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ЧЛ. 1  ПРАВНА ОСНОВА  

Дисциплинарните правила на МСБ се издават на базата на Чл. 54 от Конституцията на МСБ.  
 
ЧЛ.2  ПРЕДМЕТ ДЕЙНОСТ 

Дисциплинарните правила на МСБ важат за всички членове на МСБ и всички лица свързани 
с дейността на МСБ или на някоя от Националните Федерации въз основа на членството на 
участника, акредитация или участие в спортни прояви и ангажименти в дейността на МСБ 
или Националната Федерация.  

 
ЧЛ.3 ПОВЕДЕНИЕ, ВОДЕЩО ДО НАКАЗАНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ  
 
3.1  Спортистите подлежат на наказания.  
3.2  Дисциплинарни мерки могат да бъдат наложени на треньори, инструктори, официални лица 

и персонал на МСБ и негови Федерации-Членки, индивидуални членове на МСБ и членове 
на комисии по състезания, както и всеки друг участник по гореспоменатия Чл. 2.  

3.3  Наказания и Дисциплинарни Мерки се налагат за:  
- нарушения на принципите на честната игра и неспортсменско поведение, по-специално 

за нарушения на Правилника на МСБ за спортни прояви и състезания и на Анти-допинг 
Правилника на МСБ,  както е посочено в Анти-допинг Правилника;  

- нарушения на Конституцията и други Правила на МСБ включително Етичен Кодекс – 
както и за нарушения на решения на Органите на МСБ;  

- застрашаване или уронване на репутацията или интересите на МСБ и за нарушаване на 
договорните задължения на МСБ;  

- нарушения по отношение на МСБ, негови Органи, негови членове, органи на негови 
членове или лица от негови членове.  

 
ЧЛ. 4  ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НАКАЗАНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ  
 
4.1  С изключение на допинг въпроси, лица, които умишлено, т.e. нарочно или небрежно 

извършат нарушение на правилата ще подлежат на наказания или Дисциплинарни Мерки. 
По допинг въпроси, ще важат Анти-допинг Правилника на МСБ и Световния Анти-Допинг 
Кодекс. 

 
4.2  С изключение на допинг въпроси, в случай на незначителни нарушения, МСБ може да се 

въздържи от налагане на санкция или дисциплинарна мярка и може вместо това да порицае 
нарушителя или да му даде предупреждение.  

 
4.3  С изключение на допинг въпроси, съответните органи на МСБ може да се въздържат от 

налагане на санкция или да наложат по-слаба санкция, ако Спортистът направи сериозен 
опит за възстановяване на щетата, която е причинена на спортната общност или на 
потърпевшия.  
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ЧЛ.5  НАКАЗАНИЯ  
Наказания са порицания, забрани за старт, наказания с време, дисквалификации, 
отстранявания и глоби. 

 
5.1  Порицания  
  Порицание се налага в случай на:  

a. застрашаване или накърняване на честта или репутацията на МСБ или интересите му;  
b. нанасяне на обида на МСБ, негови Органи, негови членове, органи на неговите членове 

или техни близки и роднини;  
c. нарушения на правилата, за които няма санкция или за които няма изрично посочена по-

тежка санкция;  
 
5.2  Забрана за старт  

Забрана за старт на Спортист или отбор се налага за:  
a. нарушение на изискванията за квалификации от Правилника на МСБ за спортни прояви и 

състезания;  
b. явяване за старт с материал, екипировка, облекло или реклама, които не отговарят на 

Правилника на МСБ за спортни прояви и състезания или Анекс A (от Каталога на МСБ за 
Материали) от този Правилник или на Правилника на МСБ за Реклама;  

c. явяване за старт с неправилен стартов номер или без стартов номер/номер на бедрата, 
поради грешка направена от Спортиста или отбора му;  

d. нарушаване на правилата за официална тренировка, прострелка, загрявка и/или 
тестване на ските или регламентите за безопасност .  

