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Президенттің Жолдауы 

ИААФ Допингке қарсы бағдарламасы бойынша спортшыларға арналған осы жаңа басшы 

құралды таныстыру мен үшін үлкен қуаныш. 

ИААФ допингке қарсы күресте де, ұлттық федерацияларымызбен, үкіметтермен және 

халықаралық әріптестерімізбен ынтымақтастықта да әрдайым алда болды, осы өмірлік 

маңызы бар жұмысты жандандыру үшін біз қолымыздан келетін ештеңені де аяп 

қалмаймыз. Тестілеу осы бағдарламаның маңызды бөлігі болмақ, бірақ жалғыз тестілеу 

жеткіліксіз. Барлық деңгейдегі спортшыларға допингке қарсы мәселелерде білім керек әрі 

олыр осы білімді алуға белсенді түрде қатысуы керек. 

Спортшыларға арналған осы басшылық құрал қарапайым әрі оқуға оңай брошюра түрінде 

дайындалды және ИААФ допингке қарсы бағдарламасының негізгі аспектілеріне кіріспе 

болып табылады. Осы брошюраны оқып шыққаннан кейін осы тақырып бойынша сұрақ 

туындауы мүмкін барлық спортшыларды осы салада қосымша білім алу үшін осы 

брошюраның соңында жарияланған барлық дереккөздерді пайдалануға шақырамын. 

Біз ИААФ-та сіздің сұрақтарыңызға жауап беруге және өздеріңіздің мансаптарыңызды 

өзгертуі мүмкін маңызды мәселелерден толық хабардар болуларыңыз үшін кез келген 

жолмен көмек көрсетуге әрдайым әзірміз. 

Өз фотосуреттерін берген және осы брошюраға үн қосқан біздің спортшыларымыз – ИААФ 

елшілеріне алғысымды білдіремін. Бұлар біздің нағыз чемпиондарымыз, олар жеңіл 

атлетикада өз талантының, қажырлы еңбегінің және спортқа берілгендігінің арқасында 

шыңдарға жетуге болатынын дәлелдеп шықты. Өзіңіз қайсарлықпен жаттығатын болсаңыз, 

допинг пайдаланудың еш қажеті жоқ. 

Және соңында, осы брошюраны оқып шығуға уақыт бөлгендеріңіз үшін, әділ сайысуға 

міндеттенгендеріңіз үшін және біздің ұлы спортымыз - жеңіл атлетиканы - допингтен таза 

салауатты күйде қолдайтындарыңыз үшін споршыларымызға да алғысымды білдіремін. 

Допингтен таза салауатты спорт үшін шын жүректен
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Тыйым салынған заттар тізімі 

«Тізім» ретінде белгілі тыйым салынған заттардың тізімі допинг болуына байланысты тыйым 

салынған заттар мен әдістердің тізімін атап көрсетеді және айқындап береді. Оны ВАДА 

жылына бір реттен сиретпей жаңартып тұрады, әр нұсқасы жыл сайын 1 қаңтардан бастап 

күшіне енеді. 

Заттар мен әдістер неліктен тізімге енгізіледі? 

1. Егер ВАДА зат немесе әдіс төмендегі үш өлшемшарттың кез келген екеуіне сай келеді 

деп белгілесе, зат немесе әдіс Тыйым салынған заттар тізіміне қосу үшін қаралады: 

2. Зат немесе әдіс спорттық нәтижені жақсартуы мүмкін немесе жақсартады. 

3. Зат немесе әдіс спортшының денсаулығы үшін шын мәнінде немесе әлеуетті қауіп 

тудырады. 

Затты немесе әдісті пайдалану спорт рухына нұқсан келтіретіні туралы ВАДА анықтамасы 

Дүниежүзілік допингке қарсы кодекстің кіріспе бөлігінде жазылған. 

Тізімнің көшірмесін қайдан алуға болады? 

Тыйым салынған заттар тізімінің көшірмесін www.iaaf.org/antidoping. ИААФ вебсайтынан таба 

аласыздар, ИААФ сонымен қатар «Тыйым салынған заттар тізімі» деген брошюра шығарды, 

онда тізім ағылшын, француз, испан және қытай тілдерінде келтірілген. Оған ИААФ 

Медициналық және допингке қарсы бөлімінде тапсырыс беруге болады. 

Ескерту 

Тыйым салынған заттар қосылған кейбір заттарды жергілікті дәріханалардан оңай сатып 
алуға болады. 

