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ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ ИААФ ҚАЙДА ОРНАЛАСҚАН? 

 ИААФ-тың дүниежүзілік штаб-пәтері Монакода орналасқан. 

Біздегі спорт түрін 2006 жылғы және болашақтағы шынайы (бұдан әрі – ИААФ мекенжайы) 

тұстарын көрсету үшін жаңартылған «Жеңіл атлет IAAF 

                             анықтамалығы» екінші басылымын құптау мені 17, rue Princesse Florestine 

тамаша көңіл-күйге бөлейді. BP 359 – MC 98007 Monaco Cedex 
 

Осы кітаптың мақсаты – спортшылардың халықаралық Tel.: +377 93 10 8888 
спорттың не екенін түсінуіне көмектесу. Біздегі спорт түрлерін   

одан әрі гүлдендіру үшін біз өз спортшыларымызды Fax: +377 95 15 9515 

қолдауымыз қажет және осы анықтамалық ИААФ-тың өз  E=mail: info@iaaf.org 

идеялары мен пікірлері туралы анық әрі түсінікті айтуға    http://www.iaaf.org 

көмектеседі.  

Өткен ғасырда, алдымен тек күш сынау үшін жеңіл атлетика 
әлемдегі неғұрлым серпінді спорт түрлерінің бірі ретінде,  

қатысушыларға өмір сабақтары тұрғысынан беретінімен ғана 
емес, сонымен бірге – ең жоғары деңгейде – кәсіптік мансап 

мүмкіндігімен де өзінің маңызды бірте-бірте позициясын жеңіп 
алды  

   

Алайда, егер алтын медаль иегерлерінің барлық әлемдік 
рекордтары мен өнер көрсетулері – бұл бәлішке жаққан қант  Монако 

шырыны деп ойлайтын болсақ, онда бұл анықтамалық – біздің 
жұмысымыздың іс жүзіндегі маңызы туралы кітап.   

  

Мен осы жобаны әзірлеуге қатысқандарға, әсіресе осы 
ыңғайлы анықтамалықты әзірлеу идеясын ұсынған ИААФ вице-   

президенті Амадео Фрэнсиске, сондай-ақ ИААФ спортшылар   
комиссиясының мүшелеріне алғыс білдіргім келеді. Сондай-ақ,  

      осы жоба бойынша жұмыс істеу және оны баспаға дайындау 

        процесінде ИААФ-тың жұртышылықпен байланыс жөніндегі 

        бөлімінің мүшелерімен тығыз байланыс жасаған ИААФ-тың 

соңғы Бас хатшысы Иштвану Дьюлаи мырзаға ерекше алғыс   

айтамын. Сіздер осы кітапты оқи отырып, рахат алады    
онда көптеген қызықты әрі танымдық білім алады деп үміттенемін.    

ИААФ-тың штаб-пәтері 
Монакода орналасқан
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ИААФ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 

ИААФ – бұл жеңіл атлетикадағы Дүниежүзілік басқарушы 

ұйым, 1912 жылы Стокгольмде, Швецияда оның негізі 
қаланған.   

 
2001 жылға дейін ИААФ қасқарған сөзі Халықаралық  

әуесқой жеңіл атлетика федерациясын білдірді. Бірақ 1997  
жылы ИААФ жүлделерінің енгізілуімен және өзінің кәсіпқой 
мамандарына маркетингтік бағдарламалардан түсетін және  

ИААФ-тың ҚҰРЫЛЫМЫ 
 
 

 
КОНГРЕСС  

(ИААФ 211 мүшесі, әр 
Федерациядан 1, 2 немесе 3 делегат) 

 

 
           Алдында               сайлайды 

 
теледидар құқықтарын сатудан түсетін кірістердің көмегімен 
қолдау көрсететін спорт түрі ретінде жеңіл атлетиканың 
заманауи мәртебесін көрсету мақсатында атауын өзгертетін 
уақыт өзгертетін уақыт жеткені түсінікті болды. 

есеп 
береді  

 

Қолдайды 

 
Бүгінгі ИААФ – бұл Халықаралық жеңіл атлетика федерация 

сайлайды 

КЕҢЕС (28 мүше)  
ларының қауымдастығы 

 
ИААФ Президенті   

Комитеттер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Халықаралық 
жеңіл атлетика 
федерациялары 
қауымдастығы  

 
(мысалы, Әйелдер н/се Медициналық) 

 
 
 

сайлайды 
Комиссиялар  

(мысалы, спортшылар комиссиясы, 

баспасөз жөніндегі комиссия) 

 

 
 

 
тағайындайды 

 
 
                                     Бас хатшы 
 

 

             
 

Департамент директорлары 
 
 

 
 
 

Ұлттық федерациялармен байланыс, коммуникация 

қызметі, медицина және допингке қарсы қызмет, 
корпоративтік қызмет 
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ИААФ НЕМЕН АЙНАЛЫСАДЫ? 

 

 ИААФ-тың бірінші және басты 
міндеті – барлық жеңіл атлетика 
жарыстары үшін жарыстардың 
қағидаларын жетілдіру және реттеу. 
 
Сондай-ақ, ИААФ: 
 

= 187 ресми әлемдік рекордтарды бекітеді; 
 

= ИААФ мүшелерінің бүкіл әлем бойынша 211 
федерациясын, сондай-ақ ұлттық және 

континентальдық деңгейде жарыстар өткізетін 6 
континентальдық қауымдастығын қолдайды; 

= жоғары жетістіктерді жүлделік ақшамен және басқа 
да наградалармен атап өтеді;  

 
= бүкіл әлемдегі жеңіл атлетиканы дамытуға 

қатысады; 
= қолданыстағы барлық жеңіл атлетика тәртібін – 

жекедара жүгіру және техникалық түрлерін: 
көпсайыс, тас жол бойымен жүгіру, спорттық жүріс, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИААФ-тың барлық 
табысының 75%-ы 
тікелей спортқа 
жұмсалады. 

 
қиып өтетін жергілікті жермен жүгіру – жарыс 
бағдарламасы мен әлемдік рейтингтерге енгізеді; 

 
= теледидар және маркетингтік құқықтарды сата 

отырып, спортты нарыққа шығарады, бұл 
спортшыларға арналған жүлделік ақшаны және даму 

қорын қоса алғанда, ИААФ-тың жарыс құрылымын 

қаржыландыруына мүмкіндік береді. ИААФ-тың 
барлық табысының 75%-ы тікелей спортқа 

жұмсалады;  
 

= бүкіл әлемдегі допингпен тәулігіне 24 сағат, 
аптасына 7 күн, жылына 365 күн бойы күреседі. 

Допингке қарсы белгіленген және қатаң науқан 
негізінде жарыс және жарыстан тыс тестілеу өткізеді.     

 
ИААФ бүкіл әлемдегі жеңіл атлетиканы және ең 

жасынан бастап элиталыққа дейінгі спортшыларды 
қамқорлығына алады.  

Көптеген спорт түрлерінен айырмашылығына, ИААФ 

әйелдер мен ерлер үшін жарыс түрлері бойынша да, жүлделік 

ақшаға қатысты да тең мүмкіндіктер ұсынады. Мысалы, ИААФ 
жақын арада әйелдердің сырықпен секіруін, шарбалға 

лақтыруды және 3000м-ге кедергілі жүгірісті әлем 

чемпионаттары және Олимпиадалық ойындар 
бағдарламасына қосты! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИААФ жеңіл атлетикада 
әйелдер мен ерлер 
үшін тең мүмкіндікке 
кепілдік береді.
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ИААФ КЕҢЕСІНЕ КІМ КІРЕДІ ? 

 

2005U2007 жылдардағы ИААФ кеңесі 

 
Президент Кеңес мүшелері  
Ламин Диак (Сенегал) Дахлан Аль=Хаммад (Катар)  

Билл Бейли (Австралия)* 

 
Аға ВицеUпрезидент Сергей Бубка (Украина)  
Арне Льюнгквист (Швеция) Леонард Чуене (ЮАР)*  

Себастьян Коэ (Ұлыбритания және 
Солтүстік Ирландия) 

 
ВицеUпрезиденттер Наваль Эль=Моутавакел (Марокко) 

 
Амадео Фрэнсис (Пуэрто=Рико)Роберто Геста=де=Мело (Бразилия)*  
Дапенг Лу (Қытай) Роберт Херш (АҚШ)  
Хельмут Дигель (Германия) Эбби Хоффман (Канада)  
Альберто Хуанторена Дангер (Куба) 

 
Құрметті қазынашы Шри Суреш Калмади (Үндістан)*  
Жан Покзобу (Франция) Илкка Канерва (Финляндия)  

Исайа Киплагат (Кения)  
Минос Кириаку (Грекия) 

 
Бас хатшы Невилл Мак=Кук (Ямайка)* 

 
Пьер Вайс (Франция) Сезар Морено Браво (Мексика)  

Хосе=Мариа Одриозола (Испания)  
Юнг=Ки Парк (Корея)  
Жамель Симохамед (Алжир)  
Ирена Шевинска (Польша)  
Тайцо Ватанабе (Жапония)  
Хансйорг Вирц (Швейцария)* 

 
 

*= континентальдық Қауымдастық  
өкілі 

 

 «ФЕДЕРАЦИЯ – ИААФ 
МҮШЕСІ» НЕНІ БІЛДІРЕДІ? 

 

 

ИААФ – 
 

 

6 Континентальдық қауымдастық – 
 

 

                     211 ИААФ мүшелері федерациясы  – 
 

 

клубтар 
 
 
 

 

ИААФ мүшелігіне 211 ұлттық федерация кіреді, бұл Біріккен 
Ұлттар Ұйымындағыдан әлдеқайда көп! Ұлттық федерация –  

ИААФ мүшесі көптеген құқықтарымен және көптеген 
міндеттерімен көпұлтты бизнес тізбегінде артықшылыққа ие 

ретінде қарастырыла алады.  
Егер осы ойды анығырақ білдіретін болсақ: федерациялар 

– ИААФ мүшелері де ИААФ сияқты, бірақ ұлттық ауқымда 
жұмыс істейді. 
 

 

Осылайша, ұлттық федерация=ИААФ мүшесі: 
 

 

= ИААФ қағидалары елде өтетін халықаралық жарыстарда 
сақталатынына кепілдік береді; 

 

= ресми ұлттық рекордтарды және жоғары жетістіктерді 
бекітеді; 

 
= балалар спортын дамыту бағдарламаларын жүргізеді; 

 
 

 
10 11 



 
= ұлттық және халықаралық жарыстарды ұйымдастырады;  
= маркетингтік бағдарламаларды іске асырады және 

спортты ілгерілетеді;  
= жарыстарды және даму бағдарламаларын 

қаржыландыру үшін қорлар құрады;  
= допингпен күреседі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИААФ, сондай-ақ ұлттық 
федерациялар көпжақты 
міндеттерді орындайды. 

