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АЛҒЫСӨЗ 

 

 

 
ИААФ конституциясының соңғы редакциясын ұсынуға қуаныштымын, 
оған Ресейдегі Мәскеуде өткен 49-шы Конгресспен бекітілген түзетулер 
мен өзгерістер кіреді. 

 
2013 жылғы 1 қарашада күшіне енетін бұл басылым біздің спорт түрінің 
дамуына сәйкес келетін өсіп келе жатқан қажеттіліктерді көрсететін 
ұйымды анықтайды және реттейді. Әдеп кодексіне қатысты ең маңызды 
мәселелер бұл Әдеп комитетінің мүшесін, Кеңес мүшелерінің 
міндеттерін тағайындау және Кеңестің ұлттық федерацияны уақытша 
тоқтата тұру жөніндегі өкілеттігі..Мұның бәрі ИААФ-тың жеңіл 
атлетикан. ың тұтастығына шексіз берілгендігін көрсетеді. 

 

Маған тек Конституцияның осы жаңа редакциясының жобасын 

дайындауға қатысқандарға, соның ішінде Дүниежүзілік атлетикадан 

зардап шеккендерге, ИААФ Кеңесіне, Заң комиссиясына және 

қызметкерлерге алғыс білдіру ғана қалды. 

 

 
Ламин Диак 

ИААФ Президенті 
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1-БАП 

 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА ФЕДЕРАЦИЯЛАР 

ҚАУЫМДАСТЫҒЫ 

 
Халықаралық жеңіл атлетика федерациялар қауымдастығы (ИААФ ) - жеңіл 
атлетикадағы әлемдік басқарушы орган. 

1. ИААФ -Moнaкo заңдарына сәйкес қауымдастықтың құқықтық 

мәртебесімен шектелмеген мерзімде құрылған (1984 
жылғы 27 маусымдағы № 1072 Акт). 

2-БАП 
Анықтамалар 

Континент 

Географиялық континент, алты құрлықтық қауымдастықтардың 
біріне енген барлық елдер мен аумақтарды қамтиды. 

 
Құрлықтықассоциация 

ИААФ Құрлықтық ҚАУЫМДАСТЫҒЫ ұлттық федерациялардың 

Конституцияға сәйкес бөлінген алты континенттің бірінде жеңіл 

атлетиканы насихаттаудан жауапты. 

 
Жеңіл атлетика 

Жүгіру және техникалық түрлері, шоссе бойымен жүгіру, спорттық 

жүру, кросс және тауда жүгіру . 

 
Клуб 

Ұлттық федерацияның ережелеріне сәйкес ИААФ ұлттық 
федерациясының мүшесі болып табылатын орган арқылы құрылған Клуб 

немесе жеңіл атлеттер қауымдастығы. 

 
Әдеп Кодексі 

Әдеплық мінез-құлық және тиісті ережелер мен регламенттерден 
тұратын ИААФ кодексі 

 
Комиссия 

Осы Конституцияның ережелеріне сәйкес Кеңеспен тағайындалатын 
ИААФ Комиссиясы. 

 
Конгресс 
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ИААФ Конгресі 



 

 

ИААФ КОНСТИТУЦИЯСЫ ҚАРАША 2013 

 
 

Конституция 

ИААФ Конституциясы 

 
Кеңес 

ИААФ Кеңесі 

 
Кеңес мүшесі 

Кеңес мүшесі осы Конституцияның ережелеріне сәйкес сайланды  

 
Ел 

Халықаралық құқық пен халықаралық басқару органдарының алдында 

тәуелсіз мемлекет ретінде танылған әлемдік кеңістіктің өзін-өзі 

басқаратын географиялық аймағы. 

 
ИААФ 

Халықаралық жеңіл атлетика федерациясының қауымдастығы 
 

ИААФ Әлемдік жеңіл атлетика сериясы 

ИААФ жарыстарының төрт жылдық ресми бағдарламасына 

енгізілген ірі сайыстар 
 

ХОК 

Халықаралық олимпиада комитеті 

 
Көпшілік 

Абсолюттік көпшілік дауыстың жартысынан көбін құрайды. 

 
Қарапайым көпшілік - кандидаттың дауыс беруінен алынған дауыс саны, 

нақты дауыс беру кезінде сұрақ немесе ұсыныс. 

Ерекше көпшілік конгресте немесе конгресстің арнайы конгресінде 

жарамды дауыстардың үштен екісін білдіреді. Бұл үштен екі бөлігі 

ИААФ ұлттық федерацияларының жалпы санының кемінде жартысын 

құрайды. 

 
 

ИААФ мүшесі 

Ұлттық спорт басқармасы, ИААФ мүшесі 
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Мүшелік 

ИААФ-қа мүшелік 

 
Ұлттық федерация 

Спортшының немесе басқа тұлғаның осы Конституцияға тікелей 

қатысатын немесе ұлттық федерацияға тәуелді клуб немесе басқа орган 

арқылы қатысатын ИААФ ұлттық федерациясы. 

 
Регламенттер 

Кеңес тарапынан мезгіл арасы бекітіліп тұратын ИААФ регламенттері 

 
Ережелер 

ИААФ жарыстарының ережелері, соның ішінде ИААФ жарыс 

Ережелері (соның ішінде Техникалық ережелер), Әдеп Кодексі, 

Конгресті өткізудің рәсімдік ережелері және осы Конституцияға сәйкес 

мерзім сайын мақұлданған басқа Ережелер 

 
Конгрестің рəсімдік ережелері 

Конгресс рəсімін басқару жөніндегі ИААФ ережелері 
 

Техникалық ережелер 

ИААФ Ережелерінің 5-тарауында қамтылған ережелер. 

 
Аймақ 

Кем дегенде өзіндік спорт түрлерінен бақылау автономиясына қатысты 

және осылайша ИААФ тарапынан мойындалған, ел болып табылмайтын, 

бірақ өзіндік басқарудың кейбір элементтері бар географиялық аумақ 

немесе аймақ. 

 
Жарамды дауыс беру 

Жоғарыда аталған талаптарға сай келетін дауыс жарамды болып 

саналады. Келесі дауыс жарамсыз: 

(a) дауыс беруден қалыс қалған; 

(b) бос дауыс беру қағаздары; 

(c) Дауыстар саны талап етілген саннан кандидаттарға көп немесе 

аз дауыс берілеуі; 

(d) Шешімі түпкілікті болған, дауыстардың жарамсыз санау 

құрылғылары тарапынан жария етілген дауыстар (мысалы, дұрыс 

толтырылмаған бюллетеньдер) 
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1-ескерту: Ерлер жынысына қатысты барлық сілтемелерге сонымен 

қатар əйел жынысына қатысты сілтемелер кіреді жəне сингулярлыққа 

қатысты барлық сілтемелер көпсалалы нөмірге сілтемелерді қамтиды. 

2-ескерту: 2013 жылғы Конгрессте қабылданған ИААФ 

конституциясына енгізілген өзгерістер ерекше атап өтілді. 
 

3-БАП 

Мақсаттары 

ИААФ -тың келесідей мақсаттары бар: 
 

1. Жеңіл атлетиканың әлемдік басқару органы ретінде әрекет етіңіз. 

 
 

2. Жеңіл атлетиканы спорт түрі ретінде және оның әдеплық 

құндылықтарын тәрбиелеу мен өмірді растайтын, және тіршілік 

әрекеті ретінде насихаттау. 

3. Жасы, жынысы немесе нәсіліне қарамастан бүкіл әлемдегі барлық 

деңгейлерде жеңіл атлетикамен айналысуды ынталандыру. 

4. Жеңіл атлетикада кез келген нысанда жыныстық, нәсілдік, діни,  

саяси немесе басқа әділетсіз негіздер бойынша ешқандай 

кемсітушілікке жол бермеуге және гендерлік қатынасқа , нәсілдік, 

саяси, сондай-ақ, діни көзқарастар мен кез-келген басқа да іске 

жатпайтын факторларға қарамастан барлығының жаппай жеңіл 

атлетикамен айналысуына мүмкіндік туғызу үшін күресу. 

5. Жеңіл атлетиканы басқару Ережелері мен Регламенттерін жасау мен 

қолдану және олардың шарттарына сәйкес ИААФ, құрлықтық 

бірлестік немесе ұлттық федерация рұқсат берген барлық жарыстарда 

оларды қолдануды қамтамасыз ету. 

6. Ұлттық федерациялардың мiндеттерiн орындауын бақылау және 

қадағалау. 

7. Жеңіл атлетикадағы барлық даулар мен тәртіптік сипаттағы 

мәселелер бойынша қолданыстағы ережелерде белгіленген жəне  
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төрелік сот шешетін шешімдерге сəйкес рәсімделетін механизмді құру 

және пайдалану. 

8. Спорт саласында «әділ ойнау» қағидатын насихаттауға, атап 

айтқанда, жеңіл атлетикада және кең спорттық қоғамда допингке 

қарсы күресте жетекші рөл ойнайды, мұндай апатты жоюға 

бағытталған бағдарламаларды анықтау, ұстап қалу және тәрбиелеу, 

спорт түрлерінде допинг сияқты. 

9. Жеңіл атлетиканың түпнұсқалығы мен тұтастығын қорғау және жеңіл 

атлетиканың түпнұсқалығы мен тұтастығына қауіп төндіретін 

сыбайлас жемқорлықты жою үшін барлық мүмкін шараларды 

қолдану. 

10. Жеңіл атлетиканың дүниежүзілік дамуына жәрдемдесу және қолдау 

көрсету және осы мақсатқа өздерінің ұлттық федерациялары мен 

құрлықтық бірлестіктеріне көмектесетін техникалық, медициналық, 

ұйымдастырушылық, статистикалық, қаржылық немесе басқа 

ақпаратты тарату. 

11. ХОК-ға қосылыңыз және олимпиадалық қозғалыстың мақсаттарына 

жетуде жетекші рөл атқарыңыз. Атап айтқанда, Олимпиада 

ойындарында жеңіл атлетика жарыстарын ұйымдастыруға, бақылауға 

және бағалауға толық жауапты болады. 

12. Жалпы және жеңіл атлетика, соның ішінде әлемнің барлық 

деңгейлерінде спорттың мүдделерін насихаттау мақсатында басқа 

халықаралық федерациялармен, ұлттық үкіметтермен, үкіметаралық 

ұйымдармен, халықаралық және ұлттық үкіметтік емес ұйымдармен 

байланыстарды кеңейту және кеңейту. 

 

13. Конгресс мойындауы керек деп шешкен жеңіл атлетикадағы 

Әлемдік, Олимпиадалық және басқа да рекордтарды мойындау . 

14. Экологиялық мәселелерге жауапкершілікпен қарауды ынталандыру 

және қолдау және жеңіл атлетиканың тұрақты дамуына жәрдемдесу. 
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15. Конгресс конгресс деп санайтын жеңіл атлетика, жарыстар немесе 

оқиғалар бойынша әлем чемпионаттарының және кез-келген басқа 

чемпионаттардың өткізілуін ұйымдастыру және насихаттау. 

 
16. Барлық мақсаттарға жету үшін ИААФ құқықтарын қамтамасыз ету. 

 
4-БАП 

Мүшелік 

1. ИААФ конституциясына сәйкес демократиялық жолмен сайланған 

және ИААФ Конституциясы мен Ережелері мен Регламенттеріне 

сәйкес келетін ұлттық көшбасшылық жеңіл атлетика органдарынан 

тұрады. Осылайша сайланбаған ұлттық басқару органы (соның 

ішінде оның атқарушы органы), тіпті уақытша негізде, ИААФ 

тарапынан танылмайды. 

 
 

Ұлттық федерациялардың мүшелігі 

 
2. Кез келген елде немесе аумақта жеңіл атлетика ұлттық басқару 

органы мүшелікке кіруге құқығы бар. 2005 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша аумақтарды танытқан мүшелер мүшелік етуде. Жаңа 

аумақтар мүшелікті ала алмайды. Бір елден немесе аумақтан тек бір 

ұлттық федерация ИААФ-на мүше бола алады және ол ИААФ-мен 

белгілі бір елде немесе аймақтағы барлық жеңіл атлетика бойынша 

жалғыз ұлттық басқару органы ретінде танылуы керек. Мүшелердің 

юрисдикциясы өздері ұсынатын елдің немесе аумақтың саяси 

шекарасымен шектелуі керек. Ұлттық федерацияның қызметіне 

кедергі келтіретін қақтығыс болған жағдайда уақытша комитет осы 

елде немесе аумақта жеңіл атлетиканы басқаруға және / немесе 

жалпы жиналысты дайындауға жауапты белгілі бір мерзімге құрылуы 

мүмкін, сондай-ақ Ұлттық федерацияның конституциясына сәйкес 

жүргізілуі тиіс мұндай уақытша комитеттің ИААФ тарапынан алдын 

ала мақұлдауы шартымен болуы тиіс. 
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1

3 

 

 

Мүшелікке өтініш 

3. ИААФ мүшелігіне кіру үшін жеңіл атлетика ұлттық басқару 

органдарының өтінімдері Бас хатшыға жазбаша түрде ұсынылады,  

ол бұл мәселені Кеңестің кезекті отырысының күн тәртібіне енгізуі 

тиіс. Мүшелікке өтінім келесі ақпаратты қамтуы керек: 

 
(a) ұлттық басқарушы органның ресми мекен-жайы және байланыс 

деректері 

(b)Қолданыстағы Конституцияның және оның Конституцияға сәйкес 

келетін ережелерінің көшірмесі. ИААФ Ережелері мен Регламенттері 

(c) негізгі қызметкерлердің тізімі 

(d) белсенді мүшелердің тізімі (клубтар, спортшылар, 

жаттықтырушылар, судьялар) 

(е) төлем қабілеттілігі жайында қаржылық декларация 

(f) Конституция, Ережелер мен Регламенттін сақтау және орындау 

жөніндегі міндеттеме 

(g) бұрынғы және ағымдағы жеңіл атлетика іскерлігі туралы есеп 

 
4. Кеңес ұлттық басқарушы органға уақытша негізде мүшелікке өтуге 

құқылы. Кеңестің уақытша мүшелігі келесі Конгресте расталуы керек 

және дауыс берудің ерекше көпшілігін алуға тиіс. 

 
5. Ұлттық басқару органына мүшелікке өту кезінде Конгресс ұлттық 

федерацияға берілген атауды анықтайды және осыған сәйкес ол 

жарысқа қатыса алады, сондай-ақ ұлттық федерациялар мен мүшелік 

тізіміне енгізіледі. 

6. Әрбір ұлттық федерация үшін жыл сайынғы төлем жасалуы тиіс 

және оны әр жылдың 1 қаңтарына дейін алдын-ала төлеу керек. 

 

ИААФ ұлттық федерациясының құқықтары мен міндеттері 

 
7. 5.11-бапқа сәйкес барлық федерациялар Конгресте тең құқықтарға ие 

болуы керек. 

8. ИААФ мүшелері келесі міндеттерді орындауға тиіс: 

 
(a) 3-бапта айқындалған мақсаттарға құрметпен қарау және орындау, 

(b) қолданылатын барлық Қағидалар мен Регламенттерді сақтау; 
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ИААФ КОНСТИТУЦИЯСЫ 
 

 

 

(с) Кеңес пен Конгрестің барлық шешімдерін қабылдайды және жүзеге 

асырады; 

(d) оның Конституциясына сәйкес қажет болуы мүмкін өз 

Конституциясы мен Регламентіне ережелерді енгізеді 

 

Ереже жəне Регламенттер; 

(e) Халықаралық жеңіл атлетика бойынша жарыстарға қатысу (1.1 (f) 

Ережесіне сәйкес өткізілетін Әлемдік жеңіл атлетика сериясы 

жарыстарын және / немесе континентальдық жарыстарды қоса алғанда); 

(f) ИААФ-қа ағылшынша немесе француз тілінде қолданыстағы 

конституцияның және регламенттің көшірмесін ұсынуға; 

(g) 4.9-бабына сәйкес жылдық есеп беру. 