■ Өзіңіз сатып алған дәрілерді мұқият тексеріп шыққаныңызға көз жеткізіңіз (осы 

брошюраның соңындағы ресурстарға қатысты бөлімді пайдаланыңыз, ол сізге көмек 

болуы мүмкін) 

- Дәрігерге барған сайын өзіңіздің зиялы спортшы екеніңізді ескертіңіз және олардың тыйым 

салынған дәріні жазып бермеуі үшін оларда Тыйым салынған заттардың тізімі бар екеніне 

көз жеткізіңіз

http://www.iaaf.org/antidoping


 

Уильсон Кипкетер (Дания)  
Үш мәрте әлем чемпионы (1995,1997,1999 жж.) /Еуропа чемпионы (2002 ж.) Стадиондағы және 

ғимараттағы әлем рекордшысы 

Допинг – спорт үшін қауіпті. Ол бізді жасанды нәрсеге айналдырады, өз арманымыздан айырады. 

Допинг пайдаланбай-ақ адал спортшы болуға болады. Мен сияқты әлемдік рекордтарды да допингсіз орнатуға болады. Бұл 

толық, өкінішсіз рахат сезімге бөлейді, бәрін алдап, допинг пайдаланатын болсаңыз – бұл мүмкін емес.  

 



 

Допингке қарсы қағидаларды бұзу 
(32-бап – ИААФ Жарыс қағидалары) 

Допинг төмендегі бір немесе бірнеше Допингке қарсы 

қағидаларды бұзу деп белгіленеді: 

- Спортшы денесінің тіндерінде немесе сұйықтықтарында тыйым салынған заттың немесе 

оның метаболитттерінің немесе маркерлерінің болуы; 

- Тыйым салынған затты немесе тыйым салынған әдісті пайдалану немесе пайдалануға әрекеттену; 

- Допинг-бақылау қызметінің жауапты қызметкері хабардар еткен соң допинг-бақылауға 

келуден негізсіз бас тарту немесе келуге қабілетсіздік немесе допинг-бақылаудан 

жалтаруға басқаша әрекеттену; 

- Тестке бірінші рет келмей қалудан бастап 5 жыл ішіндегі кез келген кезеңде жарыстан 

тыс тестілеуге үш рет келмей қалу (35.17-қағидаға сәйкес); 

- Допинг-бақылау процесінің немесе оған қатысты тәртіптік рәсімдердің кез келген 

бөлігінде айла-шарғы жасау немесе айла-шарғы жасауға әрекеттену; 

- Тыйым салынған заттың немесе тыйым салынған әдістің болуы; 

- Тыйым салынған затты немесе тыйым салынған әдісті заңсыз тарату; 

- Спортшыға қатысты тыйым салынған затты немесе тыйым салынған әдісті қолдану 

немесе қолдануға әрекеттену немесе көмектесу, көтермелеу, болысу, итермелеу, 

жасыру немесе тарту немесе бірге қатысу 

- Допингке қарсы қағидаларды бұзуға тарту немесе тартуға әрекеттену; 

-  Осы Допингке қарсы қағидалар шеңберінде уақытша шеттету немесе 

дисквалификациялау кезеңінде жарысқа қатысу немесе қатысуға әрекеттену.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стефан Диагана (Франция) кедергілермен 400м  
1997 жылғы Әлем чемпионы /2002 жылғы Еуропа чемпионы 

ИААФ Спортшылар комиссиясының мүшесі /ВАДА  Спортшылар 

комиссиясының мүшесі  

Аяншақ болма. Допингсіз де жетістікке жете аласың.

I
A

A
F

 
A

N
T

I
-

D
O

P
I

N
G

 
P

R
O

G
R

A
M

M
E

 
-

 



 

Сынама алу шарасы 
Төменде сынама алуға қатысты ИААФ-та қолданылатын шараларға мысал келтірілген. 

Дүниежүзілік допингке қарсы қағидаларға бағынатын барлық допингке қарсы ұйымдар 

сынама алу шараларын бірдей тәсілмен орындауға тиіс (әртүрлі ұйымдар арасында 

болмашы түрлендіру болуы мүмкін). 

8 және 9-тармақтарды мұқият оқып шығыңыз. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз, қиындықтар 

болса немесе өзіңіздің допинг-бақылау нысаныңыздан қандай да бір қателіктерді байқап 

қалсаңыз допинг-бақылау қызметінің қызметкерін дереу хабардар етіңіз, сондай-ақ осы 

нысанға өз ескертулеріңізді жазыңыз.

