, трябва да бъде поне една четвърт от приложимия иначе срок за Лишаване 
от състезателни права.  

10.7.3 Трето Нарушение на анти-допингово правило 

Всяко трето нарушение на анти-допингово правило винаги ще има за резултат 
доживотно Лишаване от състезателни права, освен ако третото нарушение изпълнява 
условието за отмяна или намаление на срока за Лишаване от състезателни права по 
чл. 10.4 или е свързано с нарушение на чл. 2.4 (Неподаване на информация и/или 
Пропуснати тестове). В тези конкретни случаи, срокът за Лишаване от състезателни 
права ще бъде от осем (8) години до доживотна забрана.  

10.7.4 Допълнителни правила за някои потенциални многократни нарушения 

• За целите на налагането на санкции по чл. 10.7, едно нарушение на анти-допингово 
правило ще се смята за второ нарушение, само ако ФИДЕ (или нейните НШФ) могат 
да докажат, че Състезателят или другото Лице е извършил второто нарушение на 
анти-допингово правило след като Състезателят или другото Лице е получил 
известие съгласно чл. 7 (Управление на резултатите), или след като ФИДЕ (или 
нейните НШФ) са направили разумни усилия да връчат известието за първото 
нарушение на анти-допингово правило; Ако ФИДЕ (или нейните НШФ) не могат да 
докажат това, нарушенията ще се смятат заедно за едно единствено първо 
нарушение, а наложената санкция трябва д се основава на нарушението, което носи 
по-строгата санкция; при все това, случването на множество нарушения може да се 
смята за фактор при определянето на утежняващите обстоятелства (чл. 10.6). 

• Ако, след разрешаването на едно първо нарушение на анти-допингово правило, 
ФИДЕ (или нейните НШФ) открие факти, свързани с нарушение на анти-допингово 
правило от Състезателя или другото Лице, което се е случило преди известяването, 
отнасящо се до първото нарушение, тогава ФИДЕ (или нейните НШФ) ще наложи 
допълнителна санкция, на база санкцията, която би могла да бъде наложена, ако 
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двете нарушения бяха съдебно решени по едно и също време. Резултатите във 
всички състезания от датата на по-раншното нарушение на анти-допингово правило 
насам ще бъдат дисквалифицирани, както това е предвидено в чл. 10.8. За да избегне 
възможността за находка с Утежняващи обстоятелства (чл. 10.6), за сметка на по-
ранната във времето, но по-късно разкрито нарушение, Състезателят или другото 
Лице трябва своевременно и доброволно да признае по-ранното нарушение на анти-
допингово правило след известието за нарушението, в което той или тя е 
първоначално обвинен. Същото правило ще се прилага още, когато ФИДЕ (или 
нейните НШФ) открие, че факти, свързано с друго предходно нарушение след 
решаването на второ нарушение на анти-допингово правило. 

[Коментар към чл. 10.7.4: В хипотетична ситуация, един Състезател извърши нарушение 
на анти-допингово правило на 1 януари 2008 г., което ФИДЕ (или нейните НШФ) не 
открива до 1 декември, 2008 г. Междувременно, Състезателят извършва друго нарушение 
на анти-допингово правило на 1 март, 2008 г. и Състезателят получава известие за това 
нарушение от ФИДЕ (или нейните НШФ) на 30 март, 2008 г. и комисията по 
изслушването отсъжда на 30 юни, 2008 г., че Състезателят е извършил нарушението на 
анти-допингово правило от 1 март, 2008 г. По-късно откритото нарушение, което се е 
случило на 1 януари, 2008 г., ще даде основание за утежняващи обстоятелства, защото 
Състезателят не е признал доброволно и своевременно нарушението след като 
Състезателят е получил известие за по-късното нарушение на 30 март, 2008 г.] 

10.7.5 Многократно нарушение на анти-допингови правила по време на 
осемгодишния период 

За целите на чл. 10.7, за да се установи многократно нарушение, всяко нарушение на 
анти-допингово правило трябва да се е случило в рамките на един и същи осем (8) 
годишен период. 

10.8 Дисквалификация на резултатите в състезания, следващи 
вземането на проби или извършването на Нарушение на анти-
допингово правило  

Освен автоматичната Дисквалификация на резултатите в Състезанието, от което е 
положителната проба по чл. 9 (Автоматична дисквалификация на индивидуалните 
резултати), всички други състезателни резултати, получени от датата на вземането на 
положителна проба (независимо дали По време на състезание или Извън 
състезание), или се е случило друго нарушение на анти-допингово правило, до 
началото на срока за Предварително отстраняване или Лишаване от състезателни 
права, ще бъдат дисквалифицирани с всички произтичащи от това последици, 
включително отнемане на евентуални медали, точки и награди, освен ако 
справедливостта изисква друго. 

10.8.1 Като условие за възстановяване на състезателните права след установяване че 
Състезателят е извършил нарушение на анти-допингово правило, той трябва първо 
да възстанови всички парични награди, отнети по настоящия член.  

10.8.2 Разпределение на отнетите парични награди  

Отнетите парични награди ще се преразпределят на други Състезатели. 

[Коментар към чл. 10.8.2: Нищо в настоящия Анти-допингов правилник не лишава чистите 
Състезатели или други Лица, на които са били причинени вреди от действията на Лице, 
извършило нарушение на анти-допингово правило, от отстояването на всяко право, което 
иначе биха имали, да търсят вреди от съответното Лице.] 
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10.9 Начало на срока за Лишаване от състезателни права  

Освен ако по-долу е уговорено друго, срокът за Лишаване от състезателни права ще 
започва да тече от датата на решението от изслушването, предвиждащо Лишаване от 
състезателни права или, при отказ от изслушване, от датата, на която Лишаването от 
състезателни права е прието или е наложено по друг начин. Всеки срок на 
Предварително отстраняване (независимо дали наложен или доброволно приет) ще 
се приспада от целия наложен срок за Лишаване от състезателни права.  

10.9.1 Забави, която не се дължат на Състезателя или другото Лице 

Когато в процеса на изслушването или други аспекти на Допинг контрола има 
значителни забавяния, които не са причинени от Състезателя или другото Лице, 
ФИДЕ или Анти-допинговата организация, налагаща санкцията, може да постави 
началото на срока за Лишаване от състезателни права на по-ранна дата, започвайки 
от датата, на която е взета Пробата или от датата, на която за последен път се е 
случило друго нарушение на анти-допингово правило.  

10.9.2 Своевременно признание  

Когато Състезателят своевременно (което, във всички случаи, означава преди 
следващо участие на Състезателя в състезание) признае нарушение на анти-
допингово правило след като му се предяви обвинение в нарушение на анти-
допингово правило от ФИДЕ или нейните НШФ, срокът за Лишаване от 
състезателни права може да започне да тече от датата на вземане на Пробата или от 
датата, на която се е случило за последен път нарушение на друго анти-допингово 
правило. Във всеки случай, обаче, когато се прилага настоящият член, Състезателят 
или другото Лице ще изтърпи поне половината от срока за Лишаване от 
състезателни права, започвайки от датата, на която Състезателят или другото Лице е 
приело налагането на санкция, датата на решението на изслушването, налагащо 
санкцията, или от датата, на която санкцията е била наложена другояче. 

[Коментар към чл. 10.9.2: Настоящият член няма да се прилага, когато срокът за 
Лишаване от състезателни права вече е бил намален по чл. 10.5.4 (Признание на 
Нарушение на анти-допингово правило при липса на други доказателства).] 

10.9.3 Ако едно Предварително отстраняване е наложено и уважено от Състезателя, 
то на Състезателя ще му се приспадне съответния срок на Предварителното 
отстраняване от срока за Лишаване от състезателни права, който може да бъде 
наложен в крайна сметка. 