 
Забраната важи за състезанието, в което е настъпило нарушението или следващото 
състезание, според случая.  

 
5.3 Наказание - тридесет секунди  

Ако състезател участващ в преследване и стартира максимум до три секунди преди 
официално определеното стартово време ще бъде наложено наказание с тридесетте 
секунди. 
 

5.4 Наказание - една минута  
Едноминутно наказание се налага на Спортисти или отбори при:  
a. недаване на път при първо поискване от изпреварващ Спортист;  
b. извършване на съвсем незначително нарушение на принципите на честната игра или 

изискванията за спортсменство.  
 
5.5  Наказание - две минути  

Двуминутно наказание се налага на Спортисти или отбори при:  
a. за всяка не пробягана наказателна обиколка, получена за грешките в стрелбата, която не 

е извършена веднага след стрелба в легнало или изправено положение от Спортиста;  
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b. всеки неизстрелян патрон, ако Спортистът продължи да кара преди да е изстрелял 
всичките пет патрона в Индивидуалното състезание, Спринта, Преследването или 
Масовия Старт, или всичките осем патрона в Щафетното състезание, ако не е улучил 
всички мишени;  

c. извършване на незначително нарушение на принципите на честната игра или 
изискванията за спортсменство. 

 
5.6  Дисквалифициране  

Спортист или отбор се дисквалифицира за:  
a. Нарушаването на правилата, изброени в чл. 5.2 а-d; 
b. нарушаване на Чл. 1.4 от Правилника на МСБ за спортни прояви  и състезания 

"Правила за квалификации на Състезатели и Отбори";  
c.  получаване на забранена помощ съгласно дефинициите от Правилника на МСБ за 

спортни прояви и състезания от член на обслужващия персонал на своя отбор или от 
не-състезаващи се Спортисти от своя отбор;  

d. избягване на проверки на старта и финала; 
e. участие в състезание със ски или пушка, с неправилна маркировка;  
f. промяна на екипировка, пушка или облекло, които са били проверени и маркирани на 

инспекция на старта, по забранен начин;  
g. участие в състезание със стартов номер или поредица цветове на стартовия номер, 

които не са му били дадени по стартовия списък на състезанието, независимо дали 
това е умишлено или се дължи на негова грешка или на грешка на отбора му; 

h. отклонение от маркираното трасе, преминаване по неправилното трасе или карането 
по пистата в погрешна последователност или в погрешна посока;  

i. използване на средства за придвижване различни от ски, щеки и собствената 
мускулна сила;  

j. не носене на своята пушка по време на каране в състезанието и за не носене на 
пушката по трасето, когато не е повредена, с насочена нагоре цев;  

k. препречване на друг състезател по трасето или на стрелбището със сериозно 
препятствие;  

l. смяна на двете ски по време на състезание;  
m. приемане на непозволена помощ от някого, при поправка на екипировка или 

получаване на помощ, различна от позволената;  
n. за прилагане на субстанции по време на състезание предназначени за промяна на 

плъзгащите качества на ските си; 
o. изстрелване на повече от пет патрона по време на всяка стрелба на Индивидуално 

Състезание, Спринт, Преследване или Масов Старт или повече от осем  патрона в 
състезание за Щафета, Смесена Щафета или Супер Спринт;  

p. оставане в неправилна позиция за стрелба или неправилна позиция в коридора за 
стрелба след предупреждение; 

q. грешка в правилната последователност на положението за стрелба или от 
определения коридор за стрелба; 
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r. използване на втори пълнител вместо ръчно зареждане на изгубени патрони, или на 
патрони дали засечка, или зареждане на резервните патрони по един;  

s. нарушаване на регламентите за безопасност при стрелба съгласно Чл. 8.5 от 
Правилника на МСБ за спортни прояви и състезания;  

t. размяна на своята пушка с друга, след старта, на място различно от стрелбището; 
u. възпрепятстване на друг спортист като неправилно лягане или неправилно стреляне 