 

 

 

 
1. Тестілеу пунктіне келу 
Сізден өзіңіздің жеке куәлігіңізді немесе 
фотосуретіңіз бар аккредиттеуді көрсетуді және 
жеке деректеріңіз бен байланыс деректеріңізді, 
сондай-ақ басқа да тиісті ақпаратты сұрайды. 

Допинг-бақылау шарасы кезінде өз өкіліңізді 

қатыстыруға құқығыңыз бар. Допинг-бақылау 

пунктінен допинг-бақылау қызметі қызметкерінің 

келісім бойынша және тисті қадағалау астында 

ғана шығуға құқылысыз. 

Зәр сынамасын тапсыруға әзір болған кезде 

ыдысты таңдап, оны ашқан соң оның таза әрі 

тұтас екеніне көз жеткізе аласыз.

 

 

 

 

 
3. Сынама алуды бақылау 

Сынама алу осы шараға арналған арнаулы 

бөлмеде (әдетте дәретханада) өзіңіз сияқты 

жынысты адамның қадағалауымен жүргізіледі. 

Допинг-бақылау қызметінің қызметкері зәрдің 

ыдысқа қалай құйылып жатқанын жақсы көруі 

үшін қажетті киімдеріңізді шешіңіз. 

Сіз кемінде 75 мл немесе одан артық таза зәр 

тапсыруыңыз керек (ЕРО-да тестілеу үшін 100 мл 

ұсынылады). 

Егер зәр мөлшері жеткіліксіз болса (75 мл), сіз 

тағы да сынама тапсыруға тиіссіз. Сіз тапсырған 

толық емес сынама сыртынан уақытша желімдеп 

жапсырылады және кейіннен жаңа порциямен 

араластырылады. 

4. Сынама алу үшін контейнерлерді таңдау 

Өз сынамаңызды тапсырған соң, ыдысты жауып, 

допинг-бақылау қызметінің әкімшілік бөлмесіне 

беріңіз. 

Сіз қазір «А» және «В» деген таңдалары бар 

сауыттардан тұратын жиынтықты таңдай аласыз, 

олар сіздің сынамаңызды қауіпсіз сақтайды және 

анықтайды. 

Сынаманың сыртынан жапсырылатын сүргіштің 

тұтас болуын тексеруіңіз қажет. Содан кейін 

жиынтықты ашып, сауыттардың жақсы күйде 

екеніне және сауыттардың қауіпсіздік кодтары мен 

сүргіш жапсырмалар бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

 

 

 

 

2. Зәр сынамасын алу үшін ыдысты таңдаңыз 



 

5. Сынаманы «А» және «В» сауыттарына бөліңіз 
 

6. Сынаманы мөрлеу 
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Сынаманың талдау үшін жарамды екеніне көз 

жеткізу үшін допинг-бақылау қызметінің 

қызметкері сіздің зәріңіздің ыдыста қалған 

қалдығын пайдалана отырып, зәрдің 

концентрациясын тексеруге тиіс. 

 

 

 
 

 

Сынаманы бөлу: Кемінде 50 мл (таңбаның төменгі 

шегіне дейін) «А» сауытына құйыңыз және кемінде 

25 мл «В» сауытына құйыңыз. 

Сынаманың талдауға жарамды екенін тексеру үшін 

бірнеше тамшыны ыдыста қалдырыңыз. 

 

Сізден сауыттың қақпағынан қауіпсіздікті 

қамтамасыз ететін қызыл шығыршықтарды алуды 

сұрайды. Содан кейін сіз сауыттарды жауып, 

қақпағын тірелгенше, яғни қақпақ одан әрі 

бұралмайтын күйге жеткенше бұраңыз. 

Сауыттардан ештеңе ағып тұрмағанына және олар 

ашылмайтынына көз жеткізіңіз. 

 

 

 

Соңғы 7 күн ішінде өзіңіз қабылдаған кез келген дәрі 

туралы хабарлауыңыз керек. Сондай-ақ өзіңіз қабылдаған 

кез келген дәрумендер, тағамдық қоспалар мен шөптер 

туралы да мәлімдеуіңіз керек.  

Допинг-бақылау нысанында өзіңіздің допинг-бақылау 

рәсімдеріне риза болған-болмағаныңыз көрсетілуге тиіс. 

Егер сіз наразы болсаңыз, өз наразылығыңызды допинг-

бақылау нысанында негіздеңіз. 

9. Допинг-бақылау нысанын тексеру және оған қол қою 

Сізден допинг-бақылау нысанында қамтылған 

ақпаратты мұқият тексеруді және әсіресе, 

сауыттар мен допинг-бақылау нысанындағы 

қауіпсіздік кодының бірдей екеніне көз 

жеткізуіңізді сұрайды. 
Сіз нысанға қол қойып, оның көшірмесін аласыз.  

