У складу са чланом 65. Статута Кендо савеза Србије (у даљем тексту КСС), на седници одржаној
6. Децембра 2014. године, Управни одбор Кендо савеза Србије (у даљем тексту УО КСС) донео
је:
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И СПРЕЧАВАЊЕ ДОПИНГА
Члан 1.
Правилником о мерама за превенцију и спречавање допинга (у даљем тексту Правилник) се
уређују мере и активности за превенцију и спречавање допинга, као и поступак изрицања мера
у случајевима утврђеног допинговања спортисте.
Члан 2.
Допинг је забрањен.
Допинг је једна или више повреда антидопинг правила.
Повреда антидопинг правила постоји у случајевима предвиђеним у члану 3. Закона о
спречавању допинга у спорту.
Кендо Савез Србије (у даљем тексту Савез) је дужан да обезбеди, у оквирима своје
надлежности да спортистима, тренерима и другим особама за које је утврђена одговорност за
допинг буду изречене одговарајуће мере, у складу с Законом о спречавању допинга у спорту и
правилима надлежних антидопинг организација, односно правилима Антидопинг агенције
Републике Србије (АДАС), Светске антидопинг агенције (WАДА), Светске Кендо федерације
(ИКФ) и овим Правилником.
Члан 3.
Сви спортисти и други учесници у обављању спортских активности и делатности у оквиру
Савеза дужни су да дозволе и омогуће обављање допинг контроле.Спортисти који одбије, не
приступи, избегне или онемогући допинг контролу, изрећи ће се мера због повреде антидопинг
правила као да је на допинг тесту био позитиван, а у случају таквог покушаја, може му се мера
изрећи и ако допинг тест буде негативан.
Члан 4.
Спортиста је дужан да обавести лекара који га лечи о својој обавези да не користи допинг
средства и да се увери да било каква добијена медицинска терапија не садржи допинг
средства. Уколико добијена терапија садржи допинг средства, спортиста је дужан да се обрати

Антидопинг агенцији Републике Србије са захтевом за одобравање изузетка за терапеутску
употребу – ТУЕ.
У том смислу Савез ће упознати спортисте са правом и обавезом да затраже од Антидопинг
агенције Републике Србије да их ослободи забране употребе допинг средстава, у случају када
постоји јасна и нужна медицинска потреба, у складу са Правилником о одобравању изузетака
за терапеутску употребу ("Сл.гласник РС", бр. 32/2007).
Члан 5.
Допинг контрола у Републици Србији спроводи по правилима утврђеним од стране Антидопинг
агенције Републике Србије, а у случајевима када се допинг контрола предузима на
међународном такмичењу -под руководством Светске Кендо федерације по његовим
правилима.
Допинг контрола се може организовати како на такмичењима тако и изван такмичења,
најављено и ненајављено и спроводи се узимањем узорака урина и крви или применом друге
ауторизоване технике за детектовање забрањених супстанци и метода, искључиво од стране
овлашћених и квалификованих контролора, односно од стране лица која поседују легитимацију
издату од стране Антидопинг агенције Републике Србије или коју је та агенција признала као
еквивалентну.
Члан 6.
Савез ће одредити посебном одлуком лице одговорно за надзор над спровођењем мера за
спречавање допинга у Савезу.
Члан 7.
Када се у процесу допинг контроле утврди повреда антидопинг правила, лице одговорно за
надзор над спровођењем мера за спречавање допинга унутар Савеза, ће упознати спортисту са
правом да без одлагања, а најкасније у року од 7 (седам) дана, затражи анализу узорка Б о
свом трошку, правом да лично присуствује или да његов пуномоћник присуствује отварању и
анализи узорка Б, о свом трошку, правом да захтева копије лабораторијске документације о
узорку А и Б која садржи информације предвиђене међународним стандардом за
лабораторијску анализу и правом да се писаним путем изјасни о околностима конкретног
случаја Антидопинг агенцији Републике Србије у року од 7 (седам) дана. Уколико спортиста не
затражи анализу узорка Б у року од 7 (седам) дана сматраће се да се одрекао права на анализу
узорка Б.
Уколико се анализом узорка Б потврди аналитички налаз који одступа од дозвољеног или
уколико се спортиста изричито или прећутно одрекне права на анализу узорка Б, покренуће се
поступак изрицања мера лицима одговорним за допинг.
Члан 8.
О изрицању мера лицу окривљеном за повреду антидопинг правила одлучује у првом степену
Дисциплински делегат КСС-а.Дисциплински делегат мора да обезбеди да се поштује личност и
право на одговарајућу правну заштиту лица одговорног за допинг (поштовање приватности,