КОНТИНЕНТАЛЬДЫҚ 
ҚАУЫМДАСТЫҚ ДЕГЕН НЕ? 

 

Ұлттық федерациялар=ИААФ мүшелері 6 континентальдық 

аймаққа бөлінген. Африка, Азия, Еуропа, Солтүстік және 
Орталық Америка, Океания және Оңтүстік Америка. Әрбір  

Континентальдық қауымдастықта өз Конституциясы = жұмыс 
қағидалары бар, олар ИААФ Конституциясымен келісілген.  

Континентальдық Қауымдастықтардың Интернет 
сайттары:  
Африка www.webcaa.org  
Азия www.asianathletics.org  
Еуропа www.european=athletics.org 

 

Солтүстік және Орталық  
Америка www.nacac.sportcentric.com  
Океания www.athletics=oceania.com  
Оңтүстік Америка www.consudatle.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NACAC = Солтүстік және Орталық  Американың және Кариб бассейні 
елдерінің Жеңіл атлетика қауымдастығы  

OAA = Океания ЕАА Жеңіл атлетика қауымдастығы = 

Еуропалық САА Жеңіл атлетика қауымдастығы = 

Африканың ААА  Жеңіл атлетика конфедерациясы  = 

Азиялық CONSUDATLE Жеңіл атлетика 

қауымдастығы = Оңтүстік Африка Жеңіл атлетика  

конфедерациясы
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ИААФ-тағы БІЛУ ҚАЖЕТ АДАМДАР 

 

ИААФ Президенті  
Ламин Диак Сенегалдан, халықаралық деңгейдегі 

қашықтықтан секіргіш, қашықтықтан секіру бойынша 
Францияның чемпионы, қазіргі уақытта ИААФ Президенті 
болып табылады.  

Біздің бұрынғы Бас хатшымыз Венгриялық Иштван 

Дьюлаидың қайтыс болуына байланысты қайғылы оқиғаға орай 
Бас хатшының міндетін атқару Францияның мүддесін 
білдіруші Пьер Вайсқа жүктелді. Пьер Вайс ИААФ штаб-

пәтерінің күнделікті жұмысы үшін жауап береді.  

 gensec@iaaf.org 

 
ИААФ-тың жарыстар бөлімі:  
Директор Сандро Джованнелли 
біркүндік жарыстар 

competition@iaaf.org 

 
Аға менеджер Карло Де Анджели competition@iaaf.org 

 
Бүкіләлемдік жеңіл атлетика сериясының 
жарыстарының менеджері Александр Коленко 
competition@iaaf.org 

 

 
Медицина және допингке қарсы бөлімі  
Әкімші Габриэль Долле 
dpt.medical&anti=doping@iaaf.org 

 
Спортшылар: Джейн Боултер=Дэвис орналасқан жер      

туралы ақпарат   
whereabouts@iaaf.org 

 
Жұртшылықпен байланыс жөніндегі бөлім   
Директор Ник Дэвис 
dpt.communications@iaaf.org 

 
Ұлттық федерациялармен байланыс бөлімі   
Директор Элио Локателли 
dpt.member=services@iaaf.org 

 

 
Хабар тарату бөлімі   
Директор Эрнест Обенг 
television@iaaf.org 

 
Қызық факт: осы кітапты жазу сәтінде ИААФ-та 17 әртүрлі 

тілде сөйлейтін 17 елден 70-тен астам адам жұмыс істеді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Қазіргі уақытта   
ИААФ-та 17 елдің 
өкілі жұмыс істейді. 
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СПОРТШЫЛАР КОМИССИЯСЫ 
СІЗДЕРДІҢ МҮДДЕЛІРІҢЗГЕ 
ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ! 
  

Спортшылар комиссиясы өнер көрсететін, сондай-ақ 

спортта өнер көрсетуін аяқтаған жетекші спортшылардан 

тұрды. Олар әртүрлі жеңіл атлетика түрлерін және әртүрлі 
Контитентальдық аймақтарды ұсынады. Олар 400м және 800м 

қашықтыққа жүгіруден 1976 жылғы Олимпиада чемпионы 

Альберто Хуантореннің төрағалық етуімен жұмыс істейді.  
orgint@inder.co.cu 

 
10-беттегі кестеде көрсетілгендей, Спортшылар 

комиссиясы ИААФ кеңесі алдында есеп береді және Кеңеске 

ұсынымдар береді. Комиссияның алты мүшесін ИААФ Кеңесі 
тағайындайды, қалған он алтысын әлем чемпионатында өнер 

көрсететін спортшылар сайлайды. Сайлау әрбір 4 жылда 

өткізіліп тұрады.  

 

Спортшылар комиссиясының міндеттері  
= бірінші және ең маңыздысы – ИААФ Кеңесінің шешім 

қабылдауына көмектесу;  
= қазіргі спортшылармен пікір алмасу және спортшылар 

мен ИААФ арасында үнемі байланыс болуын қамтамасыз ету;   
= жеңіл атлетика жұлдыздарын көтермелеу, жеңіл 

атлетиканы және оның құндылықтарын, әсіресе жастар 

арасында насихаттау. Спортшылар комиссиясы – допингке 
қарсы науқандағы белсенді әріптес;  

= спортшылардың ИААФ деңгейінде ғана емес, ұлттық 
және өңірлік деңгейде де шешімдер қабылдау процесіне 
тартылуын қамтамасыз етеді.   

 
Спортшылар комиссиясының мүшелері: 

 

Сергей Бубка (Украина) 
Сырықпен секіру 1988 

Олимпиада чемпионы 
1983=1997: 

 
6 мәрте әлем чемпионы,35 мәрте әлем рекордсмені (6.14м 
- стадионда, 6.15м - үй-жайда) 
bubka@dn.farlep.net 

 
Иоланда Чеплак (Словения) 

800/1500м 800м 

 
Әлем рекорды 1:55.82 (үй-жайда) 
Олимпиаданың қола медалисі=2004  
2002 жылғы Еуропа чемпионы (үй-жайда және стадионда)  
joli800@hotmail.com 

 

Майкл Конли (АҚШ)  
Қашықтыққа секіру, қатарынан үш 
рет секіріп түсу. 1993 жылғы Әлем 
чемпионы  
Үй-жайдағы Әлем чемпионы, 1987 және 1989жж. 
Michael.Conley@usatf.org 

 
Стефан Диагана (Франция) 
400м с/б Еурпа чемпионы, 
2002 жыл  
Әлем чемпионы, 1997 жыл 
Stephane.Diagana@wanadoo.fr 

 

 

Ишам Эль=Герруж (Марокко) Орташа 

және алыс қашықтық 1500м 
Әлем чемпионы, 1997, 1999, 2001 

жылдар 

 
Әлем рекордсмені, Үй-жайдағы Әлем чемпионы,  
1995 және 1997 жылдар  
2007 жылғы Олимпиада чемпионы 
3000м, 2001 жылғы Үй-жайдағы Әлем 

чемпионы, 5000м 

 
2004 жылғы Олимпиада чемпионы, 1 мильге 
және 2000м жүгіруден Әлем рекордсмені 
elguerroujh@hotmail.com 
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Беатрис Фаумина (Жаңа Зеландия) Деон Мари Хеммингз (Ямайка)  
Диск лақтыру және ядро лақтыру  400м с/б  
Диск лақтыру  1996 жылғы Олимпиада чемпионы,   
1997 жылғы Әлем чемпионы, Hur400Dl@aol.com  
faumuina@xtra.co.nz  

Фарах Ибрахим Исмаил (Катар)  
Дебби Фергюсон (Багамы) 400м  
Спринт Үй-жайдағы (44.66) және стадиондағы (45.81) Катар  
200м                                                                                                                                              рекордсмені    
2001 жылғы Әлем чемпионатының күміс жүлдегері  qaaf@qaaf2000.com  
2004 жылғы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері   
fastfergie16@hotmail.com Койи Мурофуши (Жапония)  

Шарбалға лақтыру   
Фрэнк Фредерикс (Намибия) 2004 жылғы Олимпиада чемпионы   
Спринт supercat@hm5.aitai.ne.jp  
100м  
1992 және 1996 жж. Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері    
200м Соня О’Салливан (Ирландия)  
1993 жылғы Әлем чемпионы Алыс қашықтық  
1991 және 1995жж. Әлем чемпионаттарының күміс жүлдегері 

      5000м 1995 жылғы Әлем чемпионы  
1992 және 1996жж.Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Олимпиаданың күміс жүлдегері=2000  
Үй-жайдағы Әлем рекордсмені Кросс  
fff@mweb.com.na Алыс және қысқа қашықтық бойынша әлем чемпионы,  

    1998 жыл  
sonia@osullivan.net  

Хайле Гебреселасси (Эфиопия)  
Орташа және алыс қашықтықтар  
1500м Джефферсон Перес (Эквадор)  
Үй-жайдағы Әлем чмепионы, 1999 жыл Спорттық жүріс  
3000м 20км  
Әлем чемпионы, 1997 және 1999 жылдар 1996 жылғы Олимпиада чемпионы  
5000м 2003 және 2005 жж. Әлем чемпионы  
Әлем чемпионы, 1993 жыл jeffersonperez@yahoo.com  
Әлем рекордсмені  
10 000м Ирина Привалова (Ресей)  
1996 және 2000 жылдардағы Олимпиада чемпионы Спринт және кедергілер  
1993, 1995, 1997 және 1999 жылдардағы Әлем чемпионы 50м  
Рекордсмен мира (үй-жайда және стадионда) Үй-жайдағы әлем рекордсмені  
Жартылай марафон  60м  
Әлем чемпионы, 2001 жыл Үй-жайдағы әлем чемпионы,1991 жыл  
jos@global=sports=comm.nl Үй-жайдағы әлем рекордсмені 200м 
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Үй-жайдағы әлем чемпионы, 1993 жыл 
400м 

 
Үй-жайдағы әлем чемпионы, 1995 жыл 

400м с/б Олимпиада чемпионы, 2000 жыл 
araf@roc.ru 

 

 

Феликс Санчес (Доминикан Республикасы) 

400м с/б Олимпиада чемпионы, 2004 жыл 

 
2001 және 2003 жж. Әлем 
чемпионы  USChurdler@aol.com 

 

 

Пола Рэдклифф (Ұлыбритания) 

Алыс қашықтық Кросс 

 

Алыс қашықтықтан әлем чемпионы, 2001 және 2002 
жылдар 

Жартылай марафон Әлем чемпионы 2000, 

2001 және 2003 жылдар Марафон 

 
Әлем чемпионы, 2005 жыл 

Әлем рекордсмені 
paula@paula=radcliffe.com 
 
Пол Тергат (Кения) 
Алыс қашықтық  

Кросс  
Әлем чемпионы 1995, 1996, 1997, 1998 және 1999 
жылдар 10 000м Олимпиада ойындарының күміс 
жүлдегері, 1996 және 2000 жылдар  
Әлем чемпионаттарының күміс жүлдегері,  
1997 және 1999 жылдар  
Марафон Әлем рекордсмені  
tergats@nbi.ispkenya.com 

ИААФ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЖЕҢІЛ 

АТЛЕТИКА СЕРИЯСЫ ДЕГЕН НЕ? 
Сіз мектеп немесе клубтық жарыстан бастап ұлттық және 
өңірлік жарыстардағы жарыс деңгейлері бойынша қалай ілгері 

 басып келе жатқаныңызға қарай, сіз, сайып келгенде, ИААФ 
жарыстарында ең жоғары деңгейге қол жеткізесіз. Егер сіз 
осындай жарыстарда өнер көрсетіп жатқан болсаңыз, онда сіз 
әлемдегі ең үздік спортшылардың бірі болғаныңыз және сіздің 
бүкіл әлемдегі ең мықты спортшылармен жарысып 
жатқаныңызды білдіреді. ИААФ дүниежүзілік жеңіл атлетика 
сериясы 4 жылдық кезең ішінде 23 негізгі чемпионаттан 
тұрады. Жарыстардың ерекшеліктерін жақсырақ түсіну үшін 
төменде келтірілген кестені қараңыз.  
 

