
 תקנון רפואיתיקונים ל

 

 :הוספת הגדרות

הסוכנות  שלהזרוע הביצועית  – ("INADO"הסוכנות הישראלית למניעת סימום בספורט )
 ( בישראל.WADA) –הבינלאומית למניעת סימום בספורט 

חומר או חומרים אסורים לשימוש שנקבעו על ידי הסוכנות הבינלאומית  – "חומרים אסורים"
 ( ופורסמו ברשימת החומרים האסורים בהתאם להנחיותיה.WADA) בספורט למניעת סימום

הגדרות "סם" ו"תכשיר ממריץ" יימחקו ובכל מקום בהם מופיעים, יירשם במקומם "חומרים 
 אסורים".

 )ד(: 5-)ג( ו 5 )א(, 5 תיקונים לסעיפים

 קייםנוסח 

איסור על כל שחקן להשתמש בסמים ותכשירים ממריצים על פי רשימת הסמים  חל .א

והתכשירים הממריצים המפורסמים בתקנוני פיפ"א ו/או בתקנוני אופ"א ו/או בתקנות 

בכל  .ו/או בהוראת כל חוק אחר  - 1996)הספורט )סמים ותכשירים ממריצים, התשנ"ו 

תקנון זה או כל הוראה אחרת בתקנוני ההתאחדות  הוראות מקרה של אי התאמה בין

 FIFA)) שימוש בסמיםלבין הוראות תקנון פיפ"א למניעת  ,הנוגעת לשימוש בסמים

Anti-doping regulation ,למניעת שימוש  פיפ"א ןההוראות המפורטות בתקנו יחולו

 .בסמים

ים וצה, לסייע בדרך כלשהי לשימוש בסמבחל איסור על כל ממלא תפקיד בק .ב

  ובתכשירים ממריצים על ידי שחקן של קבוצתו.

ההתאחדות, באמצעות גורמים מוסמכים מטעמה, רשאית, על פי שיקול דעתה  .ג

הבלעדי, לבצע בקרב שחקני הקבוצות החברות בדיקות סמים ותכשירים ממריצים. כל 

 שחקן חייב להתייצב לבדיקות על פי דרישה. 

נת תוצאותיהן ,יעשו בהתאם להוראות נוהל בדיקות סמים, הליכי ביצוען ובחי .ד

 Doping Control Regulationsהקבועות בתקנון פיפ"א לפיקוח על השימוש בסמים )

 (, בשינויים המחויבים. 

חלה חובה על ממלא תפקיד בקבוצה לדווח להתאחדות בכל מקרה שנודע לו כי שחקן  .ה

 משחקני הקבוצה נוטל סמים או תכשירים ממריצים. 

 נוסח מוצע

 האסורים  החומרים על פי רשימת בחומרים אסוריםאיסור על כל שחקן להשתמש  חל .א

ו/או בתקנות הספורט  (WADAשנקבעו על ידי הסוכנות הבינלאומית למניעת סימום )



בכל מקרה  .ו/או בהוראת כל חוק אחר  - 1996))סמים ותכשירים ממריצים, התשנ"ו 

תקנון זה או כל הוראה אחרת בתקנוני ההתאחדות הנוגעת  הוראות של אי התאמה בין

 שימוש בסמיםלבין הוראות תקנון פיפ"א למניעת  ,בחומרים אסוריםלשימוש 

((FIFA Anti-doping regulation ,פיפ"א ןההוראות המפורטות בתקנו יחולו 

 .למניעת שימוש בסמים

בחומרים שימוש וצה, לסייע בדרך כלשהי לבחל איסור על כל ממלא תפקיד בק .ב

  על ידי שחקן של קבוצתו. אסורים

(, באמצעות גורמים מוסמכים מטעמה, INADOהסוכנות הלאומית למניעת סימום ) .ג
 רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע בקרב שחקני הקבוצות החברות

 . כל שחקן חייב להתייצב לבדיקות על פי דרישה. חומרים אסוריםבדיקות  בהתאחדות
, הליכי ביצוען ובחינת תוצאותיהן ,יעשו בהתאם חומרים אסוריםנוהל בדיקות  .ד

 FIFA Antiבחומרים אסוריםלהוראות הקבועות בתקנון פיפ"א לפיקוח על השימוש 
doping) (regulations בספורט והנחיות הסוכנות הבינלאומית למניעת סימום 

(WADA .בשינויים המחויבים ,) 
חלה חובה על ממלא תפקיד בקבוצה לדווח להתאחדות בכל מקרה שנודע לו כי שחקן  .ה

 . חומרים אסוריםמשחקני הקבוצה נוטל 

 
 

 דברי הסבר:

ואת  את הסוכנות הישראלית למניעת סימוםחומרים אסורים, התיקונים מגדירים 

 .חומרים אסוריםסמכותה לבצע בדיקות 

 

 


