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kabul edýär we olary berjaý etmäge borçlanýar! Antidoping düzgünlerini

bilmezligi üçin türgen şahsy jogapkärçilik çekýär! 
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Doping serişdeleriniň klassifikasiýasy

Soňky ýyllarda farmakologiýany ulanmagyň meseleleri, diňe witaminleri 

ulanmak bilen çäklenmän, eýsem düýpli dermanlar hem çaga, ýetginjek sportuna 

aralaşmaga başlady. Tälimçiler, türgenler, şeýle hem ene -atalaryň özleri hem 

köplenç oňyn

 

sport netijelerini gazanmak

 

maksady bilen ýaş türgenlerde 

farmakologiki dermanlary

 

ulanmaga başlaýarlar. Şu

 

ýagdaýda, sagdyn ýaş 

türgenleri

 
oňyn

 

sport netijelerine ýetmek üçin ulanylan serişdelerden zelel ýetmegi 

mümkin. Şunuň

 

bilen kliniki tejribelikde barlanylmadyk

 

şu dermanlary ulanmagy

sebäpli türgeniň saglygy üçin daşky netijesi

 

bolar we ýaş türgeniň saglygy üçin 

daşky howp emele getirip biler.

 

1. Anaboliki steroidler
 

Örän howply doping serişdesidir. Ussat we höwesjeň sportda giňden ýaýran. 

Dermanlaryň sanawy ýeterlik derejede uly. Ulanmagyň dürli usullary bar. Sanjym, 

gerdejik, plastyr we ş.m. Suw we ýag görnüşinde bolýar. 

 Steroidler myşsanyň güýçli we uly bolmagyna mümkinçilik berýär, ýöne 

olary ulanmagyň netijesi saglyk üçin örän howplydyr.

 

Ýetginjek ýaşda steroidleri ulanmagyň örän howplydygyny bilmek 

hökmandyr.

 

Şu ýaşda steroid ulanmagyň

 

diňe fiziki we kämillik ýaşyna täsir etmän 

eýsem şol bir wagtda bütin durmuşyň özbaşdak şahsyýet çäkleriniň kemala 

gelmegine

 

täsiri bar.

  

Steroid ulanýan ýetginjekler gazaply, örän duýgur bolýarlar, kähalatlarda

depressiýa we eýforiýa düşýärler, ýeňil öýkeleýärler we gaharlanýarlar, çydamsyz, 

gaharyny görkezme meýilli bolýarlar. Bu bolsa adatdan daşary ýagdaýlarda  zulum

etmäge itergi berip bilýär.
 

 



3

                                 
 

   

  

  

  

  

  

Steroidleri ulanmagyň saglyga ýetirýän täsirleri:
  

 

Anaboliki steroidleri ulanmakda erkeklerde şu ýagdaylar ýüze çykýar:
  

Erkeklik tohumlygyň azalmagy 
Sperma çykyşynyň peselmegi

 

 
Jynsy duýgurlygyň bozulmagy

 

 

Zenanlarda şu ýagdaýlar ýüze çykýar:

Psihologiki baglylyk,

Gazaplylygyň ýokarlanmagy,

Hal ýagdaýynyň peselmegi,

Bagyr keseli,

Ýürek damar ulgamynyň keseli,

Arterial gan basyşynyň ýokarlanmagy,

 

Akne,

 

 

Jynsy taraplarynyň täsirleri.

 

 

 
Sesiň ýognamagy

 

 
Bedeninde we ýüzünde hetden aşa gylyň

 
çykmagy

 

 
Aýbaşy döwriniň bozulmagy
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2. Ösüş gormony

Az bolmadyk ýaýran we ösüş gormony diýip agzalýan. Şu gormon sebäpli 

myşsanyň güýji we göwrümi ulalýar, beden eti apparatynyň beýleki elementleri 

güýçlenýär (bogny birleşdiriji damary, siňir damary, fassiýa, süňk). Emma ony uly 

ýaşly adamyň ulanmagy dürli içki organlarda dokumalaryň we aýaklaryň ösüşiniň 

täzeden başlanmagyna getirýär, şu sebäpli tebigy proporsiýalaryň bozulmagy bilen 

bagly patologiýa

 

ýeňil

 

sebäp bolup bilýär (şol sanda ýürek, böwrek, öýken we ş.m. 

tarapyndan).  