от определения коридор за стрелба в Масов Старт и/или Щафетно състезанието; 
v. стартиране с повече от три секунди по-рано от определеното време в Преследване 

или стартиране извън стартовия прозорец в спринта или индивидуално състезание, 
без да се върне до старта; 

w. като не спре да се състезава в състезанието след като е затворен с обиколка в СП, 
СК, МСБК, ОЕП и ЗОИ Щафетно състезание, Преследване или Масов Старт 

x. извършване на грубо нарушение на принципите на честната игра или изискванията за 
спортсменство.  

 
5.7  Отстраняване 
 
5.7.1 Ако, след края на срока за възражения, бъде установена вината на даден Спортист за грубо 

нарушение на правилата на МСБ, Състезателното Жури на съответното състезание може да 
спре  спортиста от следващото състезание. В случай на особено грубо нарушение, 
изпълнителният комитет към МСБ може да удължи отстраняването за повече от едно 
състезание и до максимум 15 последователни състезания от текущите Световни Купи и 
Световни Първенства.  

 
5.7.2 Отстранявания за нарушаване на чл. 9-11 от Анти-допинг Правилника на МСБ ще бъдат 

издадени от Антидопинг комитет по изслушвания. 
 

5.7.3 Спортист, участвал в международно състезание по биатлон, което не е упълномощено от 
МСБ може да бъде спрян от Изпълнителния комитет за едно или повече състезания. 

 
5.8  Глоба  
 
5.8.1 Глоби до 500 евро могат да бъдат наложени от състезателното жури на онези, които 

нарушават Правилника на МСБ за спортни прояви и състезания. 
 

5.8.2  Глоби до 100 000 евро могат да бъдат наложени от Изпълнителния комитет на МСБ на 
онези, които сериозно нарушават Конституцията на МСБ, Правилата на МСБ или решенията 
на органите или други компетентни органи в МСБ и онези, които застрашават или увреждат 
интересите или репутацията на МСБ. 

5.8.3  Глоби до 200 000 евро могат да бъдат наложени от Изпълнителния комитет на МСБ на 
онези,  които са извършили сериозно нарушение на Анти-допинг Правилника на МСБ и които 
по този начин сериозно са увредили интересите или репутацията на МСБ. 

 
5.8.4  Глобите стават собственост на МСБ.  
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5.9  Освен паричните глоби, горепосочените наказания могат да бъдат наложени само преди 

публикуване на Крайните резултати.  
 
ЧЛ.6 ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ и НАКАЗАНИЯ ЗА ФЕДЕРАЦИИТЕ-ЧЛЕНКИ  

Настоящите Дисциплинарни Мерки се налагат за лица, включени в списъка по Чл. 3.2 по-
горе:  

 
6.1  Порицание  

Порицание се прави на незначителни нарушения на Конституцията и Правилника на МСБ 
или на решения на Органите на МСБ, както и за застрашаване или увреждане на 
репутацията или интересите на МСБ.  

 
6.2  Глоби  
 

6.2.1 Глоби до 500 евро могат да бъдат наложени от състезателното жури на онези, които 
нарушават Правилника на МСБ за спортни прояви и състезания. 

 

6.2.2  Глоби до 100 000 евро могат да бъдат наложени от Изпълнителния комитет на МСБ на 
онези, които сериозно нарушават Конституцията на МСБ, Правилата на МСБ или решенията 
на органите или други компетентни органи в МСБ и онези, които застрашават или увреждат 
интересите или репутацията на МСБ. 

6.2.3  Глоби до 200 000 евро могат да бъдат наложени от Изпълнителния комитет на МСБ на 
онези,  които са извършили сериозно нарушение на Анти-допинг Правилника на МСБ и които 
по този начин сериозно са увредили интересите или репутацията на МСБ. 

 
6.3  Глобите стават собственост на МСБ.  
 