 
 

9. ИААФ-ның барлық мүше-федерациясы жылына үш ай сайын 

жылдық есеп беруі тиіс, ол келесі ақпаратты қамтуы тиіс: 

 

а) мекен-жай, телефон, факс, федерацияның электронды 

поштасының мекенжайы және т.б.  

(b) федерация басшыларының тізімі; 

(c) федерацияның жарамды мүшелері (клубтар, 

спортшылар, жаттықтырушылар, төрешілер және т.б.); 

(г) жыл бойы өткізілетін негізгі чемпионаттар мен жарыстардың 

тізімін (ересектер, жасөспірімдер, ерлер, әйелдер және т.б.); 

(е) алдыңғы жылдың аяғындағы ұлттық рекордтар, 

(f) ИААФ ұйымдастырған бақылаудан басқа, былтырғы жылы ұлттық 

федерацияның аумағында немесе ел ішінде өткізілетін кез келген 

жарыс және жарыстан тыс допингке қарсы бақылау туралы есеп. 

 

Федерациялар жылдық есептің көшірмесін тиісті континентальдық 

бірлестік пен ИААФ-на бір мезгілде ұсыну керек. ИААФ-қа жыл 

сайынғы есептің ұсыну мерзімін сақтамаған және қажет болғаны 

туралы ескерту алғаннан кейін ақылға сыйымды мерзімде есеп 

ұсынбаған жағдайда ұлттық федерацияларға тиісті санкциялар 

қолданылады. 
 

10. Осы Конституция мен ИААФ-қа мүше болу фактісі ИААФ пен 

ИААФ мүше-федерациясы арасындағы немесе агенттіктермен өзара 

қарым-қатынас орнату үшін немесе тараптар арасында серіктестік, 

бірлескен кәсіпорындар немесе ұқсас қатынастар құру үшін негіз 

болмайды. 14 
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Конституция басқа тараптың атынан немесе оның атынан әрекет етуге 

ешқандай тараптың өкілеттігін бере алмайды. 

 
Ұлттық федерацияларды топтарға бөлу 

11. 4.12-бапта көзделген елдер мен аумақтардан тұратын бір ресми 

федерация тізімі болуы керек. 

 

12. ИААФ Кеңесін 6.2-бапқа немесе кез-келген Құрлықтық Кеңеске 

немесе Комитетке сәйкес сайлау үшін ұлттық федерациялар мынадай 

аймақтарға бөлінеді: 
 

АФРИКА (53) 

Алжир 

Ангола 

Бенин 

Ботсвана 

Буркина Фасо 

Бурунди 

Кабо-Верде Камерун 

Орталық-Африка 

 
 

Чад 

Комор аралдары  

Конго 

Демократиялық 

Республикасы 

Джибути 

Египет 

Эритрея  

 
АЗИЯ (45) 

Ауғанстан 

Бахрейн 

Бангладеш 

Бутан 

Бруней 

 
Экваторлық 

Гвинея  

Габон 

Гамбия 

Гана 

Гвинея 

Гвинея-Биссау 

Кот-д'Ивуа́р 

 Кения 

Лесото 

Либерия 

Ливия 

Мадагаскар 

Малави 

Мали 

Мавритания 

Маврикий 

Марокко 

Мозамбик  

 

Камбоджа 

Қытай Халық 

Республикасы 

Шығыс Тимор 

Қытайлық 

Гонконг  

 
Намибия 

Нигер 

Нигерия 

Руанда 

Сан-Томе 

Сенегал 

Сейшель аралдары 

Сьерра Леоне Сомали 

Оңтүстік Африка 

Республикасы        

Судан 

Свазиленд 

Танзания 

Того 

Тунис Уганда 

Замбия 

Зимбабве  
 
 
 
Макао 

Малайзия 

Мальдив 

аралдары 

Монголия 

Мьянма 

 

15 
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Непал 

Оман 

Пәкістан 

Палестина 

Филиппин 

Индонезия 

Иран 

Ирак 

Жапония 

Иордания 

Қазақстан 

ЕУРОПА (50) 

Албания 

Андорра 

Армения 

Австрия 

Азербайжан 

Беларусь 

Бельгия 

Босния мен 

Герцеговина 

Болгария 

Хорватия 

Кипр 

Чехия Республикасы 

Дания 

Эстония 

Финляндия 

Франция 

Грузия 

Германия 

Қырғызстан 

КореяКХДР 

Кувейт 

Лаос 

Ливан

Катар 

Сауд Аравиясы 

Сингапур 

Шри Ланка 

 

 

Гибралтар 

Ұлыбритания және 

Солтүстік Ирландия 

Греция 

Венгрия 

Исландия 

Исландия 

Италия 

Латвия 

Лихтенштейн 

Литва 

Люксембург 

Македония 

Мальта 

Молдова 

Монако 

Черногория 

Нидерланд 

Сирия 

Қытайлық Тайбей 

Тәжікстан 

Таиланд 

Түркіменстан 

Біріккен Араб 

Әмірліктері 

        Үндістан 

Өзбекстан 

Вьетнам 

Йемен 

 
Норвегия 

Польша 

Румыния 

Ресей Федерациясы 

Сан-Марино 

Сербия 

Словакия 

Словения 

Республикасы 

Испания 

Швеция 

Швейцария 

Түркия 

Украина 

Солтүстік жəне Орталық Америка жəне Кариб бассейні 

елдері (31) 

Ангилла 

Антигуа 

Гаити 

Аруба 

Гондурас 

Багамскиет о-ва 

Ямайка 

Барбадос 

Мексика 

Белиз 

Монтсеррат 

Бермударалдары 
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Нидерландтық 

Антилия 

Британдық Виргин 

аралдары 

Никарагуа 

Канада 

Пуэрто-Рико 

Кайман аралдары 

 
Мұхит елдері (20) 
Американдық Самоа 
Жаңа Зеландия 
Аустралия 
Норфолк аралдары 
Кук аралдары 
Солтүстік Марианас 
Фиджи 

 
Оңтүстік Америка (13) 

Аргентина 

Панама 

Боливия 

Парагвай 

Бразилия 

 

Сальвадор 

Коста-Рика 

Сент-Китс и Невис 

Куба 

Санта –Лючия 

Доминика 

Сент-Винсент 

 

Палау 
Гуам 
Папуа және Жаңа 
Гвинея 
Кирибас 
Самоа 
Маршалл аралдары 
Соломон аралдары 
Микронезия 
 
 
Перу 
 Чили 
 Суринам 
Колумбия  
Уругвай 

 

Доминикан р-сы 

Тринидад және 

Тобаго Гренада 

Туркс пен 

Кайкос 

Гватемала 

АҚШ 
Американдық Вирд- 
Жин аралдары 

Таити 
Науру 
Тонга 
Тувалу 
Эквадор 

Венесуэла 

Гайана 

13. Кез-келген ақпараттық құжатта, бюллетеньде, дөңгелек хаттарда, 

конкурсқа қатысты құжаттарда және т.б. барлық ресми істерде 

қабылдаушы елдің тілінде қатысатын федерациялардың атаулары 

мүше федерациялар ИААФ тізімінде дәл аудармаға сәйкес болуы 

керек. Осы қатысушы  ұлттық федерациялардың аттары үшін кез- 

келген қысқартулар Кеңес мойындаған ресми қысқартуларға сәйкес 

келуі керек. 

 
Мүшелікті тоқтату 

 
14. Кез келген ұлттық федерация, егер бұл ниет Бас хатшыға алты айдан 

кешіктірілмей хабарланған болса және барлық жарналар немесе басқа 

алымдарды ИААФ төлеген жағдайда, күнтізбелік жылдың соңына 

қарай оның мүшелігін тоқтатуы мүмкін. 
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15. ИААФ-на мүше болуды тоқтату құрлықтық бірлестікте мүше 

болуды бір мезгілде тоқтатумен тең мағынаны береді. 

 

5-БАП 
Конгресс 

1. Конгресс - ұлттық федерациялардың бас ассамблеясы және 

ИААФ-тың жоғарғы  органы. 

2. Конгресс екі жылда бір рет Әлем кубогына байланысты 

ұйымдастырылады. Конгрестің өткізілетін күні мен орны 

Конгрестің алдыңғы отырысында расталуы тиіс. 
 

Конгрестің өкілеттігі 

 
3. Тек Конгресс Конституцияны өзгертуге құқылы. Мұндай құқық 

12- бапқа сәйкес жүзеге асырылуы мүмкін. 

 

4. Конгресс Ережеге өзгерістер енгізуге және соңғы Конгресстен 

кейін Кеңес қабылдаған Ережеге уақытша өзгерістер енгізуге 

құқылы. Мұндай құқықтар 13-бапқа сәйкес қолданылуы мүмкін. 

5. Конгресс федерациялар қызметін тоқтата тұруға немесе басқа 

санкцияларды қолдануға және тоқтатылған федерацияларды 

қалпына келтіруге құқылы. Мұндай құқық 14-бапқа сәйкес жүзеге 

асырылуы мүмкін. 

 

6. Тек Конгресс ИААФ тарапынан ұйымдастырылатын жаңа 

жарыстар жайлы, яғни әлем чемпионаттары мен әлем 

кубоктары туралы шешім қабылдауға құқылы. 

 

7. Әдеп кодексін бұзу туралы шешімдер қабылдау, әдеп кодексін 

бұзғаны үшін санкциялар және Әдеп жөніндегі комиссияның 

Жарғысында жазылуы мүмкін басқа да функцияларды орындау 

үшін Конгресс Әдеплық комиссияны тәуелсіз заңды тұлға ретінде 

құру құқығына ие. Әдеп жөніндегі комиссияның мүшелері 

Кеңеспен тағайындалады. 
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Конгрестің күн тəртібі 

 

8. Конгресс өткізілуінен екі ай бұрын кешіктірмей Бас хатшы 

Кеңес дайындаған Конгрестің күн тәртібін таратады. Бір немесе 

бірнеше лауазымға сайлау өткізілген жылы күн тәртібіне 

кандидат ретінде ұсынылған адамдардың тізімі қосылады. 
 

9. Ұлттық федерациялар Конгрестің күн тәртібіне қосу үшін 
Кеңестің қарауына мәселені ұсынуы мүмкін, ол Конгрестен 
кемінде 6 ай бұрын қарастырылады. 

10. Конгрестің күн тәртібіне кірмейтін мәселелер қарастырылмайды. 

11. Дегенмен, Кеңес, егер бұл шұғыл болса, Конгрестің күн тәртібіне 
кез- келген жаңа мәселені қосу құқығын береді. 

 

 
Конгреске қатысу 

 
12.Ұлттық федерация бұл -  мүше, конгреске төмендегі жағдайда қатыса 

алады және дауыс бере алады: 

 
а) Әлемдік жеңіл атлетика сериясының жарыстарының кем 

дегенде біріне және / немесе 1.1 ережесіне сәйкес өткізілген 

континентальдық жарыстардың бірінде қатысқан болса.(f) соңғы 

Конгрестен кейін: және 

       (b) іс-шарадан уақытша шеттетілмеген болса. 

      Ұлттық Федерация,  қызметінен шеттетілмеген , алайда 5.12 (а) 

Ережені қандай да бір тәрізбен бұзған болса, Конгрестің жұмысына 

қатыса алады бірақ Кеңес осы Ережені  ақталарлық себеппен бұзды 

деп шешкен жағдайда ғана дауыс бере алады. 

 

13.Ұлттық федерациялар делегаттармен ғана ұсыныла алады. 

Делегаттар өздері ұсынатын ұлттық федерацияның мүшелері 

болуға тиіс.  Делегат бір ғана ұлттық федерацияны ұсына алады. 

 

14.Ұлттық федерациялар өздерінің делегаттарының атауын Конгрестің 

басталуына дейін Бас хатшыға жазбаша түрде растауы тиіс. 

Ұлттық федерацияда Конгреске үш делегат қатыса алмайды, 

олардың біреуі дауыс беруге қатыса алады. 

 

15.Кеңес мүшелері Конгресске қатысуы керек, бірақ оның бірде-біреуі 



ИААФ КОНСТИТУЦИЯСЫ 
ҚАРАША 2013 

 
 

20 

 

 

Кеңестің мүшелері өздерінің ұлттық федерацияларын ұсына 

алмайды. Кеңес мүшелері сөз сөйлей алады, бірақ олар дауыс 

бере алмайды. 

 

16. Құрметті президенттер, құрметті ұзақ өмір сүретін вице-

президенттер және құрметті өмір бойы жеке адамдар Конгреске 

қатыса алады және сөйлей алады, бірақ олар дауыс бере алмайды. 

 

17.  Барлық комитеттер мен комиссиялардың басшылары Конгресске 

қатысуға тиіс, бірақ Комитеттердің немесе Комиссиялардың 

төрағаларының ешқайсысы олардың ұлттық федерацияларын 

ұсына алмайды. Комитеттер мен комиссиялардың төрағалары 

сөйлесе алады, бірақ олар дауыс бере алмайды. ИААФ 

Комитеттері мен Комиссияларының мүшелері Когреске 

байқаушылар ретінде қатыса алады. 

 

18.  4.12-бапта аталған алты құрлықтың әрқайсысы үшін құрылған 

құрлықтық бірлестіктер конгреске бақылаушы ретінде қатыса 

алатын 3 адамға дейін ұсына алады. 

 

Кворум 

 

19. Кворум болмаған жағдайда, кез-келген мәселе бойынша шешім   

қабылданбайды. Кворум - ұлттық федерациялардың үштен бірі 

өкілдерінің болуы. 

20. Егер кворум болмаған болса, онда Президент Конгресті немесе 

кворум болған кезді кейінге қалдыруға немесе егер конгресстің 

немесе арнайы Конгрестің келесі күніне дейін ақылға сыйымды 

мерзім ішінде кворумға нақты мүмкіндік болмаса, Төмендегі 

ақпаратқа сәйкес. 
 

Конгресті  өткізу рəсімі 

 
21. Конгресс Конгрестің Регламентіне сәйкес өткізіледі. 

22. Қатысқан мүшелердің саны расталғаннан кейін дереу дауыс беру үшін 

талап етілетін бірінші критерий жарияланады және Конгресс 

делегаттары арасынан Кеңес тағайындаған дауыстық сөрелердің 

кандидатураларын бекітуге ұсынылады. 

23. 4.4-тармаққа сәйкес Кеңес уақытша берген кез-келген мүшелікті растау 

Конгресте дауыс беру арқылы расталады және дауыс берудің 
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сенімділігі үшін қажетті екінші критерий жарияланады. 

 
Сайлау 

 
24. Конгресте, тақ сандары бар, таңдаулар өткізіледі. 

25. Барлық номинациялар. Конгресте кімдер сайланатыны бар ережелерге 

сай болуы керек. Барлық номинациялар Конгресстің күніне дейін 

кемінде үш ай бұрын Бас хатшыға жіберілуге тиіс. Барлық 

жағдайларда кандидаттарды тек ұлттық федерациялар ұсынуы 

мүмкін, олардың кандидаттар мүшелері болып табылады. Ұлттық 

федерация әр сайлау кеңесіне бір кандидат ұсынуы мүмкін. 

26. Кеңестің және Комитеттердің мүшелерін сайлау кезінде электрондық 

және есептеу техникасы мүмкіндігінше пайдаланылуы тиіс. 

 

Сайлау келесі тәртіпте өтеді: 

(а) Президент 

(b) 4 вице-президенттер 

Дауыс беру жарамды деп танылуы үшін әрбір ұлттық федерация төрт 

үміткерге дауыс беруі керек. Егер үш немесе төрт сайланған 

кандидаттар бірдей ҚұрлықтықАссоциацияны ұсынса, дауыс санының 

ең көп саны екі ғана сайланады деп жарияланады және басқа 

ҚұрлықтықАссоциацияның кандидаттары дауыс берудің келесі 

айналымына қатыса алады. 

(с) қазынашылар 

(d) Кеңестің жеке мүшелері 

 
Бастапқыда Конгресс 6.4-бабына сәйкес Кеңестегі әйелдер үшін алты 

орынды қамтамасыз ету үшін қажетті әйелдердің санын сайлайды. 