2006 2007 2008 2009 
Үй-жайдағы әлем чемпионаты  Үй-жайдағы әлем   

Кросстан әлем чемпионаты   чемпионаты   

Спорттық жүрістен әлем кубогы Кросстан әлем  Кросстан әлем  Кросстан әлем чемпионаты 

  чемпионаты чемпионаты   

Юниорлар 
арасындағы әлем чемпионаты  

 
Спорттық жүріс 

бойынша әлем кубогы  

   

    
  Юниорлар  

  
арасындағы әлем 

чемпионаты   

   Жасөспірімдер мен қыздар 
арасындағы әлем чемпионаты 

 

   

 Жасөспірімдер мен 
қыздар арасындағы 
әлем чемпионаты 

 

   

Дүниежүзілік жеңіл атлетика 
финалы  

Жеңіл атлетика 
бойынша әлем 

чемпионаты 
Дүниежүзілік жеңіл 

атлетика финалы 

Жеңіл атлетика бойынша әлем 
чемпионаты 

  

 
 

 
   

Әлем кубогы 

   
Дүниежүзілік жеңіл 
атлетика финалы 

 

 
Дүниежүзілік жеңіл атлетика 

финалы 
 

 
 

   

Тасжол бойымен жүгіру 
бойынша әлем чемпионаты 

Тасжол бойымен 
жүгіру бойынша әлем 

чемпионаты 

Тасжол бойымен 
жүгіру бойынша әлем 

чемпионаты 

Тасжол бойымен жүгіру 

бойынша әлем чемпионаты 

 
 

   
  

Қомақты жүлделер.... 
...зор жетістіктер үшін! Олимпиада ойындарын қоспағанда, 

жоғары деңгейдегі жарыстарда сіздер әдетте өздеріңіздің 
өнерлеріңіз үшін наградалар немесе ақшалай жүлделер 

аласыздар. Ерекше өрер көрсеткен спортшылар секторға 

немесе кілемге шыққаны үшін де ақша ала алады, бірақ қазір 
жүлделік ақша төлеу үрдісі бар, өйткені бұл спортшының нақты 

күш-жігерін жақсы көрсетеді. Сәл төменде сіздер қазіргі 

уақытта Дүниежүзілік жеңіл атлетика сериясы жарыстарында 
төленетін жүлделік ақша мөлшері жазылған кестені көресіздер.  
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Сіздерге қанша ақша төленетіні жөнінде қысқаша айту үшін 
мысал келтірмекпіз:  

жеңіл атлетикадан әлем чемпионаттарында 47 түрдің  

(43 жеке түрі және 4 эстафета) әрқайсысында 1-ден 8-ге дейінгі 
орындарды иелентін спортшыларға 7 миллион доллардан 

астам ақша төленеді.  
Сондай-ақ, зор үлестері үшін, мысалы, әлемдік рекорд 

орнату, ИААФ және оның әріптестері, Тойота «Әлемдік 

рекорд» бағдарламасын өткізеді, ол бойынша әлем 
чемпионаттарында, Әлем кубогында немесе Дүниежүзілік 

жеңіл атлетика мәресінде әлемдік рекорд орнатқан әрбір 

спортшы 100 мың доллар алады, ал егер рекорд үй-жайдағы 
Әлем чемпионатында орнатылған болса, онда енді ИААФ  

50 мың доллар төлейді. 

 
Дүниежүзілік жеңіл атлетика сериясының 

жарыстарында жүлделік ақшаны бөлу  
Жеке спорт түрлеріне жүлделік ақша (АҚШ 

долларымен) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Елена Исинбаева 2005 жылы Хельсинкиде әлем 
чемпионы атанып,  жеңісі үшін 60 000 доллар және 5.01м 
жаңа әлемдік рекорды үшін 100 000 доллар иемденді, 
сонымен бірге, әрине, алтын медаль алды!  
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ИААФ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЖЕҢІЛ 

АТЛЕТИКА ТУРЫ 

 

Дүниежүзілік жеңіл атлетика туры – бұл біркүндік 

жарыстардың жаңа Дүниежүзілік сериясы, ол 2006 жылғы 9 

наурызда Мельбурндегі (Австралия) тұңғыш Гран-при 
жарыстарында  басталды. Әртүрлі бағытта Жер шарын кесіп 

өткеннен кейін кейінгі айлар ішінде серия 4-ші Дүниежүзілік 

жеңіл атлетика финалымен  Штутгартта (Германия) бітеді. 
Дүниежүзілік жеңіл атлетика туры 24 жарыстан тұрады, олар 

екі деңгейге бөлінген:   
бірінші деңгей: Алтын лига (6 кезең) және Супер Гран-при 

сериясының жарыстары (6 кезең)  
екінші деңгей: соревнования серии ИААФ сериясының Гран-

при жарыстары (12). Осы екі деңгей арасындағы үлкен 
айырмашылық – жүлделік ақша құрылымында және біліктілік 
ұпайлар жүйесінде. Ұпайлар жүйесі негізінде Дүниежүзілік 
жеңіл атлетика турына қатысатын барлық спортшылар алған 
орнына сәйкес ұпайлар алады және осылайша, бүкіл маусым 
ішінде белгілі бір соманы жинайды. Әрбір спорт түрінен 
ұпайларының саны неғұрлым жоғары жеті спортшы 
Дүниежүзілік жеңіл атлетика финалына қатысатын болады 
(төмендегіні қараңыз).  

 

Ұпайларды есептеу жүйесі   
Ең үздік 8 спортшы мынадай ұпайларға ие болады: 

 
Толықтыру ретінде:  
Орташа қашықтық (1500м-ден бастап) үшін 9-дан 12-ші 

орынға дейінді иемденген спортшылар мынадай ұпайларға ие 
болады: 
 

ИААФ Алтын Лигасы және Супер Гран=при 3 ұпай 

ИААФ Гран=при 1 ұпай 

Жүлделік ұпайлар әлемдік рекордты қайталаған 
немесе жақсартқан жағдайда беріледі.    
   

Сондай-ақ белгілі бір континентальдық жарыстарда    

ұпайлар беріледі:   

1-орын 6 ұпай 

2-орын 4 ұпай 

3-орын 2 ұпай 

4-орын 1 ұпай 

 

(28 бетті – 2006 жылғы барлық Өңірлік жарыстардың тізімін 
қараңыз) 

 

Дүниежүзілік жеңіл атлетика туры 
жарыстарының жүлделік ақшасы   
Тур жарыстарындағы жоғарғы орын қомақты жүлделерді 

білдіреді. Алтын Лига және Супер Гран-при сериясының 
жарыстарын әрбір ұйымдастырушы кемінде жарты миллион 
доллар ұсынады. Алған орнына сәйкес жүлделерді бөлу 
мынадай схема бойынша жүргізіледі: 
 
 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8   

Премьер 16 000 12 000 9000  6000 4000 3000 2000 1000 

түрлері          
Классика- 

8 000 

        

лық 
түрлері 

6 000 4500 
 

3000 2000 1000 800 600 
   

         

          

Насихата-

латын 

түлері*   
3 000 2250 

 
1500 1000 800 

 
500  4 000  600 

          

          
           

*- осы түрлерде төленетін жүлделердің сомасын 
ұйымдастырушы белгілейді, кестеде  минимум көрсетілген. 

Орташа қашықтыққа (1500м – 10 000м) жүгіруде 9-дан 12-ге 
дейінгі орынға ие болған спортшылар 500 АҚШ долларынан 
алады.   
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ИААФ Гран-при сериясының жарыстары үшін жүлделердің  1999 жыл 
ең сомасы 230 000 АҚШ долларын құрайды, олар былайша Вилсон Кипкетер (Дания)  800м  
бөлінеді: Габриэла Сабо (Румыния) 3000м/ 5000м 

 
2000 жыл 

Ишам Эль=Герруж (Марокко) 1500м/ миля  
Морис Грин (АҚШ) 100м  
Трин Хаттестад (Норвегия) найза лақтыру   
Татьяна Котова (Ресей) ұзындыққа секіру  

 

 

*- осы түрлерде төленетін жүлделердің сомасын 
ұйымдастырушы белгілейді, кестеде минимум көрсетілген. 

 
Орташа қашықтыққа (1500м – 10 000м) жүгіруде 9-дан 12-ге 

дейінгі орынға ие болған спортшылар 300 АҚШ долларынан 
алады. 
 

 
Алтын Лиганың Джекпоты 

 

Бұрын сіздер миллион доллар жеңіп алу үшін Алтын 

лиганың алты кездесуінің барлық сериясында өз спорт 
түріңізден жарыстарды жеңіп алуға тиіс болатынсыздар. 

Алайда неғұрлым қызықты идеялар табу жолында ТААФ 2006 

жылы споттағы ең үлкен жүлдеге көбірек спортшылар ұмтыла 
алады, өйткені алты жарыстың бесеуін жеңіп шыққан барлық 

спортшылар 500 мың доллар алады деген тұжырым жасады. 

Бірақ, онымен қоса, барлық алты кездесуден жеңіп шыққан 
спортшылар қалған 500 мың долларды өзара бөліседі. Әдетте 

барлық Джекпот жеңімпаздары Дүниежүзілік жеңіл атлетика 

финалына қатысуға тиіс, бұл жүлде алу құқығына «біліктілік» 
болып табылады. 

