БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ
АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Настоящите антидопингови правила са утвърдени от УС на Българска федерация по
катерене и алпинизъм (БФКА) и са част от целите на федерацията за превенция на
употребата на забранени субстанции и методи в спорта.
Чл.2. Антидопинговите правила уреждат контрола за предотвратяване на употреба или
склоняване към употреба на забранени субстанции и методи от картотекираните състезатели,
спортно-техническия персонал и длъжностни лица, а така също и реда за установяване на
нарушенията на антидопинговите правила, вида и размера на налаганите санкции.
Чл.3. Тези правила се отнасят за състезателите, картотекирани към БФКА, спортнотехническия персонал (треньори, лекари, физиотерапевти, кинезитерапевти, мениджъри,
длъжностни лица) и всяко друго лице, придружаващо състезателите по време на официални
състезания, свързани с федерацията по силата на договор, оторизация или акредитация.
Чл.4. Българска федерация по катерене и алпинизъм спазва Световния антидопингов кодекс,
антидопинговите правила на Международната федерация по спортно катерене (IFSC)),
Международната федерация по ски-алпинизъм (ISMF), Международната федерация по
катерене и алпинизъм (UIAA), ЗФВС и Наредбата за антидопинговата дейност.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Чл.5. Състезателите и лицата от спортно-техническия персонал са длъжни да спазват
настоящите антидопингови правила, Наредбата за антидопингова дейност, както и правилата
установени от международните федерации, в които членува БФКА – IFSC), ISMF, UIAA.
Чл.6. Състезателите и спортно-техническия персонал са длъжни да знаят кое представлява
нарушение на антидопинговите правила и да са запознати със списъка на Световната
антидопингова агенция със забранените субстанции и методи.
Чл.7. Всички картотекирани спортисти към БФКА подлежат на допингов контрол, съгласно
Международния стандарт за тестване и разследване (ISTI), от страна на:
7.1. Международната федерация и Световната антидопингова агенция (САА);
7.2. Антидопинговия център.
7.3. Всяка друга антидопингова организация, отговорна за тестването на дадена спортна
проява.
Чл.8. (1). Всеки състезател, определен за допинг тест, е длъжен да се яви в станцията за
допингов контрол с документ за самоличност и заедно с придружител (лекар, треньор или
друго служебно лице) в определения в известието времеви срок.
(2). Състезателят може да отложи вземането на проба само в случай на:
1. Оказване на медицинска помощ;
2. Непосредствено участие в състезание;
3. Участие в церемония по награждаване.
Чл.9. (1). Състезателите носят лична отговорност за всяка една забранена субстанция или

нейни метаболити или маркери, намерена в техните проби, както и за притежаването на
ресурси за прилагане на забранен метод.
(2). Състезателите са длъжни да информират лекуващите ги лекари за статута си на
спортисти и отговорноста им по чл.7 и чл.10, ал.1.
Чл.10. Спортистите, включени в Регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия
център, са длъжни да предоставят точна и актуална информация за своето местонахождение
по начин, установен от Международния стандарт за тестване и разследвания на САА.
Чл.11. (1). Лицата в областа на спортната медицина са длъжни да не препоръчват,
предписват, дават или прилагат лекарства или медицински методи, в чийто състав има
наличие на субстанции от списъка със забранени субстанции и методи на Световната
антидопингова агенция, ако могат да бъдат заменени с други, несъдържащи забранени
субстанции.
(2). Лицата в областа на спортната медицина могат да не спазят правилата от ал.1
единствено при оказване на спешна медицинска помощ, като след това са длъжни да
информират писмено БФКА и да започнат процедура по издаване на разрешение за
терапевтична употреба (РТУ) до три (3) дни след оказаната помощ върху състезателя.
Чл. 12. БФКА е длъжна да извести незабавно Министерството на младежта и спорта,
Антидопинговия център и Българския олимпийски комитет при установяване на нарушения
на антидопинговите правила от друг контролен орган.
Чл. 13. БФКА и членовете на федерацията са длъжни да осигурят провеждането на
антидопингово обучение на своите спортисти и спортно-технически персонал.
Чл.14. УС на БФКА избира свой представител, който съвместно с Антидопинговия център
ккоординира и ежегодно осигурява антидопингово обучение на спортистите и длъжностни
лица с цел спазване на антидопинговите правила и превенция на употребата на допинг в
спорта.