Дауыстарды санау үшін әрбір ұлттық федерация әйелдердің 

кандидаттарының санына дауыс беруі керек, көп емес және кем емес. 

Әйелдерді таңдағаннан кейін Конгресске Кеңестің 15 жеке мүшесі болуы 

үшін сайлануға тиіс жеке мүшелер үшін орын саны туралы ақпарат 

беріледі. Осыдан кейін мүшелердің санын таңдау тәртібі басталады. 

Дауыс берудің екінші кезеңі ерлер мен әйелдер үшін ашық. Дауыс беру 

сенімді болу үшін әрбір ұлттық федерация осы кандидаттарға дауыс 

беруі керек, олар көп емес және кем емес. 

 

e) Комитеттер 

Техникалық комитет, Әйелдер комитеті; Жеңіл атлетика бойынша 

комитет; Кросс комитеті және Конгресс қажетті немесе орынды деп 

есептейтін кез келген басқа Комитет. Бастапқыда Конгресс Комитеттің 
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басшысын сайлайды. Конгресс сайланғаннан кейін Конгресс ерлер 

сайланатын Әйелдер Комитетін қоспағанда, барлық Әйелдер 

Комитеттеріне сайланады. Тиісті гендерлік комитеттердің басшылары 

мен мүшелерін сайлаудан кейін Конгресс қалған жеке мүшелерін 

сайлайды. Техникалық комитетте кем дегенде үш әйел және кемінде екі 

әйел басқа комитеттерде (Әйелдер комитетін қоспағанда) болуы керек. 

Әйелдер комитетінде кемінде екі ер адам болуы керек. Егер әйел жеке 

мүшелерді сайлау алдында сайланған кезде сайланған болса, онда 

әйелдердің ең аз саны жеке мүшелер болып табылады. - ұлттық 

федерациялардың дауыс беруі үшін Техникалық комитетте екіншісіне 

және барлық басқа комитеттерде (Әйелдер комитетін қоспағанда) екіге 

қысқартылады. Егер Әйелдер комитеті төрағасының сайлауы кезінде 

адам сайланса, онда ұлттық федерациялар дауыс беруі керек ерлердің ең 

төменгі саны - бір адамға азайтылады. 

 

27. 5.26-бапқа сәйкес жүргізілген сайлау бірінші раундта абсолютті 

көпшілік және екінші айналымда қарапайым көпшілік қажет. 

 

28. Сайлау кезінде бос лауазымдарға қарағанда кандидаттардың саны аз 

болса, Президент конгресте қатысқан барлық ұлттық федерацияларға 

қосымша кандидаттарды ұсыну туралы өтінішпен жүгінуі мүмкін. 

 

29. Кез-келген лауазымға сайланбаған кез келген кандидат оның 

кандидатурасын ұсынған жағдайда кезекті лауазымға сайлана алады.
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30. Конгресте сайланған Кеңес пен комитеттер Әлем Кубогымен 

уақытқа сәйкес келеді, Чемпионат аяқталғаннан кейін дереу 

қызметке кіреді. 
 

ИААФ  марапаттарын тапсыру 

 
31.Кеңестің ұсынысы бойынша, ИААФ ұсынған құнды қызметтерді 

ескере отырып, Конгресс Кеңестің бұрынғы мүшелерін өмір бойы 

сайлаған президенттер, вице-президенттер және дауыс беру 

құқығынсыз жеке мүшелер ретінде бекітуге құқылы. 

 

32. Бұдан басқа, Кеңес ұсынысы бойынша Конгресс келесі сыйақыларға 

ие болуы мүмкін: 

а) «ИААФ ардагері» 

ИААФ аясында әлемдегі жеңіл атлетикадан ұзақ және арнайы қызмет 

көрсету үшін. Әдетте, әр конгресте он сегіз адам құрлықтық 

қауымдастықтардың ұсынысы бойынша және үш адамға қосымша 

Кеңестің кеңесіне қосымша беріледі. 

(b) Құрмет белгісі 

Континенттік бірлестіктердің ұсынысы бойынша континенттегі әлемдік 

жеңіл атлетикаға ерекше мән беріледі. 

(с) «Даңқ залы» 

ИААФ шеңберіндегі көрнекті спортшылардың және басқалардың 

ерекше еңбегі үшін. Жоғарыда берілген барлық марапаттар, сондай-

ақ өмір бойы құрметті президенттердің құрметті өмірлік вице-

президенттері, құрметті өмірлік мүшелері ИААФ дипломымен 

марапатталады. 

 
Арнайы Конгресс 

 

33.Арнайы Конгресті Кеңес шақыруы мүмкін және егер ұлттық 

федерациялардың кем дегенде үштен бірі Конгресті өткізу ниетін 

және себептерін белгілеу туралы Бас хатшыны хабардар етсе, 

шақырылуы керек. Кеңес осы хабарламаны алғаннан кейін үш ай 

ішінде арнайы конгресс шақырады. 

 

34.Егер арнайы Конгресс шақырылса, Конгресі өткізудің регламенті 

Қажет болған жағдайда Конгресс басталғанға дейін қолданылады. 
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6-БАП 
Кеңес 

 

1. Кеңес ИААФ -тың қызметiн басқару және бақылау үшiн жауап 

бередi және Конгреске екi жыл сайын хабарлайды. 

 

Кеңестің мүшелері 

 

2. Кеңестің құрамына: 

 

(а) 5-бапқа сәйкес Конгресс сайлаған Президент; 

b) 5-бапқа сәйкес Конгресс сайлаған Төрт Вице-Президенттер; 

с) 5-бапқа сәйкес Конгресстің сайланған қазынашысы; 

d) 5-бапқа сәйкес Конгресс сайлайтын 15 жеке мүше; олардың 

барлығы «Кеңестің сайланған мүшелері» деп аталады. 

е) Құрлықтыққауымдастықтардың өкілдері: конституцияға сәйкес 

алты құрлықтық бірлестіктердің әрқайсысының президенттері: 

Африка, Солтүстік Америка, Орталық Америка және Кариб 

бассейні 

Азия                                          Мұхит елдері 

Еуропа                                      Оңтүстік Америка 

 

3. Кеңестің бір ғана мүшесі бір ұлттық федерацияны ұсына алады 

 

4.  Кеңес кемiнде алты әйелдi қамтуы тиiс. 

 

5. Кеңестiң сайланған мүшелері өз өкiлеттiктерiн төрт жыл iшiнде 

жүзеге асырады. Егер өкілеттілік мерзімінің алғашқы екі жылы 

Кеңесте Кеңестің сайланған мүшесі ретінде бос лауазымға ие болса, 

ауыстыру өкілі келесі конгресте қалған мерзімге сайланады. 

 

6. Құрлықтық бірлестіктердің президенттері Кеңестегі құрлықтың 

өкілдер ретінде өз өкілеттіктерін төрт жыл бойы атқарады және 

олардың мерзімі Кеңестің сайланған мүшелері қатарынан 

басталады. Егер кез-келген уақытта Кеңестегі құрлықтық өкіл 

ретінде бос болса, континенттік қауымдастық төмендегі 9.5-бапқа 

сәйкес алмастырушыны сайлайды немесе тағайындайды. 

 

 
Кеңестің рəсімдік Ережелері 
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7. Кеңес жылына кемінде бір рет жиналуы тиiс. Кеңестің отырысына 

дейін Бас хатшы кеңестің барлық мүшелеріне жиналыста 

талқыланатын мәселелер бойынша күн тәртібін алдын-ала ұсыну 

керек. 

 

8. Президент немесе, ол болмаған кезде, Аға Вице-президент Кеңестің 

барлық отырыстарына төрағалық етеді. 

 

9. Кеңестің өкілеттігіне ие болғаннан кейін оның бірінші отырысында 

төрағасының болмауы үшін төрағалық етуі үшін вице-

президенттердің бірін аға вице-президент етіп тағайындайды. 

Төрағаның орынбасарлары құрметті лауазымдарға ие және 

Кеңестің басқа мүшелерімен тең құқықтарға ие (жоғарыда аталған 

құқықтардан басқа, президент және аға вице-президент бар). 

 

10. Кеңестің Төрағасы және әрбір мүшесі барлық шешімдер 

қабылданған кезде дауыстарды қабылдайды және Кеңестің барлық 

шешімдері қарапайым көпшілікті талап етеді. Байланыстық 

жағдайда, Президент екінші немесе шешуші дауысқа ие. Бас хатшы 

дауыс бере алмайды. 

.
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Кеңестің өкілеттіктері мен міндеттері 

 

11. Кеңес мынадай өкілеттіктерге ие: 

а) 4.4-баптың ережелеріне сәйкес ұлттық федерацияның 

уақытша мүшелігін қамтамасыз ету. 

b) 14.7-баптың ережелеріне сәйкес ұлттық федерацияға қарсы 

санкцияларды жою немесе қолдану. 

с) Конгресстер арасындағы кезеңде Кеңестің қажет деп санайтын 

Ережелерді өзгерту туралы және осы өзгерістердің күшіне енетін 

күнін анықтау туралы аралық шешімдер қабылдау. ИААФ кеңсесі 

ұлттық федерацияларға өзгерістер туралы және бұл өзгерістерді 

ескере отырып, егер оларды мүмкіндігінше қарастыратын болса, 

және Конгресске ұсынылған кез келген басқа ұсыныстарды ұсынуы 

керек. 

d) Конгрестің қабылдаған барлық шешімдерінің орындалуын 

қамтамасыз ету; 

e) ұлттық федерацияларды Конгрестің немесе Кеңестің басқа 

санкцияларды тоқтата тұру немесе енгізу туралы хабардар ету; 

f) Конгресс тануға шешім қабылдауы мүмкін әлемді, 

олимпиадаларды және басқа да жазбаларды таниды 

g) ИААФ тікелей бақылауында өткізілетін барлық оқиғалар мен 

жарыстарды ұйымдастыру үшін тиісті ережелердің болуын 

қамтамасыз етіңіз. 

h) Олимпиада ойындарында жеңіл атлетика бағдарламасының 

техникалық ұйымдастырылуын бақылау және басқару. 

i) жеңіл атлетика жарыстарының ресми әлемдік күнтізбесін құру 

және үйлестіру; 

j) ИААФ тікелей ұйымдастырған және Олимпиада ойындарында 

өткізілетін жарыстарда ұйымдастырылған барлық ірі 

халықаралық жарыстарға техникалық делегаттар мен басқа да 

лауазымды тұлғаларды тағайындауды жүзеге асырады; 
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k) құрлық ойындарына ИААФ өкілін тағайындау, 

аймақ немесе топтық және құрлықтық немесе аймақтық 

чемпионаттар немесе континентальды матчтар. ИААФ өкілі, 

мүмкіндігінше, Кеңес мүшелерінің арасынан тағайындалуы 

керек және мүмкіндігінше ережелер мен нормативтік 

құжаттарды сақтауға тиіс; 

12.Кеңес пен Комитеттер мен комиссиялардың барлық 

отырыстарына қатысатын Бас хатшы тағайындайды. 

Бас хатшы ИААФ қызметкерлерін жалдауға жауапты 

болады, оларды Президент жəне қазынашылар 

мақұлдайды; 

(g) егер Кеңес қажет деп тапса, ИААФ әкімшілік жұмысын жүргізу үшін 

төленбейтін көмекшілерді тағайындайды; 

 

(h) басқару, маркетинг, допингке қарсы күрес, білім беру, спорттық 

медицина, тренерлерді, техникалық қызметкерлерді және т.б. оқытуға 

көмекке мұқтаж ұлттық федерацияларға арналған Даму 

бағдарламасына жәрдемдесу; 

 

(O) Бір немесе бірнеше вице-президенттерді немесе Кеңес мүшелерін 

Даму бағдарламаларын басқаруға немесе ИААФ -ты жалпы бақылауға 

жататын кез келген басқа да арнайы міндеттерді орындауға қатысты 

нақты міндеттерді орындау үшін тағайындайды; 

 

(p) ИААФ тікелей ұйымдастырған ережелерге енгізілген халықаралық 

жарыстарға арналған күндер мен орындар туралы шешім 

қабылдайды; 
 

Кеңес мүшелерінің міндеттері 

 

13. Кеңестiң əрбiр мүшесi мынадай мiндеттердi орындайды: 

 а) 3-бапта көрсетiлген мiндеттердi орындайды; 

(b) барлық қолданыстағы ережелер мен ережелерге бағынуға; жəне 

(в) шешімдерді қабылдау жəне Кеңес пен Конгрестің қаржылық 

мəселелерін ИААФ -қа ұсыну 

 
14. Басқарма АААФ-тың барлық қаржыларына жауап береді және тек 

Кеңес Кеңестің төрт жылдық мерзімі ішінде ИААФ -тың алған 

барлық кірістерін билік етуге құқылы. 
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15. Қаржылық қызмет Кеңеспен ИААФ-тың көптеген іс-әрекеттерін 

және бағдарламаларын жалғастыруды қамтамасыз ету үшін, оның 

ішінде мыналарды: 

 

     (а) ИААФ жарыстарын ұйымдастыру; 

(b) спортшылар мен командалардың ИААФ жарыстарына қатысуы; 

(с) ИААФ кеңсесін басқару; 

d) ИААФ допингке қарсы бағдарлама; 

е) жеңіл атлетиканы әлемдiк көтермелеу; 

f) Даму Бағдарламасы арқылы континенттiк бiрлестiктерге және 

ұлттық федерацияларға қолдау көрсету және көмек көрсету; 

 

16. Кеңес шұғыл қаржы мәселелерін шешу үшін шаралар қабылдау үшін 

өкілеттігін ИААФ істерін басқару үшін Президентке және 

қазынашыларға бере алады. Бұл жағдайда, Кеңес өзiне берiлген 

өкiлеттiктер шегiнде қабылдаған шаралар туралы баяндаманы тез 

арада алу керек. 

 

17. Қаржы Комиссиясын Кеңес Кеңес тағайындаған қазынашылардан 

және басқа мүшелерден тұратын Кеңес тағайындайды және оның 

тәжірибесі мен тәжірибесі арқылы ИААФ қаржылық қызметіне 

байланысты жұмысты орындау үшін өте ыңғайлы деп санайды. 

 

18. Қаржылық комиссия мақұлдауы керек жылдық бюджет (Төрт 

жылдық цикл бойынша қаржылық болжаммен) қазынашылық кеңеске 

күнтізбелік жылдың бірінші отырысында Кеңеске ұсынылады және 

осы Кеңестің шешімімен бекітіледі. ИААФ -тың жылдық бюджетін 

дайындау кезінде әртүрлі Комитеттер мен Комиссиялардың әкімшілік 

және операциялық міндеттерін орындау үшін жеткілікті мөлшер 

қажет. 

 

19. Қаржылық есептер мен қаржы құжаттарының толық жиынтығы 

халықаралық беделге ие тәуелсіз аудиторлық ұйыммен расталуға тиіс. 

Бұл фирма Кеңеспен бекітілген төрт жылдық мерзімге 

тағайындалады, ол Кеңес кез келген уақытта тоқтатылуы мүмкін. 

Аудиторлар ИААФ қаржыларын шынайы және шынайы аудит 

түрінде Кеңеске жылдық есеп беруі тиіс. 
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Ұлттық федерацияларда Кеңес мүшелерінің мəртебесі 

 

20. Кеңестің мүшесі заңмен Кеңестің мүшесі және / немесе оның ұлттық 

федерациясының атқарушы органы дауыс беру құқығы бар. Ол 

сондай-ақ өзінің ұлттық федерациясының жалпы жиналысында дауыс 

беруге құқылы. 

 

 

7-БАП 
Президент 

1. Президент ИААФ -тің негізгі сайланған тұлғасы болып табылады. 