 

7. Сынаманың 
тығыздығын тексеру 

 

8. Допинг-бақылау нысанын толтыру  
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Қанды тестілеу 

Қанды тестілеу не үшін жасалады? 

Көптеген жылдар бойы қанды тестілеу ИААФ допингке қарсы саясатының ажырамас бөлігі 

болып келді. Кейбір спортшылардың қан допингінің жаңа ә»рі неғұрлым жетілдірілген әдісін 

пайдалана отырып, алдауға ұмтылатынына қарамастан, бұл тестілеудің маңызы ерекше. 

ИААФ қанды өз тарихында бұрын-соңды болмаған мөлшерде тестілеу жөнінде міндеттеніп 

отыр. ИААФ 2005 жылғы әлем чемпионатында Хельсинкиде жарысқа дейін 402 қан 

сынамасын және жарыс уақытында тағы да 105 қан сынамасын алды. 

ИААФ қанды қалай тестілейді? 

Қан сынамасы мыналарды анықтау үшін алынады: 

1. Қанның гематологиялық параметрлері мен профилін талдау. 

2. Қанды тыйым салынған заттар мен әдістерді табу үшін талдау. 

Қан алу процесі туралы нені білуім керек? 

Сізді жарыстан тыс кезде немесе жарыс уақытында кез келген уақытта және кез келген 
жерде қан алу үшін іріктеп алуы мүмкін. 

Егер сізден қан талдауын тапсыруды сұраса: 

- Сіз өкіліңіздің және қажет болса, аудармашының бірге жүруін таңдай аласыз. 

■ Қан алу шарасы басталғанға дейін сіз ол туралы хабардар етілесіз. 

- Сізден хабарлама нысанына немесе қан сынамасын тапсыруға келісімнің нысанына қол 

қоюды сұрайды. 

- Қан алу шарасына жауап беретін қызметкер өзінің қан алу үшін қажеттті біліктілігінің бар 

екенін растауға тиіс. 
- Қан тапсырардың алдында демалуға мүмкіндігіңіз бар. 

- Сіз өзіңізге әкелген бірнеше жиынтықтың арасынан қан алуға арналған жиынтықты 

таңдауыңыз керек. 
■ Қан сынамасы қолыңыздағы немесе қолыңыздың ұшындағы көтамырдан ғана алынады. 
■ Сынама алғаннан кейін сіз оның сенімді қымтап жабылғанын растауыңыз қажет. 

- Сіз кодтық нөмірлерді тексеруді қоса алғанда, допинг-бақылау нысанының дәл 

толтырылуын тексеруіңіз қажет және оған қол моймас бұрын, осы шара бойынға өзіңіздің 

кез келген ескертуіңізді осы нысанда көрсете аласыз. 
-  Сізге нысанның көшірмесін береді, оны өзіңізбен алып кетесіз.
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Тек медициналық көрсетілімдер бойынша тыйым 

салынған заттарды пайдалануға рұқсат алу 

TUE дегеніміз не? 

TUE алуға өтінім – бұл құжаттамамен расталған сырқаты бар спортшылар Тыйым салынған 

заттардың тізіміне қосылған затты немесе әдісті пайдалануға рұқсат алу үшін өтінім бере алатын 

әдіс. Жалпы сипаттағы кейбір заттар үшін TUE-ге қысқартылған өтінім беруді талап етеді, ал тыйым 

салынған кейбір басқа заттарды пайдалану TUE-ге кеңейтілген өтінім беруді талап етеді. 

Қандай заттарға TUE ала аламын? 

Бета-2 Агонистер 

Астмамен сырқаттанатын немесе жаттығулар нәтижесінде астма пайда болған және ингаляция 

түріндегі Бета-2 агонистер: формотерол, сальбутамол, сальметерол және тербуталин 

пайдаланатын спортшылар қысқартылған TUE алуға өтінім беруге тиіс, оған иААФ хаттамасында 

баяндалған Бета-25 агонистердің медициналық құжаттамасын қоса береді, хаттаманы ИААФ 

вебсайтынан алуға болады. 