ДОПИНГОВ КОНТРОЛ
Чл.15. (1). Провеждането на допингов контрол на територията на Република България се
осъществява от Антидопинговия център към Министерството на младежта и спорта, който
определя броя, честотата и вида допинг контрол върху състезателите и/или спортнотехническия персонал, както и поема финансовите разходи по тяхното осъществяване.
(2). Допинг контрол може да бъде изискан и от:
1. Световната антидопингова агенция
2. Международната федерация по спортно катерене (IFSC)) – за картотекираните състезатели
по спортно катерене, Международната федерация по ски-алпинизъм (ISMF) – за
картотекираните състезатели по ски-алпинизъм, Международната федерация по катерене и
алпинизъм (UIAA) – за картотекираните състезатели по ледено катерене.
(3). Допълнително провеждане на допинг контрол върху български състезатели или
лица от спортно-техническия персонал може да бъде изискано единствено от БФКА, с
одобрението на Антидопинговия център, като разходите за тяхното реализиране се поемат от
бюджета на федерацията.
НАРУШЕНИЕ НА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВИЛА
Чл. 16. (1) Нарушение на антидопинговите правила е едно или повече от следните деяния:

1. наличието на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба на спортист
при съобразяване със следните условия и изключения:
а) всеки спортист е лично задължен да се увери, че в организма му не постъпват забранени
субстанции, като спортистът носи отговорност за всяка забранена субстанция, нейни
метаболити или маркери, открити във взета от него проба, без да е необходимо да се доказват
намерение, вина, небрежност или съзнателна употреба от страна на спортиста за
установяване на нарушението;
б) за достатъчно доказателство за установяване на нарушението се счита наличието на
забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба "А", при условие че
спортистът не се възползва от правото на анализ на проба "Б" и такъв не се състои, както и
при условие че проба "Б" се анализира и резултатът от нейния анализ потвърждава наличието
на забранената субстанция и/или нейните метаболити или маркери, открити в проба "А" на
спортиста, или ако проба "Б" на спортиста е разделена в две шишета и анализът на второто
шише потвърди наличието на забранена субстанция или метаболити или маркери, открити в
първото шише;
в) наличието на каквото и да е количество забранена субстанция, нейни метаболити или
маркери в пробата на спортист съставлява нарушение на антидопинговите правила, с
изключение на субстанциите, за които в Списъка на забранените субстанции и методи е
определен количествен праг;
г) като изключение от общото правило на т. 1 Списъкът на забранените субстанции и методи
или международните стандарти могат да установяват специални критерии за определяне на
забранени субстанции, които могат да бъдат произведени ендогенно;
2. употреба или опит за употреба от спортист на забранена субстанция или забранен метод
при съобразяване със следните условия и изключения:
а) спортистът лично е задължен да се увери, че в организма му не постъпват забранени
субстанции и не е употребяван забранен метод, като не е необходимо да се доказват
намерение, вина, небрежност или съзнателна употреба от страна на спортиста за
установяване на нарушение, свързано с употребата на забранена субстанция или забранен
метод;
б) без съществено значение е дали употребата или опитът за употреба на забранена
субстанция или забранен метод са били успешни, или не, като за установяване на
извършването на нарушение на антидопинговите правила е достатъчно, че забранената
субстанция или забраненият метод са били употребени или е бил направен опит за тяхната
употреба;
3. отклоняване на вземане на проба, отказ за явяване за вземане на проба след уведомление в
съответствие с действащите антидопингови правила или неявяване за вземане на проба без
уважителни причини;
4. нарушаване на изискванията, свързани със задължението на спортиста да бъде на
разположение за извънсъстезателно тестване, включително неуспешното подаване на
информация за местонахождението и пропуснатите проверки, като нарушение е всяка
комбинация от три пропуснати проверки и/или неуспешно предоставена информация за
местонахождение, извършени за период 12 месеца, съгласно Международния стандарт за
тестване и разследвания (МСТР) на Световната антидопингова агенция (САА);
5. фалшифициране или опит за фалшифициране на която и да е част от процедурата за
допингов контрол, представляващо всяко компрометиращо процедурата за допингов контрол