 
Алтын Лиганың Джекпоты сериясы жарыстарының 
жеңімпаздары: 

 
1998 жыл Ишам Эль=Герруж (Марокко) 
1500м/ миля  
Хайле Гебрселасси (Эфиопия) 5000м/ 10000м 
Мэрион Джоунс (АҚШ) 100м 

 

2001 жыл Андре Бушер 
(Швейцария) 800м  
Ишам Эль=Герруж (Марокко) 1500м/ миля/ 2000м 

Аллен Джонсон (АҚШ) 110м с/б Мэрион Джоунс 
(АҚШ) 100м Виолета Зекели (Румыния) 1500м 

 
Ольга Егорова (Ресей) 3000м/ 5000м 

 

2002 жыл Ишам Эль=Герруж 
(Марокко) 1500м  
Ана Гевара (Мексика) 400м 
Мэрион Джоунс (АҚШ) 100м  
Феликс Санчес (Доминикан Республикасы) 400м с/б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Алтын Лиганың Джекпоты 

сериясы жарыстарындағы 
1.000.000 АҚШ доллары – бұл 

спорттағы ең ірі жүлде 
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2003 жыл Мариа Мутола 
(Мозамбик) 800м 

 
2004 жыл Кристиан Олссон (Швеция) 
қатарынан үш рет секіру  
Тоник Уильямс=Дарлинг (Багамы) 400м 

 

2005 жыл Татьяна Лебедева (Ресей) 
қатарынан үш рет секіру 

 
Дүниежүзілік жеңіл атлетика турының күнтізбесіU2006 

 
9 наурыз Мельбурн, Австралия Гран=при 

29 сәуір Дакар, Сенегал Гран=при 

6 мамыр Осака, Жапония Гран=при 

12 мамыр Доха, Катар Супер Гран=при 

21 мамыр Белем, Бразилия Гран=при 

28 мамыр Хенгело, Нидерланды Гран=при 

28 мамыр Юджин, АҚШ Гран=при 

30 мамыр Острава, Чехия Гран=при 

2 маусым Осло, Норвегия Алтын Лига 

11 маусым Гейтсхед, Ұлыбритания Гран=при 

3 шілде Афины, Грекия Супер Гран=при 

8 шілде Париж, Франция Алтын Лига 

11 шілде Лозанна, Швейцария Супер Гран=при 

14 шілде Рим, Италия Золотая лига 

17 шілде Мадрид, Испания Гран=при 

25 шілде Стокгольм, Швеция Супер Гран=при 

26 шілде Хельсинки, Финляндия Гран=при 

28 шілде Лондон, Ұлыбритания Супер Гран=при 

18 шілде Цюрих, Швейцария Алтын Лига 

20 шілде Монако, Монако Супер Гран=при 

25 шілде Брюссель, Бельгия Алтын Лига 

27 шілде Риети, Италия Гран=при 

31 шілде Загреб, Хорватия Гран=при 

3 қыркүйек Берлин, Германия Алтын Лига 

9=10 қыркүйек Штутгарт, Германия 

4-ші Дүниежүзілік 
жеңіл атлетика 
финалы 

    
    

 
Дүниежүзілік жеңіл атлетика туры үшін ұпайлар 

берілетін континентальдық жарыстар  
2006 жыл  
3 наурыз Брисбейн  Австралия 

6 мамыр Абуйа Нигерия 

6 мамыр Кингстон Ямайка 

7 мамыр Порто Алегре Бразилия 

14 мамыр Рио Бразилия 

17 мамыр Форталеза Бразилия 

21 мамыр Карсон АҚШ 

1 маусым Быдгощ Польша 

3 маусым Сарагоса Испания 

3 маусым Нью=Йорк АҚШ 

5 маусым Прага Чехия 

6 маусым Турин Италия 

9 маусым Лилль Франция 

17 маусым Рабат Марокко 

18 маусым Варшава Польша 

20 маусым Уэлва Испания 

22 маусым Алжир Алжир 

24 маусым Казань Ресей 

6 шілде Люцерн Швейцария 

21 шілде Рефимно Греция 

22 шілде Хойсден Бельгия 

24 шілде Тесалоники Грекия 

15 шілде Таллинн Эстония 

22 шілде Линц Австрия 

30 шілде Роверето Италия 

 
Дүниежүзілік жеңіл атлетика финалы  
Монакода Финал өткеннен кейін үш жыл ішінде жарыстар   

Штутгартқа (Германия) көшірілді. 2006 жылы Финал 9-10 

қыркүйекте 1993 жылы естен кетпес Жеңіл атлетикадан 4-ші 
әлемдік чемпионаты болған стадионда өткізіледі.  

Ілем чемпионаттарынан және Олимпиада ойындарынан 

бөлек, Дүниежүзілік жеңіл атлетика финалы – жазғы 
маусымдағы ең «жұлдызды» спорт сайысы!  

Біліктілік   
Бастапқы парақтар әрбір 36 түрден ұпай есептеудің жаңа 

жүйесіне сәйкес анықталады: бес ең үздік нәтижесі (лақтыруда 
төрт нәтиже) негізінде есептелген ұпай саны ең жоғары 7  
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спортшыға Дүниежүзілік жеңіл атлетика турының соңғы 
жарысынан кейін Финал алдында әрбір түрде біліктілік 

беріледі. 1500 м қашықтықта Финалға он бір спортшы 

белгіленеді. Іріктеуге қатысу құқығына ие болу үшін спортшы 
кемінде үш жарыста ұпай алуға тиіс. Ұпайлар саны тең болған 

жағдайда Финалға маусымда ең үздік нәтижеге ие болған 

спортшы Финалға өтеді.  

 
Жүлделік ақша  
Жылдың ең тамаша көріністі жарысының девизі: Үздік 

спортшылар – Ең ірі наградалар: 
 

Сомасы 1 2 3 4 5 6 7 8 
         

2.976.500 30 000 20 000 12 000 7 000 5 000 4 000 3 000 2 000 

         
 

Орташа қашықтыққа (1500м – 10 000м) жүгіруде 9-дан 12-ге 

дейінгі орынға ие болған спортшылар 1000 АҚШ долларынан 
алады.  

Әлемдік рекорд орнатқан кез келген спортшы 100 АҚШ 
доллары мөлшерінде сыйлық алады.  
 

 

ИААФ өткізетін басқа да жарыстар 

 

Жоғарыда көрсетілген жарыстардан басқа, өзге де  
маңызды жарыстар бар:  

= ИААФ рұқсатымен үй-жайдағы жарыстар  
= кросс бойынша жарыстар   
= көпсайыс бойынша жарыстар  
= спорттық жүріс бойынша жарыстар  
= 10км-ден 100км-ге* дейінгі қашықтыққа тасжол бойымен 

жүгіру   
= тауда жүргіру бойыанша жарыстар*  
= ИААФ патрожанымен* 

ИААФ-тың ӘЛЕМДІК РЕЙТИНГІ 
 

Алма мен алмұртты салыстырамыз 

 

Сіз биіктікке секіру нәтижесін орташа қашықтыққа жүгіру 
нәтижедерімен салыстыру мүмкін емес деп айлайсыз ба? 

Виргилиус Алекна  Хельсинкиде диск лақтырудан 70.17 м 

нәтижемен Афиныдағы Олимпиада ойындарында өнер 
көрсеткен  Кененис Бекелеге қарағанда әлдеқайда жақсы өнер 

көрсетті дегенге не дер едіңіз? Мүмкін емес? Бос сөз?  
Тіпті олай емес, өйткені ИААФ әлемдік рейтингі жүйесі 

осылайша, алма мен алмұртты салыстыра отырып, секіруші 

мен жүгірушінің, лақтырушының нәтижелерін 
салыстыруымызға мүмкіндік береді, бұл ретте спортшының 
нәтижесі ғана емес, алған орны да есепке алынады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИААФ әлемдік рейтингі жүйесінің 
көмегімен жеңіл атлетиканың барлық 
түрлерін бір-бірімен салыстыруға болады.  

 

Мысал   
Сіз 6.80 м қашықтыққа секіруден нәтиже көрсетіп, бірінші 

орынға ие болдыңыз делік.  
Сіз көрсеткен нәтиже (6.80) және орын (бірінші) үшін ұпай 
аласыз. Жарыстың деңгейі неғұрлым жоғары болса, орын үшін 

сіз неғұрлым көбірек ұпай аласыз, мысалы, егер Олимпиадада 
жеңсеңіз, ұлттық чемпионатта бірінші орын алғаннан көп 
ұпайға ие боласыз.  
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Сіз нәтижесі үшін алатын ұпайлар саны жарыстың 

деңгейіне қарамастан, бірдей болады.  
Ұпайлар есептеу кестесін сіз ИААФ-тың мына интернет-

сайтынан таба аласыз:  
http://www.iaaf.org/downloads/scoringTables/index.html 

 
 

 

Жалпы рейтинг және спорт түрлері бойынша рейтинг  

 

Егер әлем чемпионатында сол уақыт сәтінде мықты болған 

спортшы жесе, онда ИААФ-тың жалпы және спорт түрлері 
бойынша әлемдік рейтингі  соңғы 365 күн бойы мықты болған 

спортшыларды көрсетеді. Осылайша, рейтингтер бізге жетекші 

және неғұрлым дәйекті спортшыларды көрсетеді.  
Спорт түрлері бойынша рейтинг барлық спортшыларды 

барлық жеңіл атлетика тәртіптемесінде: жеке жүгіру және 
техникалық түрлерде, көпсайыста, тасжол бойымен жүгіруде, 

спорттық жүрісте және кростан әлем чемпионаттарында 40 
түрлі спорт түрі бойынша бағалайды және ранжирлейді.   

Жалпы рейтинг спортшыларды түрлерге қарамастан, 
салыстырады және ранжирлейді.  

Осылайша, әлем чемпионатын немесе Олимпиаданы жеңіп 

алу – бұл тамаша жетістік, алайда сіз сіз таңдаған түр 
бойынша рейтингте немесе тіпті жалпы рейтингте көшбасшы 

болуға ұмтылу өте жақсы деп ойламайсыз ба?  
Жарыс маусымының ішінде барлық рейтингтер апта сайын 

жаңартылып отырады және оларды ИААФ сайтынан табуға 
болады.  

Спортшының ережесі негізінде ИААФ-тың әлемдік 
рейтингінде...   

= спортшылар тестілеу жүргізу үшін топқа іріктеп алынады 
және өзінің қайда жүргені туралы ақпарат беріп отыруға тиіс;  

= континентальдық қауымдастықтар Әлем кубогы 
жарыстарына командаларды іріктеп алады;  

= ұлттық федерациялар мен демеушілер оларды 
ұсынатын спортшыларды таңдап алады.   