6.4  Освен паричните глоби, горепосочените наказания могат да бъдат наложени само преди 

публикуване на Крайните резултати.  
 
6.5  Организационен Комитет, който нарушава своите задължения произтичащи от Правилника 

на МСБ за спортни прояви и състезания и  Анти-допинг Правилника на МСБ ще бъде 
глобяван със сумата от 350 евро.  

 
6.6  Лишаване от функции  

Лицата, включени в списъка по Чл. 3.2 по-горе, които сериозно нарушават Конституцията на 
МСБ, Правилника на МСБ или решения на Изпълнителния Комитет на МСБ, или други 
компетентни органи на МСБ може да бъдат лишени от функциите им в МСБ за останалия 
период от изборната им длъжност или назначение и може да бъдат ограничавани в бъдеще 
от изборна длъжност или назначение до забрана за цял живот.  
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6.7 Отстраняване на федерации членки 

Федерации членки на МСБ, които са пълноправни членове, могат да бъдат отстранени от 
Изпълнителния комитет за период до две години до следващия Конгрес на МСБ, ако не 
изпълняват задълженията си за членство определени съгласно Конституцията на МСБ 
 

ЧЛ. 7  КОМПЕТЕНТНОСТ  
 
7.1 Наказателните и дисциплинарни правомощия се упражняват на първа инстанция от 

реферите към МСБ, Състезателното жури, Изпълнителния Комитет на МСБ и Антидопинг 
комитет по изслушвания 

 

7.1.1 Отговорният МСБ Съдия може да наложи забрана за старт според чл. 5.2 b и c. 
 
7.1.2 Състезателното жури носи отговорност за налагането на наказания и дисциплинарни мерки, 

предвидени за нарушения от Правилника на МСБ за спортни прояви и състезания. Жалби 
срещу наказателни и дисциплинарни решения на състезателното жури може да бъдат 
подадени до апелативното жури. 

 
7.2 Изпълнителният Комитет на МСБ отговаря за: 

a. Лишаване от функции; отстраняване на лице, избрано от Конгреса за 
неговата/нейната функция изисква потвърждение от следващия Конгрес. 

b. Налагане на глоби до 100 000 евро за сериозни нарушения на правилата. 
c. Налагане на глоби до 200 000 евро в съответствие с член 6.2.3. 
d. Отстраняване на спортисти, които грубо са нарушили Правилата на МСБ. 
e. Налагане на санкции в случай на нарушение на Кода за Етика. 
f. Отстраняване на федерации членки съгласно чл. 6.7 

 
7.3 Жалби срещу наказания и дисциплинарни решения на Изпълнителния комитет или Конгреса 

могат да бъдат депозирани в Арбитражния съд на МСБ.  
 
7.4  Антидопинг комитет по изслушвания е отговорен за изпълнението на отстранявания 

вследствие нарушения по Анти-допинг Правилника на МСБ. Жалби могат да бъдат 
депозирани в Съд по Арбитраж за Спорта (САС) 

 
ЧЛ. 8  АПЕЛАТИВНО ЖУРИ  
 
8.1 Решенията на състезателното жури, с изключение на закъснение или отлагане може да 

бъдат обжалвани пред апелативното жури за ЗОИ, СП, СК, ОЕП и М/Ю СП. 
 
 
8.2 Апелативно жури се използва само за ЗОИ, СП, СК, ОЕП и М/Ю СП. Състои се от пет члена 

и се сформира наново за всяко спортна проява.  
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Председателят трябва да е член на Изпълнителния Комитет на МСБ, назначен от 

настоящия Изпълнителен Комитет за да представлява официално в проявата 
(Изпълнителният комитет назначава членове, които да представляват МСБ във 
всяка проява на МСБ през състезателния сезон). Другите членове на Апелативното 

жури трябва също да бъдат членове на Изпълнителния Комитет, докато все още има 
достатъчно членове присъстващи на проявата. На състезания, където няма достатъчно 
членове на Изпълнителния Комитет, всички останали членове ще бъдат капитани на отбори 
и/или треньори на отборите участващи на Заседанието на Капитаните на отбори.  