  

	

 

 

Anomal ösüş,

 

 

Güýçli kelle agyrylary,

 

 

Görüşiň bozulmagy,

Saglyga bolan täsiri: 

 

Arterial gan basyşynyň ýokarlanmagy we ýürek ýetmezçiliginiň ösüş 

howpy,

 

 

Diabet çişi,

 

 

Artrit

 

 
Ýüregiň ulalmagy,

 

 
Galkan görnüşli mäziň we bagyryň funksiýalarynyň bozulmagy.
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3. Eritropoetin

Ilkinji görüşde, zyýansyz ýaly we azdan kop zelel ýetirip bilýär, eritropoetin 

ýaly doping dermany. Lukmançylykda eritropoez astynda, özüniň öýjüklere 

kislorody daşamak funksiýasyny ýerine ýetirmäge ukyply bolan ýetişen eritrositler 

bilimini düşünip bolýar. Energetiki işjeňlik kislorodynyň ýokary dozasynyň 

alynmagy netijesinde, ýagny, we organizmiň çydamlylygy çalt ulalýar. Emma 

gyzyl süňk ýiliginiň (edil şu ýerde eritrositler “döreýär”) elmydama 

stimulýasiýasynda wagtyň geçmegi bilen onuň gowşamagyna we ganyň 

patologiýasyna getirip bilýär. Ondan başga-da, göwrümi ýokarlandyrylan gyzyl 

gan öýjükleri gany has ýelmeşegen ýagdaýa getirýär, bu bolsa damarlaryň dykylma 

howpyny ulaldýar, şol sanda ýürekde we beýnide (infarkt ýa-da insult howpy hem 

 

 

	

4. Stimulýatorlar

 

Stimulýatorlar, türgenleriň ulanmaga

 

gadagan edilen serişdelere degişli 

bolup durýar. Stimulýatorlar organizmiň funksiýalaryny ýa-da onuň aýratyn 

ulgamlaryny güýçlendirýär. Şol

 

sebäpli bu serişde toparçasy geçirilýän ýaryş 

döwrinde gadagan edilýär. Bu bolsa şunuň bilen baglanyşdyrylýar, ýagny şu 

serişde toparçasy gysga möhletli täsire eýe bolup durýar. Stimulirlenen

 

dermanlar 

merkezi we daşky nerw ulgamyna täsir edýär.

 

Stimulýatorlary ulanmagyň goşmaça täsirleri:

 

-

 

Biynjalyk we agressiýa;

 

-

 

Guratmak;

 

-

 

Horlanmak;

 

-

 
Organizmiň termoregulýasiýasynyň bozulmagy;

 

-
 
Aritmiýa;
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- Gan basyşynyň ýokarlanmagy;

- Insult howpynyň ýokarlanmagy;

Şu şerişdeleriň köpüsi sowuklama garşy dermanlaryň düzümine girýär. 

Mysal üçin, şu serişdeler burun spreýleriň, gulak we göz damjalarynyň düzümine 

girip bilýär. Şonuň üçin islendik dermany ulanmazdan öň türgen onuň düzüminde 

gadagan edilen ingrediýentleriň barlygyny barlamalydyr.

Stimulýatorlar şu aşakdakylara sebäp bolup bilýärler:

- Titreme we tremor;

- Hereketi utgaşdyrmagyň meseleleri;

- Ýürek hereketiniň çaltlanmagy;

- Netijesinde kollaps we ölüme ýol berýän gyzgyn urgy;

- Baglylyk we psihiki bozulmalaryň ýüze çykmagy.