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ 

ЖАРЫСТАРДА ӨНЕР КӨРСЕТУ  
ИААФ федерациясы мүшелерінің және спортшылар 

өкілдерінің рөлі    
Сіз өзіңіздің барлық қуатыңызды жаттығулар мен 

жарыстарға жұмсар ма едіңіз?    
Иә Жоқ  
Сіз әлемнің ең үздік спортшыларымен халықаралық 

жарыстарда кездескіңіз келе ме?  
Иә Жоқ  
Сізге келісімшарттарыңызбен айналысатын, баспасөзбен, 

демеушілермен және жарыс директорларымен байланыс 
жасайтын адам керек пе?  

Да Жоқ  
Егер жауаптарыңыздың көпшілігі «Иә» болса, онда сіз өз 

федерацияңызбен байланысып, шетелде өнер көрсетуге 
рұқсат алуыңыз қажет. Мұндай рұқсатсыз сіз тек ұлттық 

деңгейде ғана өнер көрсете аласыз.  
 

Сондай-ақ, егер сіз шетелде жарысқа түскіңіз келген 

жағдайда, спортшының өкілін (агентті, менеджерді) 

ұстағаныңыз пайдалы, бірақ мүлдем міндетті емес. Агент сіздің 
барлық іскерлік мәселелеріңізді шешетін болады, өйткені бұл 

өте жалықтыратын жұмыс және ол сізді жаттығулардан 

алаңдатуы мүмкін.    
ИААФ сіздің әлеуетіңізді барынша жоғары көтере алатын 

(әдетте сіздің тапқан табысыңыздан белгілі бір пайызға) сіздің 

көңіліңізден шығатын менеджерді, тәжірибелі және білдір 
адамды табу оңай емес екенін түсінеді және бұл ретте, ол 

спортшыға жаттығу үшін және демалу үшін уақыт керек екенін 

ұмытпайды және спортшы әрбір аптада жарысқа түсе 
алмайтынын ұмытпайды.   

Сондықтан ИААФ «Спортшылар өкілдерінің 
директориясын» басып шығарады, онда ИААФ ресми түрде 

таныған өкілдердің ғана тізімі (олар ұсынатын спортшылардың 
байланыс деректерімен және аттарымен қоса) берілді.  

Егер сіз «спортшының өкілімен» жұмыс істеуге шешім 

қабылдаған болсаңыз, сіздің федерацияңыз оны ресми түрде 
тануға тиіс. 
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Спортшының өкілі барлық 

іскерлік мәселелерді өзіне 

алады, бірақ ол сіздің  ұлттық 
федерацияңыз болып ресми 

танылған ба және ИААФ 

аккредиттеген бе екенін 
тексеріңіз. 

АДАЛ ОЙНАП, ДОПИНГСІЗ ЖЕҢІП 

ШЫҚ! 
 

Допинг – бұл алдау, допингтің көмегімен өз қарсыластары 

алдында артықшылыққа ие болу үшін адал немесе жарқын 

ештеңе жоқ. Егер 100 м-ге жүгіруші  старттық бағанды 

финишке 20 м жақын қоятын болса немесе  шарбалға 
лақтырушы басқалардағы снарядқа қарағанда екі есе аз 

салмақты снарядты лақтыратын болса, не болады? Бұл жай 

қана, ешқандай мәні жоқ жеңіс болар еді. Допингтің көмегімен 
жеңіп алынған медальдардың да ешқандай бағасы болмайды.   

Спорттың негізгі ұғымы – бұл жарысқа түсетіндердің 
барлығы үшін бірдей шарттар, сондықтан ИААФ өз 
спортшыларын – сіздерді – қорғауға және жеңіл атлетикадағы 

допингтің барлық түрлеріне қарсы ымырасыз күрес жүргізуге  
міндетті. 

Соңғы он екі айда ИААФ тестілердің санын едәуір 
ұлғайтты және допинг-бақылау сапасын арттырды, допингке 

қарсы бітіспес күрес жүргізуді жалғастыратын болады.   

     Сіздер ИИАФ-тың Допингке қарсы регламентін сақтауға 
тиіссіздер, өйткені допингке жататын заттарды қабылдайтын-

дардың денсаулығына зор зиян тиеді, сондай-ақ біздің спортқа 
– сіздердің спорттарыңызға деген сенімге үлкен залал тигізеді.  

Есте сақтаңыздар, ИААФ іс жүзінде Регламентті орындауға 

қатысты іске келгенде, ешбір ымыраға келмейді. Екіжылдық 

дисквалификациялау әлем чемпионатында немесе Олимпиада 
ойындарында өнер көрсетудің өмірдегі жалғыз мүмкіндігін 

жоғалтып алу дегенді білдіреді. Оң сынама туралы 

жарияланғаннан кейін баспасөз бен қоғамдағы наразылық 
толқынын көзіңізге елестетіп көріңізші, бұл тіпті де көңілді 

емес!  

ИААФ допингке қарсы бағдарламасы туралы толық 
ақпаратты одан әрі сондай-ақ, ИААФ сайтынан таба 
аласыздар: www.iaaf.org/antidoping 

 
Спорттың нағыз рухын сезініңіздер, нәтижені жақсартатын 

заттарға үміт артпай, жарысқа түсіңіздер, жеңіл атлетиканың 

нағыз елшісі және үлгісі болыңыздар! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дисквалификациялау әлем чемпионатында 
немесе Олимпиада ойындарында өнер көрсетудің 
өмірдегі жалғыз мүмкіндігін жоғалтып алу дегенді 
білдіреді. 
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ИААФ тыйым салған препараттардың тізімі 

 

Әр жылы 1 қаңтарда Дүниежүзілік допингке қарсы агенттік  
(ВАДА) жариялайтын тыйым салынған заттар мен әдістердің 

жаңартылған тізімі күшіне енеді. ИААФ бұл тізімді автоматты 
түрде қабылдайды.   

Сондықтан кез келген дәріні ішпес бұрын, осы тізімнің 
құрамымен танысыңыздар және дәрінің тыйым салынған 

заттарға жатпайтынына көз жеткізу үшін дәрінің құрамын 
тексеруді ұмытпаңыз.    

Егер сіз сенімсіз болсаңыз, ұлттық федерациямен немесе 
ұлттық допингке қарсы агенттікпен және ұлттық құраманың 

дәрігерімен кеңесіңіз. Олардың барлығы сізге көмектесіп, кеңес 
бере алады.   

 
Сіздер жейтін немесе ішетін тамақтарыңызға сақ 

болыңыздар. Соңғы бірнеше жылда кейбір спортшылар 

құрамында тыйым салынған заттары бар екенін білместен, 

тағамдық қоспаларды қабылдап келді. Осылайша, олар жарысқа 

басқа да қатысушылар алдында артықшылыққа ие болып келді 

әрі көптеген атлеттерде оң допинг сынамасы болып келді.  

Білместік  – ақталуға сылтау емес. Сіз өз денеңізде бар 

нәрсе үшін жауап беруге тиіссіз!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тағамдық қоспалардың құрамында орамасында 
көрсетілмеген тыйым салынған заттар болуы мүмкін.  

Жейтін немесе ішетін тамақтарыңызға сақ болыңыздар. 

 
Терапевтік пайдалануға рұқсат етілген препараттар 

 

Демікпе кезінде қолданатын дәрілердің құрамында бар 
кейбір қарапайым заттар пайдаланылмас бұрын арнайы 
рұқсатты талап ететінін сіздер білуге тиіссіздер.   

а) егер сіз халықаралық деңгейдегі спортшы болсаңыз, 
онда мұндай рұқсатты алу үшін ИААФ-қа жүгінуге тиіссіз;   

б) егер сіз халықаралық деңгейдегі спортшы емес 
болсаңыз, онда сіз ұлттық федерацияға немесе ұлттық 

допингке қарсы агенттікке жүгінуге тиіссіз.  
Арнайы рұқсатты талап ететін заттар туралы және рұқсат 

алу рәсімі туралы неғұрлым толық ақпаратты ИААФ веб-

сайтынан алуға болады.  
Тыйым салынған препараттардың қолданыстағы тізімін 

ИААФ веб-сайтынан www.iaaf.org/antigoping немесе 

Дүниежүзілік допингке қарсы агенттіктің сайтынан www.wada= 
ama.org. табуға болады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тыйым салынған заттарды 
қолданып, өз мансабыңызды 
тастап кетпеңіз 
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Тестілеу рәсімі 

 

Рәсім кезінде сізде құқық қана емес, міндеттеріңіз де бар. 
Сіз өз қалауыңыз бойынша өзіңізбен тестілеуге баратын кез 

келген өкілді шақыруға құқығыңыз бар екенін есте сақтаңыз. 

Тестілеу рәсімі жөніндегі барлық апқаратты сіз ИААФ сайтынан 
таба аласыз немесе пошта арқылы көшірме жасай аласыз. 

Маңызды оқиғалар және чемпионаттар кезінде ИААФ сондай-

ақ, тестілеу рәсімі сипатталған  плакаттар және басқа да баспа 
материалын таратады.  

Егер сіз спорттық элитаның мүддесін білдіретін болсаңыз, 

онда сіз допингке қарсы қағидаларды және ИААФ регламентін 
білуге тиіссіз, оны да интернет-сайттан таба аласыз.  

 
Маңызды: егер сізден допинг бақылаудан өтуді сұрайтын 

болса, ал сізде сұрақтар туындаса немесе талаптармен 
толық таныс емес болсаңыз, онда допингбақылау қызметінің 

өкілдеріне сұрақтар қоюдан ұялмаңыз, олар сіздің барлық 
сұрақтарыңызға жауап беруден бас тартпайды. 

Жарыстар кезіндегі тестілеу: спортшы белгілі бір спорт 

түрі бойынша өнер көрсетуіне қарай таңдап алынатын 
тестілеуді білдіреді. 

Жарыстан тыс тестілеу: жарыстардан тыс өткізілетін 
допингбақылаудың кез келген түрі. 

 
Спортшылардың орналасқан жерін анықтау жүйесі  
Сіз Флагстаффта жаттығуды, демалысыңызды Кубада 

өткізуді немесе бүкіл жаз бойы Еуропада жарыста өткізуді   

жоспарлап жүрсіз бе? Егер сіздің тұрғылық жеріңіздің тұрақты 

тұратын жеріңізден айырмашылығы болса, онда сіз қайда және 
қашан болатыныңыз туралы ақпарат беруге тиіссіз. Бұл 

ақпарат ИААФ-тың алдын ала есертусіз жарыстан тыс бақылау 

жөніндегі  бағдарламасы үшін өте маңызды.  
Тестілеудің ерекше тобына іріктеп алынған спортшылар 

ИААФ-қа өздерінің орналасқан жері туралы жаңартылған 

ақпарат беріп отыруға тиіс (егер осы ерекше топқа кіретін 
болса, сіз ИААФ-тан хабарлама аласыз). Спортшылардан 

сонымен қатар ұлттық допингке қарсы агенттіктен де 

қойылатын сауалдарға  жауап беру талап етілуі мүмкін.  
 