Глюкокортикорстероидтер 

- Жарыс кезінде жергілікті анестезия немесе ингаляция түрінде жергілікті глюкокортикорстероидтерді 

пайдалануы қажет спортшылар қысқартылған TUE алуға өтінім беруге тиіс. Сіз TUE алуға өтінім 

берген кезеңде қандай халықаралық жарысқа дайындалып жатқаныңызды көрсетуіңіз керек. 
Ескертпе: мыналарды пайдаланатын болсаңыз, TUE алуға өтінім берудің қажеті жоқ: 

- Топикалық глюкокортикорстероидтер (дерматологиялық, көзге, құлаққа, ауыз қуысына арналған); 

- Глюкокортикорстероидтерді жарыстан тыс пайдалану. 

Тыйым салынған басқа заттар 

Тыйым салынған кез келген басқа заттарды пайдалану алдымен стандартты TUE-ге өтінім беру 

есебінен бекітілуге тиіс. Бұл процесс әдетте, қысқартылған өтінімге қарағанда көбірек уақыт алады, 

онған тыйым салынған затты пайдалануға рұқсат бергенге дейін өтінімді қарайтын сарапшылар тобы 

қатысады. 

TUE алуға өтінімді қалай беремін? 

Халықаралық деңгейдегі спортшылар (98-беттегі анықтаманы қараңыз) немесе халықаралық 
жарысқа қатысуға ниеттенген спортшылар  

TUE алуға өтінімді тікелей ИААФ-қа беруге тиіс. 

Қалған спортшылардың бәрі TUE алуға өтінімді TUE беруге жауапты өздерінің тиісті ұлттық 

ұйымдарына беруге тиіс (мысалы, ұлттық жеңіл атлетика федерациясы немесе ұлттық допингке 

қарсы агенттік). 

TUE алуға берілген өтінімдердің бәрі ИААФ-тың TUE алуға арналған тиісті Form нысанында 

жіберілуге тиіс, оны ИААФ-тың вебсайтынан көшіріп алуға болады. Өтінімдер оқуға болатындай етіп 

толтырылады. Егер қажет болса, оларға барлық қажетті құжаттаманы қоса беру керек. Өтінімдер не 

ағылшын тілінде, не француз тілінде толтырылуға тиіс. 

Спортшылар өтінімді ИААФ Медициналық және допингке қарсы департаментіне береді: 

Поштамен: 17, rue Princesse Florestine - BP 359 -МС 98007 Monaco 

Факспен: +377 93 50 83 95 

Электронды поштамен: lue-aDPlicalion@iaaf.oro 

TUE алу үшін ИААФ-қа өтінім беру туралы неғұрлым толық ақпарат алу үшін ИААФ-тың вебсайтын 

қарауды ұсынамыз, онда осы бетте аталған тиісті құжаттарды қарауға немесе көшіріп алуға болады 

(өтінім беру нысандары, Бета-2 агонистер хаттамасы, түсіндірме жазбалар)

mailto:lue-aDPlicalion@iaaf.oro
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Тестілеу үшін ИААФ тіркеген спортшылар тобы 

Тестілеу үшін ИААФ тіркеген спортшылар тобы (RTP) ИААФ жарыстан тыс жүргізетін тестілеу 

бағдарламасына қатысуға тиіс спортшылар тобын білдіреді. Спортшы ретінде сіз де ВАДА немесе өз 

еліңіздің ұлттық Допингке қарсы агенттігі сияқты басқа ұйымдар өткізетін тестілеуге ұшырауыңыз 

мүмкін екенін біле жүріңіз. 

RTP ИААФ-тың ресми дүниежүзілік рейтингіне және жеңіл атлетикадағы нәтижелер хаттамаларына 

сәйкес әр сайыс түрінен ең жоғары рейтингі бар спортшыларды, сондай-ақ ИААФ өз қалауы 

бойынша (жыл бойы нәтижесінің күрт жақсаруы, жарақаттан кейін қайта орлау, допингтік барлау, 

ұлттық деңгейдегі тестілеу бағдарламасының болмауы және т.б. негізінде) осы топқа қосқысы 

келетін кез келген басқа спортшыны қамтиды 

RTP жыл сайын 1 қазаннан бастап тіркеледі және осы топ әрбір келесі жазғы маусым аяқталған соң 

қайта бағалаудан өтпейінше ұдайы жаңартылып тұрады. RTP-да тіркелетін спортшыларды бұл 

тізімнен ИААФ шығарып тастамаса, олар маусым нәтижелерін қайта бағалау процесі аяқталғанша 

осы топта болады. 

Спортшылар арнайы нысандағы хабарлама беріп, осы топтан кез келген уақытта шыға алады 

(мысалы, спорттық мансабының аяқталуына байланысты). Алайда, егер олар жарысқа қатысуға 

кейінірек қайта оралғысы келсе, межеленген қайта оралуға дейін 12 ай қалғанда ИААФ-қа өтініш 

беруге тиіс. 