 

5. Kannabinoidler

 

Türgenler tarapyndan antidoping düzgünleriniň bozulmagy bilen bagly bolan 

aýdyň serişdeleriň biri hem kannabinoidler bolup durýar.

 

Kannabinoidler şu görnüşde bolýarlar: tebigy (mysal üçin, kannabis, meň

 

we 

marihuana); ýa-da sintetiki delta-9-tetragidrokannabinol; kannabimimetiki, mysal 

üçin, “Spice”.

Kener (marihuana) 400-den gowrak himiki serişdelerden ybarat bolmak

 

bilen  beýine täsir edýän esasy işjeň ingrediýent, TGK diýip atlandyrylýan delta-9-

 

tetragidrokannabinol bolup durýar. TGK, beýin, jynsy agzalar, dalak, bagyr we 

öýken ýaly organlarda we ýagly öýjüklerde ýerleşýär. TGK-nyň köp bölegi 

hereketleri utgaşdyryjy, okuw we beýiniň ýatkeşlik bölümi üçin wajyp ýerlerinde 

görkezilýär.

Çilim garyndylarynyň aglabasy, güýji boýunça tebigy kannabinoidlerden 

güýçli täsir edýän sintetiki kannabinoidlerden ybarat bolup durýar. Ilkinji nobatda 

çilim garyndylarynyň täsiri psihikanyň üýtgedilmegine ugrukdyrylan, emma olar 

adamyň fiziki saglygyna hem juda ýaramaz täsir edýär. Şol

 

sebäpli saglyga bolan 

umumy zyýanly täsirlerine goşmaça hökmünde sintetiki kannabinoidler baglylyk 

funksiýasyny güýçlendirýär we ondan soňky baglylyga goşant goşýar.

 

Spice (“spice” –

 
melhem, hoşboý yslylyk) –

 
düzüminde himiki serişde bolan 

ösümlik görnüşinde satylýan sintetiki çilim garyndysy markalarynyň biri. Häzirki 

wagtda sintetiki kannabinoidler hereket edýän Spice serişdeleri bolup durýar. 
Kannabinoidler hakynda şulary bilmek hökmandyr: tebigy (mysal üçin, 

kannabis, meň we marihuana) ýa-da sintetiki delta-9-tetragidrokannabinol (TGK) 

we kannabimimetiki, mysal üçin, “Spice”, JWH-O18, JWH-O73, HU-210 –
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WADA (klass S8) “Gadagan edilen maddalaryň we usullaryň sanawyna girýär” we 

ýaryş döwründe gadagan edilýär.

Ähli mesele şunda ýagny, ýaryş bolmadyk wagtynda, Bütindünýä antidoping 

kodeksine laýyklykda, narkotiki serişdesi (klass S7) we kannabinoidler gadagan 

edilmeýär. Emma, birinjiden, ýaryş bolmadyk döwründe ulanylan narkotiki 

serişdesi, organizmden aýrylmagy uzak wagt alýandygy sebäpli ýaryş döwründe 

test barlagy geçirilende organizmde ýüze çykmagy mümkin. Bu bolsa antidoping 

düzgüniniň bozulmagy bolup durýar! Ikinjiden, ýaryş bolmadyk döwründe (ýaryş 

döwründe hem) kannabinoidleri ulanmagy bilen türgen sport režimini bozýar. Bu 

bolsa tertip düzgün temmisini almagyna sebäp bolýar.

Şeýle hem, kannabinoidleriň öndürilmegi, saklanylmagy we satylmagy 

jenaýat jogapkärçiligine eltýändigini

 

ýatdan çykarmalyň.

 
 

6. Naswaý

 

 

Naswaýyň esasy düzümi ýönekeý mahorka ýa-da temmäki bolup durýar.