 
Қазір ИААФ-та спортшының орналасқан жерін анықтайтын 

электрондық жүйе жұмыс істейді, ол сіздің немесе сіздің 

әріптесіңіздің орналасқан жеріңіз туралы онлайн түрінде 

жаңартылған ақпарат алуына мүмкіндік береді.  Бұл жүйе 
ақпаратты кез келген уақытта, интернетке қол жетімді және 

жұмыс істеп тұрған электрондық мекен бар кез келген жерде 

жаңартып отыруға мүмкіндікі.   
Бұл жүйе туралы және сіздің  не істеуіңіз қажет екендігі 

туралы неғұрлым толық ақпаратты ИААФ сайтынан немесе 
мына мекенжайдан таба аласыз:   

whereabouts@iaaf.org 
Контактное лицо:  
Джейн Боултер=Дэйвис/ Амандин Кастрэс 
email: whereabouts@iaaf.org  
fax: +377 93 10 88 05,  
ұялы телефоны: +33 678 63 34 08 

Тіпті ерекше сұрау салу кезінде де өзінің тұрғылықты жері 

туралы ақпарат бермейтін немесе бес жыл бойы 

тестілеуге үш рет келмееген спортшыларға барынша 

қатаң шаралар қолданылады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тыйым салынған препараттарды қабылдау – бұл  
дисквалификациялауға, сондай-ақ жұртшылықтың, сіздің 
отбасыңыздың, баспасөздің, демеушелердің тарабынан 

наразылыққа алып келетін алдау. 
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СІЗДІҢ ДЕ ҚОЛЫҢЫЗДАН КЕЛЕРІ КӨП –  

СПОРТТЫ НАСИХАТТАҢЫЗ! 
Сіздер, спортшылар, спорттың ең маңызды бөлігі болып 

табыласыздар. Дәл сіздер үшін клубтар, жарыстар, 
федерациялар, ИААФ жұмыс істейді. Сіздерісз фанаттар, 

теледидар, қуаныштар болмас еді.  
Алайда сіздер көрермендері, БАҚ, қағидалары және 

кәсіпқой қоршаған ортасы жоқ жарыстарды көзіңізге елестете 

аласыз ба? Әлемдегі фанаттарыңыз бн баспасөздың өзіңізді 
құрметтеу объектісіне айналған кезде дәл осы сіздер өз арман-

мақсаттарыңызды іске асырған кезде қомақты бонустар 

аласыздар, өздеріңіз жақсы көретін спортта өмір сүруге ақша 
таба аласыздар!   

Бірақ жасалған бір жақсы істің жауабы ретінде басқа жақсы 

іс жасалуы мүмкін, спортта да дәл солай. Жеңіл атлетика 
отбасы спортшының да міндеттері бар екені туралы  пікірлері 
бір жерден шығады:   

= сіз ждарыстарда болған кезде бар күш-жігеріңізді 

салыңыз, бар мүмкіндіктеріңізді пайдаланыңыз, жарақат алып 
қалмасаңыз, жарыстан шығып кетпеңіз. Көрермендер сіздің 
күш-жігеріңізді және сіздің оларға берілгендіңізді бағалайды, 

өйткені олар сізді көру үшін көп ақша төлеп отыр!  
= бәріне юмормен қарай біліңіз, мейірімді болыңыз және 

адал ойнаңыз. Табысты спортшылар – балалар үлгі алуға 

тұрарлық адамдар! Дәл сіз өзіңіздің тамаша нәтижелеріңізбен 
және барлығына деген керемет қарым-қатынасыңызбен 

қайсыбір балаға жеңіл атлетикамен айналысуға, әлеуетті 

көрерменнің билет алуына, көпшіліктің басқа арнаға ауыспай, 
жарысты қарауына көмектесуіңіз мүмкін...   

= сіз ілемдк деңгейдегі спортшыға айналған кезде өзіңіздің 
шыққан тегіңіз туралы ұмытпаңыз. Контитентальдық 

қауымдастық және ұлттық федерация ұйымдастыратын 

жергілікті және ұлттық жарыстарға, әсіресе аймақтық және 
ұлттық чемпионаттарға қатысып тұрыңыз. Осындай 

жарыстарға қатыса отырып, сіз спортқа жастар мен 

демеушілерді көбірек тартуға және телевизиялық рейтингті 
арттыруға көмектесесіз.       

= сондай-ақ, спортты насихаттайтын және бұқаралық 
ақпарар  құралдарына көмектесетін әртүрлі бағдарламаларға 
қатысып отырыңыз.  

 

 
Егер сізге өтініш білдірсе, баспасөз-конференцияға қатысыңыз, 
сұхбат беріңіз, өйткені бұл бұқаралық ақпарат құралдарына 

жарыстарды неғұрлым кең жарыққа шығаруға көмектеседі. 

Журналистердің жұмысына көмектесіңіз және аралас аймақта 
сұхбат беріңіз, оларға жауап бере отырып, өз уақытыңыздан 

аздап бөліңіз, сіздің мәлімдемеңіз олардың мақалаларына 

«қосымша дәм» береді және жеңіл атлетиканы оқырмандар 
үшін анғұрлым тартымды етеді.    

= волонтер болыңыз, «Балаларға арналған жеңіл атлетика» 

бағдарламасына жеңіл атлетиканың жұлдыздарының бірі 
болыңыз. ИААФ жарыстарына қатысатын балалар үшін бұл 

ұмымылмас және оқытушы оқиға болады және спорттың басқа 

түрлеріндегі бәсекелестікке қарамастан жарақаттардың ауыр 
кезеңдері кезінде оларға жеңіл атлетикада қалуға көмектеседі.  

Спортқа сіз қалай көмектесе алатыныңз туралы неғұрлым 

толық ақпарат үшін ИААФ жұртшылықпен байланыс жөніндегі 
бөліміне жүгініңіз.  

dpt.communications@iaaf.org 

 

ИААФ ЖОБАЛАРЫ 

Дүниежүзілік жеңіл атлетика жоспарындпа айтылғандай, 

«жеңіл атлетика барлық деңгейлерде қатысуға зор 
мүмкіндіктер бере отырып, өзгеріп отыратын әлемде балалар 

үшін №1 спорт болып қалуға тиіс...». Дәл осылайша ИААФ 

спортшыларды спортқа тартуға және оларды ұстап қалуға 
және олардың спорттағы өз қабеліттерін дамытуға ұмтылады.  

Кітаптың келесі беттерінде біз сіздерге ИААФ-тың 

балаларға арналған және элиталық спортына қатысты негізгі 
бағдарламалары туралы айтамыз. 

 
Балаларға арналған жеңіл атлетика  
Балаларға арналған жеңіл атлетика ИИАФ-ты дамыту 

бағдарламасының бір бөлігі болып табылады және оның негізгі 

мақсаты – 7-11 жастағы балаларды жүгіруден, секіреуден және 
лақтырудан командалық жарыстар өткізу кезінде жеңіл 

атлетикамен таныстыру. Ал аралас командаларда балалар 

жеңіл атлетика түрлеріне жақын түрлерде жарысқа түседі және  
барынша көп ұпайлар жинауға ұмтылады. Бұл балалар үшін 

тамаша тәжірибе, өйткені оларды әртүрлі функцияларды 

орындай отырып, балалармен екі сағаттан астам уақыт  
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өткізетін, балалар үшін үлгі болатын әлемдік деңгейдегі 
спортшылар, көрермен, жаттықтырушы қолдайды және олар 

үшін жанкүйер болады. «Балаларға арналған жеңіл атлетика» 

бағдарламасы бүкіл әлемде жұмыс істейді!   
 
Жастар бағдарламалары  
2003 жылдан бастап жасөспірімдер мен қыздар арасындағы 

әлем чемпионатынан Шербрукта (Канада), ИААФ жарысқа екі 

күн қалғанда жас спортшылар үшін арнайы семинар 
ұйымдастырады. Чемпионаттың барлық қатысушылары, 

спорттың болашақ жұлдыздары осы семинарларға қатыса 

алады, онда жеңіл атлетика жұлдыздар баға жетпес 
тәжірибелерімен бөліседі. Ұлы чемпиондар жастармен  

жаттығудың бағдарламалары, толыққанды тамақтану 

қажеттілігі және су с қалпына келтіру, допингке қарсы күрес 
сияқты тақырыптарды талқылайды, одан басқа қатысушылар 

жарыс туралы бағалы кеңестер алады. 
 

 

Стипендиялар 
Спортшылардың «МОК Олимпиадалық ынтымақтастығы» 

стипендияларының бағдарламасы   
Олимпиада ойындарынан кейінгі жылдың соңында ИААФ 

ұлттық федерациялармен байланыс жөніндегі бөлімі 2008 

жылғы Пекин қаласындағы Олимпиада ойындарына ұлттық 
олимпиада комитеттері спортшылардың «МОК Олимпиадалық 

ынтымақтастығы» стипендиямының бағдарламасына 

жіберілген өтініштерді бағалауды жүргізеді. Бұл бағдарлама 
2006 жылдан бері бастау алған және кеелесі Олимпиада 

ойындары басталғанға дейін жалғасады. Өткен «Афины-2004» 

бағдарламасы кезінде ИААФ ұлттық федерациялармен 
байланыс жөніндегі бөлімі ИААФ ұлттық федерациялармен 

байланыс жөніндегі бөлімі Олимпиада ынтымақтастығы 

көмегімен 150 стипендия бере алды.   

 
ИААФ сипендиялары  

ИААФ-тың мақсаты «Стандарт В» жобасы әрбір ұлттық 
федерацияда кемінде, жеңіл атлетика бойынша әлем 

чемпионаттары немесе Олимпиада ойындары үшін біліктілік 
стандартының «В» нормативін орындауға қабілетті бір 

спортшы болуына қол жеткізу. Мүмкіндігінше, осы мақсатқа қол 
жеткізу үшін талантты спортшылардың шектеулі саны барлық 
түрде ИААФ-тан жақсы жағдайда және тәжірибелі жаттықты- 

рушылардың басшылығымен жаттығуға мүмкіндік беретін 
стипендиялар алады.   

Стипендияны төлеу мерзімі 1 айдан 3-6 айға дейін, немесе 
спортшының нәтижелерінің өсу деңгейіне қарай, 1 жылға дейін 
(максимум).  

