LIETUVOS JĖGOS TRIKOVĖS FEDERACIJA

Anti-dopingo taisyklių taikymo nuostatai

1. Lietuvos jėgos trikovės federacija (toliau Federacija) laikosi visų Tarptautinės jėgos trikovės
federacijos (toliau IPF) keliamų reikalavimų, kurie yra viena iš narystės IPF sąlygų. Federacija
patvirtina, kad visos Federacijos taisyklės, tvarkos, programos bei kiti dokumentai be jokių išlygų
atitinka IPF anti-dopingo taisyklių bei WADA anti-dopingo kodekso bei atitinkamų tarptautinių
standartų reikalavimus.
2. Federacija deda visas pastangas užkirsti kelią tyčiniam ar netyčiniam draudžiamų medžiagų ir
metodų naudojimui jėgos trikovės sporte. Federacija pagal savo išgales bei bendradarbiaudama
su IPF, kitomis pasaulio anti-dopingo kodekso reikalavimus taikančiomis šalimis, Lietuvos antidopingo agentūra bei pasaulio anti-dopingo agentūra, planuoja, įgyvendina, vertina ir
kontroliuoja informaciją bei šviečiamąsias programas, skatinančias švarų sportą bei
puoselėjančias sportinę dvasią.
3. Federacija taiko ir sutinka su IPF anti-dopingo taisyklėmis.
4. IPF anti-dopingo taisyklės taikomos:
4.1.
Federacijai, jos nariams, jos atletams ir visiems asmenims, besivaržantiems,
dalyvaujantiems arba susijusiems su bet kuriomis tarptautinėmis, regioninėmis ar
nacionalinėmis jėgos trikovės bei štangos spaudimo varžybomis arba renginiais, kuriuos
organizuoja, veda, sankcionuoja, pripažįsta ar reguliuoja Federacija;
4.2.
Federacijai, jos nariams, jos atletus aptarnaujančiam personalui, medicininiam
personalui ir kitiems asmenims, kurie yra susaistyti naryste, akreditacija, dalyvavimu Federacijos
veikloje arba renginiuose, arba varžybose;
4.3.
Federacijai, visiems juridiniams nariams ir dukterinėms Federacijos organizacijoms, tame
tarpe klubams, komandoms, asociacijoms ar lygoms;
4.4.
Visiems kitiems atletams ar atletus aptarnaujančiam personalui ar kitiems asmenims, o
taip pat visoms Federacijos dukterinėms organizacijoms bei juridiniams Federacijos nariams
kurie akreditacijos, licencijos ar kito sutartinio įsipareigojimo pagrindais yra Federacijos
jurisdikcijoje.
5. Laikoma, kad visi šių nuostatų ketvirtame punkte išvardinti fiziniai ir juridiniai asmenys sutinka
laikytis IPF anti-dopingo taisyklių. Tuo jie pripažįsta:
5.1.
Federacijos ar IPF teisę taikyti IPF anti-dopingo taisykles;
5.2.
Drausminės komisijos teisę išklausyti bylas, priimti sprendimus, apeliacijas ir peržiūras,
pateiktas IPF anti-dopingo taisyklių 8 straipsnyje, 12 straipsnyje ir 13 straipsnyje bei Lietuvos
anti-dopingo agentūros anti-dopingo taisyklėse.

6. Remiantis šiais nuostatais, visi atletai bei visi atletus aptarnaujantys asmenys, veikiantys kaip
treneriai, vadovai, vadybininkai, komandos personalas, oficialūs asmenys, medicinos ar
paramedicinos personalas varžybų arba bet kurios kitos veiklos, kurią sankcionuoja ar
organizuoja Federacija, o taip visi Federacijos nariai juridiniai asmenys, Federacijos dukterinės
organizacijos sutinka laikytis IPF anti-dopingo taisyklių tam, kad galėtų dalyvauti tokioje veikloje.
7. Federacija informuoja IPF apie bet kokį anti-dopingo taisyklių pažeidimą bei bendradarbiauja IPF
ar bet kuriai kitai anti-dopingo organizacijai vykdant tyrimus.
8. Federacija padeda IPF skatinti anti-dopingo švietimą, tame tarpe organizuodama mokymus antidopingo tema bendradarbiaujant su Lietuvos anti-dopingo agentūra.