Öňler “nas” diýip atlandyrylýan temmäkä

 

meňzeş ösümlik ulanylýardy. 

Temmäkiden başga naswaýyň düzüminde suw guýlan hek ýa-da gury spirt, dürli 

ösümlikleriň küli, düýe ýa-da towuk dersiniň

 

garyndysy, käbir ýagdaýlarda ýag 

bardyr.

 

Bu serişdäniň düzümi ýigrenç döredýär. Ýogsada, kiçiräk maglumat. Bakja 

atyzlary suwarylan wagty towugyň tezegi “ýanyp biljek” ösümliklere zyýan 

ýetmezligi üçin elmydama öňünden suwa garylýar. Emma naswaýyň düzümine 

towugyň dersi “bolşy ýaly” , hiç hili garyndysyz goşulýar.

 

Naswaýy uzak möhletli ulanmaklyk ýürek bulanmasynyň güýjemegi, kelle 

agyry, aşgazanyň bozulmagy we gabarçyklaryň döremegi, dodaklarda ýaralaryň 

döremegine sebäp bolup bilýär.

 

Şulara üns berilmelidir, ýagny naswaýy ulanmaklyk duýgurlygy 

ýokarlandyrmagy, kadasyz özüňi alyp barmak

 

bilen tapawutlanýar. Naswaýyň 

satuwyny gowulandyrmak üçin

 

naswaýa meň we beýleki narkotiki serişdeleri 

goşýarlar. Şunuň bilen “zyýansyz” naswaýdan beýleki narkotiki serişdelerine kem-

kemden baglylyk mümkindir.

 

 

7. Sportda biologiki aktiw

 

goşundyly

 

maddalar
 

Biologiki aktiw

 

goşundyly

 

maddalary (mundan beýläk - BAD) diňe azyk 

goşundy maddalarydyr, şular derman serişdeleri däl, diňe bir zat üçin talap edilýän  

goşmaça naharlanmak –

 

zyýan bermeýär. Emma häzirki wagtda türgenler üçin 

BAD-lar we

 
iýmitler özboluşly söwda partlamasyny

 
geçirýär. Iň pes çykdajy bilen 

has köp girdeji gazanmak isleýän önümiň hilinden tygşytly peýdalanýan kärhanalar 

ýüze çykýar.
Sebitleýin antidoping guramasy, Mili antidoping agentligi türgenlere we 

türgenleşik zalyna gatnaýanlara biologiki aktiw goşundyly maddalaryny 

ulanmaklaryny maslahat bermeýärler, olaryň düzümine gaplamalarynda 

görkezilmedik, gadagan edilen, ýygy-ýygydan maddalar goşulýar.
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Belli bir iýmit goşundylary almagy karar bermezden öň onuň hakykatdan 

hem zerur bolup durýandygyny we sport karýerasyna we saglygyna howp 

etmeýändigine göz ýetirmelidir.

Sport azyk önümleriniň 70%-ne çenli anaboliki steroidler, 

psihostimulýatorlar, peşew we beýleki maddalar ýaly sportda gadagan edilen 

maddalar goşulan galplaşdyrylan önümler bolandygy unudulmaly däldir.

Internet arkaly sport iýmit önümleriniň satyn alynmagyna aýratyn hem 

seresaply üns berilmelidir. Köp ýurtlarda hökümetler şular ýaly görnüşde 

önümçiligini düzgünleşdirmeýär. Bu bolsa, dermanyň düzümine girýän 

ingrediýentler, gaplamada görkezilen serişdelere laýyk gelmezligi mümkin,  

antidoping düzgünlerine laýyklykda gadagan edilen bolmagy mümkin.

Doping barlagynyň kanagatlanarly netijeleriniň esasy bölegi pes hilli BAD 

ulanmagyň netijesi bolup durýar.

 

Biologiki aktiw

 

goşundylaryny we sport iýmitini, lukmanyň maslahaty 

bolmazdan özbaşdak ulanylýan umumy serişde hökmünde seredilmeli däldir.