 
8.3 Четири не-председателстващи членове за Апелативното жури ще бъдат избирани измежду 

присъстващите членове на Изпълнителния комитет или измежду присъстващите капитани 
на отбори и треньори на отбори  не по-късно от деня на Заседанието на Капитани на отбори 
и преди избора на Състезателното жури. (Заседанието на Капитаните на отбори се 
провежда в деня преди да се проведе първата Официална тренировка). Председателят ще 
ръководи избора на Апелативното жури. Членовете на Апелативно жури не трябва да бъдат 
официални лица в проявата нито членове на Състезателното жури едновременно. При 
изборите всяка Федерация - Членка има право на само по един глас.  

 
8.4 По въпроси поставени на Апелативно жури засягащи нацията, на която е гражданин 

Председателят или член на Апелативното жури, или за която работи, този член се счита за 
предубеден и няма право на глас. Ако Председателят се счита за предубеден, друг член на  
Изпълнителния Комитет на МСБ ще разглежда съответния въпрос или ако не присъства 
никой друг член на Изпълнителния Комитет, най-старият член на Апелативното жури ще го 
председателства.  

 
ЧЛ. 9  АРБИТРАЖЕН СЪД НА МСБ  
 
9.1 Арбитражният Съд на МСБ като независима институция ще се състои от 3 арбитри, от които 

минимум Председателят трябва да бъде квалифициран съдия или да има еквивалентна 
юридическа квалификация.  

 
9.2 Седалище  

Седалището на Арбитражния Съд на МСБ е в Залцбург; където се провеждат и устните 
изслушвания. 

 
9.3. Номинация на Арбитри  

Всеки член на МСБ ще има право да номинира по двама арбитри, които ще бъдат включени 
в списъка с арбитри към Арбитражен Съд на МСБ, които ще разглеждат всеки отделен 
случай. Номинациите за арбитри да се изпращат с писмо или електронна поща до 
Генералния секретар (ГС) на Арбитражния Съд на МСБ. Юридическият комитет на МСБ 
избира ГС от своите членове. ГС изпълнява функция на депозитар за списъка с арбитри и 
ще информира Федерациите-Членки на МСБ всяка година до 1 септември за актуалните 
имена в списъка.  
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9.4 Ищецът избира един арбитър, а другият арбитър се избира от ответника.  
 
9.5  В рамките на десет дни от назначаването на втория арбитър, двамата арбитри трябва да се 

споразумеят за Председател. Ако не бъде избран Председател в рамките на 10-дневен срок 
или ако двамата арбитри не могат да се договорят за срок за избор на Председател, тогава 
Председателят ще бъде назначен от Президента на САС в Лозана по предложение на някоя 
от страните.  

 
9.6 В случай, че единият от арбитрите няма възможност или е възпрепятстван от 

председателство, правоприемникът му ще бъде назначен по същата процедура, както 
оттегления арбитър.  

 
ЧЛ. 10 ПРОЦЕДУРА ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНОТО ЖУРИ  
 
10.1    Съставът на Състезателното жури се определя според Правилника на МСБ за  

спортни прояви и състезания.  
 
10.2 Състезателното жури ще налага наказания и Дисциплинарни Мерки съгласно доклад на 

Директора на състезанията RD, Технически делегати TD(s), Международни рефери IRs, 
официални лица в състезанието, на базата на наблюдения от своите членове или 
вследствие на протести.  

 
10.3 Преди Състезателното жури да може да наложи санкция, засегнатият Спортист и/или 

капитан на неговия отбор трябва да получи право на изслушване, доколкото е възможно и 
целесъобразно.  