IAAF RTP тобына кіретінімді қалай білуге болады? 

 Сізді IAAF RTP тобына алғаш қосқан кезде сізді бұл туралы жазбаша хабардар етеді. Сондай-ақ 

RTP тобының құрамын ИААФ вебсайтынан табуға болады.  



Мари-Жозе Перек (Франция)  
Екі мәрте Әлем чемпионы (1991,1995 жж.) /Үш мәрте Олимпиада чемпионы 

Егер допинг қабылдасаң, сен жылдам жүгірмейсің, биікке секірмейсің, әлдемдік рекорд орнатпайсың, 

өйткені мұны сен жасаған жоқсың. Өзіңе сенімді бол, намысшыл әрі адал атлет бол, әдеп 

нормалары мен моральдық нормаларды сақта. Допингке байланба.  
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Тестіге келмей қалу және қайда болатыны туралы 
ақпарат 

«Қайда болатыны» туралы ақпарат дегеніміз не? 

Қайда болатыны туралы ақпарат – үш ай ішінде тестілеу үшін сізді қайдан табуға болатыны туралы 

жазбаша мәліметтер: үйінің мекенжайы, өзіңіз үнемі жаттығатын мекенжай, жаттығу уақыты, 

сапарлар жоспары, жарыстар кестесі. 

Қайда болатыны туралы ақпараттың нысандарды ИААФ вебсайтынан жүктеп алуға болады: 

www.iaaf.om/an6doDina 

Қайда болатыны туралы ақпарат неге маңызды? 

ИААФ пен басқа да допингке қарсы ұйымдар бұл ақпаратты өздері тестілеуді алдын ала хабардар 

етпей жүргізе алуы үшін талап етеді. Тестілеудің бұл нысаны допингке қарсы мейлінше тиімді әрі 

күшті әдіс болып табылады. Болатын жері туралы дәл ақпарат бермесе, спортшылар тестілеуден 

әдейі жалтарып жүрген болады, мұның өзі адал сайысатын басқа спортшыларға қатысты әділетсіздік 

болып табылады. 

Қайда болатыны туралы ақпаратты кім беруі керек? 

Тестілеу үшін ИААФ тіркеген топқа (RTP) кіретін спортшылар ғана қайда болатыны туралы 

ақпаратты тіклей ИААФ-қа беруі керек. RTP тобына кіретініңіз туралы сіз хабардар етілесіз. 

Ескертпе: егер жарыстан тыс тестілеуді ұлттық федерацияңыз немесе ұлттық допингке қарсы ұйым 

жүргізетін болса, қайда болатыныңыз туралы ақпаратты солар табап етуі мүмкін. 

«Тестіге келмей қалу» деп не саналады? 

Төмендегі мән-жайлардың қандай да бір кез келген түрінде спортшы «тестіге келмей қалғаны» үшін 
бағалауға ұшырайды: 

(i) егер ол қайда болатыны туралы ақпаратты әр тоқсан сайын беру туралы ИААФ-тың өтінішін 

орындамаса; 

(ii) егер ол  қайда болатыны туралы ақпаратты әр тоқсан сайын беру туралы ИААФ-тың өтінішіне 

жауап бергенімен, дұрыс ақпарат бермесе; 

(iii)  егер жарыстан тыс тестілеудің белгіленген уақытында допинг-бақылау қызметінің қызметкері 

оны осы тоқсанда болатын жері ретінде ИААФ-қа хабарланған жерден таба алмаса.  

http://www.iaaf.om/an6doDina


Тестіге келмей қалу қалай бағаланады? 
Егер тест өткізілді, бірақ оған спортшының келмей қалуы мүмкін деген дәлелдеме болса, ИААФ 

Допингке қарсы әкімшісі тергеп-тексеруді бастауға тиіс. Спортшы хабарлама алады, оған тестіге 

келмей қалуының себебін түсіндіруге мүмкіндік беріледі, бұл түсініктеме басқа да тиісті барлық 

(мысалы, допинг-бақылау қызметінің қызметкерінен алынған) дәлелдемелермен бірге шешім 

шығарылғанға дейін мұқият қаралуға тиіс. 
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Тестіге 3 рет келмей қалса қандай санкциялар шығарылады? 

Тестіге бірінші рет келмей қалудан бастап 5 жыл ішіндегі кезеңде жарыстан тыс тестіге 3 рет 

келмей қалу (35.17-қағидаға сәйкес) Допингке қарсы қағиданы бұзу деп саналады. 