 

8. Energetiki içgiler

 
 

Energetiki içgiler, ýa-da energetiki –

 

alkogolsyz içgiler, güýçlendiriji täsiri 

bolan, aýratyn hem sport bilen meşgullanýan adamlaryň arasynda we ýaşlaryň 

arasynda giňden ýaýran.

 

Energetiki içgileriň giňden ýaýramagynyň sebäbi üstünlikli söwda 

strategiýasyna

 

bagly bolup durýar. Mahabat kampaniýalarynda, alyjylara “energiýa 

partlamasy”, fiziki we akyl güýjiniň akymy wadasy berilýär. Öndüriji kärhanalar, 

uly sport çäreleriniň hemaýatkäri hökmünde çykyş edýärler. Şol sebäpli 

energotoniklaryň ulanylmagy aýratyn hem ýaşlarda işjeň durmuş görnüşi sport, 

hereket bilen baglanyşyklydyr.

 

Emma şular ýaly içgileriň energetiki täsiri –

 

illýuziýa, sebäbi energetikler 

organizmiň çeşmelerini ulanýarlar, olaryň özleri energiýa

 

çeşmesi bolup durmaýar.

Öndüriji, çydamlylygy ýokarlandyrmagy we sport netijelerini 

gowulandyrmagy wada berýär, bular hereket edýän ingrediýentler – kofein we/ýa-

da olaryň meňzeşleri (taurin, glýukuronolakton we beý.), şeker, ösümlik 

ekstraktlary. We hakykatda olaryň täsiri, diňe ýüregiň ritmini wagtlaýyn

 

çaltlandyrýar, şeýle hem organizmi guratma sebäp bolup bilýär. Ulanmagyň 

howply netijeleri, köp wagtlap ýetginjekleriň alkogol bilen energetika garyndysyny 

ulanmaklary, mysal üçin kokteýl, “wodka-energetik” – organizmiň işlemegine 
güýçli urgy bolup durýar. Kokteýlde bolan çenden aşa kofein dozasy bir adamyň 

serhoşlyk duýgusyny peseldýär we alkogol ulanmagy kontrol edip bolmajak 

ýagdaýa getirýär, bu bolsa alkogol intoksikasiýa howpyny 3 esse ýokarlandyrýar. 

Energetikleri alkogol bilen ulanmak serhoşlyk duýgusyny peseldýär, serhoşlygyň 

özüni peseltmeýär.
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Energetiki içgiler sport içgileri hökmünde satylsa hem sport türgenleşigi 

wagtynda maslahat berilmeýär. Olar suwsuzlygy gandyrmaýar – tersine türgenleşik 

wagtynda, türgenleşigiň öňünden ýa-da soňundan ulanylmagy organizmiň 

guramagyny güýçlendirýär. Şeýle hem energetiki içgileriň intensiw fiziki işjeňlik 

ýagdaýda ulanylmagy ýürek damar ulgamlarynyň bozulmagyna sebäp bolup bilýär.

Energetiki içgileriň çenden aşa ulanylmagy şu ýagdaýlara sebäp bolup 

bilýär: ýürek urmasynyň çaltlanmagy, ukysyzlyk, depressiýa, hal ýagdaýynyň 

üýtgemegi we beý. Energetiki içgileriň düzüminde ýokary derejede şekeriň (250 

ml üçin 9 bölek gant, deňeşdirmek üçin, bir banka gazly suwyň düzüminde 6 bölek 

gant bolýar) bolmagy bilen bulary ulanmaklyk birnäçe ýaramaz netijelere sebäp 

bolýar: dişiň syrçasynyň bozulmagy, semizlik, içegäniň işlemeginiň bozulmagy, 

gaz emele gelişiniň ýokarlanmagy, aşgazan sanjysy, allergiýa keselleri, madda 

çalyşygynyň bozulmagy, bagyryň ulalmagy,

 