правовремени претрес, јемчење права на правно изјашњење, поштено и непристрасно
одлучивање, право на заступника о личном трошку, омогућавање увида у списе, подношење
доказа, поштовање стандарда у погледу доказивања допинга, благовремено информисање,
правовремена, писмена и образложена одлука, право на жалбу и др.).
О законитости и правилности поступка води рачуна лице одговорно за надзор над
спровођењем мера за спречавање допинга у Савезу.
Члан 9.
Мере које се изричу због повреде антидопинг правила јесу:
1. дисквалификација спортских резултата;
2. привремена суспензија;
3. забрана учешћа на такмичењима;
4. забрана обављања функција у области спорта; у временском трајању, под условима и у
складу са члановима 17-25 Закона о спречавању допинга у спорту.
Члан 10.
Одлука Дисциплинског делегата се доставља Светске Кендо федерације (ИКФ) и Антидопинг
агенцији Републике Србије (АДАС).
Члан 11.
Уколико Савез не изрекне мере за повреду антидопинг правила у року од годину дана од када
је анализом узетих узорака утврђено да је спортиста био допингован, о повреди антидопинг
правила одлучује у првом степену Антидопинг агенција Републике Србије.
Антидопинг агенција Републике Србије и Савез могу се, уз сагласност спортисте, споразумети да
Антидопинг агенција Републике Србије преузме надлежност за одлучивање о повреди
антидопинг правила у првом степену и пре истека рока из става 1. овог члана.
Члан 12.
На одлуку Дисциплинског делегата може се поднети жалба Антидопинг агенцији Републике
Србије у роковима и на начин утврђен Правилником о утврђивању одговорности лица које је
учинило повреду антидопинг правила ("Сл. гласник РС", бр. 32/2007), осим ако у складу са
законом није одређена, односно уговорена надлежност Европске и Светске Кендо федерације
за одлучивање по жалби.
Члан 13.
Ако о повреди антидопинг правила одлучује Антидопинг агенција Републике Србије, Савез има
право да одреди експерта, који ће спортисти помагати у поступку и давати савете када то буде
неопходно.

Члан 14.
Савез неће признати спортски резултат у чијем постизању је учествовао допинговани спортиста.
Члан 15.
Савез неће дозволити учешће на спортској приредби спортисти коме је изречена мера због
допинга.
Члан 16.
Управни одбор Савеза је дужан да уреди поступак за узајамно признавање суспензија и других
мера које изрекну друге спортске асоцијације, у земљи и иностранству и да обезбеди да се
Савез придржава изречених мера и суспензија.
Члан 17.
Савез ће донети програм антидопинг деловања.
Члан 18.
Савез је дужан да обезбеди стално индивидуално медицинско праћење врхунских спортиста, и
у том циљу ће донети потребне акте и предузети конкретне мере.
Члан 19.
Савез ће најмање једанпут годишње да обавештава и едукује своје чланове и спортисте о
важећим прописима који се односе на допинг у спорту и штетним последицама по здравље
употребе допинг средстава.
Члан 20.
Сви чланови Савеза су дужни да поштују обавезе које проистичу из примене мера борбе против
допинга у спорту.
Члан 21.
Савез ће, најмање једном годишње, достављати Антидопинг агенцији Републике Србије
календар такмичења КСС за текућу годину.
Члан 22.
Савез ће, најмање једном годишње, обавештавати Антидопинг агенцију Републике Србије о
плановима тренинга и припрема врхунских спортиста и репрезентативних селекција.
Члан 23.
Савез је дужан да ускрати делимично или у потпуности финансирање спортиста, спортских
организација и других лица која не поштују важећа антидопинг правила, као и да контролише
антидопинг програме својих чланица и спровођење тих програма.

Члан 24.
Савез ће обавештавати на крају године министарство надлежно за послове спорта и
Антидопинг агенцију о мерама за борбу против допинга предузетим у току године.
Члан 25.
Савез може предложити Антидопинг агенцији да спроведе контролу на одређеним
такмичењима или контролу изван такмичења одређених тимова, тренинг група или појединих
спортиста.
Члан 26.
Савез ће упознати спортисте - чланове националне регистроване тест групе, са обавезом да
Антидопинг агенцију Републике Србије и лице одговорно за надзор над спровођењем мера за
спречавање допинга, редовно и тачно обавештавају о месту боравка и доступности, путем тзв –
“wхереабоут” образаца о локацији, у складу са Правилником о допинг контроли на спортским
такмичењима и изван такмичења ("Сл. гласник РС", бр. 32/2007).
Члан 27.
Савез ће редовно обавештавати своје чланове и спортисте о референтним листама забрањених
супстанци.
Члан 28.
Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе сви правилници о мерама за превенцију
и спречавање допинга и други општи акти које је донео УО КСС, а који су за предмет имали
регулисање материје која је обухваћена овим Правилником.
Члан 29.
Правилник ступа на снагу даном доношења.

___________________________________
ДР. Ковчин Владимир
председник КСС Београд, 6. Децембар 2014. год.