 
10.4 Състезателното жури трябва да бъде независимо. Състезателното жури не трябва да има 

ограничения за приемане или оценка на доказателства.  
 
10.5 Ако Състезателното жури не подкрепи изпратен протест по Чл. 10 от Правилника на МСБ за 

спортни прояви и състезания, може да бъде подадена жалба до Апелативното жури.  
 
 
ЧЛ. 11 ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ  
 
11.1 Преди да бъдат наложени каквито и да е дисциплинарни мерки от Изпълнителния Комитет 

на МСБ, трябва да се проведе изслушване на обвиненото лице в обичайния ход на 
следващото редовно заседание на Изпълнителния Комитет. По отношение на процедурата, 
ще се прилага Чл. 43 от Конституцията на МСБ. Решението трябва да се предаде на 
обвиненото лице в писмен вид.  
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ЧЛ. 12 ПРОЦЕДУРА ЗА АНТИДОПИНГ КОМИТЕТ ПО ИЗСЛУШВАНИЯ 
 

12.1 Ако след процеса за Мениджмънт на резултатите описан в чл. 7 от Анти-допинг Правилника 
на МСБ, МСБ тестване и / или тестване на международна проява разкрива евентуално 
нарушение на анти-допинговите правила на МСБ, случаят ще бъде възложен на Антидопинг 
Комитет по изслушвания за решение. 

 

12.2 Процедурните правила по чл. 8 от Анти-допинг Правилника на МСБ са приложими 

 
12.1 Решенията на Антидопинговия комитет по изслушвания на МСБ могат да бъдат обжалвани 

пред Съд по Арбитраж за Спорта (САС) 
 

 
ЧЛ. 13 АПЕЛАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА АПЕЛАТИВНО ЖУРИ  
 
13.1 Срокът за подаване на възражение срещу налагането на санкция или нa дисциплинарна 

мярка е 1 час. Този срок започва - преди и по време на състезание – от съобщаването на 
решението на Състезателното жури, след дадено състезание започва от публикуване на 
крайните резултати.  

 
13.2 Апелативното жури ще заседава веднага след този краен срок и ще вземе решение в най-

кратък срок, във всеки случай преди 24:00 часа полунощ същия ден.  
 
13.3 Възражението трябва да се подаде в писмен вид до Председателя на Апелативното жури в 

офиса на състезанието. Възражението трябва да се придружава с гаранция от 150 евро, 
която да бъде депозирана в Офиса на състезанието, която да бъде взета от МСБ ако има 
отказ по възражението.   

 
13.4 Председателят на Състезателното жури трябва да представи причините за своето решение 

на Апелативното жури.  
 
13.5 Обвиненото лице трябва да получи легално изслушване и достъп до услугите на адвокат и 

преводач. Решението трябва да бъде предадено в писмен вид и да се съхранява в 
помещенията на МСБ.  

 
13.6  Възражението получава отказ в случай на неявяване на ищеца.   
 
13.7 Апелативното жури няма да бъде ограничавано за допускане или оценка на доказателства.  
 
13.8  Решенията на Апелативното жури не могат да бъдат оспорвани.  
 
 
ЧЛ.14 АПЕЛАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНИЯ СЪД НА МСБ   
 



 11 

14.1 Ищецът трябва да подаде жалба в Арбитражния Съд на МСБ в писмен вид с препоръчана 
поща до Генералния Секретар на Арбитражния Съд на МСБ в рамките на двадесет и един 
дни след получаване на съответното решение.  
Всички жалби трябва да съдържат кратко изложение на същността и фактите свързани с 
него и едновременно да се назначи арбитър. Генералният Секретар на Арбитражния Съд на 
МСБ трябва да информира ответната страна за жалбата незабавно.  

 
14.2 Ответникът по апелативното дело трябва да съобщи за назначения от него арбитър в 

рамките на 1 месец след получаване на това писмо, включително на ищеца. Ако ответникът 
по апелативното дело не извърши това назначение, ищецът може да поиска назначаване на 
втория арбитър от Генералния Секретар на Арбитражния Съд на МСБ.  