 

2. Президент мынадай рөлге ие және келесі өкілеттіктерге ие: 

(а) Конгрестің, Кеңестің және Консультативтік бюроның барлық 

отырыстарында төрағалық етеді; 

(b) Халықаралық Олимпиада Комитетімен (ХОК) және Жазғы 

Олимпиадалық спорт түрлері бойынша халықаралық федерациялар 

ҚАУЫМДАСТЫҒЫмен (ASO-IF) және кез келген басқа да тиісті 

халықаралық ұйымдармен келіссөздерде ИААФ -ты білдіреді; 

(c) Консультативтік Бюро және (немесе) басқа тиісті тұлғалармен 

консультация беру арқылы ИААФ атынан негізгі 

келісімшарттарды жасауға барлық келіссөздер жүргізеді немесе 

бақылайды; 

(d) Бас хатшының жұмысының нәтижелерін бағалау және осы 

мәселе бойынша Кеңеске тиісті жыл сайынғы баяндама ұсыну; 

(е) барлық комитеттер мен комиссиялардың ex officio мүшесі; 

(f) барлық құрлықтық қауымдастықтардың атқарушы 

комитеттерінің мүшесі; 

(g) шұғыл шешімді талап ететін кез-келген жағдайларды қарау 

үшін қажетті немесе ақылға қонымды деп есептейтін кез-келген 

жедел немесе жұмыс тобын құра алады; 

(h) ИААФ -тің бас атқарушы қызметкері ретінде, ИААФ 

кеңсесінің жұмысын бақылайды және қажет болғанда, 

- ИААФ -ды табысты басқару үшін қажетті деп санайтын 

шараларды қабылдайды. Ол осы мәселе бойынша Кеңеске мерзімді 

есеп беруі керек. Мұндай мониторинг Бас хатшымен тығыз 
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ынтымақтастықта жүзеге асырылуға тиіс. 

3. Консультативтік бюромен консультациялар барысында Президент 

қажетті немесе орынды деп санайтын тұлғаларды президенттік 

міндеттерін орындауға тартуға құқылы. 

4. Президент кейбiр өз мiндеттерiн өз қалауы бойынша бере алады 

 

 

8-БАП 
Консультативтік бюро 

 
1. Президенттен, Төрт орынбасарлардан және қазынашылардан тұратын 

Консультативтік бюро құрылуы тиіс. 

 

2. Консультативтік бюро Кеңестің отырыстары арасында кем дегенде бір 

рет кездеседі және жиі туындауы мүмкін кез-келген шұғыл істерді 

қарау үшін қажет болса. Бас хатшы Консультативтік бюроның барлық 

отырыстарына қатысуға тиіс, ал егер қажет болса, Президент 

басқалардың да қатысуын сұрауы мүмкін. 

 

3. Қажет болған жағдайда, Консультативтік кеңес өз отырыстарында 

Кеңестің кезекті отырысына кейінге қалдыра алмайтын Кеңес атынан 

шешімдер қабылдай алады. 

 

4. Консультативтік бюроның барлық шешімдері Кеңестің келесі 

отырысында баяндалады. Кеңес осы шешімдерді растай алады немесе 

басқаша әрекет ете алады. 

9-БАП 

Құрлықтық қауымдастықтар 

1. 4.12-бапта аталған алты топтың әрқайсысы үшiн құрлықтық 

бiрлестiктер құрылады және әрбiр ұлттық федерация мүше болып 

табылатын континенттiк бiрлестiктiң мүшесi болуға тиiс. Құрлықтық 

қауымдастықтар өздерінің ұлттық федерацияларының нақты 

қажеттіліктерін ескере отырып, өз аймақтарында жеңіл атлетиканы 

дамыту мен дамытуда ИААФ -да маңызды рөл атқаруы керек. 

 

2. Әрбір құрлықтық Қауымдастық өз елінде немесе аумағында өзінің 
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аймағындағы жеке заңды ұйым ретінде тіркеледі немесе тіркеледі 

және өзінің барлық Конституциясына және оның қызметін реттейтін 

нормативтік құқықтық актілерге негізделеді, ол барлық жағдайларда 

аймақпен шектелуі және ешбір жағдайда іс Конституцияға немесе 

ИААФ ережелері мен ережелеріне қайшы келмейді. ИААФ 

Конституциясы мен құрлықтық Қауымдастықтың Конституциясы 

арасындағы қақтығыс болған жағдайда ИААФ Конституциясы 

артықшылықты. 

 

3. Әрбір құрлықтық Қауымдастықтың Конституциясына келесі ережелер 

енгізілуі тиіс: 

 

(а) Қауымдастықтың ісін басқару үшін орталық кеңсе құрылуы тиіс; 

  

 

(b) кемінде екі жылда бір рет Қауымдастық мүшелерінің жиналысы 

өткізілетінін; 

(с) Төраға мен Атқару кеңесi әр төрт жыл сайын демократиялық 

жолмен Ассоциациямен сайлануын және мұндай сайлау сол жылы 

және сайланған Конгресс алдында өткiзiлуi туралы; және 

(d) Ассоциация Кеңесте оның Президенті ұсынуы тиіс. 

 

4. Әрбір құрлықтық Қауымдастық: 

(а) Конгреске әрбiр екі жыл сайын оның қызметi туралы егжей-

тегжейлi жазбаша есеп бередi; баяндамада ол Конгрестің назарын 

облыстың ерекше атлетика істерімен байланысты мәселелерге 

аударуға тиіс. 

(b) олардың аймағында жеңіл атлетика қажеттіліктеріне жауап беретін 

және оны қадағалайтын бәсекелестік жүйесін құру. 

(с) ИААФ ережесіне сәйкес шақыру бойынша өз аймағында 

халықаралық жарыстар өткізуге рұқсат беру. 

(г) өз аймағында құрлықтық деңгейде өткізілетін барлық халықаралық 

жарыстардың жыл сайынғы күнтізбесін жариялау және сақтауға 

жауапты болады. Күнтізбеде осы аймақтағы ұлттық федерациялардың 

чемпионаттары да болуы керек 

(Е) жасау және аймақтағы жеңіл атлетика үздіксіз дамуын қамтамасыз 

етуге бағытталған өз ресурстарын дамыту бағдарламасы, бақылау, 

және ИААФ даму қызметі атлетика осы бағдарламаны үйлестіруге 

(f) конгреске үш адамның бақылаушылары қатысуға құқылы 

(g) Конгреске қарауға ұсыныс енгізуге құқылы. 
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5. отставкаға байланысты немесе кез келген өзге де себептер бойынша 

кез келген уақытта, кем, Continental қауымдастығының өкілі 

лауазымына үшін бос орындар бар болса, Бас Хатшы осы саладағы 

қауымдастығы сұрады немесе кезеңдегі кеңсесінің міндеттерін 

орындау үшін үш Me- syatsev ішінде өкілін тағайындауға таңдау керек 

келесі Конгреске дейін. 

 

6. Құрлықтағы Қауымдастықтың Конституциясы, Конституциясы немесе 

Қызметі ИААФ немесе ҚұрлықтықҚауымдастыққа бір-бірінің агенті 

немесе әріптестік құруға құқық бермейді. бірлескен кәсіпорын немесе 

тараптар арасындағы ұқсас қарым-қатынас жасасуға, сондай-ақ осы 

Конституция басқа тараптың атынан немесе оған әрекет немесе 

тарапқа рұқсат етпейді. 

 
10-БАП 

Комитеттер 

 
1. Барлық комитеттер, егер Конгресс басқа шешім қабылдамаса, төрт 

жылдық мерзімге сайланады. 

 

2. ИААФ -ның Президенті тағайындалуымен барлық комитеттердің 

мүшесі болып табылады. 

 

3. Ең болмағанда келесі Комитеттер болуы керек: 

(а) Техникалық регламентке қатысты барлық мәселелермен 

айналысатын Техникалық комитет менеджерден және 15 мүшеден 

тұрады. Кем дегенде үш әйел Техникалық комитеттің мүшелері 

болуға тиіс. 

Әйелдер жеңіл атлетикасына қатысты барлық мәселелермен 

айналысатын Әйелдер комитеті көшбасшыдан және 10 мүшеден 

тұрады. Кем дегенде екі ер адам Әйелдер комитетінің мүшелері 

болуға тиіс. 

(с) Спорттық серуенге қатысты барлық мәселелермен айналысатын 

Жеңіл атлетика комитеті көшбасшыдан және 10 мүшеден тұрады. Кем 

дегенде, екі әйел спорт жарыстары комитетінің мүшесі болуы керек. 

 d) кросс және тауға қатысты барлық мәселелермен айналысатын 

Кросс-елдік комитет көшбасшыдан және 10 мүшеден тұрады. Кем 

дегенде екі әйел кросс-елдік комитет мүшесі болуы керек. 

 

4. Барлық Комитеттер Бас хатшыны хабардар етуге сәйкес жиналады 
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және олардың ұсыныстары нақты Комитеттің басшысы арқылы 

Кеңестің назарына жеткізіледі. 

 

5. Комитеттердің жекелеген мүшелері (қызметке сәйкес комитеттер 

мүшелерін қоспағанда) түрлі елдер мен аумақтарды көрсетуі тиіс. 

Егер құрлықтық Қауымдастық Комитетте ұсынылмаса, онда 

Континенталдық Қауымдастықтың Президенті осы Комитетке кезекті 

сайлауға дейін бір қосымша мүшені тағайындайды, егер Кұрлықтық 

Қауымдастықтың Конституциясы осы мәселе бойынша басқа шешім 

шығармаса 
 

 
 

Таңдалған ИААФ комитеттеріндегі кезектен тыс вакансиялар 
 

6. Егер Комитетте орнынан түсу немесе кез-келген басқа себептер 

бойынша бос лауазым орын алса: а) Егер Континенталдық 

Ассоциацияның өкілі үшін бос орын пайда болса, онда ИААФ Бас 

хатшысы құрлықтық Қауымдастыққа осы лауазымда келесі Конгреске 

дейін міндеттерді орындауға өкілетті үш ай. 

 

 

(b) Жеке сайланған мүше үшін бос орын болса, соңғы сайлауларда 

Комитетке сайланбағандардың ішіндегі ең көп дауысқа ие болған 

кандидат осы лауазымға келесі Конгресске дейін бекітіледі.
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11-БАП 
Ресми тілдер 

 
1. ИААФ ресми тілдері - ағылшын және француз тілдері. 

 

2. Конституция, Ереже және регламент, хаттамалар, есептер және басқа 

да ақпараттық материалдар ағылшын және француз тілдерінде, 

сондай-ақ Кеңес белгілейтін басқа тілдерде (тілде) берілуі тиіс. 

 

3. Кез-келген мәтінді түсіндірудегі айырмашылықтардың барлығында 

ағылшын тіліндегі нұсқаға артықшылық беріледі. 

 

4. ИААФ -ға жіберілген барлық құжаттар немесе хаттар ағылшын немесе 

француз тілдерінде болуы керек. 

 

5. Конгрестің отырыстарында ұлттық федерацияның әрбір делегаты өз 

тілінде сөйлесе алады. Ағылшын және француз тілдеріне қоса, араб, 

неміс, орыс және испан тілдерінде синхронды аударма жасау керек. 

Қажет болса, синхронды аударма, егер қажет болса, шығындар ұлттық 

федерация немесе басқа біреу тарапынан қосымша тілге аударуды 

талап етсе, кез-келген қосымша тілде жүргізілуі мүмкін. 

 

12-БАП 
Конституцияға өзгерістер 

 

1. Конституцияға кез-келген конгреске түзетулер енгізілуі мүмкін. Тек 

Конгресс Конституцияны өзгерту құқығына ие. 

 

2. Егер Кеңес ұсынбаса, Конституцияға түзетулер енгізу туралы ұсыныс 

Ұлттық федерацияға, Кеңеске немесе Континентальдік бірлестіктің 

конгресіне Бас хатшыға, ол қарастырылатын Конгресс алдындағы 6 

айдан кешіктірілмей, ұсынылуы тиіс. Барлық ұсыныстарды осы 

ұсыныстарға қатысты Кеңестің ұсыныстарымен бірге Бас хатшы 

Конгресске дейін 3 айдан кешіктірмей ИААФ барлық мүше 

федерацияларына жіберуі керек. 

 

3. Конституцияға түзетулер енгізу туралы ұсыныс кез келген 

уақытта алынып тасталуы мүмкін, бірақ ұлттық федерация 

Конгресте осы ұлттық федерация делегациясының басшысы 
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болмаса, жазбаша түрде ұсынысты кері қайтарып алу керек. 

 

 

4. Қабылдану үшін Конституцияны өзгерту туралы кез-келген 

ұсыныстар арнайы көпшілікке ие болуға тиіс. 

 

5. Конституцияның баптарының тұжырымдамасында қажет болатын 

және Конгресс мақұлдаған кез келген кейінгі өзгерістерді Президент 

(немесе осы тапсырманы орындау үшін тағайындалған кез келген 

тұлға немесе тұлғалар) немесе Бас хатшы жасай алады. егер 

Конгрестің шешіміне елеулі өзгерістер енгізілмеген болса. 

 

6. 12.5-бапта айтылған өзгерістер ең алдымен Кеңеске, ал қажет болған 

жағдайда Конгресске жіберілуге тиіс. 

 

7. Конгресс мақұлдаған Конституцияға түзетулер Конгресстің 

ағылшын тілінде жарияланғаннан кейін күшіне енеді, егер 

Конгрестің басқа шешімі қабылданбаса. Конституция 1 қарашаға 

дейін ағылшын тілінде, ал француз тілінде 1 желтоқсанға дейін 

Конгресс жариялануы тиіс. 

 

13-БАП 
Ережелерге өзгерістер енгізу 

 
1. Ережеге өзгерістер кез келген Конгресте жасалуы мүмкін. 

 

2. Ережені, соның ішінде Техникалық ережені, Кеңестің немесе кез 

келген тұрақты комиссияның ұсынуы болмаса, оған түзетулер енгізу 

туралы ұсыныс Конгресстің қарауына дейін 6 айдан кешіктірілмей 

Бас хатшыға ұсынылады. Ережеге түзетулер енгізу туралы ұсыныс 

ұлттық федерация немесе Кеңес немесе Кеңес мүшесі немесе кез 

келген тұрақты комиссия немесе Кеңес немесе Кеңес немесе 

құрлықтық Қауымдастық Конгресі тағайындаған кез келген 

комиссия арқылы ұсынылуы мүмкін. 

 

3. Ережені өзгерту туралы ұсыныс кез келген уақытта алынып тасталуы 

мүмкін, бірақ егер ұлттық федерация делегациясының басшысы 

Конгресс барысында болмаса, ұлттық федерация бұл ұсынысты 

жазбаша түрде алып тастауы керек. 

 

4. Техникалық регламентке түзетулер енгізу туралы барлық 
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ұсыныстарды Бас хатшы Техникалық комитетке және / немесе тиiстi 

жағдайларда Кеңес тағайындаған басқа Комитетке немесе 

Комиссияға жiбередi. Ұсыныстарды алғаннан кейін Кеңес әрбір 

ұсыныс бойынша шешім қабылдайды. 

 

5. Кеңес тек қана техникалық емес, сонымен қатар басқа Ережелерді 

ғана емес, барлық ұсыныстарды өзгерту бойынша ұсыныстар береді. 

 

6. Кеңес сондай-ақ, олардың маңызы немесе олардың даулы немесе 

сезімтал сипатына байланысты, түпкілікті шешім үшін Конгресске 

ұсынылатын Техникалық регламенттерге өзгерістер енгізу туралы 

алдын ала шешімдерді анықтайды және қабылдайды. 

 

7. Кеңестiң Техникалық регламентке өзгерiстер енгiзу туралы 

ұсыныстары туралы және Кеңестiң ұсынымдары бойынша басқа 

Ережелердi өзгерту жөнiндегi барлық ұсыныстарды Конгреске дейiн 

үш айдан кешiктiрiлмей Бас хатшы ұлттық федерацияларға жiбередi. 