10.9.4 Ако един Състезател приеме доброволно писмено Предварително 
отстраняване от ФИДЕ или нейните НШФ, след което се въздържа от състезателна 
дейност, на Състезателя ще му се приспадне този срок на доброволно Предварително 
отстраняване от срока за Лишаване от състезателни права, който може да бъде 
наложен в крайна сметка. Всяка страна, която има право да бъде известена за 
потенциално нарушение на анти-допингово правило по чл. 14.1, трябва да получи 
своевременно копие от доброволното приемане на Предварителното отстраняване от 
страна на Състезателя. 

[Коментар към чл. 10.9.4: Доброволното приемане на Предварително отстраняване от 
един Състезател не представлява признание от страна на Състезателя и не трябва да се 
използва по никакъв начин, за да направи неблагоприятно логическо заключение срещу 
Състезателя.]   
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10.9.5 Не трябва да се прави никакво приспадане от срока за Лишаване от 
състезателни права за периода преди датата на влизане в сила на Предварителното 
отстраняване или доброволното Предварително отстраняване, независимо дали 
Състезателят сам е избрал да не участва в състезания или е бил отстранен от отбора 
си. 

[Коментар към чл. 10.9: Текстът на чл. 10.9 е променен с цел да стане ясно, че 
единствените основания срокът за Лишаване от състезателни права да започне да тече 
по-рано от датата на решението от изслушването са забавите, които не се дължат на 
Състезателя, своевременното признание на Състезателя и Предварителното 
отстраняване.]  

10.10 Статут по време на Лишаване от състезателни права  

10.10.1 Забрана за участие по време на Лишаване от състезателни права  

Никой Състезател или друго Лице, който е обявен за Лишен от състезателни права, 
не може по време на срока за Лишаване от състезателни права да участва в никакво 
качество в състезания или спортна дейност (освен оторизирани програми по анти-
допинг обучение или рехабилитация) оторизирана или организирана от FIDE или 
някоя НШФ, нито в Състезания, оторизирани или организирани от някоя 
професионална лига или някоя организация, занимаваща се с Прояви на 
международно или национално ниво.  

Един Състезател или друго Лице, които изтърпяват срок за Лишаване от 
състезателни права по-дълъг от четири години, могат, след завършването на четири 
години от срока за Лишаване от състезателни права, да участват в местни спортни 
прояви в спорт, различен от спорта, в който Състезателят или другото Лице са 
извършили нарушение на анти-допингово правило, но само дотолкова, доколкото 
местната спортна проява не е на такова ниво, което иначе би дало право на този 
Състезател или друго Лице пряко или косвено да се състезава в (или да натрупва 
точки за такова участие) национално първенство или Международна проява.  

Един Състезател или друго Лице, изтърпяващи срок за Лишаване от състезателни 
права ще подлежат на Тестване. 

[Коментар към чл. 10.10.1: Например, един лишен от състезателни права Състезател не 
може да участва в тренировъчен лагер, демонстрационни игри или тренировки, 
организирани от неговата или нейната НШФ или от клуб, който членува в тази НШФ. 
Освен това, лишеният от състезателни права състезател не може да се състезава в 
професионална лига, неподписала настоящия правилник (например, Американските NHL 
[National Hockey League], NBA [National Basketball Association] и др.), в Прояви, 
организирани от неподписала правилника Международна организация, или неподписала 
правилника организация от национално ниво, без да предизвика последиците, изложени в 
чл. 10.10.2. Санкциите в един спорт ще се признават също от други спортове (вж. чл. 15 
Взаимно признаване).] 

10.10.2 Нарушение на забраната за участие по време на Лишаване от състезателни 
права 

Когато един Състезател или друго Лице, които са обявени за Лишени от 
състезателни права, нарушат забраната за участие по време на Лишаването от 
състезателни права, описано в чл. 10.10.1, резултатите от това участие ще бъдат 
дисквалифицирани, а срокът за Лишаване от състезателни права, който е бил 
наложен първоначално, ще започне да тече отново към датата на нарушението. 
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Новият срок за Лишаване от състезателни права може да бъде намален по чл. 10.5.2, 
ако Състезателят или другото Лице докаже, че той или тя не носи значителна вина 
или небрежност за нарушаването на забраната за участие. Преценката дали един 
Състезател или друго Лице са нарушили забраната за участие и дали намалението по 
чл. 10.5.2 е уместно, ще се прави от ФИДЕ или нейните НШФ. 

[Коментар към чл. 10.10.2: Ако за един Състезател или друго Лице се предполага, че са 
нарушили забраната за участие по време на срока за Лишаване от състезателни права, 
ФИДЕ или нейните НШФ ще определят дали Състезателят или другото Лице са нарушили 
забраната и, ако да, дали Състезателят или другото Лице са дали основание за намаление 
на започналия да тече отначало срок за Лишаване от състезателни права по чл. 10.5.2. 
Решенията, взети от ФИДЕ или нейните НШФ по настоящия член могат да бъдат 
обжалвани съгласно чл. 13.2. 

Когато Поддържащ екип на състезателя или другото Лице подпомага в значителна 
степен един Състезател да наруши забраната за участие по време на Лишаване от 
състезателни права, ФИДЕ или нейните НШФ може да налагат уместни санкции за това 
подпомагане съгласно собствените си дисциплинарни правилници.] 

10.10.3 Спиране на финансовата подкрепа по време на Лишаване от състезателни 
права 

Освен това, за всяко нарушение на анти-допингово правило, което не е свързано с 
намалена санкция за Определени вещества, както е описано в чл. 10.4, свързаната 
със спорта финансова подкрепа или свързаните със спорта други привилегии, 
получавани от това Лице, ще се спират частично или изцяло от ФИДЕ и нейните 
НШФ. 

10.11 Възстановително тестване  

Като условие за възстановяването на състезателните му права в края на определен 
срок за Лишаване от състезателни права един Състезател трябва, по времето на 
всеки срок на Предварително отстраняване или Лишаване от състезателни права, да 
бъде на разположение за Тестване Извън състезания от ФИДЕ, съответната НШФ и 
всяка друга Анти-допингова организация с юрисдикция да провежда тестове, и 
трябва, при поискване, да предоставя актуална и точна информация за 
местоположението си. Ако един Състезател, изтърпяващ срок за Лишаване от 
състезателни права се оттегли от спорта и бъде изваден от Множествата за тестване 
извън състезания, а по-късно поиска възстановяване на правата си, Състезателят 
няма да може да бъде възстановен, докато не уведоми FIDE и съответната НШФ и не 
бъде подложен на Тестване извън състезание за срок равен или по-дълъг от (a) срока, 
заложен в чл. 5.6 и (b) оставащия срок за Лишаване от състезателни права към датата 
на оттеглянето на Състезателя. По време на този остатъчен срок за Лишаване от 
състезателни права, Състезателят трябва да бъде подложен на минимум един (1) 
тест. За провеждането на необходимите тестове ще отговаря НШФ, но, за да бъде 
спазено изискването, може да бъдат използвани тестове от която и да е Анти-
допингова организация. Резултатите от тези тестове трябва да се докладват на 
ФИДЕ. Освен това, непосредствено преди изтичането на срока за Лишаване от 
състезателни права, всеки Състезател трябва да премине тестване от ФИДЕ или 
нейните НШФ за Забранените вещества и методи, които са забранени при тестване 
извън състезания. След като е изтекъл срока за Лишаване от състезателни права на 
даден Състезател Състезателят е изпълнил условията за възстановяването, то 
Състезателят автоматично ще възстанови правата си за състезателна дейност и 
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тогава няма да е необходимо да се подава заявление от Състезателя или неговата 
НШФ.  
 

Член 11 Последици за отборите 

Едно нарушение на анти-допингово правило, извършено от член на отбор във връзка 
с тест по време на състезание автоматично води до Дисквалификация на резултата, 
получен от отбора в това състезание, с всички произтичащи от това последици за 
отбора и неговите членове, включително отнемане на евентуално взети медали, 
точки и награди. При класирания на държави, резултатите на съответната държава 
трябва да се премахнат. 
 