поведение, което не е включено в определението за забранен метод; фалшифицирането
включва, но не само, умишлена намеса или опит за намеса в работата на служител на екип за

антидопингов контрол чрез предоставяне на заблуждаваща информация на антидопингова
организация, както и сплашване или опит за сплашване на потенциален свидетел;
6. притежаване на забранени субстанции или забранени методи при съобразяване със
следните условия и изключения: а) притежаване на забранена субстанция или забранен метод
от спортист по всяко време, освен ако спортистът докаже, че притежаването е съгласно
разрешение за терапевтична употреба (РТУ), издадено по реда на чл. 8, или друго приемливо
оправдание; б) притежаване на забранена субстанция или забранен метод по време на или
извън състезание от спортно-техническо лице във връзка със спортист, състезание или
тренировка, освен ако спортно-техническото лице установи, че притежаването е съгласно
РТУ, издадено на спортист по реда на чл. 8, или друго приемливо оправдание;
7. трафик, както и опит за трафик на забранена субстанция или забранен метод;
8. прилагане или опит за прилагане на забранена субстанция или забранен метод върху
спортист по време на състезание, прилагане или опит за прилагане върху спортист извън
състезание на забранена субстанция или на забранен метод, които са забранени извън
състезание;
9. съдействие, подстрекаване, подпомагане, подбуждане, прикриване и всеки друг вид
съучастничество, включващо нарушение или опит за нарушение на антидопинговите правила
или нарушение на чл. 68, ал. 1 от друго лице;
10. професионално или свързано със спорта сътрудничество на спортист или друго лице,
подлежащо на проверка от Антидопинговия център, със спортно-техническо лице, което:
а) изтърпява наказание лишаване от права, наложено от антидопингова организация, или
б) е било осъдено или признато за виновно в наказателно, професионално или
дисциплинарно производство за деяние, което би било считано за нарушение на
антидопинговите правила, в случай че са били приложими към това лице, но не е произтекло
от юрисдикцията на антидопингова организация и не е било лишено от права при управление
на резултати съобразно правилата на Кодекса; лишаването от права на такова лице влиза в
сила от датата на постановяване на решението (по наказателното, професионалното или
дисциплинарното производство) за по-дългия от двата периода: 6 години или срока на
наложената санкция в наказателното, професионалното или дисциплинарното производство,
или
в) служи като подставено лице или посредник на лице, описано в букви "а" и "б";
г) за да се приложи ал. 1, т. 10, е необходимо спортистът или другото лице да е получил в
писмен вид уведомление от Антидопинговия център или от САА за дисквалификацията на
спортно-техническото лице и възможните последици от забранена връзка, както и че са
налице основания спортистът или другото лице да избягват връзката; Антидопинговият
център трябва да положи необходимите усилия, за да информира спортно-техническото лице
– обект на известието до спортиста или другото лице, че спортно-техническото лице може в
15-дневен срок да се обърне към Антидопинговия център и да обясни, че описаните в ал. 1, т.
10, букви "а" и "б" обстоятелства не се отнасят за него; независимо от ал. 2 тази разпоредба
се прилага и когато дисквалифициращото поведение на спортно-техническото лице се е
случило преди влизането на Кодекса в сила; спортистът или другото лице са длъжни да
докажат, че установената връзка със спортно-техническо лице, описана в ал. 1, т. 10, букви
"а" и "б", не е в професионален или спортен план; когато Антидопинговият център има
информация, че спортно-техническо лице отговаря на описаните в ал. 1, т. 10, букви "а", "б"
или "в" критерии, следва да предостави тази информация на САА.
(2) За нарушения по ал. 1, т. 1 и 2 се прилага принципът за строга отговорност.

(3) Предприемането на каквито и да са антидопингови процедури спрямо спортисти или
други лица е недопустимо, преди те да са били известени за нарушението на
антидопинговото правило съгласно правилата за управлението на резултати или преди
разумен опит за известяването в рамките на десет години от датата на установяване на
нарушението.
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА
ТЕРАПЕВТИЧНА УПОТРЕБА (РТУ)
Чл. 17. (1) Световната антидопингова агенция изготвя и публикува като международен
стандарт Списък на забранените субстанции и методи.
