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APLIECINĀJUMS un LĪGUMS
Ar šo es, zemāk parakstījies (parakstījusies), kā Latvijas Republikā atzītās Latvijas
Pauerliftinga federācijas (turpmāk - LPF), Reģ.Nr.40008022129, atzīta 2005.gada 17.janvārī un
2010.gada 29.decembrī Latvijas sporta federāciju padomē (turpmāk - LSFP), LSFP atzīšanas
apliecības Nr.54, organizēto (rīkoto) sacensību dalībnieks (dalībniece), un ievērojot to, ka:
a) LPF ir vienīgā leģitīmā sporta federācija (kompetentā iestāde) Latvijā, kurai ir tiesības vadīt
un koordinēt darbu spēka trīscīņā un tās disciplīnās Latvijā, rīkot jebkāda līmeņa nacionālās un
starptautiskās sacensības;
b) ikvienam sportistam, kas piedalās LPF organizētajās (rīkotajās) sacensībās individuāli
un/vai pārstāv jebkādu juridisku personu, sporta biedrību, klubu u.c., ir saistoši Latvijas Republikā
spēkā esošie tiesību akti, kā arī starptautiskie tiesību akti, kas regulē LPF vadīto un koordinēto sporta
jomu, tostarp un ne tikai, Starptautiskās Pauerliftinga federācijas (IPF) un Eiropas Pauerliftinga
federācijas (EPF) normatīvie akti un procesuālie dokumenti,
apliecinu un vienojos par turpmāko:
1. Man ir zināmi un saprotami IPF Anti-dopinga noteikumi, Pasaules Antidopinga kodekss un
Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga pasākumu metodiskie norādījumi (turpmāk – VSMC
noteikumi). Apliecinu un vienlaicīgi vienojos pilnībā ievērot un uzņemties sev par saistošiem šajā
punktā uzskaitītajos normatīvajos aktos ietvertos noteikumus, kas nav aprobežoti ar šajā punktā
uzskaitīto normatīvo aktu uzskaitījumu, bet tiek iztulkoti kopsakarā ar jebkādiem pielikumiem, vēlāk
veiktiem grozījumiem un/vai papildinājumiem, tostarp citu šajā punktā neminētu institūciju kompetenti
pieņemti lēmumi, kas skar vai varētu skart šī līguma dalībniekus.
2. Apliecinu un pilnībā piekrītu, ka LPF, LSFP, EPF un IPF vai cita kompetenta iestāde, kas ir
tiesīga piemērot sankcijas pret sportistu saistībā ar šī apliecinājuma un līguma noteikumu pārkāpumu,
ir leģitīma (tiesīga) piemērot sankcijas par jebkādu antidopinga noteikumu pārkāpumu, kas tiks vai
varētu tikt konstatēts jebkādās sacensībās vai ārpus sacensību laikā. Piekrītu ievērot un pakļauties
VSMC un/vai citas kompetentas iestādes personu norādījumiem un rīkojumiem dopinga pārbaudes
veikšanai neatkarīgi no šādas pārbaudes norises laika un/vai vietas.
3. Tāpat apliecinu un piekrītu, ka jebkāds strīds, kas varētu rasties saistībā ar lēmumu par
antidopinga noteikumu pārkāpumu, tiks izskatīts LPF noteiktajā kārtībā un tās lēmums būs saistošs un
izpildāms. Lēmuma pārsūdzība iespējama likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pārsūdzības
iesniegumu VSMC noteikumos noteiktajā kārtībā (ja tāda paredzēta). Šādā gadījumā attiecīgais
lēmums būs galīgs un vairāk nepārsūdzams.
4. Parakstot šo apliecinājumu un līgumu, apliecinu, ka esmu rūpīgi iepazinies (iepazinusies) ar
tā saturu un apzinos tiesiskās sekas, kādas varētu iestāties, ja tiks pārkāpti šī apliecinājuma un līguma
noteikumi.
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