Член 12 Санкции и глоби, присъдени срещу НШФ  

12.1 Президентският борд на ФИДЕ има правомощията да спира частично или 
изцяло финансирането или друга нефинансова подкрепа на НШФ, които не спазват 
настоящия Анти-допингов правилник. 

12.2 Президентският борд на ФИДЕ може да реши да предприеме допълнителни 
дисциплинарни действия срещу НШФ по отношение на признаването, правата на 
техните служебни лица и състезатели да участват в Международни прояви и глобите 
въз основа на следните: 

12.2.1 Извършване на четири или повече нарушения на настоящия Анти-допингов 
правилник (различни от нарушенията, свързани с членове 2.4 и 10.3) от Състезатели 
или други Лица, свързани с НШФ, в рамките на 12-месечен период при тестове, 
провеждани от ФИДЕ или Анти-допинговите организации, различни от съответната 
НШФ или нейната Национална анти-допингова организация.  

12.2.2 Извършване на Нарушение на анти-допингово правило по време на 
Международна проява от повече от един Състезател или друго Лице от една НШФ.  

12.2.3 Дадена НШФ не е положила достатъчно  усилия, за да информира ФИДЕ за 
местонахождението на един Състезател, след като е получила искане за тази 
информация от ФИДЕ.  
 

Член 13 Обжалвания  

13.1 Решения, които подлежат на обжалване  

Решенията, взети съгласно настоящия Анти-допингов правилник могат да бъдат 
обжалвани, както това е изложено в членове 13.2 до 13.4, или както другояче се 
предвижда в настоящия Анти-допингов правилник. По време на обжалването тези 
решения остават в сила, освен ако апелативният орган не постанови друго. Преди да 
се даде ход на обжалването трябва да са изчерпани всички възможни 
преразглеждания, предвидени в настоящия правилник или в правилника на Анти-
допинговата организация, провеждаща процеса на изслушването (с изключение на 
предвиденото в чл. 13.1.1).  

13.1.1 САДА не е задължена да изчерпи вътрешните възможности  
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Когато САДА има право да обжалва по чл. 13 и никоя друга страна не е обжалвала 
едно окончателно решение в рамките на процеса на ФИДЕ или нейните НШФ, 
САДА може да обжалва това решение директно в АСС без да трябва да изчерпи 
останалите възможности за решаване на въпроса в процеса на ФИДЕ или нейните 
НШФ.  

[Коментар към чл. 13.1.1: Когато едно решение е било взето преди крайния етап на 
процеса на ФИДЕ или нейните НШФ (например, първо изслушване) и никоя страна не 
обжалва това решение на следващото ниво в процеса на ФИДЕ или нейните НШФ, то 
САДА може да прескочи останалите стъпки от вътрешния процес на ФИДЕ или нейните 
НШФ и да обжалва направо пред АСС.]  

13.2 Обжалвания на решения по нарушения на анти-допинговия 
правилник, последици и Предварителни отстранявания  

Решение, че е било извършено нарушение на анти-допингово правило, решение 
налагащо последствия за нарушение на анти-допингово правило, или решение, че не 
е извършено нарушение на анти-допингово правило; решение, че не може да се даде 
ход на процедура за нарушение на анти-допингово правило по процедурни причини 
(включително, например, по давност); решение по чл. 10.10.2 (Нарушение на забрана 
за участие по време на Лишаване от състезателни права); решение, че ФИДЕ или 
нейните НШФ нямат юрисдикция да се произнесат по предполагаемо нарушение на 
анти-допингово правило или неговите последици; решение от Анти-допингова 
организация да не обявява една Неблагоприятна аналитична находка или атипична 
находка като нарушение на анти-допингово правило, или решение да не се обявява 
нарушение на анти-допингово правило след разследване по чл. 7.4; и решение да се 
наложи Предварително отстраняване в резултат на Предварително изслушване или в 
нарушение на чл. 7.5 може да се обжалват изключително както това е предвидено в 
настоящия чл. 13.2.  

13.2.1 Обжалвания, свързани със Състезатели от международно ниво  

В случаи, възникващи от участие в Международни прояви, или в случаи, свързани 
със Състезатели от международно ниво, решението може да се обжалва 
изключително пред АСС, съгласно положенията, приложими пред такъв съд.  

[Коментар към чл. 13.2.1: Решенията на АСС са окончателни и обвързващи с изключение 
на евентуално разглеждане, задължително по закона, приложим към анулирането или 
изпълнението на арбитражните присъждания.] 

13.2.2 Обжалвания, свързани със Състезатели от национално ниво  

В случаи, свързани със Състезатели от национално ниво, съгласно определението на 
всяка Национална анти-допингова организация, които нямат право да обжалват по 
чл. 13.2.1, решението може да се обжалва пред независим и обективен орган, по 
правила, установени от Националната анти-допингова организация. Ако 
Националната анти-допингова организация не е институирала такъв орган, 
решението може да се обжалва пред АСС, в съответствие с условията, приложими 
пред подобен съд.  

13.2.3 Лица, имащи право да обжалват  

В случаите по чл. 13.2.1, следните страни ще имат право да обжалват пред АСС: (a) 
Състезателят или другото Лице, които са субекти на обжалваното решение; (b) 
ответната страна по делото, която е взела решението; (c) ФИДЕ; (d) Националната 
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анти-допингова организация по държава на местоживеене на Лицето или по 
държавите, на които Лицето е гражданин или държател на лиценз; (e) 
Международният олимпийски комитет или Международният пара-олимпийски 
комитет, което от двете е приложимо, когато решението може да има ефект, свързан 
с Олимпийските игри или Пара-олимпийските игри, включително решения, 
засягащи правото на участие в Олимпийските игри или Пара-олимпийските игри; и 
(f) САДА.  

В случаите по чл. 13.2.2, страните, които имат право да обжалват пред надзорния 
орган на национално ниво ще са както това е предвидено в правилника на 
Националната анти-допингова организация, но като минимум ще включват следните 
страни: (a) Състезателят или другото Лице, които са субект на обжалваното решение; 
(b) ответната страна по делото, която е взела решението; (c) ФИДЕ; (d) 
Националната анти-допингова организация по държавата на местоживеене на 
Лицето; и (e) САДА. За случаите по чл. 13.2.2, САДА и ФИДЕ ще имат право да 
обжалват пред АСС по отношение на решението на надзорния орган от национално 
ниво. Всяка подаваща обжалване страна ще има право на помощ от АСС, за да 
получи цялата имаща отношение към въпроса информация от Анти-допинговата 
организация, чието решение се обжалва, а информацията ще се предоставя по 
нареждане на АСС. 

Независимо от всяко друго условие, съдържащо се в настоящия документ, 
единственото Лице, което може да обжалва Предварително отстраняване е 
Състезателят или другото Лице, на които е наложено Предварителното 
отстраняване. 

13.3 Липса на своевременно решение от ФИДЕ и нейните НШФ 

Когато, в даден конкретен случай, ФИДЕ или нейните НШФ не излязат с решение по 
отношение на това, дали е било извършено нарушение на анти-допингово правило, в 
рамките на разумен краен срок, определен от САДА, САДА може да реши да 
обжалва направо пред АСС, все едно ФИДЕ или нейните НШФ са излезли с 
решение, че не е констатирано нарушение на анти-допингово правило. Ако 
комисията по изслушването на АСС постанови, че е било извършено нарушение на 
анти-допингово правило, и че решението на САДА да обжалва направо пред АСС е 
било разумно, тогава разходите и адвокатските хонорари на САДА по обжалването 
ще се възстановят на САДА от ФИДЕ или нейните НШФ. 