(2) Списъкът на забранените субстанции и методи се публикува на интернет страниците на
Антидопинговия център, на Министерството на младежта и спорта и на Българския
олимпийски комитет.
Чл.18. БФКА публикува и актуализира на интернет страницата си ЗФВС, Наредбата за
антидопинговата дейност, Списък на забранените субстанции и методи и Антидопинговите
правила на федерацията.
Чл. 19. (1) Нарушенията по чл. 16, ал. 1, т. 6 не се считат за нарушения на антидопинговите
правила, когато са в съответствие с разпоредбите на приложимо РТУ, издадено съобразно
Международния стандарт за разрешения за терапевтична употреба (МСРТУ) на САА.
(2) Разрешения за терапевтична употреба се издават:
1. за спортисти на национално ниво и други картотекирани спортисти – от изпълнителния
директор на Антидопинговия център след становище на комисия за разрешения за
терапевтична употреба (КРТУ);
2. за спортисти на международно ниво – от съответната международна спортна организация,
освен ако тя не е предоставила това право на Антидопинговия център.
(3) Спортисти, които са част от регистъра на спортистите за тестване на международна
федерация и/или участници в международни състезания, подават молба за РТУ към
съответните МФ, организатори на големи спортни прояви, МОК и Международния
паралимпийски комитет.
(4) Спортисти на национално ниво и други картотекирани спортисти с документирани
заболявания, при които се налага използване на забранена субстанция или забранен метод,
преди използването им са длъжни да подадат в Антидопинговия център молба за РТУ по
утвърден от САА образец, публикуван на интернет страницата на Антидопинговия център.
(5) Редът и начинът за разглеждане на молбите за издаване на РТУ по ал. 4 се определят от
вътрешните правила на КРТУ, публикувани на интернет страницата на Антидопинговия
център.
(6) Освен в случай на неотложна медицинска помощ, спортистите по ал. 4 трябва да поискат
РТУ веднага щом възникне необходимост.
(7) В случаите по ал. 4 изпълнителният директор на Антидопинговия център в срок до 20 дни
от приемането на окомплектованата молба с решение издава или отказва издаване на РТУ.
Решението на изпълнителния директор за отказ за издаване на РТУ подлежи на обжалване от
спортиста в тридневен срок пред Дисциплинарната комисия към Българския олимпийски
комитет. Решението на Дисциплинарната комисия може да бъде обжалвано от САА пред
Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария (САС).
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗИРАНИ ПРОБИ

Чл.20. След известяване на БФКА от Антидопинговия център или друг контролен орган за
отрицателен резултат от допинг тестване на картотекиран състезател към БФКА,
федерацията писмено известява състезателя за резултата.
Чл.21. (1) След известяване на БФКА от Антидопинговия център или друг контролен орган
за неблагоприятен аналитичен резултат от изследване на проба "А при допинг тестване на
картотекиран състезател към БФКА, УС на федерацията:
1. Налага незабавно временно лишаване на състезателни права при установяване на наличие
на неспецифична субстанция до изясняване на случая;
2. След преценка може временно да отстрани състезател при наличие на специфична
субстанция.
(2) БФКА известява писмено спортиста за резултата от проба "А" и за своето решение
относно временното му отстраняване.
(3) БФКА няма право да разгласява самоличността на спортиста пред трети лица до
окончателното потвърждаване или отхвърляне на неблагоприятния резултат.
(4) В срок до 10 работни дни от получаването от страна на БФКА известието по ал. 1
спортистът има право да подаде писмена молба по образец до изпълнителния директор на
Антидопинговия център за извършване на контролен анализ на проба "Б", придружена от
платежен документ за преведена по сметката на Антидопинговия център сума за всички
разходи за извършването му.
(5) Ако спортистът не подаде молба в срока по ал. 4 или приеме неблагоприятния аналитичен
резултат, резултатът от анализа на проба "А" се счита за окончателен
(6) При извършване на контролен анализ на проба "Б", резултатът от анализа на проба "Б" е
окончателен.
(7) Ако въз основa на неблагоприятен аналитичен резултат от проба "А" бъде наложено
временно отстраняване, но последвалият анализ на проба "Б" (в случай че такъв е поискан от
спортиста или от антидопинговата организация) не потвърди резултата от анализа на
проба"А", спортистът престава да подлежи на временното отстраняване за нарушение по чл.