 
14.3 Арбитрите са обвързани със своите решения по Конституцията на МСБ, Правилника на 

МСБ, Правилника на МСБ за Спортни прояви и Състезания, и Анти-допинг Правилника на 
МСБ, както и съгласно разпоредбите на материалното право на Република Австрия. Освен 
ако не е предвидено друго в Конституцията и Правилника на МСБ, общите разпоредби на 
австрийското гражданскопроцесуално право ще се прилагат при арбитражни дела.  

 
14.4 Според обстоятелствата, арбитрите трябва да положат усилия за постигане споразумение 

по взаимно съгласие, освен в случаите на Чл. 46.4 (3) и 46.4. (4) от Конституцията на МСБ. 
При спешни случаи, Председателят на Арбитражния Съд на МСБ има правомощията да 
определя временни или защитни мерки за да гарантира справедлив процес.  

 
14.5 Арбитражният Съд на МСБ трябва да вземе решение след устно изслушване, доколкото е 

възможно в рамките на крайния срок от три месеца от конституирането му.  
 
14.6 В случаи на устно изслушване, обстоятелствата по спора ще се определят чрез изслушване 

на ищеца, представител на Изпълнителния Комитет, всякакви свидетели и всякакви 
експерти назначени от Арбитражния Съд на МСБ.  

 
14.7 Други доказателства може да бъдат допускани независимо от предложенията на страните.  
 
14.8 Ищецът и представителят на Изпълнителния Комитет ще получат възможност да 

присъстват на проучването на свидетелите и да коментират техните свидетелски показания.  
 
14.9  Устните изслушвания ще бъдат отворени за членове на МСБ.  
 
14.10 Неявяването на дадена страна няма да пречи на изпълнение на процедурата.  
 
14.11 Ищецът и Изпълнителният Комитет могат да се възползват от съдействието на адвокат и 

преводач на всеки етап от делото.  
 
14.12 Възраженията срещу решения на Изпълнителния Комитет няма да имат прекратяващ ефект.  
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14.13 Решение на Арбитражния Съд на МСБ, с обосновка в писмен вид, трябва да се изпрати на 

двете страни с препоръчана поща в рамките на 14 дни от издаването му.  
 
14.14 Арбитражният Съд на МСБ също ще вземе решение по разходите за съдебното 

производство. Те могат да бъдат поделени между страните или наложени изцяло само на 
едната страна. След подаване на молбата за арбитраж, Ищецът следва да заплати такса от 
350 евро, без която Арбитражният Съд на МСБ няма да заведе делото. След сформиране на 
Съда, Генералният Секретар на Арбитражния Съд на МСБ ще определи – което подлежи на 
промени в бъдеще – сумата и метода на плащане на аванса и съдебните разходи. Всяка 
страна следва да плати в аванс разходите за един арбитър и половината от разходите на 
Председателя както и разходите на своите собствени свидетели, експерти и преводачи.  

 
14.15  Решенията на Арбитражния Съд на МСБ са окончателни и не подлежат на обжалване, с 

изключение на решения по въпроси на Чл. 46.4 (4) от Конституцията на МСБ.  
 
ЧЛ. 15 ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ  

Компетентните Органи и техните членове не могат да бъдат държани под отговорност за 
жалби, произтичащи от влизане в сила на настоящите Дисциплинарни Правила.  

 
ЧЛ. 16 НЕСЪОТВЕТСТВИЯ  

В случай на несъответствия между Правилника на МСБ и Правилника на WADA, 
Правилникът на WADA има превес пред Правилника на МСБ.  

 
ЧЛ. 17 ВЛИЗАНЕ В СИЛА  
Дисциплинарните правила на МСБ са влезли в сила от 1 юли 1994 г. и са променяни на Конгресите 
през 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 и 2016. 

  
 