Бұл Қағиданы бірінші рет бұзғаны үшін санкция – 12 ай шеттету. Екінші рет және одан кейінгі әрбір 

келмей қалғаны үшін – 2 жыл шеттету. 

Қайда болатыны туралы нақты ақпарат 

ИААФ-қа немесе тестілеуді өткізетін өзінің ұлттық ұйымына қайда болатыны туралы ақпарат беруге 

міндетті спортшылардың бәрі өзінің жаттығатын немесе болатын жеріне допинг-бақылау қызметі 

қызметкерінің келе алатынына және ИААФ-ты немесе тестілеуді өткізетін өзінің ұлттық ұйымын өз 

жоспарларының өзгергені туралы дереу хабардар еткеніне сенімді болуы соншалықты маңызды. 

Қосымша ақпарат 

ИААФ-қа берілетін қайда болатыны туралы және тестіге келмей қалған жағдайда қолданылатын 

шаралар туралы неғұрлым толық ақпарат ИААФ-тың вебсайтында спортшыларға арналған 

ұсынымдарда жазылған. Егер осы мәселе бойынша сұрақтарыңыз болса, ИААФ-пен 

хабарласуыңызға болады: whereabouts@iaaf.oro немесе факс: +377.93.10.88.05

mailto:whereabouts@iaaf.oro
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Допингке қарсы ресурстар 

Егер сізге кез келген допингке қарсы мәселе бойынша қосымша ақпарат қажет болса, тікелей 

ИААФ-пен хабарласуыңызға болады (байланыс деректері төменде көрсетілген). 

ИААФ жылына неше тест өткізетінін білгіңіз келе ме? Тестілеу үшін ИААФ тіркеген топқа 

енгізілген спортшылар тізімін тапқыңыз келе ме? Біздің ақпаратымыздың бәрі ИААФ вебсайты 

арқылы онлайн режимінде беріледі. Егер сіз интернетке шыға алмасаңыз, ИААФ 

Медициналық және допингке қарсы бөліміне телефон арқылы, факс арқылы немесе 

электронды пошта арқылы хабарласуыңызға болады. 

Егер сіз нақты өз еліңіз үшін ана тіліңізде ақпарат іздейтін болсаңыз немесе сіз бір елге 

жарысқа қатысу үшін бара жатсаңыз, біз сізге көмегін тигізе алатын допингке қарсы 

ұйымдардың тізімін жасадық. Бұл тізімнің түпкілікті емес екенін және осы ұйымдар берген 

ақпарат үшін ИААФ жауапты болмайтынын атап өтеміз. 

 ИААФ 

Вебсайт: www.iaaf.oro/antidoDina 

Электронды пошта: dot.anti-

dooinalSiha.iaaf.oro Телефон: +377 93 

881019 Факс:+377 93 50 83 95 

Пошта мекенжайы: Іnternational Association of Athletics 

Federations 17 rue Princesse Florestine BP 359 

MC98007 Monaco 

Дүниежүзілік допингке қарсы агенттік 

Вебсайт: www.wada-ama.oro 

Допингтік тестілеуді өткізу жөніндегі халықаралық агенттік 

Вебсайт: www.idtm.se  

http://www.iaaf.oro/antidoDina
http://www.wada-ama.oro/
http://www.idtm.se/


Аустралия www.asada.gov.au 

Аустрия www.oeadc.or.at 

Барбадос www.nadc.org.bb 

Бельгия (Фламанд қоғамдастығы) www.dopinglijn.be 

Бермуда www.bcds.bm 

Канада www.cces.ca 

Қытай www.cocadc.org.cn 

Чех Республикасы www.antidoping.cz 

Дания www.doping.dk 

Финляндия www.antidoping.fi 
Франция www.afld.fr 

Германия www.nada-bonn.de 

Ирландия www.irishsportscouncil.ie 
Жапония www.anti-doping.or.jp 

Латвия www.antidopings.lv 

Жаңа Зеландия www.drugfreesport.org.nz 

Норвегия www.antidoping.no 

Португалия www.idesporto.pt 

Оңтүстік Африка www.drugfreesport.org.za 

Швеция www.rf.se 

Швейцария www.swissolympic.ch 

Нидерланды www.dopingautoriteit.nl 

Ұлыбритания www.uksport.gov.uk 

АҚШ www.usantidoping.org 
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 Ұлттық допингке қарсы ұйымдар 
Ескертпе: Бұл допингке қарсы ұйымдардың толық тізімі емес, анықтама ретінде ғана берілген. Басқа 