 

8. Конгресс: 

 

(а) 6.12 (с) -бапқа сәйкес Кеңес қабылдаған Техникалық 

регламенттерге барлық аралық өзгерістер туралы ақпарат алуға: 

(b) 13.4-бабына сәйкес Техникалық ережелерге түзетулер енгізу 

туралы ұсыныстарға қатысты Кеңес қабылдаған барлық шешімдер 

туралы ақпарат алады; 

(b) 13.5-бабына сәйкес басқа техникалық емес ережелерге түзетулер 

енгізу туралы барлық ұсыныстары бойынша Кеңестің ұсыныстары 

туралы ақпарат алу және осы ұсыныстар бойынша шешімдер 

қабылдау: 

(с) 13.6-бапқа сәйкес Конгресске ұсынылған Кеңестің техникалық 

регламенттеріне өзгерістер енгізу туралы барлық ұсыныстар 

бойынша Кеңестің ұсынымдары туралы ақпарат алуға; және осы 

ұсыныстар бойынша шешімдер қабылдайды: 

(d) 6.12 (с) -бапқа сәйкес техникалық емес сипаттағы Ереже 

Кеңесімен қабылданған аралық шешімдер тұрақты болмайтыны 

туралы ақпаратты алуға және шешеді; және 

(е) 6.12 (d) -бапқа сәйкес Ережеге қатысты шұғыл мәселелер 

бойынша Кеңес қабылдаған шешімдер туралы ақпарат алуға; 

 

9. Конгресте қабылдану үшін төмендегі ұсыныстар Конгресте 
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дауыстардың басым көпшілігін алады: 

 

(а) алдыңғы конгрестен кейінгі кезеңде 6.12 (с) бабына сәйкес 

Кеңес қабылдаған Ережені өзгерту туралы тұрақты аралық шешім 

ретінде мақұлдау туралы кез-келген ұсыныс: 

(b) Техникалық емес Ережеге өзгерістер енгізу туралы кез келген 

ұсыныс: және 

(с) 13.6-бабына сәйкес Конгресске ұсынылған Техникалық 

регламентке өзгерістер енгізу туралы кез келген ұсыныс. 

 

10. Егер Ережені түзету Конгресс мақұлдаса (Кеңес мақұлдаған және 

Конгрестің мақұлдағаннан кейін тұрақты болып қалған уақытша 

өзгерістерді қоспағанда), өзгертулер күшіне енген күн белгіленеді. 

Егер бұл күн сақталмаса, онда өзгерістер ИААФ Жарыс 

ережелерінің жаңа редакциясының ағылшын тілінде жарияланған 

күні күшіне енеді. 13.13. 

 

11. Кез-келген кейінгі өзгерістер. Конгресс мақұлдаған ережелерді 

тұжырымдау үшін қажетті болуы мүмкін тек Президент (немесе осы 

тапсырманы орындауға тағайындалған басқа тұлғалар немесе 

тұлғалар) немесе Бас хатшы ғана қабылдай алады және Конгрестің 

шешіміне елеулі өзгерістер болмаған жағдайда жасалмайды. 

 

12. 13.11-бапқа қатысты өзгерістер. Кеңестің назарына ертерек 

мүмкіндікте жеткізу керек. қажет болса, Конгресс. 

 

13. ИААФ конкурсының ережелері. оның ішінде Конгресс мақұлдаған 

немесе Конгреске ұсынылған түзетулер 1 қарашаға дейін ағылшын 

тілінде және сол жылдың 1 желтоқсанына дейін француз тілінде 

жариялануы тиіс.
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14-БАП 

Тоқтату жəне басқа санкциялар 

1. Конгресс осы бапқа сәйкес мынадай өкілеттіктерге ие: 

(а) ұлттық мүшелiк федерацияны белгiлi бiр мерзiмге немесе айрықша 

мән-жайлар өзгерген немесе тоқтатылғанға дейiн; 

(b) (а) тармағына сәйкес белгілі бір уақыт кезеңі аяқталғанға дейін 

немесе ерекше жағдайлар өзгерген немесе тоқтатылғанға дейін 

тоқтатылған ұлттық федерацияны қалпына келтіру; 

(с) ұлттық федерацияны ескерту немесе ескерту жасау; 

d) ұлттық федерацияға айыппұл салады; 

е) ұлттық федерацияға гранттар немесе субсидиялар төлемеу; 

f) осы ұлттық федерацияның спортшыларын Ережеде айқындалған кез 

келген халықаралық немесе халықаралық жарыстардың кез-келген 

түрлеріне қатысудан тоқтата тұру; 

(g) қызметкерлерді немесе ұлттық федерацияның өзге өкілдерін 

аккредиттеуден бас тартуға немесе бас тартуға; және 

(h) орынды болуы мүмкін кез келген басқа санкцияларды белгілеу. 

2. Конгресс 14.1 (а) бабында анықталғандай өз өкілеттіктерін қолдана 

алады және 14.1 (b) -бапқа сәйкес ұлттық федерацияны келесі 

жағдайларда ғана қалпына келтіре алады: 

(а) егер Конгреске кемінде алты ай қалғанда (егер ұлттық федерация 

Кеңестен шығарылмаса немесе осы алты ай ішінде Кеңестен 

шығарылмаса) Бас хатшы оны жою немесе қалпына келтіру туралы 

ұсынысты қабылдаса; 

(b) немесе: 

(i) бұл ұсынысты Конгреске кем дегенде төрт ай бұрын Бас хатшы 

ұлттық федерацияларға жіберді; немесе 

(іі) Конгреске кемінде төрт ай бұрын Ұлттық федерация Кеңес пен 

Кеңестің ұлттық федерацияны Конгресстен алып тастау туралы 

ұсынысы бойынша ұлттық федерацияларға хабардар етілді; немесе 

(iii) ұлттық федерациялар Конгреске кем дегенде төрт ай қалғанда 

Кеңестің ұлттық федерацияны қалпына келтіру туралы ұсынысы 
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туралы хабардар етілді; немесе 

(iv) Конгреске дейін ұлттық федерациялар Конгреске дейінгі төрт ай 

ішінде Кеңесті ұлттық федерациядан алып тастаған және Кеңестің 

осы федерация Конгресстен шығарылуы туралы ұсынысы туралы 

жазбаша түрде хабардар етілді; және 

(с) егер ұсыныс арнайы көпшілікке ие болса. 

3. Когресс 14.1 (а) -бапқа сәйкес тек қана оның өкілеттіктерін алып 

тастай алады, егер: 

(а) ұлттық федерация алдыңғы жылдағы 31 желтоқсанға дейін өткен 

жылдағы жарнаны төлеген жоқ; немесе 

b) Конгрестің пікірінше, ұлттық федерация Конституцияны немесе бір 

немесе бірнеше ережені бұзды (Әдеп кодексінен басқа); немесе 

(с) ұлттық федерация немесе елдің ұлттық федерациясының қызметі 

немесе ұлттық федерацияның қызметі немесе ИААФ -ның 

мақсаттарын бұза немесе бұзғаны; немесе 

d) Конгресс ұлттық федерация мүшелікке қажетті қабылдау 

талаптарына сәйкес келмейді деп санайды. 

4. Конгресс 14.1 (а) -бапқа сәйкес өзінің билік органын қолдана алмай 

тұрып, ұлттық федерацияға ұлттық федерацияға берілетін Конгреске 

кемінде бір ай қалғанда, алып тастаудың себептері туралы жазбаша 

түрде хабарлау қажет. Естудің ақылға қонымды мүмкіндігі. 

5. Конгресстің 14.1 (а) -тармағына сәйкес алынып тасталған ұлттық 

федерация келесі Конгреске оны қалпына келтіру туралы ұсынысты 

қарауды сұратуы мүмкін, егер бұл туралы Бас хатшыға жазбаша 

өтініш келіп түссе, келесі Конгрестен кемінде алты ай бұрын. 

6. Конгресстің 14.1 (а) -тармағына сәйкес алынып тасталған Ұлттық 

Федерациясы келесі жағдайларда өз мүшелігін автоматты түрде 

жаңартады: 

(а) белгіленген мерзімнің соңында; 

(b) Кеңестiң пiкiрi бойынша ерекше мән-жайлар өзгерген немесе 

тоқтатылған болса. 

7. Кеңес осы бапқа сәйкес мынадай өкілеттіктерге ие болады 

(а) ұлттық федерация мүшелігінен келесі Конгресске дейін немесе 

басқа, қысқа мерзімге дейін айыруға; 
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(b) 14.7 (а) -бапқа сәйкес Кеңес тоқтатқан ұлттық федерацияны 

қалпына келтіру; 

(а) 14.10-бапқа сəйкес сот отырысы өткізілетін уақытша ұлттық 

федерацияны тоқтата тұру; 

b) ұлттық федерацияға ескерту немесе ескерту беру; 

 

(с) ұлттық федерацияға айыппұл салады; 

 

(d) ұлттық федерацияға гранттар немесе субсидиялар төлемеу; 

 

е) осы ұлттық федерациядан спортшыларды Ережеде айқындалған 

кез келген халықаралық немесе халықаралық жарыстарға қатысудан 

шығару; 

 

f) кадрларды немесе ұлттық федерацияның өзге де өкілдерін 

аккредиттеуден бас тартуға немесе бас тартуға; және 

 

(g) орынды болуы мүмкін кез келген басқа санкцияларды енгізу. 

8. Кеңес 14.7-баптың (а) бабына сәйкес өзiнiң алып тастауды жүзеге 

асыратын органын мынадай жағдайларда ғана пайдалана алады: 

 

(а) ұлттық федерация алдыңғы жылдағы 31 желтоқсанға дейін өткен 

жылдағы жарнаны төлеген жоқ; немесе 

 

(b) Кеңестің пікірінше, Ұлттық Федерация Конституцияны немесе бір 

немесе бірнеше ережені бұзды (Әдеп кодексінен басқа); немесе
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(а) ұлттық федерацияның немесе федерацияның атынан ұлттық 

федерацияның немесе үкіметінің қызметі немесе ИААФ-тың 

мақсаттарын бұзатын немесе бұзатын қызметі; немесе 

(b) Кеңес ұлттық федерация мүшелiкке қажеттi қабылдау ережелерiне 

сәйкес келмейтiн деп санайды; 

а) ұлттық федерацияның əрекетсіздігіне алып келген жанжал 

туындаған жағдайда, ұлттық федерация 4.2-баптың ережелерін 

бұзған деп саналады. 

9. Кеңес 14.7 (а) -бапқа сәйкес өзінің құзыретті органын қолдануға дейін 

ұлттық федерацияға шығарылу себептері туралы жазбаша хабарлама 

жіберуге және ұлттық федерацияға есту мүмкіндігін беру керек. 

 

10. 14.9-бапқа сәйкес кез келген тыңдауды Президент тағайындайтын үш 

адамнан тұратын топ ұлттық федерацияға хабарлама жіберілгеннен 

кейін 60 күннен кешіктірмей жүргізеді. Бұл топ тыңдаулардың 

нәтижелерін Кеңестің келесі отырысында жазбаша түрде хабарлауы 

керек және Кеңес осы топтың есептерінің қорытындылары бойынша 

осы ұлттық федерацияны тоқтата тұру туралы шешім қабылдауы 

керек. Кеңестің шешімі ұлттық федерацияға жазбаша түрде 

жіберіледі. 

 

11. 14.7 (а) -бапқа сәйкес ұлттық федерацияны тоқтата тұру туралы 

немесе 14.7-бапқа сәйкес тағы бір санкция қолдануы туралы Кеңестің 

шешімі Спорт бойынша Жоғары төрелік сотқа (CAS) шағым жасалуы 

мүмкін. 

 

12. Кез-келген жағдайда, егер 14.11-бапқа сәйкес ұлттық федерация 

Кеңесте уақытша тоқтатылған немесе кез келген басқа санкциялар 

қолданылса, бұл шешім басқа да КАС шешімдерімен бірге келесі 

жағдайларда Ол қажетті деп санайтын кез-келген басқа шараларды 

қабылдайды.
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15-БАП 

Келіспеушіліктер 
1. Осы Конституцияға сәйкес туындайтын барлық келіспеушіліктер оның 

ережелеріне сәйкес Лозаннадағы Жоғарғы Сотқа (CAS) шағымдануға тиіс. 

 

2. CAS сарапшылары CAS-ның қолданыстағы ережелеріне сәйкес, егер CAS 

сарапшылары әрдайым осы Конституцияның баптарын қолдануға міндетті 

болса және талапкер апелляциялық арызды 60 күннің ішінде шешім 

қабылдағаннан кейін толтыру керек. ол шағымданатын болады, ұлттық 

федерацияға жазбаша түрде хабарланады. 

 

3. CAS шешімі түпкілікті және барлық тараптар үшін міндетті болып 

табылады және шағымдана алмайды. Шешім дереу күшіне енеді және 

барлық ұлттық федерациялар оны жүзеге асыру үшін барлық қажетті 

шараларды қабылдауға тиіс. 

 

4. Осындай шағымды беру үшін қолданыстағы негізгі заң Монако 

Князьдігінің заңнамасы болып табылады және төрелік талқылау тараптар 

өзгеше келіспеген жағдайда ағылшын тілінде жүргізіледі. 

 

5. Ережелер мен Ережелердегі барлық келіспеушіліктер осы ережелерге 

сәйкес шешілуі тиіс. 

 
16-БАП 

Негізгі заңнама 

 

1. ИААФ негізгі заңнамасы - Монако Княздігінің заңдары. 

 

17-БАП 

ИААФ кеңсесі 

 
1. ИААФ -тың тіркелген кеңсесі Монакода Кеңес тағайындаған жерде 

орналасқан. Тіркелген офисті Монако шегінен тыс жерге көшіру туралы 

кез келген шешім Конгресс тарапынан ғана жасалуы мүмкін. 

 

2. ИААФ офисі Конгресс, Кеңес, Президент және Консультативтік Бюро 

шешімдеріне сәйкес күнделікті әкімшілік жұмыс жүргізеді. 
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3. ИААФ офисін Бас хатшы басқаруы керек. 
 

18-БАП 
Қызметтің тоқтатылуы 

 

1. ИААФ өзінің қызметін тек осы мақсат үшін ғана шақырылатын Арнайы 

Конгрестің шешімі бойынша ғана және ерекше көпшілік шешімі бойынша 

ғана тоқтата алады. 

 

2. Конгресс өз қызметін тоқтатқан жағдайда, ИААФ атынан жасалатын 

барлық қарыздарын және міндеттемелерін өтейтін бір немесе бірнеше 

тұлғалардан тұратын тарату комиссиясын тағайындайды. Қалған қаржы 

ресурстары, егер бар болса, жеңіл және жеңіл атлетиканы танымал ету 

және дамытуды жалғастыру үшін кейбір ұйымдарға берілетін болады. 

