Kapittel 13 Doping og bruk av rusmidler.
§ 111 Antidoping Norge:
Antidoping Norge (ADN) skal i henhold til avtale med NBF, samt ISR
(Appendix A of the International Sporting Code) og dette reglement,
gjennomføre dopingkontroller av lisensierte utøvere ved norske arrangementer.
Dopingkontrollen gjennomføres i henhold til ADNs til enhver tid gjeldende prosedyre
for dopingkontroll, basert på internasjonale krav innen organisert idrett
(International Testing Standard).
§ 112 Lisensiert utøver:
Med lisensiert utøver menes enhver person med gyldig fører- eller
kartleser/codriverlisens utstedt av NBF.
§ 113 Utøverens ansvar og plikter:
Lisensierte utøvere har ansvar for å vite hva som utgjør brudd på Anti-doping
reglementet og hvilke stoff og metoder som er inkludert på forbudtlisten publisert
av World Anti Doping Agency (WADA). Det er den lisensierte utøvers personlige ansvar
å selv sørge for at ikke stoffer på denne listen tilføres kroppen.
Lisensiert utøver er uten hensyn til skyld ansvarlig for ethvert forbudt stoff eller spor av
slikt stoff som blir funnet i dennes dopingprøve.
Manglende kjennskap til dopingbestemmelsene er ikke straffebefriende eller
straffenedsettende.
Enhver lisensiert utøver plikter å underlegge seg dopingkontroll når varslet om dette av
ADN. Det å unndra seg kontroll er å anse som å ha avgitt positiv prøve.
Alle lisensierte utøvere er underlagt ISRs bestemmelser om doping og dopingkontroll,
jf Appendix A of the International Sporting Code,
med følgende presiseringer og nasjonale tilpasninger, jf §§ 119 - 122.
§ 114 Doping kontroller:
ISRs bestemmelser innbefatter blant annet krav om testing for alkohol,
cannabinoider og betablokker – stoffer som er forbudt i motorsport. Promillegrensen er
0.00. Kontroller vil kunne foretas både i og utenfor konkurranse og trening,
men alkoholkontroller vil kun foretas så lenge lisensiert utøver er i konkurranse og
trening, innenfor tidsskjemaet for den enkelte konkurranse-/treningsdag.
§115 Juryens ansvar og plikter:
Ved positiv alkoholprøve (blåseprøve) skal juryen:
- informere den lisensierte utøveren om at innledende undersøkelser er funnet positive
og informere om dennes rett/plikter til B-prøve (blodprøve)
- med umiddelbar virkning inndra den lisensierte utøverens lisens
samt nekte videre deltagelse i konkurransen. Lisensen vil være inndratt inntil svar på
B-prøve foreligger fra ADN eller til dom er avsagt i NBFs Domsutvalg.
- innstille om straff til NBFs Domsutvalg, jf § 79.1, uavhengig av resultat på B-prøven.
§ 116 Domsbehandling:
Det er NBFs Domsutvalg (DU) som skal behandle saker der positive prøver er avgitt.
Ved positiv alkoholprøve er det juryen på det gjeldende arrangement som innstiller.
Behandling i DU skjer når svar på B-prøve og innstilling foreligger.
I andre saker der ADN har funnet stoffer i den lisensierte utøverens kropp
som står på forbudtlisten, sender ADN rapport/innstilling til NBF v/DU
for behandling av saken.
§ 117 Straff:
Ved første gangs forseelse vil den lisensierte utøveren bli suspendert for 2 år,
med mindre det foreligger formildende omstendigheter som beskrevet i ISR Appendix A.
Ved ytterligere forseelser vil man følge skalaen for straffeutmåling

som beskrevet i ISR Appendix A. Kapittel 14 Reglementets anvendelse.
§ 118. Tolkning av reglene:
Alle tolkningsspørsmål vedrørende ISR og NSR avgjøres av NBF. (192)
§ 119. Endring av Det Nasjonale Sportsreglement:
NBF forbeholder seg retten til å foreta endringer i dette reglement i samsvar med ISR,
samt gi nødvendige tillegg til dette.
Slike tillegg blir å betrakte som en del av dette reglement.
Det samme gjelder avgjørelser truffet av Den Nasjonale Appelldomstol. (194).
Alle endringer offentliggjøres på www.bilsport.no og i avisen Racing.
§ 120. Reglenes ikrafttreden:
Dette reglement med tillegg gjelder fra 1. januar 2009.