[Коментар към чл. 13.3: Предвид различните обстоятелства при разследването и при 
процеса за управление на резултатите на всяко нарушение на анти-допингово правило, 
определянето на фиксиран период от време, в рамките на който ФИДЕ или нейните НШФ 
да вземат решение преди САДА да може да се намеси, като обжалва направо пред АСС, не 
е възможно. Преди предприемането на тази стъпка, обаче, САДА ще се консултира с 
ФИДЕ или нейните НШФ и ще даде на ФИДЕ или нейните НШФ възможност да обяснят 
защо все още не са постановили решение. Нищо в настоящия член не забранява на ФИДЕ 
или нейните НШФ също да имат правилник, който ги упълномощава да поемат 
юрисдикция по въпроси, при които управлението на резултатите, водено от някоя нейна 
НШФ, се забави неоснователно.] 
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13.4 Обжалване на разрешение или отказ при Изключение за 
терапевтична употреба  

Решения на САДА, обръщащи4 разрешение или отказ на ИТУ, могат да се обжалват 
изключително пред АСС от Състезателя или Анти-допинговата организация, чието 
решение се обръща. Решения от Анти-допингови организации, различни от САДА, с 
отказ на ИТУ, които не са обърнати от САДА, може да се обжалват от Състезателите 
от международно ниво пред CAS, а от останалите Състезатели пред надзорния орган 
от национално ниво, описан  в чл. 13.2.2. Ако надзорния орган от национално ниво 
обърне решението-отказ на ИТУ, последното решение може да се обжалва от САДА 
пред АСС. 

Когато ФИДЕ, Националните анти-допингови организации или другите органи, 
посочени от НШФ, не вземат отношение по едно надлежно подадено заявление за 
ИТУ в рамките на разумен срок, липсата на решение може да се приеме за отказ от 
гледна точка на правата за обжалване, изложени в настоящия член.  

13.5 Обжалване на решения съгласно чл. 12  

Решенията на ФИДЕ по чл. 12 може да се обжалват от НШФ изключително пред 
АСС. 

13.6 Срокове за подаване на обжалвания  

Срокът за подаване на жалба пред АСС трябва да бъде двадесет и един (21) дена от 
датата на връчване на решението на обжалващата страна. Независимо от по-горното, 
във връзка с обжалванията, подадени от страна с право да обжалва, която обаче не е 
била страна по процедурата довела до решението, подлежащо на обжалване, ще се 
прилагат следните условия:  

a) В рамките на десет (10) дена от известяването на решението, тази страна (страни) 
ще има право да поиска от органа, постановил решението, копие от досието по 
делото, с което този орган е разполагал; 

b) Ако такова искане постъпи в рамките на десетдневния срок, то, за подаване на 
жалбата до АСС, страната, подала искането, ще разполага с двадесет и един (21) 
дена от получаването на досието. 

Независимо от по-горното, крайният срок за подаване на едно обжалване или 
подаване на намеса от САДА ще бъде по-късното от двете:  

(a) Двадесет и един (21) дена след последния ден, на който която и да е друга страна 
по делото би могла да обжалва, или  

(b) Двадесет и един (21) дена след като САДА е получила пълното досие, свързано с 
решението. 
 

                                                           
4 Бел. пр. Анулира решението и го заменя с противоположното решение, т.е. разрешението става отказ 
и обратно. 
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Член 14 Докладване и признаване  

14.1 Известяване, поверителност и докладване  

Известяването на Състезатели и други Лица, които са членове на една НШФ, може 
да става чрез връчване на известието на съответната НШФ. 

14.1.1 Поверителност 

Получаващите организации не трябва да разкриват тази информация на никого 
извън кръга на Лицата, които е необходимо да я знаят (което включва съответния 
персонал на съответния Национален олимпийски комитет, НШФ, и отбора, когато 
спортът е отборен), докато отговарящата за управлението на резултата Анти-
допингова организация не я обяви публично или не направи публичното й 
разкриване, както изисква чл. 14.2 по-долу. 

14.2 Публично разкриване 

14.2.1 Самоличността на един Състезател или друго Лице, за които ФИДЕ или 
нейните НШФ твърдят, че са извършили нарушение на анти-допингово правило, 
може да се разкрие публично от ФИДЕ или нейните НШФ само след като са 
известени Състезателят или другото Лице, съгласно членове 7.1, 7.2 or 7.4, и 
съответните Анти-допингови организации. 

14.2.2 Не по-късно от двадесет (20) дни след като на изслушване е установено 
съгласно чл. 8, че има нарушение на анти-допингово правило, или е имало отказ от 
изслушване, или твърдението за нарушение на анти-допингово правило не е 
своевременно оспорено, ФИДЕ или нейните НШФ трябва публично да докладват 
разпорежданията по анти-допинговия въпрос, включително спорта, нарушеното 
анти-допингово правило, името на Състезателя или другото Лице, извършило 
нарушението, свързаните с него Забранено вещество или Забранен метод и 
наложените Последствия. ФИДЕ или нейните НШФ трябва също публично да 
докладват в рамките на двадесет (20) дена решенията по обжалванията, свързани с 
нарушения на антидопингови правила. ФИДЕ или нейните НШФ трябва също да 
изпратят всички решения от изслушвания и обжалвания на САДА в рамките на 
срока за публикуването им.  

14.2.3 При всеки случай, когато след изслушване или обжалване се установи, че 
Състезателят или другото Лице не е извършило нарушение на анти-допингово 
правило, решението може да обяви публично само със съгласието на Състезателя 
или другото Лице, което е субект на решението. ФИДЕ и нейните НШФ ще положат 
разумни усилия да получат това съгласие и, ако съгласието е получено, публично ще 
обявят пълното решение или такава негова редакция, която би одобрил Състезателят 
или другото Лице.  

14.2.4 За целите на чл. 14.2, публикуването ще се извърши като минимум чрез 
разполагане на необходимата информация на уеб-сайтовете на ФИДЕ или нейните 
НШФ и оставянето на информацията на показ поне една (1) година.  

14.2.5 Нито ФИДЕ, нито нейните НШФ, нито техни длъжностни лица няма да 
коментират публично конкретните факти на висящо дело (за разлика от общо 
описание на процеса и научните методи), освен като отговор на публични 
коментари, приписвани на Състезателя, другото Лице или техни представители. 
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14.3 Информация за местонахождението на състезателите 

Както допълнително се предвижда в Международния стандарт за тестването, 
Състезатели, които са посочени от ФИДЕ или нейните НШФ за включване в 
Регистрирано множество за тестване, трябва да предоставят точна, и актуална 
информация за местонахождението си. Тази информация във всеки един момент 
трябва да се поддържа като строго поверителна; трябва да се използва изключително 
за целите на планирането, координирането и провеждането на тестове; и трябва да 
бъде унищожена, след като престане да бъде от значение за тези цели.  

14.4 Статистически доклад 

ФИДЕ или нейните НШФ трябва, поне веднъж годишно, да изнасят публично общ 
статистически доклад за своите дейности по Допинг контрола, като копие от него се 
предоставя на САДА.  

14.5 Информационен център по допинг контрола  

САДА ще играе ролята на Информационен център за тестови данни и резултати по 
Допинг контрола за Състезатели от международно ниво и Състезатели от 
национално ниво, които са включени в Регистрираното множество за тестване на 
своята Национална анти-допингова организация. За да се улесни координираното 
планиране на разпределението на тестовете и да се избегне ненужното дублиране 
при тестването от различните Анти-допингови организации, ФИДЕ или нейните 
НШФ ще докладват всички тестове по време на състезания и извън състезания на 
такива Състезатели на Информационния център на САДА, колкото се може по-бързо 
след провеждането на тези тестове. Тази информация трябва да бъде достъпна на 
Състезателя, НШФ на Състезателя, Националния олимпийски комитет или 
Националния пара-олимпийски комитет, Националната анти-допингова 
организация, ФИДЕ, и Международния олимпийски комитет или Международния 
параолимпийски комитет.  