 

3. Тарату комиссиясының жұмысы аяқталғаннан кейін оның құрамы 

Конгресске қорытынды есеп беруі тиіс, ол тарату рәсімі аяқталғаны 

туралы хабарлайды.
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топтар Өкілі(2011) 
Оңт Америка Өкілі 
 РОБЕРТО ГЕСТА-ДЕ-
МЕЛО 
(Бразилия) (1991) 
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ИААФ ЖАЙЫНДА                                          2011-2015 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДЫҒЫ ИААФ КЕҢЕСІ 

 

Жеке мүшелер 

 

 

 

 

 

 

АЛЬБЕРТО ХУАНТОРЕНА 

ДАНГЕР 

(Куба) (1987) 

ЮНГ-КИ ПАРК 

(Корея) 

(1991) 

ХЕЛЬМУТ ДИГЕЛЬ 

(Германия)  

(1995) (2007) 

НАВАЛ ЭЛЬ-МОУ- 

ТАВАКЕЛ (Марокко) 

(1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЭББИ ХОФФМАН 

(Канада) (1995) 

 
ИСАЙЯ КИПЛАГАТ 

(Кения) (1999) 

 
ХОСЕ-МАРИЯ 

ОДРИОЗОЛА 

(Испания) (1999) 

 
КАТСУЮКИ ТАНАКА 

(Жапония) (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННА РИККАРДИ 

(Италия) (2007) 

 

ПОЛИН ДЭВИС-ТОМПСОН 

(Багамы) (2007) 

 

СИЛЬВИЯ 

БАРЛАГ 

(Нидерланды) 

(2011) 

 
 

АХМЕД АЛЬ 

КАМАЛИ 

(ОАЭ) (2011) 

 

 

 

 

 

 

 
ФРЭНК ФРЕДЕРИКС 

(Намибия) (2011) 
ИРЕНА ЩЕВИНСКА 

(Польша) (2011) 

БЕРНАР АНСАЛЕМ 

(Франция) (2011) 
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АРАЛЫҒЫНДЫҒЫ  ИААФ КЕҢЕСІ 
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КОМИТЕТТЕР 

2011-2015 

 

 
ТЕХНИКАЛЫҚ КОМИТЕТ 

Басшысы 
Хорхе Сальседо (Португалия) 

МҮШЕЛЕР 

 Габриэль Абад 

(Испания) Филберт Байи 

(Танзания) Пьер Делакур 

(Франция) Сигин Эквал 

(Швеция) † 

Хулио Роберто Гомес (Колумбия) 

Клаус Харц (Германия) 

Дэвид Кац (АҚШ) 

Дэвид Литтлвуд (Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия) 

Эстер Майнард (Барбадос) 

Идалберто Хесус Молина Эрнандес (Куба) 

Анна Риккарди (Италия) 

Брайан Рое (Австралия) 

Юкио Секи (Япония) 

Чунде Шен (ҚХР) 

Кари Вауконен (Финляндия) 

Вадим Зеличенок (Ресей) 

 

Құрметті Өмірлік Көшбасшы 

Карл-Густав Толлемар (Швеция) † 



ИААФ ЖАЙЫНДА     

51 

2011-2015 ЖЫЛДАР 

АРАЛЫҒЫНДЫҒЫ  ИААФ КЕҢЕСІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ӘЙЕЛДЕР КОМИТЕТІ 

Басшысы 

Клэр Чехаб (Ливан) 

 

МҮШЕЛЕР 

Мария Каридад Колон Руенес (Куба) 

Эстер Фиттко (Германия) 

Джекоб Ларсен (Дания) 

Татьяна Лебедева (Ресей) 

Янг-Сун Ли (Корея) 

Антонио Морини (Италия) 

Аннет Пурвис (Жаңа Зелнадия) 

Габриэла Сабо (Румыния) 

Анне Тиммонс (АҚШ) 

Каролина Торрес (Чили) 

Сара Туби (Тунис) 

Мария Вопхилл (Нигерия) 

 
 

Құрметті Өмірлік Көшбасшы 

Ильзе Бехтхольд (Германия) 
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СПОРТТЫҚ ЖҮРГІЗУ КОМИТЕТІ 

 

Басшысы 

Маурицио Дамилано (Италия) 

 
 

МҮШЕЛЕР 

Халед Амара (Тунис) 

Сари Эссайя (Финляндия) 

Фумио Имамура 

(Жапония) 

Роберт Корженевски (Польша) 

Питер Марлоу (Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия) 

Фаусто Мендоза Кахас (Эквадор) 

Марис Петерсон (Ресей) 

Мигель Ангел Родригес (Мексика) 

Луис Салади (Испания) 

Джейн Савиль (Аустралия) 

Шанде Янг (ҚХР) 



ИААФ ЖАЙЫНДА     
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2011-2015 ЖЫЛДАР 

АРАЛЫҒЫНДЫҒЫ  ИААФ КЕҢЕСІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

КРОСС  КОМИТЕТІ 

Басшысы  

Дэвид Окейо (Кения) 

 
 

МҮШЕЛЕР 

Халед Амара (Тунис) 

Беатрис Айикору (Уганда) 

Дэвид Бедфорд (Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия) 

Карлос Кардосо (Португалия) 

Сиддиг Ибрагим (Судан) Луис 

Мигель Ланда (Испания) Анне 

Лорд (Австралия) Массимо 

Маньяни (Италия) Маркос 

Овьедо (Венесуэла) Кейсуке 

Саваки (Жапония) Аннетт 

Сержент (Франция) Ольга 

Шибаева (Ресей)  

Тельма Райт (Канада) 

 

Құрметті Өмірлік Көшбасшы 

Отто Клапперт (Германия) 
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ҰЛТТЫҚ ФЕДЕРАЦИЯЛАР 
ИААФ ЖАЙЫНДА      

 

 

КОНТИНЕНТАЛДЫҚ АССОЦИАЦИЯЛАР 

 
ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА АФРИКАЛЫҚ 

КОНФЕДЕРАЦИЯ  (САА) 
 

Президент: Хамед Калкаба Малбум (Камерун) 

Бас секретарь Ламин Фати (Сенегал) 

Казынашы: Дуду Джуф (Гамбия) 

 

АЗИЯ ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА  ҚАУЫМДАСТЫҒЫ 

(ААА) 
 

Президент: Дахлан Аль Хамад (Катар) 

Хатшы - Қазынашы: Морис Николас (Сингапур) 

 

ЕУРОПА ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА  ҚАУЫМДАСТЫҒЫ (ЕАА) 
 

Президент: Хансйорг Вирц (Швейцария) 

Бас директор: Кристиан Милц (Швейцария) 

 
СОЛТҮСТІК, ОРТАЛЫҚ АМЕРИКА ЖӘНЕ КАРИБ 

БАССЕЙНІ ЕЛДЕРІНІҢ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ (NACAC) 

 
Президент: Виктор Лопес (Руэрто-Рико) 

Бас хатшы:                          Георг Перьер (Ямайка)  

Қазынашы: Алан Жан – Пьер (Гаити) 

 
МҰХИТ ЕЛДЕРІ ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА ҚАУЫМДАСТЫҒЫ (ОАА) 

Президент: Джеф Гарднер (Норфолкские острова) 

Орындаушы директор:         Ивон Маллинс (Австралия) 

 
ОҢТҮСТІК АМЕРИА ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА ҚАУЫМДАСТЫҒЫ 

(Consudatle) 

Президент: Роберто Геста Де Мело (Бразилия)  

Бас хатшы:                       Хелио Марино Геста де Мело (Бразилия) 

Қазынашы:                          Мигель Брандао Камара (Бразилия) 
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ОБ ИААФ КОНТИНЕНТАЛДЫҚ АССОЦИАЦИЯЛАР 
 

 

 

ҰЛТТЫҚ  ФЕДЕРАЦИЯЛАР -  ИААФ МҮШЕЛЕРІ 

(AFG) = РЕСМИ АББРЕВИАТУРА — {1936} – ИААФ-

ҚА КІРУ ЖЫЛЫ 
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ҰЛТТЫҚ ФЕДЕРАЦИЯЛАР ИААФ ЖАЙЫНДА      
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ИААФ ЖАЙЫНДА     ҰЛТТЫҚ ФЕДЕРАЦИЯЛАР  

 

 

  



58 
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59 

ИААФ ЖАЙЫНДА     ҰЛТТЫҚ ФЕДЕРАЦИЯЛАР  
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ҰЛТТЫҚ ФЕДЕРАЦИЯЛАР ИААФ ЖАЙЫНДА      
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ИААФ ЖАЙЫНДА     ҰЛТТЫҚ ФЕДЕРАЦИЯЛАР  

 

 

 



62 

ҰЛТТЫҚ ФЕДЕРАЦИЯЛАР ИААФ ЖАЙЫНДА      
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ИААФ ЖАЙЫНДА     ҰЛТТЫҚ ФЕДЕРАЦИЯЛАР  
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 ИААФ ЖАЙЫНДА ҚҰРМЕТТІ МҮШЕЛЕР 

 

ҚҰРМЕТТІ МҮШЕЛЕР 

ҚҰРМЕТТІ ӨМІРЛІК ВИЦЕ - ПРЕЗИДЕНТТЕР 

 
Ханчи Аоки (Жапония)  

Оллан Касселл (АҚШ) 

Амадео И.Д. Фрэнсис (Пуэрто-Рико) 

Фредерик Холдер (Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия) † 

Арне Льюнгквист (Швеция) 

Дапенг Лу (ҚХР) 

Жан Покзобу (Франция) 

Роберт Стинсон (Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия)† 

 

 

ҚҰРМЕТТІ ӨМІРЛІК ЖЕКЕ МҮШЕЛЕР 

 
Хасан Агабани (Судан) 

Эйса Аль Дашти (Кувейт) † 

Хелио Бабо (Бразилия) 

Вильям Бейли (Австралия) 

Пьер Дарье (Франция) † 

Хуан Мануэль Де Хоз (Испания) † 

Артур Юстас (Жаңа Зеландия) 

Мохамад Хасан (Индонезия) 

Карл - Олаф Хомен (Финляндия) 

Цезар Морено Браво (Мексика) 

Чарлз Мукора (Кения) 

Морис Николас (Сингапур) 

Жамель Симохамед (Алжир) 

Артур Такач (Хорватия) † 

Игорь Тер - Ованесян (Ресей) 

Тайцо Ватанабе (Жапония) 

Георг Вичиск (Германия) † 



65 

ИААФ ЖАЙЫНДА 

«ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 
 

 

 

 «ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 
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ИААФ ЖАЙЫНДА 
«ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР  
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ИААФ ЖАЙЫНДА 

«ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 
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ИААФ ЖАЙЫНДА 
«ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР  
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ИААФ ЖАЙЫНДА 

«ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 
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ИААФ ЖАЙЫНДА «ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 
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ИААФ ЖАЙЫНДА 

«ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 
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ИААФ ЖАЙЫНДА «ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 
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ИААФ ЖАЙЫНДА 

«ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 
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ИААФ ЖАЙЫНДА «ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 
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ИААФ ЖАЙЫНДА 

«ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 
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ИААФ ЖАЙЫНДА «ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 
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ИААФ ЖАЙЫНДА 

«ИААФ АРДАГЕРІ» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 
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ИААФ ЖАЙЫНДА «ҮЛЕСІ ҮШІН» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 

 

«ҮЛЕСІ ҮШІН» БЕЛГІСІМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР 
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ИААФ ЖАЙЫНДА 

 ТАРИХЫ 
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ИААФ ЖАЙЫНДА ТАРИХЫ 
 

 

 

ТАРИХЫ 

НЕГІЗІН САЛУ КЕЗЕҢІ: 1912—1914 

1912 жылдың 17 шілдесінде олимпиадалық бағдарламада өткен 
жеңіл атлетика жарысынан екі күн өткен соң Стокгольмде әуесқой 
атлетиканың халықаралық федерациясын құру туралы Конгресс өтті. Бұл 
тарихи жиналыста  келесі 17 елдің өкілдері қатысты: Австралия (қазіргі 
уақытта Австралия және Жаңа Зеландия), Австрия, Бельгия, Канада, 
Чили, Дания, Египет, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 
Норвегия, Ресейде, Швеция, Ұлыбритания (қазіргі Ұлыбритания және 
Солтүстік Ирландия) және АҚШ. Халықаралық олимпиадалар мен 
Олимпиада ойындарын дамытуға байланысты жеңіл атлетика бойынша 
халықаралық басқару органын құрудың өзекті қажетілігі туындады. 
Регламенттер мен ережелердің әмбебап жиынтығы және бүкіл дүние 
жүзіне қабылданатын әуесқойлықтың жалпы анықтамасы әлемдік және 
олимпиадалық жазбаларды сенімді тіркеу де сондай-ақ қажет болды. 

Стокгольмдегі бұл кездесу, қатаң айтқанда, сынақ баллоны тәрізді 
болды, дей тұрғанмен ИААФ оны бірінші Конгресс ретінде қабылдайды, 
және одан кейінгі конгрестерддің реттік саны осыдан басталады. 

Бір жылдан кейін Конгресс Берлинде (1913 ж.) бірінші 

Конституцияны бекітті,  және  мүшеліктің  бірінші тізімінде 34 ұлттық 

федерация пайда болды. Сигфрид Эдстром (Швеция) президент болып 

сайланды, ал Христиан Хельстром  құрметті хатшы болды. Халықаралық 

жарыстардың бірінші Техникалық ережелері 1914 жылы Францияның Лион 

қаласында өткен үшінші Конгресте жаңа құрметті хатшы Хилдинг Кьелмен 

(Швеция) ұсынылды және ұлттық федерациялар жергілікті жарыстарға 

осындай ережелерді бекітуге шақырды. 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ 

1930 жылы Бо Эклунд (Швеция) үшінші құрметті хатшы әрі 
қазынашы  болып тағайындалды. Ол осы лауазымда 1946 жылға дейін  
болды. Сол кезде Ережелер мен рекорд жазбалары жөніндегі комитетінің 
маңызды мүшесі Аеви Бреннанг (АҚШ) болған, ол кейінірек ХОК 
Президенті болды. Бұл әлемдік рекордтар тізімін жасау үшін жауапты 
орган, және бұл тапсырманы 1934 жылы Туринде бірінші Еуропа 
чемпионатын өткізу туралы шешім қабылдауға жауапты Шилард 
Станкович (Венгрия) жүргізді. 

1946 жылы, ИААФ кеңсесі Стокгольмдан Лондонға көшті, мұнда 
Лорд Бергли (Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия) (кейінірек ол 
Макиз Эксетер болды)  Зигфрид Эдстремнің (Швеция) орнына президент 
болды. 
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ТАРИХЫ  ИААФ ЖАЙЫНДА 
 

 

Э. «Билли» Холт (Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия) 
құрметті хатшысы-қазынашысы болды және бұл лауазымды 1952 жылда 
Хельсинкиде өткен олипиядалық ойындарға дейін ұстап тұрды, бұдан 
кейін оның орнын Дональд Пейн (Ұлыбритания және Солтүстік 
Ирландия) 17 жылға басты, ал  1970 жылы оның  орнына Фредерик 
Холдер (Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия) ауысты. 1976 жылы 
Монреаль конгресінде Адриан Паул, Лорд Эксетердің орнына Президент 
болып сайланды, хатшы-қазынашы  қызметі екі адамға үлестірілді: 
Фредерик Холдер (Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия) құрметті 
қазынашы лауазымына қайта сайланды, және Кеңестің жаңа құрамы 
Джон Холтты (Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия тағайындалды ) 
Бас хатшы етіп сайлады. 

1981 жылы Примо Небиоло (Италия) зейнеткерлікке шыққан 
Адриан Полиннің орнына  ИААФ президенті болды. 80 жастағы Примо 
Небиоло төртінші президент болды. 1999 жылғы қарашада қайтыс 
болғаннан кейін Кеңес Ламин Диакты бас вице- президенттіктен  
президент лауазымына Эдмондтағы  2001 жылы өткен Когреске дейінгі 
уақыт аралығына тағайындады. Ол 2003, 2007 және 2011 жылдары осы 
лауазымға қайта сайланды. 2003 жылы ИААФ Конгресінде Роберт 
Стинсон (Ұлы Британия мен Солтүстік Ирландия) 19 жыл қызмет 
еткеннен кейін Құрметті қазынашы ретінде қызметінен босатылды. 
Оның орнына Жан Поцобут (Франция) ауыстырылды. Кеңестің мүшесі 
Истван Гюлья (Венгрия) 1991 жылдың аяғында Бас хатшы болып 
тағайындалды және 2006 жылдың наурыз айында қайтыс болғанға дейін 
осы лауазымда болды. ИААФ Бас директоры Пьер Вайсс (Франция) Бас 
хатшы болып тағайындалды. 2011 жылғы конгресте Пацобут зейнетке 
шықты, ал Валентин Балахичев (Ресей) Құрметті қазынашы болып 
сайланды, кейінірек бұл лауазым 2012 жылдан бастап қазынашылар деп 
аталды. Сондай-ақ, 2011 жылдың аяғында Вайс мырза отставкаға кетті, 
ал Эссар Габриель (Франция) Бас хатшы болып тағайындалды. 

1912 жылы Кеңес жеті мүшеден тұратын, оның ішінде Президент 
те бар. Біртіндеп ұлғайғаннан кейін мүшелер саны 1976 жылы төрт вице-
президенттің лауазымын қосқанда 19 жетті, ал 1995 жылы Кеңес 
мүшелерінің саны 27-ге жетті. 2001 жылы Конгресс Бас хатшының 
Кеңеске сайланған 27  мүшенің ішіне енуін шешті. 2005 жылы Кеңеске 
үшінші әйел сайланды, Кеңес мүшелерінің жалпы саны 2007 жылға 
дейінгі аралық кезеңде 28 болды. 2007 жылдан бастап 2011 жылға дейін 
Кеңес 27 адамнан құралды, оның ішінде төрт әйел болды. 