Барлық үш жағдайда ИААФ жақсы жағдайға қол жеткізуге 
және аккредиттелген жаттықтыру орталықтарында немесе 

жоғары жетістіктер жаттықтыру орталықтарында 
жаттықтырушыларға көмек беруге кепілдік береді (төмендегіні 

қараңыз).  
 

 

Аккредиттелген жаттықтыру орталықтары (AЖО)  
Спортшының дамуына әсер ететін көптеген факторлар бар, 

бірақ оның біреуі – жаттығу үшін жақсы орынды таңдау ең 

маңызды болып табылады.    
Мынадай факторларды ескеру қажет:  
= климат;  
= сіздің спорт түріңізде жаттығу үшін жағдайлардың және 

қаражаттың қолжетімділігі;  
= элиталық деңгейдегі басқа да спортшылар мен 

жаттықтырушылардың қатысуы;   
= мамандандырылған жаттығу жабдығы;  
= кәсібилігі жоғары маман-жаттықтырушының қатысуы; 
= спортты ғылыми және медициналық қолдау;  
= басқалар 

 

Жаттығу процесіне байланысты көптеген жағдайлар туралы 

ойлану қажет, бірақ алаңдамаңыз – ИААФ жаттықтыру 
орталықтарын аккредиттеудің арқасында өтнім беретін және 

стандартты талаптарға (жағдай жасау мен қолдау қызметінің 

жоғарғы сапасы) жауап беретін барлық орталықтарды ИААФ 
аккредиттейтін болады.   

Отельдер мен мейрамханалар жөніндегі жолкөрсеткіштегі 

сияқты сіз қандай да бір орталықтың сенімділігіне өатысты 
күнібұрын өз ақпаратыңызды таба аласыз, олардың барлығы 

«ИААФ аккредиттелген жаттығу орталықтары жөніндегі ИААФ 

директориясында» атап өтілген, сондай-ақ ИААФ веб-
сайтында берілген: http://www.iaaf.org/ development/ 

category=DV23/index.html  
Маңызды шешім қабылдау енді оп-оңай!! 
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Сіз жаттығуға деген мүмкіндікке ие болып, аккредиттелген 
жаттықтыру орталығынан «пайда алуыңыз» үшін сіздің 

федерацияңыз мыналарға қарай ИААФ-қа сауал жіберуге тиіс:   
= спортшының деңгейіне;  
= аккредиттелген жаттықтыру орталығының қолжетімділігі;  
= барлық шығыстарды өзіне алатын ұйымға қарай, ұлттық 
федерация сапардың егжей-тегжейін тадқылау үшін 
орталықпен байланысады.   

Қазіргі уақытта 16 аккредиттелген жаттықтыру орталығы жұмыс 
істейді:  

Берлин (Германия), Босон (Швеция), Булури (Франция), 
Кельн (Германия), Дебрецен (Венгрия), Донецк (Украина), 

Формиа (Италия), Киев (Украина), Куортане (Финляндия), 

Любляна (Словения), Сале (Марокко), Рига (Латвия), Сочи 
(Россия), Сомбатели (Венгрия), Тюбинген (Германия), Вила 

Реал де Санто=Антонио (Португалия). 
 

 
Жоғары нәтижелер жаттықтыру орталықтары (HTPC)  
ИААФ-тың басқаруындағы және бақылауындағы бұл 

орталықтардың мақсаты үйде жаттығу үшін жақсы жағдайлары 

жоқ талантты спортшыларды жаттықтыру және дамыту үшін 
жоғарғы жетістіктер орталықтарын құру болып табылады.   

Егер сіз жаттығу жасағыңыз келсе және тамаша 
жаттықтырушалардың тәжірибесін және жақсы жағдайлардың 

барлық артықшылықтарын пайдаланғыңыз келсе, мынадай 
санаттарға сәйкес келуге тиіссіз:  

= жоғарғы жетістіктер орталығына алу үшін өтінімдік 
норматив. Стандарттар мен өтінімдік нормативтерді ИААФ-тың 

мына веб-сайтынан табуға болады: www.iaaf.org/development/ 
bscholarships/index.html  

= осы жаттықтыру орталығы белгілеген медициналық 
талаптарға сәйкес болу;  

= жоғарғы жетістіктер орталығына сіздің қосылуыңызға 
сіздің федерацияңыздың жазбаша келісімі;  

= осы орталықтың қағидаларын сақтауға келісім және 
«Спортшыларға арналған ішкі басшылық» құжатына қойылған 
сіздің қолыңыз;  

= спорттық философия мен этика қағидаттарын сақтауға, 
сондай-ақ ұлттық және халықаралық спорт қағидаларын және 

ИААФ жарыстары қағидаларын ұстануға сіз міндеттенетін 
келісімге қойылған сіздің қолыңыз;  

= әдетте стипендия алатын спортшылар ғана жоғарғы 
жетістіктер орталықтарында жаттыға алады, бірақ орталыққа  

жолына және қонақ үйде тұруына өзі ақы төлейтін  спортшылар 
да орталыққа кіре алады.  

 
ИААФ-тың «Стандарт В» жобасына және/немесе 

Олимпиадалық ынтымақтастық бағдарламасына қатысқан 

және жоғарғы жетістіктер орталықтарында жаттыққан 
спортшылар туралы көптеген оқиғалар айтуға болады. 

 
Маргарет Симпсон (Гана, Маврикиядағы орталық)  
Оның жеке рекорды 5150 ұпай болды, одан кейін ол оны  

6432 ұпайға дейін жақсартып, 2005 жылғы әлем 
чемпионатында жетісайыста қола медаль жеңіп алды.   

Франсуаз Мбанго (Камерун, Дакар орталығы)  
2004 жылғы Афиныдағы Олимпиадада үш рет қатар секіруден 
15.30м нәтижемен жеңіп алып, Африканың жаңа рекордын 
онатты, жеңіл атлетиканың бүкіл тарихында 4-ші нәтижені 
көрсетті. Олимпиаданың алтын медалін жеңіп алған 
Камерундағы тұңғыш адамға айналды. 

 
Эми Мбаке Тиам (Сенегал, Дакар орталығы)  
Әлем чемпионатының финалына қатысқан Сенегалдағы 

тұңғыш әйел және жалпы алғанда, медаль жеңіп алған тұңғыш 

сенегалдық спортшы атанды. Тиам 2001 жылы Эдмонтонда 
400м қашықтықта жүгіруден әлем чемпионы атанды және сол 

спорт түрінен 2003 жылы Парижде қола медаль жеңіп алды.   
Эзекил Кембой (Кения, Элдорете орталығы)  
2004 жылы Олимпиада чемпионы атанды және 2005 жылы 

Хельсинкиде әлем чемпионатында кедергімен 300м-ге 
жүгіруден күміс медальды жеңіп алды.  

 
Сондай-ақ, мыналар өз жетістіктерін жақсартқан 

спортшылар тобына кіріп, әлемдік деңгейдегі спортшы атанды:  
Даниэл Кипчирчир Комен (Кения, Элдорет орталығы), 

Усейн Болт пен Жермен Гонзалес (Ямайка, Кингстон 

орталығы), Эрик Милазар, Нагмелдин Али Абубакр (Маврикий, 

Дакар орталығы), Нагмелдин Али Абубакр (Судан, Дакар 
орталығы), Стефан Бакленд (Маврикий,  Дакар орталығы), 

Кене Ндойе (Сенегал, Дакар орталығы) және таяу арада 

мүмкін СІЗ боларсыз! 
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Қазіргі уақытта 8 жоғарғы жетістіктер жаттығу орталығы 
жұмыс істейді:  

Элдорет (Кения), Дакар (Сенегал), Кингстон (Ямайка), 
Маврикий (Маврикий), Океания (Новая Зеландия), Южная 
Америка (Бразилия), Гавана (Куба), Азия (Малайзия). 

Өңірлік даму орталықтары   
Әрбір ұлттық федерация өз еліндегі жеңіл атлетиканы 

дамыту мақсатында жұмыс істеп жатқан кезде ИААФ даму 
орталықтарының маңызды функциясы ИААФ-тың даму 
бағдарламасын  іске асыруда және өз өңіріндегі әртүрлі даму 
бағдарламаларын үйлестіруде федерацияларды қолдау болып 
табылады.   

Сол мезетте жетілдіре жаттықтыру орталықтары және 

аккредиттелген жаттықтыру орталықтары спортшыларды 

жетілдіру және нәтижелерді арттыру үшін құрылған, өңірлік 
даму орталықтары жаттықтырушыларды, төрешілерді, жарыс 

ұйымдастырушыларын, спорт дәрігерлерін, статистикаларды 

және т.б. қамқорлыққа алуға және олармен курстар, 
семинарлар, практикалық сабақтар өткізуге тиіс.    

Осылайша, әрбір спортшы кемінде, даму орталықтарының 

қызметінен жанама түрде жеңіске ие болады, өйткені бұл 
орталықтар жарыстар немесе жаттығулар кезінде 

спортшылардың өмірімен байланысты көптеген адамдар 

тобын тұрақты оқытуды қамтамасыз етеді.    
ИААФ өңірлік даму орталықтары мына жерлерде 

орналасқан: Брисбейнде (Австралия), Каирда (Египет), 
Дакарда (Сенегал), Найробиде (Кения), Мәскеуде (Ресей), 
Сан=Хуанда (Пуэрто=Рико), Санта=Феде (Аргентина), Пекин 
(Қытай), Джакарте (Индонезия). 

Жұртшылықпен байланыс  
ИААФ міндеттерінің бірі – бұл жеңіл атлетиканың спорт түрі 

ретінде танылуын арттыру. Сондықтан ИААФ спорт түрін 

насихаттайтын жобаларды әзірлейді және іске қосады. Бірақ  

ИААФ сондай-ақ спортты дүниежүзілік қайырымдылық 
бағдарламаларын қолдау және, осы бағдарламалардың 

көмегімен мұқтаж адамдарды қолдау үшін негіз ретінде 

пайдаланады.  
Жеңіл атлетика ең жақсы әлем үшін – ИААФ 

жұлдыздарының қайырымдылық қоры  
ИААФ-тың «Жеңіл атлетика ең жақсы әлем үшін» жобасы 

үшін Асафа Пауэлл әлемдік рекорд орнатқан өзінің бұдырлы 
аяқ киімін, 2005 жылы әлем чемпионы атанған  Джастин Гэтлин 

өзінің жарыс киімін; Дебби Фергюсон – күміс олимпиадалық  
монетасын тарту етті.  