süýjikesel. Şeýle hem energetigiň

düzüminde kofeiniň ýokary dozada bolmagy narkotige

 

meňzeş baglylyga sebäp 

bolýar. Bir kilo üçin 150 mg dozasynda kofeini bir gezeklikde ulanylmagy ölüme 

sebäp bolup bilýär. Orta ölçegli 250 ml bankada bolan energetigiň düzüminde 80 

mg kofein bar. Emma köplenç energetikler 500 ml bankalarda satylýar we 

düzüminde 160 mg kofein bolýar.

 

 

Halkara standart

 

“Gadagan edilen maddalaryň we usullaryň sanawy”

 

Bütindünýä antidoping agentligi (WADA) tarapyndan taýýarlanylan 

gadagan edilen maddalaryň we usullaryň sanawy (mundan beýläk - Sanaw) bar.

WADA-nyň gadagan eden

 

sanawynda sportda gadagan edilen maddalaryň 

we usullaryň sanawy görkezilýär.

 

WADA döwürleýin ýylda bir gezek şu sanawy täzeläp durýar. Täzelenen 

sanaw, düzgünnama ýaly, her ýyl 1-nji ýanwardan güýje girýär we aşakda 

görkezilen WADA-nyň internet saypasynda birnäçe aýyň dowamynda görüp 

bolýar.

 

Gadagan edilen sanaw üç esasy topara bölünýär:
 

1.

 

Hemişelik gadagan edilen maddalar we usullar, ýaryş döwründe, 

ýaryş bolmadyk döwründe (ulanmaga rugsat berilmeýän maddalar: 

anaboliki steroidler, peptid gormonlary, ösüş faktorlary we meňzeş 

maddalar, beta-2-agonistler, gormonal antagonistler we modulýatorlar, 

diuretikler we beýleki maskirowka agentler, gadagan edilen doping, 

himiki we fiziki manipulýasiýalar, gen doping i).
 

2. Diňe ýaryş döwründe gadagan edilenler (stimulýatorlar, 

kannabinoidler, glýukokortikosteroidler).  
3.

 

Sportuň aýratyn görnüşlerinde gadagan edilenler (alkogol we beta-

blokatorlar). 

 

https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited

 

WADA internet 

sahypasynda ýerleşdirilen gadagan edilen maddalaryň we usullaryň Sanawynyň 

häzirki görnüşi.
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GADAGAN EDILEN SERIŞDELERIŇ 

TERAPEWTIK ULANYLYŞY
Terapewtik ulanyş boýunça Halkara standarda laýyklykda türgeniň 

antidoping guramasynyň ýa-da halkara federasiýasynyň degişlilikde terapewtik 

Komiteti boýunça berlen rugsady bar bolsa Gadagan edilenleriň sanawynda bolan 

serişdeleri we usullary ulanmaga hukugy bardyr.

Türgen bejergi almaga hukugy bardyr!

Eger-de siziň saglyk ýagdaýyňyz Gadagan edilen sanawda görkezilen 

maddalary we usullary ulanmagy talap edýän bolsa, Bütindünýä antidoping 

kodeksine laýyklykda terapewtik ulanyş (TU) üçin rugsat berlip bilner.

 

TU üçin rugsat şu aşakdakylary

 

üpjün edýär:

 
 

 

Reminamalaýyn tassyklanan keseliň bejergisi üçin gadagan edilen 

maddalar we usullar bilen bejergi almaga hukuk berýär;

 

TU-da görkezilen gadagan edilen maddalar we usullary bellenilmeginde, 

eýe bolmakda ýa-da ulanmakda, synag edilende ýüze çykan 

sanksiýalardan goraýar.