2011 жылдан бастап, Кеңестің құрамында алты әйел болды, ал 
Кеңес мүшелерінің жалпы саны көбейді. 2013 жылы Конгресс Бас 
хатшының лауазымы Кеңес құрамына бұдан кейін кірмейтінін анықтады. 
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2003 жылы ИААФ -ды Бүкіләлемдік жеңіл атлетика, шоссе бойымен 

жүгіру, спорттық жүру және кросс қана емес, сонымен қатар тауда 

жүгірудің де басқару органы ретінде қабылданды. Қауымдастықтың 

тұрақты өсуі соңғы онжылдықта серпінге ие болды; Қазіргі уақытта ИААФ 

-ға кіретін елдердің саны 212-ге жетті. ИААФ мүше федерациясының 

мүшелері Конгресте екі жылда бір рет кездеседі, бұл шешімді қабылдаудың 

жоғарғы органы болып табылады. 

 
ҚҰРЛЫҚТАР 

Жалпы прогресті бағалауға және аймақтағы барлық елдерге 
ынталандыруға көмектесетін құрлықтық және аймақтық ойындары мен 
чемпионаттары дамып, маңызға ие болды. Осы жарыстардың 
ұйымдастырылуы тиісті құрлықтар мен өңірлердегі жеңіл атлетика-
күшті елдердің қатарына айналғаны сөзсіз. КОНСУДАТЛ (Оңтүстік 
Америка Конфедерациясы) - алғашқы құрлықтық бірлестік - 1918 жылы 
құрылған. Содан кейін ИААФ тарапынан 1934 жылы Еуропа 
чемпионатын өткізу үшін жауапты Еуропалық Комитет құрылды. 

1968 жылғы Конгрессте  Оңтүстік Америка Конфедерациясы 
секілді ИААФ шеңберінде басқа континенттік қауымдастықтарды құру 
үшін Конституция өзгертілді. 1968 жылы бекітілген Конституцияға тағы 
бір елеулі өзгерістер болып осы аймақтың ұлттық федерациялары 
Кеңеске сайлаған, алты континентальдық аймақтардың әрқайсысының 
өкілін Кеңеске қосу болды, бұл шын мәнінде дүниежүзілік өкілдіктің 
болуына мүмкіндік берді. 

Еуропалық жеңіл атлетика қауымдастығы (ЕАА) 1969 жылы 
құрылған, оның Конституциясын 1970 жылы ИААФ Конгресі тарапынан 
ретифицирленген. 1972 жылы Мюнхенде өткен Конгреске Мұхит 
аймақтық тобының жарғысы бекітілді, ал Африкадағы Әуесқойлық спорт 
конфедерациясы (AAAC) мен Азияның әуесқой спорт қауымдастығының 
(АААА) жарғылары Римде 1974 жылғы конгресіпен бекітілді. 

Ақырында, Барселонада, 1989 жылы Пуэрто-Рико қаласында құрылған 
Солтүстік және Орталық Америка мен Кариб бассейні елдері үшін жеңіл 
атлетика қауымдастығын құру ратификацияланды. 

Соңғы жылдары құрлықтық бірлестіктердің өкілеттіктерін күшейту 
басымдық болып табылады. Аймақтық семинарлар мен бірлескен 
кездесулер арқылы ИААФ құрлықтық қауымдастықтармен бірге  
бірлестіктерді көбірек танымал ететін және болашақтағы жеңіл 
атлетиканың дамуы үшін жүзеге асыратын бағдарламаларды іске 
асырудың ең жақсы және тиімді әдістерін табуға көмектеседі. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОЛИМПИАДА КОМИТЕТІ 

ХОК және Олимпиадалық Ойындар Ұйымдастыру комитеттерімен 
ынтымақтастық әрқашан Олимпиада ойындарында табысты жеңіл 
атлетика жарыстарын қамтамасыз ететін ИААФ қызметінің ерекшелігі 
болды. 

1985 жылы жазғы олимпиадалық халықаралық федерациялар 
ҚАУЫМДАСТЫҒЫ (ASOIF) құрылды, ол басқа халықаралық спорт 
ұйымдарымен қарым-қатынасымызға жаңа мән берді. ИААФ президенті 
доктор Примо Небиоло жаңа ұйымның бірінші президенті болып 
сайланды және 1989/1993 және 1997 жылдары осы лауазымға қайта 
сайланды. 

Байланыс одан әрі наурыз 1992  Примо Небиоло ХОК мүшесі 
тағайындалғаннан кейін нығайтылды. Содан кейін ИААФ Ламин Диак 
президентінің міндетін атқарушы ХОК қабылданды. атқарды, оның 
қайтыс болған, кейін Енді ХОК мүшелерінің ИААФ Кеңес мүшесі төрт 
болып табылады: Навал Эль Моутавакел, Сергей Бубка, Ирена 
Шевиньска және Фрэнки Фредерик (ханым Эль Моутавакел 2008 
жылдың тамыз айында ХОК Атқару кеңесінің мүшесі болды). 2001 
жылғы тамызда, тұрақты бірлескен ХОК және ИААФ Кеңес Атқарушы 
комитет отырысының бірінде, ол болашақ Олимпиада ойындары ИААФ 
туы келесі Олимпиада туы болтаться шешім қабылданды. 

 

Соңғы жылдары ИААФ және ХОК 2010 жылдың тамыз айында 

Сингапурда алғаш рет ұйымдастырылған жасөспірімдер Олимпиадасының 

іріктеу кезеңін, техникалық аспектілерін, бәсекелестік бағдарламаларын және 

кестесін үйлестіру үшін тығыз жұмыс жасады. 

ИААФ ЖАРЫСТАРЫ 

Алдында және 1980 жылы Мәскеу ойындарын қоса алғанда, 
Олимпиада ойындары бір мезгілде жеңіл атлетикадан әлем чемпионатын 
өткізді. Осы онжылдықтар бойы Олимпиада ойындарының әрбір 
жеңімпазы әлемдік чемпион атанды. 

Ойындардан басқа, жарыстарда Әлем кубогы және Дүниежүзілік 
кросс чемпионаты - ассоциация күнтізбесіндегі екі ескі байқаулар. 
Лугано Кубогы (жарыстың жаяу өтуі бойынша әлем кубогының 
предшасы) алғаш рет 1961 жылы өткізілді. Халықаралық чемпионат 1903 
жылы басталды, бірақ ИААФ қамқорлығымен ол 70 жылдан кейін ғана 
өтті. 

Келесі жылы ИААФ әлем чемпионатын Дюссельдорфға әкелді, ал 
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1978 жылы бес жылда Олимпиада ойындарынан басқа әлем 
чемпионатын өткізу туралы тарихи шешім қабылданды. Сондай-ақ, 1978 
жылы Токиода «Алтын миля» деп аталатын ИААФ «Алтын жарыстар» 
сериясының алғашқы сериясы өтті. Бұдан басқа, 11 жарыстар ерлер үшін 
тек 1982 жылға дейін өткізілді. 

1980 жылы ИААФ конкурс бағдарламасы айтарлықтай кеңейтілді. 
1980 жылы ИААФ Кеңесі Хельсинки қаласын өзінің бірінші Әлем 
Кубогы үшін өткізу орны ретінде таңдады. Чемпионат бағдарламасы 
Мәскеуде өтетін Олимпиада ойындарында болмаған жаңа түрлерді, атап 
айтқанда әйелдер 3000 м және 400 м кедергілерді қамтыды. Соңғы 
кезеңде ИААФ олимпиадалық бағдарламаның кемшіліктерін өтеуге 
қажет болды, ол кейіннен әлем чемпионаттарының бағдарламасына 
ұқсас болды. 1983 жылдың тамыз айында бірінші әлем чемпионы өтті, ол 
екі рет қатарынан Олимпиададан кейін бойкотпен бүлінгеннен кейін 
өткізілді, бұл үлкен жетістік болды. Хельсинки спорт тарихындағы ең ірі 
ғаламдық өкілдіктің орны болды. 

1983 жылдың аяғында Сан-Диего қаласында әйелдер арасындағы 
әлем чемпионаты 10 шақырымға созылды. Бұл чемпионат жүйелі түрде, 
сондай-ақ 1985 жылы Парижде Дүниежүзілік ойындар ретінде өткізілген 
жекпе-жек бойынша әлем чемпионаттарынан басталды. 

1985 жылы ИААФ барлық осы жарыстарды біріктіру қажеттілігін 
сезінді және осылайша ИААФ жарыстарының «пакеті» болып табылатын 
«Әлемдік атлетикалық серия» пайда болды. 1985 жылдан 1987 жылға 
дейін Дүниежүзілік сериядағы алғашқы цикл, марафонда Әлем кубогы, 
Әлем чемпионаты және Гран-при финалы болды. Гран-при жарыстары 
1983 жылы шақырылған әуекомпанияның халықаралық жарыстардың 
тұжырымдамасын ұсынған кезде ИААФ әуесқойлық және қабылдау 
комиссиясының ұсынысы бойынша пайда болды. Екі жылдан кейін 
ИААФ «Гран-при сериясын» іске қосты, ол жарыстың ең жақсы 
нәтижелерін көрсеткен спортшыларды марапаттаумен маусымның 
соңында үздік жарыстарды шақыру арқылы аяқтады және маусымның 
аяғында аяқталды. 

1988-1991 жылдар аралығын қамтитын «Әлемдік жеңіл атлетика 
сериясының» екінші айналымы 22 ИААФ жарыстарын қамтыды. Осы 
«пакет» жобасының соңында Әлем кубогын екі жыл сайын өткізу туралы 
шешім қабылданды. 90-шы жылдарда қосымша инновациялар жалғасты. 
Осы онжылдықта ИААФ Дүниежүзілік кросс-елдік жарыстар сериясы 
өткізіліп, жыл сайын әлемнің ең маңызды халықаралық жарыстарын 
біріктірді. 1992 жылы трассада өтетін эстафетада Әлем чемпионаты 
басталды, ол кейіннен үш рет өткізілді. Әлем чемпионатының жарты 
марафоны (ерлер мен әйелдер арасында) әйелдер арасындағы жарысты 
10/15 шақырымға ауыстырды, ал 1992 жылдан бастап ол жыл сайын 
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өткізіледі. 1994 жылдан бері әлем чемпионаты 4 жылда бір рет өткізілді. 
1998 жылдан бастап ИААФ -ның Алтын лигасының жарыстары мен 
ИААФ Дүниежүзілік оқиғалар сериясы өткізілді. 18 жасқа толмаған 
ұлдар мен қыздар арасындағы әлем чемпионаты 1999 жылы екі жылда 
бір рет басталды. Бұл жарыстарға үлкен қолдау көрсетілді. 2000 жылы 
ИААФ жарыстарының өткізілуін тақ және тіпті жылдармен теңестіру 
туралы шешім қабылданды. Осыған байланысты үйде ИААФ әлем 
чемпионаты 2004 жылдан бастап басталды. 2003 жылы алғаш рет 
спорттық серуендеуге арналған бәсекелестік сериясы басталды. Сол 
жылы «Алтын лигада», Супер Гран-приге және Гран-приге енгізілген бір 
күндік жарыстардың қайта құрылымдалуы болды. Гран-при финалына 
«Жеңіл атлетика финалы» ауыстырылды, ол жеңіл атлетикадан 35 түрді 
қамтиды және маусымның соңында өтеді. 

ИААФ жарыстарында үлкен өсу кезеңінде олимпиадалық 
ойындармен байланыс жақын арада өтті, ол ИААФ -ның жеңіл атлетика 
бағдарламасының ұйымдастырылуына белсенді қатысып, Олимпиада 
ойындарында бірдей спорт түрі болып қала береді. 

2010 жылы ИААФ World Athletics сериясы сегіз жарыстардан 
тұрады: Дүниежүзілік жеңіл атлетика бойынша чемпионат, әлем 
чемпионаты, жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты, 18 жасқа 
дейінгі жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты, құрлықтық кубок, 
әлем кубогы бойынша әлем чемпионаты, Әлем кубогы жаяу жүру және 
жарты марафондағы әлем чемпионаты. Сондай-ақ, 2010 жылдан бастап, 
бір күндік жарыстардың құрылымында үйлестірілген өзгерістерге 
байланысты әлемдік жеңіл атлетика финалының өткізілуі тоқтатылады. 

Екі чемпионаттың жиілігі өзгерді: екі дүркін әлем чемпионы екі 
жыл сайын бірдей нөмірлі жылдары, ал екі жылда екі еселенген жарты 
марафондағы әлем біріншіліктері теңдесі жоқ жылдары. 2011 жылғы 
Конгресс Дүниежүзілік жеңіл атлетика сериясының құрамдас бөлігі 
болып табылатын жаңа әлемдік реле жарыстарын құру қағидасын 
мақұлдады және Лондон Олимпиадасы кезінде Кеңес отырысында 
ИААФ реле бойынша әлем чемпионаты 2014 жылы Багам аралдарында 
алғаш рет бекітілді . 

 

Бір күндік жарыстардың құрылымына өзгерістер 2009 жылы келісілді, 

ал жаңа құрылым бәсекелестіктің үш (3) деңгейінен тұрады: Алмас Лигасы, 

Әлемдік серия және құрлықтық жарыстар. 2010 жылы 14 халықаралық 

жарыстардан тұратын Алмаз Лигасы Алтын Лигаға ауыстырылды және балға 

арналған ату сайыстарының сериясы ұйымдастырылды. 
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ӘЛЕМДІК РЕКОРДТАР 

1914 жылы жарық көрген бірінші әлемдік рекордтар тізімінде 
жүгіру түрлерінен, кедергімен жүгіру және эстафеталық жүгіруден 53 
ерлер рекорд жазбасы орын алды, спорттық жүгіруден 30 рекорд, 12-і 
техникалық, соның ішінде ондықкүрес те бар. Сол кезде әйелдер 
рекордтары болмады. Содан бері өзгерістер болды. Осылайша, қазіргі 
уақытта бұл тізім елеулі түрде өзгерді. 1976 жылы Монреаль қаласында 
өткен 30-шы Конгреске маңызды өзгеріс енгізілді, онда классикалық 
қашықтықтар жоқ еді, тек мильдерді (ерлер мен әйелдер) қоспағанда. 
ИААФ 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап «Шоссе бойымен жүгірудің үздік 
жетістіктерін» 18 түрде бекітуге, соның ішінде ерлер мен әйелдер 
марафонын мақұлдауға келісті. Сондай-ақ 2004 жылғы 1 қаңтардан 
бастап, осы тізімге спорттық жүгіру бойынша үш  қашықтықты қосу 
және «Шоссе бойымен жүгіру саласында жасалған ИААФ Әлемдік 
рекордтары»  ең үздік жетістіктерді қарау туралы шешім қабылданды. 
2007 жылы әлемдік рекордты ратификациялаумен транспондерлердің 
ресми пайдалануын (уақытты көрсететін фишкалар) қарау туралы шешім 
қабылданды. 

1987 жылы туған жасөспірімдер арасында әлемдік рекордтарды 
тану туралы шешім қабылданды, сондай-ақ ерлер мен әйелдердің 
ғимарат ішінде жасаған алғашқы рекордтар тізімдері жарияланды. 

2011 жылы Конгресс әлем рекордтарына қатысты ережелерге 
өзгерістер енгізді: ғимарат ішінде жасөспірімдерге арналған әлемдік 
рекордты ратификациялау, жабық кіші сыныптардың тізбесі және 
әйелдер арасында тек әйелдер мен аралас жарыстарда қол жеткізген 
нәтижелер арасындағы айырмашылық. 

 
2013 жылы Мәскеуде өткен ИААФ-тың 49-шы конгресі, тас жол 

бойымен  жүгірудегі әйелдер арасында екі әлемдік рекордын мойындады: 
ерлер мен әйелдер қатысқан жарыстарда әлемдік рекорд және тек әйелдер 
жарыстарында әлемдік рекорд. Рейдтік эстафетада әлемдік рекордтар тізімі 
ретінде әйелдер үшін  4 х 1500 мақұлданды. 219 -  бұл ИААФ әлем 
рекордын бекітетін түрлердің жалпы саны: стадионда, жабық ғимарат 
ішінде, ересектер үшін және жасөспірімдер үшін 260 - 264 Ережесіне 
сәйкес. 