14.6 Секретност на данните 

В хода на изпълнение на задълженията си по настоящия Правилник ФИДЕ или 
нейните НШФ може да събират, съхраняват, обработват или разкриват лична 
информация, свързана със Състезатели и трети страни. ФИДЕ или нейните НШФ 
трябва да направят необходимото за спазването на приложимите закони за защита и 
секретност на данните по отношение на начина, по който управляват тази 
информация, както и на Международния стандарт за защита на личните данни, 
който ще се възприеме от САДА, за да се увери, че Състезателите и не-състезателите 
са напълно информирани за и, когато това е необходимо, са съгласни с управлението 
на личната им информация във връзка с анти-допинговите дейности, извършвани по 
Кодекса и настоящия Анти-допингов правилник. 

 

Член 15 Взаимно признаване  

15.1 При подчинение на правото за обжалване, дадено в чл. 13, Тестването, 
резултатите по ИТУ и изслушванията или другите окончателни присъждания на 
всяка НШФ или страна, подписала настоящия правилник, които не противоречат на 
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Кодекса и са в пълномощията на НШФ или страната, подписала настоящия 
правилник, трябва да се признават и уважават от ФИДЕ и всички НШФ.  

15.2 ФИДЕ и нейните НШФ ще признават същите действия на други органи, които 
не са приели Кодекса, ако правилниците на тези органи иначе не противоречат на 
Кодекса. 

15.3 При подчинение на правото за обжалване, дадено в чл. 13, всяко решение на 
ФИДЕ относно нарушение на настоящия Анти-допингов правилник ще се признава 
от всички НШФ, които ще вземат всички необходими мерки това решение да се 
изпълнява ефективно. 

Член 16 Включване на Анти-допинговия правилник на ФИДЕ като 
неразделна част  

Всички НШФ ще спазват настоящия Анти-допингов правилник. Настоящият анти-
допингов правилник ще бъде включен или пряко или чрез позоваване във 
правилника на всяка НШФ. Всички НШФ ще включат в техните нормативи 
процедурните правила, необходими за ефективното изпълнение на настоящия Анти-
допингов правилник.  

Член 17 Давностен срок за нарушенията 

Никакво правно действие за нарушение на анти-допингово правило, съдържащо се в 
настоящия Анти-допингов правилник, не може да се предприеме срещу един 
Състезател или друго Лице, ако това действие не започне в рамките на осем (8) 
години от датата, на която се твърди, че е извършено нарушението. 

Член 18 Доклади за съответствието от ФИДЕ към САДА  

Всяка втора година ФИДЕ трябва докладва на САДА за съответствието си с Кодекса 
и трябва да обясни причините за всяко евентуално несъответствие. 

Член 19 Поправки и интерпретация на Анти-допинговия 
правилник 

19.1 Настоящият Анти-допингов правилник може да се променя от време на време от 
ФИДЕ. 

19.2 Настоящият Анти-допингов правилник трябва да се интерпретира като 
независим и автономен текст, а не с позоваване на съществуващи закони или устави, 
с изключение на предвиденото в чл. 19.5. 

19.3 Използваните за различните Части и членове заглавия в настоящия Анти-
допингов правилник са единствено за удобство и не трябва да се смятат за част от 
материята на настоящия Анти-допингов правилник, нито да влияят по какъвто и да е 
друг начин на езика на условията, към които се отнасят. 

19.4 УВОДЪТ, ПРИЛОЖЕНИЕ I, ОПРЕДЕЛЕНИЯТА и Международните стандарти, 
издавани от САДА, трябва да се смятат неразделни части от настоящия Анти-
допингов правилник.  

19.5 Настоящият Анти-допингов правилник е приет съгласно приложимите условия 
на Кодекса и трябва да се интерпретират по начин, който не противоречи на 
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приложимите условия на Кодекса.  

19.6 Коментарите, анотиращи различни условия на Кодекса и настоящия Анти-
допингов правилник трябва да се използват за интерпретирането на настоящия 
Анти-допингов правилник.  

19.7 Настоящият Анти-допингов правилник е влязъл напълно в сила на 1 юли ( 
“Дата на влизане в сила”). Той няма да се прилага ретроспективно към въпроси, 
висящи преди Датата на влизане в сила; при положение, обаче, че: 

19.7.1 По отношение към всяко дело за нарушение на анти-допингово правило, което 
е висящо към Датата на влизане в сила, и всяко дело за нарушение на анти-
допингово правило, заведено след Датата на влизане в сила, основано на нарушение 
на анти-допингово правило, което се е случило преди Датата на влизане в сила, 
делото ще се управлява от действителните анти-допингови правила, които са били в 
сила по времето, когато предполагаемото нарушение на анти-допингово правило се е 
случило, освен ако комисията по изслушването на делото реши, че при 
обстоятелствата по делото е уместно да се приложи принципът “lex mitior” 5. 

19.7.2 По отношение на дела, при които окончателното решение, установяващо 
нарушение на анти-допингово правило, е излязло преди Датата на влизане в сила, но 
към Датата на влизане в сила Състезателят или другото Лице все още изтърпяват 
срока за Лишаване от състезателни права, Състезателят или другото Лице може да 
подадат молба до отговорната за управлението на резултатите по нарушението на 
анти-допингово правило Анти-допингова организация да разгледа възможността за 
намаление на срока за Лишаване от състезателни права в светлината на настоящия 
Анти-допингов правилник. Такава молба трябва да се подаде преди да е изтекъл 
срока за Лишаване от състезателни права.  

Взетото решение може да се обжалва съгласно чл. 13.2. Настоящият Анти-допингов 
правилник няма да се прилага към никакви дела за нарушение на анти-допингови 
правила, при които е взето окончателно решение, установяващо нарушение на анти-
допингово правило, и срокът за Лишаване от състезателни права е изтекъл. 

19.7.3 При подчинение във всички случаи на чл. 10.7.5, нарушенията на анти-
допинговия правилник, извършени при правила, които са били в сила преди Датата 
на влизане в сила, ще се вземат предвид като минали нарушения при определянето 
на санкции по чл. 10.7. Когато такова нарушение на анти-допингово правило 
отпреди-Датата на влизане в сила е било свързано с вещество, което по настоящия 
Анти-допингов правилник би се третирало като Определено вещество, за което е бил 
наложен срок за Лишаване от състезателни права от по-малко от две години, такова 
нарушение ще се смята за нарушение с Намалена санкция за целите на чл. 10.7.1. 
 

                                                           
5 Бел. пр. Прилагане на по-снизходителния закон (когато са приложими два закона). 
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Приложение 1  

Определения 
[Определенията по-долу са подредени в азбучен ред на съответните термини – първо тези на 
латиница, а след това – тези на кирилица. В списъка са включени всички английски термини от 
оригиналния документ на английски, след което са дадени и термините на български.] 
 