  

 

TU ALMAK ÜÇIN TALAPLAR:

  

 

Gadagan edilen maddalaryň we usullaryň ulanylmazlygy saglygyň esli 

ýaramazlaşmagyna sebäp bolýar;

  
 

Ulanylmagy sport netijesiniň gowulaşmagyna sebäp bolmaýar;

 

Göwnejaý alternatiwalaryň ýoklygy;

  

 

Ulanmaklyk zerurlygy, ulanylan wagtynda gadagan edilen maddalaryň 

we usullaryň olaryň ozalky ulanyşyň (TU bolmazdan) netijesi bolup 

durmaýar.

  

 

TU ÜÇIN ÝÜZ TUTMAKLYK NÄME?

 

TU-a rugsat almak
 

üçin türgen TU ýüz tutuş arzasyny dogry taýýarlamaly we 

degişli gurama tabşyrmalydyr.  

 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

TU ýüz tutuş arzasynda şu aşakdakylar görkezilýär:

Türgen hakynda maglumat:

- Familiýasy we ady, jynsy;

- Habarlaşmak üçin maglumatlary;

- Sportuň/ dissiplinanyň görnüşi;

- Türgeniň derejesi (halkara ýa-da milli federasiýa degişli bolan);

- Fiziki mümkinçilikler boýunça çäklendirilen türgen bolup 

durýarsyňyzmy.
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TU ýüz tutuş arzasynda şu aşakdakylar görkezilýär:
 Türgen hakynda maglumat:

 -

 

Familiýasy we ady, jynsy;

 
-

 

Habarlaşmak üçin maglumatlary;

 
-

 

Sportuň/

 

dissiplinanyň görnüşi;

 

-

 

Türgeniň derejesi (halkara ýa-da milli federasiýa degişli bolan);

-

 

Fiziki mümkinçilikler boýunça çäklendirilen türgen bolup 

durýarsyňyzmy.

 
 

Lukmançylyk maglumaty:

 

-

 

Doly diagnoz;

  

-

 

Gadagan edilen maddalary ýa-da usullary ulanmak üçin esaslandyrmalar.

 

Lukmançylyk takyk maglumatlar:

 

-

 

Gadagan edilen maddalaryň patentli däl atlandyrylyşy;

-

 

Dozalara bölmek;

 

-

 

Ulanyş dowamlylygy, usuly, ýygylygy;

 

-

 

Barlamhana we kliniki barlaglaryň netijeleri;

 

-

 

Ýüz tutuş arzasyna degişli bolan rentgen we beýleki suratlar we 

grafikalar.

 

   

Ýüz tutuş arzasyna şu aşakdakylar hökman goşulmalydyr:

- Gadagan edilen maddalaryň we usullaryň ulanylmagyň zerurdygyny we 

lukmançylyk maglumatlaryny tassyklaýan, lukmanyň familiýasy, 

lukmançylyk hünäri, habarlaşmak üçin maglumatlary görkezilen we goly 

bolan lukmanyň beýannamasy;

- bar bolsa ozalky ýüz tutuş arzasy;

- TU boýunça Topar we beýleki ygytýarly şahslar tarapyndan türgeniň 

şahsy lukmançylyk maglumatlaryna seredilmegine ygtyýar berýän

türgeniň beýannamasy.

Türgen TU üçin ýüz tutuş arzasy boýunça resminamalaryň ähli nusgalaryny 

saklamalydyr. TU üçin ýüz tutuş arzasyny bermek bilen bagly islendik çykdajylary 

türgen çekýär. 

TU ÜÇIN ÝÜZ TUTMAGYŇ MÖHLETI:  
 TU üçin ýüz tutuş arzasy, gadagan edilen maddalary we usullary ulanmagyň 

zerurlygy ýüze çykan wagtyndan gysga möhletde olaryň ulanylmagyna çenli 

tabşyrylýar. Gadagan edilen maddalar we usullar boýunça TU üçin ýüz tutuş 

arzasy diňe ýaryş döwründe, ýaryşa çenli iň az 30 gün öňünden tabşyrylýar.
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usullaryň ulanylmagy zerurlygy ýüze çykan ýagdaýynda TU üçin Rugsady uly 

sport çäresiniň guramaçysy tarapyndan berilýär.