ИААФ -тың әлем рекордтары ретінде 2013 жылдың соңына қарай 

2,760 рекорд қабылданды. 

ФОТОФИНИШ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ХРОНОМЕТРАЖ 

1926 жылы Голландияның жеңіл атлетика федерациясы (KNAU) 
адам факторын айыптау мен уақытқа шығару үшін фотофинишпен 
айналысатын бірінші «баяу қозғалыс» аппаратын таныстырды. Бұл 
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құрылғы 1928 жылы Амстердамда Олимпиада ойындарында 
қолданылған, ал 1930 жылы электронды түрде өлшенген нәтижелер 
әлемдік рекордтарды мақұлдау үшін танылды. 1977 жылдың қаңтар 
айынан бастап, 400 м дейін қашықтықта, жазбаларды тіркеу кезінде тек 
автоматтандырылған электрондық уақыттық жүйе арқылы алынған 
нәтижелер ғана танылды. 

1981 жылғы 1 қаңтардан бастап, барлық елдер арасындағы 

жарыстарда 10,000 метрді қоса алғанда, уақыт электронды түрде 

өлшенгенде, 1/100 секундтың дәлдігін анықтайды. Ең соңғы 

фотосурет жүйелері спортшыларды айқын анықтауға көмектесетін 

синхрондалған сандық камераларды пайдаланады. 2005 жылы 

транспондерлерді пайдалану арқылы жасалған «чиптер» нәтижесі 

автокөлік жолында жүретін автокөлік пен жарыстарда жүгіретін 

халықаралық жарыстарда ресми түрде танылды. 

 

МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕ АНТИДОПИНГТІК БАҚЫЛАУ 

ИААФ спортшылардың денсаулығын сақтауға және допингтен 
мүлдем бас тартуға бағытталған саясатты жүзеге асыруын мақтан 
тұтады. 

1928 жылы Амстердам конгресінде де алғашқы допингке қарсы 
ереже бекітілді. Қазіргі уақытта барлық ірі жарыстарда допингті бақылау 
жүргізілуде. ИААФ Халықаралық Олимпиада комитетімен және басқа 
олимпиадалық спорт федерацияларымен бірлесіп жұмыс істейді, 
олармен 1989 жылы допингке қарсы бірлескен декларацияға қол 
қойылды. 1989 жылы лот бойынша бәсекелестікті тестілеу жүйесі 
енгізілді және ол ИААФ бағдарламасында ұлттық және халықаралық 
деңгейде тұрақты түрде қолданылады. 

1995 жылдан бастап, ИААФ бүкіл допингке қарсы іс-қимылдарды 
жаһандық үйлестіру науқанының алдыңғы қатарында болды, 2003 жылы 
Дүниежүзілік допингке қарсы кодексті құруға әкелген науқан болды. Сол 
жылы Парижде өткен конгресте ИААФ Дүниежүзілік допингке қарсы 
күрес кодексіне допингке қарсы күрестің негізі ретінде танылды. ИААФ 
жаңа допингке қарсы ережелер 2004 жылғы 1 наурызда күшіне енді. 2007 
жылы Кодекс едәуір қайта қаралды және оның жаңа редакциясы 2009 
жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енді. Кодекстің қосымша талдауы 
жүргізілуде және оның жаңа редакциясы 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап 
күшіне енеді. 

ИААФ сондай-ақ бүкіл әлем бойынша аккредиттелген зертханалар 
тізімін және тыйым салынған заттардың тізімін жасағандардың бірі 
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болды. Аккредитациядан өткен зертханалардың концепциясы ХОК-пен 
одан әрі дамыды және бұл тізім, тыйым салынған заттардың тізімі 
сияқты Дүниежүзілік допингке қарсы күрес агенттігі (WADA) тарапынан 
жарияланды. 

Өз бағдарламаларымен қатар, ИААФ енді допингке қарсы күрестің 
тиімділігін арттыру үшін WADA және басқа да халықаралық допингке 
қарсы серіктес ұйымдармен үнемі жұмыс істейді. 

ИААФ жылына 3500-ге жуық бәсекеге қабілетті және 
бәсекелестікке қабілетсіз тесттерді, зерттеу, ақпараттық және білім беру 
жобаларын жүргізуді қамтитын анти-допингке қарсы кең ауқымды 
бағдарламаны жүзеге асырады және осы мәселеде басқа халықаралық 
спорт федерациялары арасында көшбасшы болып қалуға бел байлайды. 

Соңғы жылдары ИААФ жеңіл атлетикадағы биологиялық 
паспортын қатаң пайдалану туралы өз міндеттемесін дәйекті түрде 
көрсетті. 

 

Бұл ұғым спортшылардың биомаркерліктеріндегі ауытқулардың 

өзгеруін бақылап, тыйым салынған заттар мен әдістер мен олардың 

әсерлерін анықтауға бағытталған. 

СҮЙІСПЕНШІЛІК 

Өткен ғасырдың соңғы ширегінде рұқсат беру ережелері мұқият 
қайта қаралды. Афиныда 1982 жылы ИААФ Конгресінде алғаш рет 
мақұлданған маңызды өзгерістер мен Севильядағы 1999 конгресі 
спортшыларға халықаралық жарыстарда қатысқаны үшін және нәтиже 
алу үшін сыйақы алуға мүмкіндік берді. 

 
ИААФ атауында «әуесқойлық» деген сөзді 2001 жылғы конгреске 

дейін сақтап қалу туралы шешім қабылданды, онда «Халықаралық 
әуесқой спорт федерациясының» орнына ИААФ «Халықаралық жеңіл 
атлетика федерациялар ҚАУЫМДАСТЫҒЫ» деп аталды. 

Стадионда және спортшылардың киіміндегі жарнамаға қатаң 
бақылауға рұқсат етілді. 1991 жылы Конгресс басқа спорт түрлеріндегі 
кәсіби спортшыларды қабылдауға шешім қабылдады. 

1996 жылдың наурыз айының соңында ИААФ Кеңесі жеңіл атлетика 

қозғалысы үшін тарихи маңызды шешім қабылдады. Сыйлық ақшалай 

қаражат ИААФ әлем чемпионатында және ересек спортшыларға 

арналған Дүниежүзілік жеңіл атлетика сериясының басқа да 

жарыстарында жоғары орындарға ие болған спортшыларға берілетін 

болады деп шешілді. 
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ӘЙЕЛДЕР ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКАСЫ 

1924 жылға қарай әйелдер жеңіл атлетикасын басқаратын жеке 
федерациясы құрылған, FSFI 1924 жылы Париж конгресінде ИААФ,  
Амстердамда өтетін Олимпиада ойындарына әйелдер спортының бес 
түрлерін енгізу туралы FSFI өтінішін қолдады: 100 м жүгіру, 800 м, х 100 
4 м, жоғары секіру және лақтыру. Осындай ерте кезеңнен бастап әйелдер 
жақсы нәтижелерді көрсете бастады. Қазіргі таңда әйелдер мен ерлер 
түрлерінің бағдарламасы Әлемдік Қысқы Чемпионаттарда бірдей, бұл 
арада айырмашылық болып жазғы әлем чемпионатындағы таза ерлер 
нысаны болып 50 шақырым қашықтықта жаяу жүру ғана болып 
табылады. Жасөспірімдер үшін кедергілерге 2005 жылы (3000 м) және 
ересек әйелдер үшін 2004 жылы әлем чемпионатының бағдарламасына 
(3000 м) қосылды. Сондай-ақ, алғаш рет осы түр 2008 жылы Пекин 
Олимпиада ойындарына олимпиада бағдарламасына енгізілді. 

ИААФ даму бағдарламасы аймақтық даму орталықтарының 
аясында әр түрлі симпозиумдар, курстар, семинарлар өткізетін әйелдер 
жеңіл атлетикасына ерекше көңіл бөледі. 

 
1995 жылы ИААФ Конгресі ИААФ Кеңесіне алғашқы екі әйелді 

сайлады - Наваль Ел Мутавакель (Марокко) және Абби Хоффман 
(Канада). 2003 жылғы Конгрессте Кеңестегі әйелдердің санын 2005 
жылдан бастап кем дегенде үшке дейін арттыру туралы шешім 
қабылданды. 2005 жылғы Конгресс 2007 жылдан бастап ИААФ 
Комитеттері мен Комиссияларында әйелдердің мәжбүрлі минималды 
өкілеттілігін және ИААФ Кеңесінде әйелдердің ең аз санын 2007 жылға 
дейін төртке дейін ұлғайту туралы шешім қабылдады. ИААФ 47-ші 
Конгресі (Берлин, 2009) қабылдаған шешімге сәйкес ИААФ Кеңесіне 
алты әйел 2011 жылы Конго Демоуда (Корея) сайланды.
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СПОРТТЫҚ ЖҮРУ ЖАРЫСТАРЫ 

Спорттық жүру 1908 жылы Лондонда өтетін Олимпиада 
ойындарынан бастап халықаралық жеңіл атлетика бағдарламасының бір 
бөлігі болды. ИААФ ондаған жылдар бойғы спортпен айналысуды 
мұқиятты әрі қамқолықпен  қадағалады. 

Көптеген зерттеулерден кейін ИААФ Конгресі 1995 жылы әрі 
қарай зерттеу қажет екенін атап спорттық жүрудің жаңа анықтамасы 
(230-ереже) туралы келісімге келді. Әйелдердің спорттық жүріс 
жарыстары салмағын жоғарылатуды жалғастыруда, және спорттық 
жүрудегі Әлем кубогының қалыптасуы жаңа елдерге әйелдердің 
спорттық жүрісіне  арналған жарыстар бағдарламаларын кеңейтуге 
түрткі болды. Әйелдердің спорттық жүрісінің 10.000 м қашықтық 1985 
жылдан бастап ИААФ барлық негізгі жарыстарында енгізілді: кубоктар, 
ойындар мен чемпионаттар, 1992 жылы олимпиадалық бағдарламаға 
қосылды және 1999 жылдан бастап 20 шақырым қашықтыққа 
ауыстырылды. Алайда, олар жарыстардың спорттық жүру жарыстарында 
халықаралық чемпионаттардың бағдарламасынан шығарылды. 2003 
жылы Әлем чемпионатымен аяқталған, ИААФ бес жарысы енген 
спорттық жүруден ИААФ жарыстарының сериясы енгізілді. Сондай-ақ, 
сол жылы ИААФ Конгресі стадионыннан тыс орын алатын спорттық 
жүруден де әлемдік рекордтарды ратификациялауды мақұлдады. 

ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ИААФ даму бағдарламасы 70-жылдардың ортасында жұмыс істей 
бастады, Монреаль конгресі Йозеф Шир (Венгрия) ұсынған техникалық 
көмек бағдарламасын бекітті, ол кейінірек бағдарламаның бірінші 
директоры болды. 1985 жылдан бастап ИААФ барлық алты аймағын 
қамтитын Өңірлік даму орталықтарының желісі ұлттық 
федерациялардың жұмысын қолдады және олардың аймақтағы ірі даму 
бағдарламаларын жүзеге асыруды үйлестірді. 90-жылдары  ИААФ-ты 
басқарған президенттің декларациясына сәйкес, жеңіл атлетика 
қарқынды дамыды.  

1990 жылы ИААФ Даму бағдарламасы жасағаннан кейін, ИААФ 
Че оның аймақтық орталықтары осындай оқу курстарын, байқау өткізу 
бойынша кеңес, жаттықтырушылар үшін семинарлар мен курстар, 
төрешілер, бәсекелестік және басқа да негізгі персонал федерациялардың 
ұйымдастырушылардың ретінде, Мүше федерациялар қызметінің сан 
алуан бағдарлама ұсынды кесіп. Астам 20,000 адам бүкіл әлем бойынша 
осы іс-шараларға қатысты. ИААФ сондай-ақ, техникалық басылымдар, 
плакаттар мен аудио-визуалды материалдардың көбеюі туралы 
ақпаратты ұсынады. 1997 жылы ИААФ «Олимпиадалық 
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ынтымақтастық» және басқа да халықаралық серіктестермен тығыз 
қарым-қатынаста әлемдік деңгейдегі спортшылар мен 
жаттықтырушылардың біліктілігін жоғарылату үшін жоғары деңгейдегі 
оқу орталықтарының қызметін ұйымдастырды. 

Жеңіл атлетика отбасының мүшелеріне бекітілген типті және 
арнайы деңгейдегі бапкерлердің мамандандырылған көмегін көрсету 
үшін, ИААФ бүкіл әлем бойынша аккредиттелген оқу орталықтары 
желісін құрды. 

2005 жылы құрылған Балалар атлетикасы бағдарламасы, жеңіл 

атлетикадан анимацияны алып келіп, балалардың денсаулығына, 

тәрбиесіне және өзін-өзі жүзеге асыруға қатысты жеңіл атлетиканы алуға 

мүмкіндік береді. Бұл бағдарлама 6 жастан 12 жасқа дейінгі балаларға 

арналған жаһандық жеңіл атлетика саясатының бөлігі ретінде 

қарастырылады. Балалар жеңіл атлетика бағдарламасы әлемнің 120-дан 

астам елінде ойын-сауық және тартымды аспектілерін пайдалана 

отырып, сәтті жүзеге асырылуда. 

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА  КҮНІ 

1996 жылы ИААФ Дүниежүзілік жеңіл атлетика күнін бүкіл әлем 

бойынша жастарды бәсекелестік пен бірлескен күш-жігермен біріктіру 

үшін ұйымдастырды. 1996 жылы Атланта Олимпиадасына шақырылған 

ИААФ -ның әр құрлықтық аймағынан екі ұл және екі қыз шақырылды. 

Жүз мыңдаған жасөспірімдер осы жарыста жеңіл атлетика бойынша 

жарыстарға қатысты. Кейінгі жылдары да табысты болды. 

ИНТЕРНЕТ 

1996 17 мамыр ИААФ өзінің веб-сайтын іске қосты. 1997 жылдан 

бастап, сайттан жарыстар туралы жалпы ақпарат, оның ішінде нақты 

уақыттағы жарыстардың нәтижелері мен фотосуреттерін жүктей 

бастады. 2012 жылы сайт жаңартылып, уақытылы жеңіл атлетика туралы 

ауқымды ақпарат беретін алаңға айналды. Twitter және Youtube, 

Facebook секілді әлеуметтік желілерден парақша ашылды.  

 

ИААФ СЕРТИФИКАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ 

 

ИААФ 1999 жылы сертификаттау жүйесін енгізді, ол соңғы 

жылдары синтетикалық жабындарды, трассалық далалық жабдықтарды 

және раковиналарды өндірудің жылдам дамуына байланысты. 

Сертификаттау жүйесінің басты мақсаты - спорттық ғимараттар, 

жабдықтар мен раковиналардың ИААФ стандарттарына сәйкестігін 

қамтамасыз ету, соның нәтижесінде нәтижелердің дәлдігі мен дәлдігін, 
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спортшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ИААФ атауын рұқсатсыз 

пайдалануды болдырмау және спорттың тұтастығын қорғау. 
 
 

ИААФ МАРАПАТТАРЫ 

 
 «ИААФ ардагер» белгісі ИААФ марапаты 1928 жылы құрылды. 

Алғашқы марапаттау рәсімінде 12 адамға берілді. Қазіргі кезде жылына 
18 адамға тағайындалады. Кейінірек ИААФ алтын медалі, ИААФ күміс 
медалі мен «ИААФ белгісі» (6 лауреат Конгресте екі жылда бір рет 
марапатталды) берілетін болды. ИААФ-тың 100 жылдық мерейтойын 
тойлау мерекесіне орай 2012 жылы Жеңіл атлетиканың даңқ залы 
құрылды. Оған жеңіл атлетикаға еңбегі сіңген 24 адамның есімі енді. 
Даңқ Залы 2012 жылдың қараша айында Барселонада 100 жылдық 
мерейтойға арналған салтанатты шара кезінде ашылды.  
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