ADAMS . Anti-Doping Administration and Management System. Вж. АДСАУ – Антидопингова система 
за администриране и управление. 
Adverse Analytical Finding. Вж. Неблагоприятна аналитична находка. 
Anti-Doping Organization. Вж. Анти-допингова организация. 
Attempt . Вж. Опит. 
Atypical Finding . Вж. Атипична находка. 
CAS. Court of Arbitration for Sport – Арбитражен съд за спорта (АСС). 
Code. Вж. Кодекс. 
Competition. Вж. Състезание. 
Consequences of Anti-Doping Rule Violations. Вж. Последици при нарушения на антидопингови 
правила.  
Court of Arbitration for Sport  (CAS). Арбитражен съд за спорта (АСС). 
Disqualification. Дисквалификация. Вж. Последици от нарушенията на анти-допинговите правила. 
Doping Control. Вж. Допинг контрол.  
Event Period. Вж. Период на проявата. 
Event. Вж. Проява. 
In-Competition.  Вж. По време на състезание.  
Independent Observer Program (Програма независимо наблюдение).  
Individual Sport (Индивидуален спорт). Всеки спорт, който не е отборен спорт. 
Ineligibility  (Отстраняване [от състезателна дейност]/ Лишаване от [състезателни] права). Вж. 
Последици при нарушения на антидопингови правила. 
International Event. Вж. Международна проява.  
International Standard. Вж. Международен стандарт. 
International-Level Player. Вж. Състезател от международно ниво. 
Major Event Organizations. Вж. Организации, занимаващи се с прояви от най-високо ниво.  
Marker . Вж. Маркер. 
Metabolite. Вж. Метаболит.  
Minor . Вж. Непълнолетен.  
National Anti-Doping Organization. Вж. Национална анти-допингова организация. 
National Chess Federation (NCF). Вж. Национална шахматна федерация. 
National Event. Вж. Национална проява. 
National Olympic Committee. Вж. Национален олимпийски комитет.  
NCF (National Chess Federation). Вж. Национална шахматна федерация. 
No Advance Notice. Вж. Без предизвестие или Внезапен контрол. 
No Fault or Negligence. Вж. Липса на вина или небрежност.  
No Significant Fault or Negligence. Вж. Липса на значителна вина или небрежност. 
Out-of-Competition. Вж. Извън състезание. 
Participant. Вж. Участник. 
Person. Вж. Лице.  
Player Support Personnel. Вж. Поддържащ екип на състезателя. 
Player. Вж. Състезател.  
Possession. Вж. Притежание. 
Prohibited List. Вж. Забранен списък. 
Prohibited Method. Вж. Забранен метод. 
Prohibited Substance. Вж. Забранено вещество. 
Provisional Hearing. Вж. Предварително изслушване.  
Provisional Suspension. Вж. Предварително отстраняване. 
Publicly Disclose или Publicly Report. Вж. Публично оповестяване или публичен доклад. 
Registered Testing Pool. Вж. Регистрирано множество за тестване.  
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Retroactive TUE. Вж. ИТУ за минал период. 
Sample/Specimen. Вж. Проба или спесимен. 
[Коментар към Проба или спесимен: Понякога е имало твърдения, че вземането на кръвни проби 
нарушава принципите на известни религиозни или културни групи. Установено е, че подобни 
твърдения са неоснователни.] 
Signatories. Вж. Подписали [Кодекса]. 
Specified Substances. Вж. Определени вещества. 
Tampering. Вж. Манипулиране.  
Target Testing. Вж. Целево тестване. 
Team Sport. Вж. Отборен спорт.  
Testing. Вж. Тестване. 
Trafficking. Вж. Незаконно разпространяване. 
TUE Panel. Вж. Група по ИТУ. 
TUE. ИТУ. Определя се в чл. 2.6.1. 
UNESCO Convention. Вж. Конвенцията на ЮНЕСКО. 
Use. Вж. Употреба. 
WADA  (World Anti-Doping Agency). Световна анти-допингова агенция (САДА). 
World Anti-Doping Agency (WADA). Световна анти-допингова агенция (САДА). 
 