Бұл жеңіл атлетикада өздерінің жолдары болғанын 

мойындаған және өмірде жолдары болмағандарға: аш 
жүргендерге, кедейлерге қалайда көмек көрсеткісі келетін 

қазіргі және өткен жеңіл атлетика жұлдыздарының үлкен 

санынан бар болғаны үш мысал ғана. Және олар 
Олимпиадаларда және әлем чемпионаттарында жеңіп алған, 

әлем рекордтарын орнатқан, өздері үшін бағалы заттарын 

берді. 
Бұл ізгілік бастама жеңіл атлетикаға байланысты 

мүмкіндігінше көп заттар мөлшерін жинаудан және осы 

заттарды сату жөніндегі аукционнан тұрады. 2006 жылдың 
басында ИААФ әріптестеріне – Азық-түлік және ауыл 

шаруашылығы жөніндегі ұйымға, Дүниежүзілік азы-түлік 

бағдарламасына және ЮНИСЕФ-ке 30 000 АҚШ долларынан 
астам сома берілді.  

«Жеңіл атлетика елшісі» бағдарламасы  
ИААФ «Жеңіл атлетика елшісі» бағдарламасы деп 

аталатын бағдарламаны әзірледі, оның мақсаты жеңіл 
атлетиканың бұрынғы және қазіргі жұлдыздары ствдионнан 
тыс не істейтінін әлемге көрсету болып табылады. Жас 
спортшылар мен болашақ жұлдыздар «Балаларға арналған 
жеңіл атлетика» бағдарламасы бойынша семинарларды 
немесе жарыстарды, басқа да арнайы ұйымдастырылған іс-
шараларды ұйымдастыру кезінде кездесе отырып, олардан 
үйрене алады. Бұдан басқа, ТВ, интернет, радио, журналдар, 
газеттер, DVD сияқты бұқаралық ақпарат құралдарын 
пайдалана отырып, ИААФ бүкіл әлемдегі адамдарды жеңіл 
атлетика батырларымен таныстыруға, сол арқылы спорттың 
осы түріне деген қызығушылықты арттыруға ұмтылады.  

Атлетикс журналы  
Athletiks  
Жұлдыз портреті  Жарыстардан репортаждар 
ИААФ жарыстары Ерекше жақтары  
Өткеннің ұлы сәттері                Өмір сүру салты 

 

ИААФ-тың «Атлетикс» телевизиялық журналы үшінші 

маусым бойы шығуда және бүкіл әлемге ИААФ ТВ-әріптемтері 
көмегімен көрсетіледі. Журнал ең танымал жеңіл атлеттермен, 
олардың стадиондағы және стадионнан тыс өмірімен 

таныстырады.  
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2005 жылы әлем чемпиондары Джастин Гэтлинмен, Кенениса 
Бекелемен, Ладжи Декуремен, Адам Нельсонмен, Джереми 

Уоринермен, Элисон Феликспен, Каролина Клюфтпен, Елена 

Исинбаевамен және көптеген басқалармен болған сұхбаттар 
көрсетілген болатын.  

 
Жарыстардан репортаждар көрермендерді оқиғалардан 

хабардар етіп отырады, бұл ретте жеңіл атлетика бойынша 

барлық маңызды халықаралық жарыстар: Дүниежүзілік ИААФ 
сериясы, Алтын Лига, Дүниежүзілік жеңіл атлетика туры, 

спорттық жүріс пен көпсайыс жарыққа шығарылады. 

Журналдың ерекше бөлігі «сыртта қандай күбір-сыбыр әңгіме» 
болып жатқанына арналады.    

Арнайы қонақ бөлмесінде жеңіл атлетика жұлдыздары 

пайда болады (мысалы, 110м с/ж жүгіруден әлемнің бұрынғы 
рекордсмені Колин Джексон, халықаралық жаттықтырушы 

Фрэнк Дик, 100м жүгіруден Еуропа рекордсмені Кристин Аррон) 

және табысты көздеген спортшыларға тамақтану, бұлшықет 
пен ақыл-ой күшін дамытуға кеңестер береді.  

Өткен маусымдарда журнал сондай-ақ, жеңіл атлетика 

тарихынан зор архивтік сәттерді: Карл Льюиспен, Майк 
Пауэллмен, Майкл Джонсонмен, Сергей Бубкомен, Эдвин 

Мозеспен болған әлем чемпионаттарын көрсетті, бұл бар 

болғаны бірнеше аттар ғана. Биылғы жылы бар назар жеңіл 
атлетикадан бұрынғы әлем кубоктарының үздік сәттеріне, 

сондай-ақ Абди Байлмен, Себастьян Коэен, Роджер Кин- 

гдоммен, Ана Киротпен, Хавьер Сотомайормен, Мэрион Джо= 
унспен және басқалармен өткен ең үздік континентальдық 

жарыстарға аударылатын болады...  
 

10 АЛТЫН ЕРЕЖЕЛЕР – СПОРТҚА 

СІЗ ҚАЛАЙ КӨМЕКТЕСЕ АЛАСЫЗ 
 

1. Құрметтеу және әділ ойнау  
Жоғары нәтижелерге жетіңіз, бірақ жылдамырақ жүгіретін 

болса, жоғары секіретін болса, алыс лақтыратын болса, 
басқаларды құрметтеңіз. Басқа спортшылар – бұл жауларыңыз 

емес, сіздің әріптестеріңіз, оларсыз жарыстар өтпес еді және 

сіз бәрінен де қатты ұнайтын, қолыңыздан бәрінен де жақсы 
келетін шаруаңызбен айналыса алмас едіңіз. 

2. Допингсіз 
 

Допинг – бұл алдау, басқалардың еңбегі сіңген табысын 
ұрлау, көрермендерді, баспасөзді, демеушілерді, өз 
отбасыңызды және өзіңізді алдау! Тыйым салынан заттардың 
арқасында қол жеткізгеннің барлығының құны жоқ, бұл жай 
нәрсе, бұл сіздің денсаулығыңызға зиян!  

3. Ашықтық және адалдық  
Өзіңізді айналаңыздағылармен – жаттықтырушылармен, 

командадағы достарыңызбен, басқа да спортшылармен 

демеушілермен және баспасөзбен ашық әрі адал болыңыз. 
Ашықтық және адалдық – бұл ақпарат алмасу үшін және 

сындарлы сынақ үшін ең жақсы негіз.   
4. Құмарлық  
Жеңіл атлетика сіздің жүрегіңізге қымбат екенін және ол 

үшін көп нәрсе жасауға әзір екеніңізді көрсетіңіз. Сіз мұны 

жарыстар кезінде, сұхбат кезінде, балалармен немесе 
табынушылармен сөйлесу кезінде көрсете аласыз. Қайда 

болсаңыз да барлық жағынан барынша жоғары немесе өте 

жоғары нәтижеге жетуге ұмтылыңыз. Жай ғана жақсы – бұл 
жеткіліксіз! Талаптаныңыз! Ұмтылыңыз!   

5. Қарым-қатынаста болу  
Өз идеяларыңыз, сезімдеріңіз, мақсаттарыңыз туралы 

айтуға ниет білдіріңіз, бірақ дұрыс үн, ыңғайлы ахуал және 

сөйлеу мәнерін таңдаңыз. Сонымен қатар оқытушыларыңыз, 

жаттықтырушыларыңыз, командадағы достарыңыз және басқа 
да адамдар сізбен сөйлескісі келгенде, проблеманы 

талқылағысы келгенде немесе сізге кеңес бергісі келгенде, 

оларды тыңдай біліңіз. Өзіңізді жетілдірудің жалғыз тәсілі осы.     
6. Өз мүмкіндіктеріңізді пайдаланыңыз 
Көзіңізді айқын ашып жүріп өмір сүріңіз, ықыласты, сергек 

болыңыз, сіз беріліп тұрған кез келген мүмкіндікті бос 
жібермеңіз. Сіздің талантыңыз, сіздің еңбексүйгіштігіңіз сізге 

беріп отырған мүмкіндікті пайдаланыңыз. 
 7. Істеген ісіңізден рахат алыңыз  
Позитивті ойлаңыз және істеген ісіңізден рахат алаңыз. Өз 

мүмкіндіктеріңізге деген сеніммен және ынтамен ғана биіктерге 
қол жеткізе аласыз!  

8. Өз күніңізді өткізіп алмаңыз!  
Әр адамның уақыты шектеулі, сондықтан да бағалы.  

Сондықтан, өз уақытыңызды ақылмен басқара біліңіз, өзіңіздің 

де, басқаның да уақытын жоғалтпаңыз. Ешқашан кешікпеңіз 
және үйде, мектепте, бос уақытыңызда жаттығу мен 

жарыстарға 100% күш-жігеріңізді бөліңіз. Өз күніңізді өткізіп 

алмаңыз!  
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9. Тәртіп  
Өз клубыңыздың, федерацияңыздың, Континентальдық 

қауымдастықтың қағидаларына және ИААФ қағидаларына 
қосылыңыз.  

10.Командалық рух  
Командалық рух болған кезде ғана сәттілікке жолығуға 

болады. Мүмкін бұл сізді жаттығуға апаратын сіздің ата-
аналарыңыз немесе жарыс кезінде сізге көтермелеп отыратын 

сіздің достарыңыз, ауа райы онша емес кезде де, сәттілік пен 

сәтсіздік кезінде де мыңдаған сағатын сізбен бірге өткізетін 
жаттықтырушыңыз  болуы мүмкін. Олардың қолдауын өз-

өзінен солай болуға тиіс нәрсе ретінде қабылдамаңыз, 

керісінше, олардың көмегін сіз өтте қатты бағалайтыныңызды 
және сіздің табысыңыз – олардың абысы екенін көрсетіңіз! 
 

 

ИААФ бестселлерлері.....оқып-білу қажет өте жақсы 
кітаптар   

= Стадиондағы жарыстар бойынша ИААФ анықтамалығы 
=2006  

= Үй-жайдағы жарыстар бойынша ИААФ анықтамалығы =  
2006  

= ИААФ спортшылары өкілдерінің директориясы –2006  
= Әр жылдық –2006 (с результатами 2005 года)  
= Таблицы начисления очков в многоборье (мужчины/ 

женщины)  
= Стадиондағы жарыстар үшін ұпайлар беру кестелері 

=2005  
= Үй-жайдағы жарыстар үшін ұпайлар беру кестелері=2005  
= ИААФ-тың допингке қарсы регламенті (ағылш. және фр.), 

2006 жылғы басылым  
= ИААФ-тың Әлемдік рейтинг жөніндегі құралы=2005  
= ИААФ жарыстарының қағидалары  2006=2007  
= ИААФ-тың жарнама жөніндегі регламенті  

 

 

ИААФ кітаптарына тапсырыс беру нысанын мына сайттан 
табуға болады: 
www.iaaf.org/downloads/type=publications/index.html 
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