байланыс деректерін немесе толық ақпаратты ВАДА сайтынан табуға болады (беттің сол жақтағы 

бөлігін қараңыз)   

http://www.asada.gov.au/
http://www.oeadc.or.at/
http://www.nadc.org.bb/
http://www.dopinglijn.be/
http://www.bcds.bm/
http://www.cces.ca/
http://www.cocadc.org.cn/
http://www.antidoping.cz/
http://www.doping.dk/
http://www.antidoping.fi/
http://www.afld.fr/
http://www.nada-bonn.de/
http://www.irishsportscouncil.ie/
http://www.anti-doping.or.jp/
http://www.antidopings.lv/
http://www.drugfreesport.org.nz/
http://www.antidoping.no/
http://www.idesporto.pt/
http://www.drugfreesport.org.za/
http://www.rf.se/
http://www.swissolympic.ch/
http://www.dopingautoriteit.nl/
http://www.uksport.gov.uk/
http://www.usantidoping.org/
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Допингке қарсы терминдер 

Қолайсыз талдамалық табу 

ВАДА аккредиттеген зертхананың немесе басқа бекітілген ұйымның есебі, онда сынамада 

тыйым салынған заттың немесе оның метаболиттерінің немесе маркерлерінің бар екені 

расталады немесе тыйым салынған әдістің пайдаланылғаны айғақталады. 

Допингке қарсы ұйым (ADO) 

Дүниежүзілік допингке қарсы кодекске қол қойған ұйым, ол қағидаларды бекітуге, сондай-ақ 

допинг-бақылаудың қандай да бір бөлігін орындау және күшейту жөніндегі бастамаға жауапты 

болады. Бұған, мысалы, ИААФ, Халықаралық олимпиада комиеті (ХОК), басқа да 

халықаралық федерациялар, ВАДА және ұлттық допингке қарсы ұйымдар жатады. 

Бірге жүретін адам 

Сынама алу үшін іріктелген спортшыларды хабардар етуді, допинг-бақылау пунктіне келгенге 

дейін спортшымен бірге жүріду және оны қадағалауды қоса алғанда, нақты міндеттерді 

орындау үшін, ал орынды болса – сынама алған кезде куәгер рөлін орындау және оның 

түпнұсқалығын растау үшін допингке қарсы ұйым оқытқан және уәкілеттік берген ресми тұлға. 

Допинг-бақылау қызметінің қызметкері  

Сынама алу шарасын орындауға уәкілеттік берілген қызметкер. 

Жарыс уақытындағы тестілеу 

Жарыс уақытындағы тестілеу спортшыны қандай да бір нақты жарысқа байланысты тестілеу 

үшін іріктеуді білдіреді. 

Халықаралық деңгейдегі спортшы 

Допингке қарсы қағидаларды орындау шеңберінде жарыстан тыс тестілеу үшін тіркелген топқа 

кіретін немесе халықаралық жарыстарға қатысатын спортшы (35.7-қағидаға сәйкес). 

Ұлттық допингке қарсы ұйым  

Нақты бір елде допингке қарсы қызмет үшін жауапты болатын ұйым. 

Жарыстан тыс тестілеу 

 Жарыстан тыс тестілеу жарыстан басқа уақытта жүргізілетін кез келген допинг-бақылауды 

білдіреді.
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Тыйым салығнған заттар тізімі 

ВАДА жариялаған тыйым салынған заттар тізімінде тыйым салынған заттар мен тыйым 

салынған әдістер белгіленген. 

Тестілеу үшін тіркелген топ 

ИААФ белгіленген рейтингі ең жоғары спортшылар тобы, олар ИААФ тестілеу 

бағдарламасының бір бөлігі ретінде допинг-бақылаудан жарыс уақытында да, жарыстан 

басқа уақытта да өтуге тиіс. 

Нысаналы тестілеу 

Тестілеу үшін спортшыларды іріктеу, мұнда нақты спортшылар немесе спортшылар тобы 

нақты уақыт кезеңінде тестілеу үшін жеребе тасталмай іріктеледі. 

TUE 

Терапиялық препаратты медициналық көрсетілімдер бойынша ғана пайдалануға рұқсат алу 

(толық ақпаратты 91-беттен қараңыз). 

ВАДА 

 Дүниежүзілік допингке қарсы агенттік.



 

17, rue Princesse Florestine 

BP 359 - MC 98007 MONACO CEDEX 

Tel. +377 93 10 88 88 

Fax+ 377 93 15 95 15 

http://www.iaaf.org 

http://www.iaaf.org/