 
АДСАУ. Антидопинговата система за администриране и управление (ADAMS –Anti-Doping 
Administration and Management System) е уеб-базирано средство за управление на база данни за 
въвеждане, съхраняване, споделено използване и генериране на отчети, предназначено да подпомага 
на заинтересуваните страни и САДА в тяхната анти-допингова дейност, в съгласие със 
законодателството за защита на данните. 
Анти-допингова организация (Anti-Doping Organization): Организация, подписала настоящия 
правилник, която отговаря за възприемането на правила за иницииране, възприемане и прилагане на 
всяка част от процеса на допинг-контрола. Това например обхваща Международния олимпийски 
комитет, Международния комитет по пара-олимпийски спортове (International Paralympic Committee), 
други организации, занимаващи се с големи спортни прояви, които извършват тестове при своите 
прояви, САДА, НШФ и националните анти-допингови организации.  
Арбитражен съд за спорта – АСС (CAS = Court of Arbitration for Sport). 
АСС. Арбитражен съд за спорта (CAS = Court of Arbitration for Sport). 
Атипична находка (Atypical Finding). Доклад от лаборатория или друга одобрена от САДА 
институция, който изисква по-нататъшно разследване съгласно Международния стандарт за 
лабораториите или свързаните с него технически документи преди установяването на неблагоприятна 
аналитична находка. 
Без предизвестие или Внезапен контрол (No Advance Notice). Допинг контрол, който се извършва 
без предварително известяване на състезателя, при който Състезателят е непрекъснато под 
наблюдение от момента на известяването до даването на пробата. 
Внезапен контрол. Вж. Без предизвестие. 
Група по ИТУ (TUE Panel). Определя се в чл. 4.4.5. 
Дисквалификация (Disqualification). Вж. Последици от нарушенията на анти-допинговите правила. 
Допинг контрол (Doping Control). Всички стъпки и процеси от планиране разпределението на 
тестовете до окончателното разрешаване на евентуални обжалвания, включително всички междинни 
стъпки и процеси, като предоставяне на информация за местонахождението, събиране и работа с 
пробите, лабораторен анализ, ИТУ (TUE), управление на резултатите и изслушвания. 
Забранен метод (Prohibited Method). Всеки метод, описан като такъв в Забранения списък. 
Забранен списък (Prohibited List). Списъкът, определящ Забранените вещества (Prohibited Substances) 
и Забранените методи (Prohibited Methods). 
Забранено вещество (Prohibited Substance). Всяко вещество, описано като такова в Забранения 
списък. 
Значителна помощ (Substantial Assistance). За целите на чл. 10.5.3, едно Лице, оказващо Значителна 
помощ, трябва: (1) да разкрие напълно в подписано писмено изявление цялата информация, с която 
той или тя разполага, във връзка с нарушения на анти-допингови правила, и (2) да сътрудничи в пълна 
степен при разследването и съдебното разрешаване на всеки случай (дело), свързан с тази 
информация, включително, например, представяне на свидетелски показания на изслушване, ако една 
Анти-допингова организация или комисия по изслушването поиска това. Освен това, предоставената 
информация трябва да бъде достоверна и трябва да представлява важна част от всяко дело, което е 
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заведено или, ако няма заведено дело, трябва да е предоставила достатъчни основания, въз основа на 
които е могло да бъде заведено дело.  
Извън състезание (Out-of-Competition). Допинг контрол, който не е По време на състезание (In-
Competition). 
Използване (Use). Вж. Употреба.  
Индивидуален спорт (Individual Sport). Всеки спорт, който не е отборен спорт. 
ИТУ за минал период (Retroactive TUE). Дефинира се в Международния стандарт за Изключения 
при терапевтична употреба (ИТУ). 
ИТУ. Вж. TUE.  
Кодекс (Code): Световният анти-допингов кодекс (World Anti-Doping Code). 
Конвенцията на ЮНЕСКО (UNESCO Convention). Международната конвенция срещу Допинга в 
спорта, приета на 33-та сесия на Генералната асамблея на ЮНЕСКО на 19 октомври 2005 г., 
включително всички и всяко отделно допълнение, възприето от Държавите – страни по конвенцията и 
от Конференцията на страните по Международната конвенция срещу Допинга в спорта. 
Липса на вина или небрежност (No Fault or Negligence): Когато спортистът докаже, че той или тя 
не е знаел, нито е подозирал, нито би могъл да знае или да подозира с достатъчно основание, дори при 
най-голяма предпазливост, че той или тя е използвал или му е било дадено Забранено вещество или 
Забранен метод.  
Липса на значителна вина или небрежност (No Significant Fault or Negligence). Когато състезателят 
докаже, че при разглеждането на обстоятелствата в тяхната цялост, като се вземат предвид и 
критериите за Липса на вина или небрежност, неговата или нейната вина или небрежност не е била 
съществена по отношение на нарушението на анти-допинговото правило.  
Лице (Person): Физическо лице или организация или друг субект.  
Лишаване от [състезателни] права (Ineligibility). Вж. Последици при нарушения на антидопингови 
правила. 
Манипулиране (Tampering). Променяне с нечестна цел или по нечестен начин; нечестно използване 
на влияние; нечестно вмешателство; възпрепятстване, заблуждаване или участие във всякакво 
измамно поведение, за да се променят резултатите или да се предотврати изпълнението на нормалните 
процедури; или предоставяне на лъжлива информация на Анти-допингова организация.  
Маркер (Marker). Съединение, група от съединения или биологичен параметър (параметри), които са 
индикатори за Употреба на Забранено вещество или използване на Забранен метод. 
Международен стандарт (International Standard). Стандарт, възприет от САДА в подкрепа на 
Кодекса. Спазването на Международен стандарт (противно на друг алтернативен стандарт, практика 
или процедура) ще бъде достатъчно, за да се направи изводът, че процедурите, с които се занимава 
Международният стандарт, са били изпълнени както трябва. Международните стандарти ще включват 
всички Технически документи, издадени в съответствие с Международния стандарт. 
Международна проява (International Event). Проява, при която управляващият орган на проявата е 
ФИДЕ или техническите официални лица на проявата са назначени от ФИДЕ. Проява или състезание, 
за организирането на които отговаря Континент, също са международни прояви.  
Метаболит (Metabolite): Всяко вещество, което е резултат на процес на биологична 
трансформация.  
Национален олимпийски комитет (National Olympic Committee): Организацията, призната от 
Международния Олимпийски Комитет. Терминът Национален олимпийски комитет включва също 
Националната спортна конфедерация в онези държави, при които Националната спортна 
конфедерация поема върху себе типичните отговорности на Националния Олимпийски Комитет в 
анти-допинговата сфера.  
Национална анти-допингова организация (National Anti-Doping Organization): Определената от 
една държава върховна институция (или институции), с правомощия и отговорност да усвоява и 
прилага анти-допинговия правилник, да ръководи вземането на проби, управлението на резултатите 
от тестовете и провеждането на изслушвания, всичко това на национално ниво. Това включва и 
институция, посочена от няколко държави да служи за регионална анти-допингова организация на 
тези държави. Ако компетентното правителство не е определило такава, то това ще бъде 
Националният Олимпийски Комитет или посочена от последния институция.  
Национална проява (National Event). Спортна проява, с участие на състезателни от международно 
или национално ниво, която не е международна проява. 
Национална шахматна федерация. Вж. НШФ.  
Неблагоприятна аналитична находка (Adverse Analytical Finding). Доклад от лаборатория или друга 
одобрена от САДА институция за тестове, която, в съответствие с Международния стандарт за 
лабораториите и свързаните технически документи, установява наличието на Забранено вещество или 
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негови метаболити или маркери (включително повишени количества на ендогенни вещества), или 
свидетелства за използването на Забранен метод.  
Незаконно разпространяване (Trafficking). Продажба, даване, транспортиране, изпращане, доставка 
или разпространение на Забранено вещество или Забранен метод (както физически, така и чрез 
каквото и да е електронно или други средства) от един Състезател, екип за поддръжка на Състезател 
или всяко друго Лице, подвластно на юрисдикцията на Анти-допингова организация, на произволна 
трета страна; При положение, обаче, че настоящата дефиниция няма да включва действията на 
добросъвестния медицински персонал, свързани със Забранено вещество, използвано за истински и 
законни терапевтични цели или на друго приемливо основание, както и няма да включва действия, 
свързани със Забранени вещества, които не са забранени при тестване извън състезания, освен ако 
обстоятелствата като цяло показват, че тези Забранени вещества не са предназначени за истински и 
законни терапевтични цели.  
Непълнолетен (Minor): Лице, което не е достигнало до възрастта на пълнолетие въз основа на 
законите, които се прилагат за страната на постоянното му местожителство.  
НШФ (NCF). Национална шахматна федерация. Национална или регионална организация, която е 
член на или е призната от ФИДЕ като организацията, управляваща спорта на ФИДЕ в тази държава 
или регион.  
Опит (Attempt). Съзнателно възприемане на поведение, което представлява значителна стъпка в хода 
на линия на поведение, планирано да кулминира в извършването на нарушение на анти-допингово 
правило. При все това няма да има нарушение на антидопингово правило само въз основа на опита да 
се извърши нарушение, ако Лицето се откаже от опита преди това да бъде открито от трето лице, 
което няма участие в опита. 
Определени вещества (Specified Substances). Съгласно определението в чл. 4.2.2. 
Организации, занимаващи се с прояви от най-високо ниво (Major Event Organizations). 
Континенталните съюзи на Национални олимпийски комитети и други международни организации, 
занимаващи се с множество спортове, които функционират като управляващи органи за всякакви 
континентални, регионални или други Международни прояви.  
Отборен спорт (Team Sport). Спорт, при който по време на състезанието е разрешена смяната на 
състезатели.  
Отстраняване [от състезателна дейност] (Ineligibility). Вж. Последици при нарушения на 
антидопингови правила. 
Период на проявата (Event Period). Времето между началото и края на една проява, по 
определението на управителния орган на Проявата - ФИДЕ, НШФ или Континенталната организация. 
По време на състезание (In-Competition). “По време на състезание” означава периода, започващ 
дванадесет часа преди Състезание, в което Състезателят е предвидено да участва, до края на това 
Състезание и на процеса за събиране на Проби, свързан с това Състезание.  
Поддържащ екип на състезателя (Player Support Personnel). Всеки треньор, методист, мениджър, 
агент, служител от екипа, официално лице, медицинският и пара-медицински персонал, родител или 
всяко друго лице, което работи с, обслужва или подпомага Състезателя да участва в или да се 
подготвя за спортни Състезания.  
Подписали [Кодекса] (Signatories). Организациите подписващи Кодекса и съгласяващи се да спазват 
Кодекса, включително Международният олимпийски комитет, Международните федерации, 
Международният параолимпийски комитет, Националните олимпийски комитети, Националните пара-
олимпийски комитети, Организациите, занимаващи се с прояви от най-високо ниво, Националните 
анти-допингови организации и САДА. 
Последици при нарушения на антидопингови правила (Consequences of Anti-Doping Rule 
Violations). Нарушаването на антидопингово правило от Състезател или друго Лице може да доведе до 
едно или повече от следните [наказания]: (a) Дисквалификация означава, че резултатите на 
Състезателя в дадено състезание или проява се анулират с всички произтичащи от това последици, 
включително отнемане на евентуално спечелените медали, точки и награди; (b) Отстраняване 
означава, че на Състезателя или другото Лице се забранява за определен период от време да участва 
във всякакви Състезания или други дейности или финансиране съгласно предписанията на чл. 10.10; и 
(c) Временно отстраняване означава, че на Състезателя или другото лице временно се забранява да 
участва във всякакви състезания преди вземането на окончателно решение на изслушване, проведено 
по чл. 8 (Право на справедливо изслушване). 
Предварително изслушване (Provisional Hearing). За целите на чл. 7.6, ускорено съкратено 
изслушване, което се провежда преди изслушването по чл. 8 (Право на справедливо изслушване), 
което осигурява на Състезателя предизвестие и възможност да бъде чут в писмена или устна форма. 
Предварително отстраняване (Provisional Suspension). Вж. Последици от нарушенията на анти-
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допинговите правила. 
Притежание (Possession): Фактическото, физическо притежание или конструктивно Притежание 
(последното има място, само ако лицето има изключителен контрол върху забраненото вещество 
или забранения метод, или върху помещението, където се намира забраненото вещество или 
забраненият метод): при положение, обаче, че ако лицето няма изключителен контрол върху 
забраненото вещество или забранения метод, или върху помещенията, където се намира 
забраненото вещество или забраненият метод, то може да се установи конструктивно 
притежание, само ако лицето е знаело за наличието на забраненото вещество или забранения 
метод и е имало намерение да упражни контрол върху него. При положение, обаче, че няма да има 
нарушение на анти-допингово правило на базата единствено на Притежание, ако, преди 
получаването на каквото и да е известие, че лицето е извършило нарушение на анти-допингово 
правило, Лицето е предприело конкретни действия, показващи, че Лицето никога не е имало 
намерение да влезе във владение или се е отказало от Притежанието, като изрично е заявило това 
на някоя Анти-допингова организация. Независимо дали настоящата дефиниция евентуално 
съдържа нещо противоположен смисъл, покупката (включително по електронен път или с други 
средства) на Забранено вещество или Забранен метод представлява Притежание от Лицето, 
направило покупката.  
[Коментар: Съгласно тази дефиниция, ако в автомобила на един състезател се намерят стероиди, 
то това ще представлява нарушение, освен ако състезателят докаже, че някой друг е използвал 
автомобила; в такъв случай Анти-допинговата организация трябва да докаже, че независимо че не 
е имал изключителен контрол върху автомобила Състезателят е знаел за стероидите и е имал 
намерение да поеме контрола върху тях. Аналогично, при пример със стероиди, намерени в домашна 
аптечка, с общ контрол върху нея от Състезателя и негов(а) съпруг(а), Анти-допинговата 
организация трябва да докаже, че Състезателят е знаел, че стероидите са в аптечката, и той или 
тя е имал намерение да ги контролира.] 
Проба или спесимен (Sample/Specimen). Биологичен материал, взет за целите на Допинг контрола. 
Програма независимо наблюдение (Independent Observer Program). Екип от наблюдатели, под 
надзора на САДА, които наблюдават и може да дават насоки за процеса на Допинг контрол на някои 
Прояви, като докладват за наблюденията си. 
Проява (Event). Последователност от индивидуални състезания, провеждани заедно с общ 
управителен орган. 
Публично оповестяване или публичен доклад (Publicly Disclose or Publicly Report). Разгласяване 
или разпространяване на информация сред обществеността или лица, извън тези, имащи право на 
предварително известяване съгласно чл. 14. 
Регистрирано множество за тестване (Registered Testing Pool). Множеството от състезатели от най-
високо ниво, определяно отделно от всяка НШФ и Национална анти-допингова организация, които 
подлежат на тестване както По време на състезание, така и Извън състезание, като част от плана за 
разпространение на тестовете на тази НШФ или Национална анти-допингова организация.  
САДА. Световна анти-допингова агенция (World Anti-Doping Agency – WADA). 
Световна анти-допингова агенция (САДА). WADA (World Anti-Doping Agency). 
Състезание (Competition): Една партия, мач, турнир или отборно състезание. 
Състезател (Player). Всяко Лице, което участва в спортни прояви на международно ниво (съгласно 
определенията на отделните Международни федерации), национално ниво (определя се от всяка 
Национална Анти-допингова организация, включително без ограничение Лицата от множеството за 
регистрирано тестване), както и всеки друг състезаващ се спортист, който по друг начин е подчинен 
на юрисдикцията на подписала [Кодекса] организация или друга спортна организация, приемаща 
Кодекса. Всички положения на Кодекса, включително, например, Тестването и ИТУ (TUE) 
задължително се прилагат за състезателите от международно и национално ниво. Някои Национални 
анти-допингови организации може да решат да тестват и да прилагат анти-допинговия правилник към 
състезатели от любителско или майсторско ниво, които не са текущи или потенциални състезатели от 
национален калибър. Националните анти-допингови организации, обаче, не са задължени да прилагат 
към такива Лица всички аспекти на Кодекса. Възможно е определянето на специфични национални 
правила за Допинг контрол за състезатели, които не са от международно или национално ниво, без да 
се влиза в конфликт с Кодекса. Например, една държава може да реши да тества състезателите-
любители, но да не изисква от тях ИТУ (TUE) или информация за местонахождението им. 
Аналогично, една организация, занимаваща се с прояви от най-високо ниво, която прави състезание 
само за състезатели от майсторско ниво, мое да реши да тества състезателите, но да не изисква 
предварително ИТУ (TUE) или информация за местонахождението им. За целите на чл. 2.8 
(Прилагане или опит за прилагане) и за целите на анти-допинговото информиране и образование, 
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всяко Лице, което участва в спортна дейност, подвластна на подписала [Кодекса] организация, 
правителство или друга спортна организация, приемаща Кодекса, е Състезател. 
[Коментар към Състезател: Настоящото определение изяснява, че всички Състезатели от 
международен и национален калибър се подчиняват на антидопинговите правила на Кодекса, като 
точните определения на спорта на международно и национално ниво трябва да се заложат в анти-
допинговия правилник на ФИДЕ и, съответно, на Националните анти-допингови организации. На 
национално ниво, анти-допинговите правила, възприети съгласно Кодекса, ще се прилагат, като 
минимум, по отношение на всички лица в националните отбори и всички лица, притежаващи 
квалификацията да се състезават в някакво национално първенство, в който и да е спорт. Това не 
означава, обаче, че всички такива Състезатели трябва да бъдат включени в Множеството за 
регистрирано тестване на Националната анти-допингова организация. Дефиницията допуска също 
всяка Национална анти-допингова организация, по свой избор, да разшири анти-допинговата си 
програма отвъд Състезателите от национален калибър към състезателите от по-ниско 
състезателно ниво. Състезаващите се на всички нива трябва да се ползват от привилегията на 
анти-допинговото информиране и образование.]  
Състезател от международно ниво (International-Level Player). Състезатели, посочени от една или 
повече международни федерации, като включени в Множеството за регистрирано тестване на някоя 
Международна федерация. 
Тестване (Testing). Частите от процеса на Допинг контрола, които са свързани с планирането на 
разпределението на тестовете, вземането на проби, съхраняването на пробите и транспортирането на 
пробите до лабораторията. 
Употреба (използване). Използване, прилагане, вдишване, инжектиране или консумация по какъвто 
и да е начин на което и да е Забранено вещество или Забранен метод (ангк. Use). 
Участник (Participant). Състезател или член на екипа на състезателя. 
Целево тестване (Target Testing). Избор на Състезатели за тестване в определен момент, при който се 
избират за тестване по неслучаен признак специфични Състезатели или групи от състезатели. 
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Приложение 2 