21, ал. 1, т. 2.
Чл. 22. (1). Ако анализът на проба "А" даде неблагоприятен аналитичен резултат за наличие
на забранена субстанция, която не е специфична субстанция и предварителната проверка не
разкрие приложимо РТУ или отклонение от Международния стандарт за тестване и
разследвания на САА или от Международния стандарт за лаборатории на САА, което да е
станало причина за неблагоприятния аналитичен резултат, следва да бъде наложено временно
отстраняване незабавно след разглеждането и известието.
(2) Задължителното временно лишаване от състезателни права може да не бъде наложено,
ако спортистът докаже пред Дисциплинарната комисия, че нарушението вероятно се дължи
на замърсен продукт. Решението да не се отмени временното лишаване от състезателни
права, въпреки твърдението на спортиста относно замърсен продукт, не може да бъде
обжалвано.
(3). За случаите, които не са обхванати от ал. 1 и за които Антидопинговият център взема
решение да бъдат представени като явно нарушение на антидопинговите правила, може да
бъде наложено временно отстраняване след разглеждането и известяването по ал. 1, но само
преди анализ на проба "Б" или окончателното изслушване.
(4). Временното лишаване от състезателни права по ал. 1 или 2 може да не бъде наложено,
освен ако на спортиста или на лицето бъде дадена:
1. възможност за предварително изслушване преди или своевременно след налагането на
временно лишаване от състезателни права;
2. възможност за изслушване по ускорена процедура по чл. 31, ал. 2 от Наредбата за
антидопингова дейност, своевременно след налагане на временното лишаване от
състезателни права.
(5). Ако въз основа на неблагоприятен аналитичен резултат от проба "А" бъде наложено

временно отстраняване, но последвалият анализ на проба "Б" (в случай че такъв е поискан от
спортиста или от антидопинговата организация) не потвърди резултата от анализа на проба
"А", спортистът престава да подлежи на временното отстраняване за нарушение по чл. 16,
ал. 1, т. 1.
ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ ПРИ БОК И ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО
Чл. 23. (1). Право да отнесат за разглеждане и разрешаване до Дисциплинарната комисия
въпроси, свързани с нарушения на антидопинговите правила, имат:
1. състезателят с неблагоприятен аналитичен резултат при допинг контрол или
упълномощено от него лице;
2. Българска федерация по катерене и алпинизъм;
3. всяко лице, за което е установено, че е извършило нарушение на антидопинговите правила;
4. изпълнителният директор на Антидопинговия център;
5. САА.
(2). Въпросите се отнасят за решаване до Дисциплинарната комисия в срок 7 дни от датата
на:
1. издаване на решението на изпълнителния директор на Антидопинговия център – за
изпълнителния директор на Антидопинговия център;
2. получаване на известие за издаденото решение на изпълнителния директор на
Антидопинговия център – за лицата по ал. 1, т.1 – 3 и т.5.
Чл. 24. При изслушвания се спазват следните принципи:
1. своевременно провеждане на изслушването;
2. справедлив и безпристрастен разглеждащ състав;
3. даване право на лицето да бъде представлявано за собствена сметка;
4. гарантиране правото на лицето да бъде информирано своевременно и по справедлив начин
относно твърдението, че е нарушило антидопинговите правила;
5. даване право на лицето да се защити срещу обвинението, че е нарушило антидопинговите
правила, и съответните му последствия;
6. гарантиране правото на всяка от страните да представя доказателства, в т.ч. да призовава
и разпитва свидетели (разглеждащият състав решава по свое усмотрение дали да приема
свидетелски показания по телефона или в писмен вид);
7. даване право на лицето да ползва преводач по време на изслушването, като самоличността
на преводача и отговорността за заплащане на услугите му се определят от разглеждащия
състав;
8. своевременно издаване на писмено мотивирано решение, съдържащо разяснение на
причината/причините за налагане на съответния срок за лишаване от права.
Чл.25. (1) Решенията на Дисциплинарната комисия, на изпълнителния директор на
Антидопинговия център, на лицензираните спортни организации и на Българския спортен
арбитраж могат да бъдат обжалвани, като обжалването не спира изпълнението им, освен ако
апелативният орган реши друго. Обхватът на обжалване включва всички въпроси, които се
отнасят до материята, и по никакъв начин не е ограничен до първоначално разгледаните на
по-предишна инстанция въпроси.