RETROAKTIW TU

Aýratyn ýagdaýlarda türgene, gadagan edilen maddalaryň we usullaryň 

ulanylmagyndan soň TU üçin rugsat berlip bilner. Retroaktiw TU aşakdaky 

ýagdaýlarda berlip bilner:

Gaýragoýulmasyz lukmançylyk kömeginiň berilmeginde ýa-da 

duýdansyz saglyk ýagdaýynyň erbetleşmegi; ýa-da

 

Aýratyn ýagdaýlarda türgeniň ýüz tutmaga, şeýle hem TUT-nyň ýüz 

tutuş arzasyny gözden geçirmäge ýeterlik wagtynyň ýa-da 

mümkinçiliginiň bolmazlygy.

 

Retroaktiw TU resmileşdirmek üçin türgende, TU berilmeginiň şertlerine 

laýyklykda tassyklaýan lukmançylyk resminamalarynyň doly toplumy bolmalydyr.

 

ÜNS BERIŇ!

 
 

Türgen doping barlagy geçirilýän döwründe TU üçin rugsadyň nusgasyny 

görkezmelidir.

 

 
TU ÜÇIN ÝÜZ TUTUŞ ARZASY BOÝUNÇA KARAR

 

 

-

 

TU üçin ýüz tutuş arzasynyň kabul edilen senesinden 21 günüň 

dowamynda TU boýunça

 

Topar tarapyndan kabul edilýär;

-

 

Türgene ýazmaça görnüşinde habar berilýär we ADAMS ulgamynda 

hasaba alynýar;

 

-

 

TU berilmegine garşylyk bildirilen ýagdaýynda sebäbi görkezilmelidir. 

Türgen TU boýunça Toparyň kararyny degişli edara şikaýat etmäge 

hukugy bardyr.

 

WADA islendik TU gaýtadan gözden geçirmäge hukugy bardyr. WADA-nyň 

karary üçin şikaýat arzasy Lozanda Sport arbitraž kazyýetine tabşyrylýar.

 

TU ÜÇIN RUGSAT KIM TARAPYNDAN BERILÝÄR?

 

 

Milli derejedäki türgenleriň TU üçin Rugsadyň berilmegi Milli antidoping 

guramasy ýa-da Sebitleýin antidoping guramasy tarapyndan berilýär. Ýüz tutuş 

arzasy tassyklanan görnüşine laýyklykda resmileşdirilýär we TU boýunça Topar 

(TUT) tarapyndan seredilýär.

 

TU üçin rugsat diňe özünde görkezilen möhletine 

çenli we diňe görkezilen maddalaryň we usullaryň berk bellenilen dozasy boýunça 

hereket edýär. Beren TU guramasy tarapyndan kesgitlenilen talaplaryň we şertleriň 

berjaý edilmedik ýagdaýynda möhleti tamamlamagyndan öň ýatyrylyp bilner.
Halkara derejedäki türgenlere (HF-nyň kesgitlemegi boýunça), HF-nyň hasaba 

alnan pul synagyna degişli bolan türgenlere ýa-da halkara ýaryşlara gatnaşýan 

türgenlere TU üçin Rugsady Halkara Federasiýa tarapyndan berilýär. TU üçin 

ýüz tutuş arzasy HF-nyň ýüz tutuş arzasynyň görnüşine laýyklykda ýa-da ADAMS 

ulgamy arkaly resmileşdirilýär.

Uly sport çäreleriniň guramaçysy

Eger-de uly sport çäreleriniň (mysal üçin, Olimpiýa oýunlary, dünýä 

çempionatlary, Aziýa oýunlary we beý.) döwründe gadagan edilen maddalaryň we 
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