Потвърждение/декларация 
Аз, в качеството си на член на ФИДЕ и/или участник във ФИДЕ и/или участник в проява оторизирана 
от ФИДЕ или НШФ, с настоящото декларирам: 
1. Потвърждавам, че ще спазвам и ще съм обвързан от всички положения на Анти-допинговия 
правилник на ФИДЕ(*), включително без ограничение на всички поправки на Анти-допинговия 
правилник и всички Международни стандарти, във вида, в който сa издадени от Световната анти-
допингова агенция (World Anti-Doping Agency – WADA), постоянно публикувани на нейния уеб-сайт 
www.wada-ama.org, и включени като неразделна част в Анти-допинговия правилник на ФИДЕ. 
2. Приемам и съм съгласен да се създаде мой профил в Информационния център по допинг контрол 
на САДА (WADA Doping Control Clearinghouse – АДСАУ) и/или във всяка друга подобна система на 
оторизираните Национални анти-допингови организации (National Anti-Doping Organisations – 
NADOs) при споразумение с ФИДЕ за съвместно използване на информация, както и да се въвеждат в 
тези системи данните ми свързани с допинг контрола и изключенията за терапевтична употреба.  
3. Признавам, че НШФ, ФИДЕ и Националните анти-допингови организации имат юрисдикцията да 
налагат санкции, както това е предвидено в Анти-допинговия правилник на ФИДЕ. 
4. Прочел съм и разбирам настоящата декларация.  
______________ _____________________________ 
Дата Име печатно (Фамилия, име) 
______________ _____________________________ 
Дата на раждане, Подпис (или, при непълнолетен, подпис на законния настойник)  
(Ден/Месец/Година) 
 
 
 (*) За действащия Анти-допингов правилник на ФИДЕ виж www.fide.com 
 