(2). По реда на този член могат да се обжалват:
1. решения на Дисциплинарната комисия за нарушение на антидопинговите правила и
свързаните с тях евентуални последици;
2. решения на БФКА за налагане или за неналагане на санкции за нарушение на
антидопинговите правила;
3. решения на Дисциплинарната комисия, постановяващи липса на нарушение на
антидопинговите правила;

4. решения на Дисциплинарната комисия, постановяващи прекратяване на производството
поради процедурни причини;
5. решения на БФКА за налагане на временно отстраняване вследствие на проведено
предварително изслушване или по повод на нарушения по чл. 22;
6. решение на САА да не прави изключение от изискването за шестмесечно предизвестие на
отказал се спортист, за възстановяване на спортната дейност съгласно чл. 11;
7. решение да отложи или да не отложи период на лишаване от права или да възобнови или
да не възобнови период на отлагане на лишаване от права при значително съдействие при
разкриване или установяване на нарушения на антидопинговите правила;
8. решение относно нарушаване на забраната за участие в спортносъстезателна дейност;
9. решение на антидопингова организация да не признае решенията на друга антидопингова
организация.
(3). Право на обжалване по ал. 1 имат:
1. Спортистът или съответното друго лице – субект на обжалваното решение;
2. Другата страна по делото, във връзка с което е произнесено решението;
3. Българска федерация по катерене и алпинизъм;
4. Антидопинговият център
5. Международната федерация по спортно катерене (IFSC)) – за картотекираните състезатели
по спортно катерене, Международната федерация по ски-алпинизъм (ISMF) – за
картотекираните състезатели по ски-алпинизъм, Международната федерация по катерене и
алпинизъм (UIAA) – за картотекираните състезатели по ледено катерене.;
6. Световната антидопингова агенция (WADA);
(4). независимо от други разпореждания право да обжалва временно лишаване от
състезателни права имат само спортистът или съответното друго лице, върху което е
наложено временно отстраняване.
(5). Сроковете за обжалване са, както следва:
1. решенията на Дисциплинарната комисия и на изпълнителния директор на Антидопинговия
могат да бъдат обжалвани пред Българския спортен арбитраж в качеството му на апелативна
инстанция в рамките на 14 дни от получаването им;
2. срокът за обжалване пред САС е 21 дни считано от датата на получаване на решението от
обжалващата страна.
НАКАЗАНИЯ
Чл.26. (1). При доказване на нарушение на антидопинговите правила, извършено от
състезатели и спортно-технически лица към БФКА, Дисциплинарната комисия при БОК и
Български спортен арбитраж налагат санкции съгласно установеното нарушение.
(2). След получаване на известие за наложената санкция, на заседание на УС на Българската
федерация по катерене и алпинизъм се взима решение за изпълнение на санкциите по ал.1.
(3). Решението на УС на БФКА се съобщава писмено на състезателят или спортнотехническото лице с установено нарушение.
(4). Състезатели и спортно-технически лица, за които е констатирано нарушение на
антидопинговите правила заплащат всички финансови санкции, наложени на БФКА за
нарушение на антидопинговите правила и норми.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.27. Настоящите Антидопингови правила се приемат съгласно Наредбата за антидопингова
дейност, приета с ПМС № 147 от 12.06.2019 г. В случай на непълноти или противоречия на
настоящите правила с Антидопинговите правила на Международната федерация по спортно
катерене (IFSC)), Международната федерация по ски-алпинизъм (ISMF) и Международната

федерация по катерене и алпинизъм (UIAA), се прилагат нормите на Антидопинговите
правила на съответната федерация.
Чл.28. Настоящите Антидопингови правила включват като своя неразделна част актуалния
към момента списък на забранените субстанции и методи, изготвен от Световната
антидопингова агенция (WADA).
Чл.29. При непълноти на антидопинговите правила на БФКА се прилагат нормите на
Наредбата за антидопингова дейност, приета с ПМС № 147 от 12.06.2019 г.
Приети на заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и
алпинизъм на 16.09.2019 г.

