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Îáÿçàííîñòè ñïîðòñìåíà

Íàðóøåíèÿ àíòèäîïèíãîâûõ ïðàâèë

Ïðåäúÿâèòå Âàøå óäîñòîâåðåíèå 
ëè÷íîñòè èëè äðóãîé Âàø äîêóìåíò 
ñ íîìåðîì è ôîòîãðàôèåé.

×òîáû óñêîðèòü ïðîöåññ ñäà÷è 
ïðîáû, Âû ìîæåòå ïèòü íàïèòêè, 
çàïå÷àòàííûå â ôàáðè÷íóþ 
óïàêîâêó. Íå èñïîëüçóéòå íàïèòêè, 
ïðåäëîæåííûå ñòîðîííèìè 
ëèöàìè.

Êîãäà Âû áóäåòå ãîòîâû 
ñàìîñòîÿòåëüíî âûáåðèòå åìêîñòü 
äëÿ ñáîðà ìî÷è, ïðîâåðüòå 
öåëîñòíîñòü åå óïàêîâêè è ÷èñòîòó.

Îáíàæèòå òåëî îò ñåðåäèíû 
òóëîâèùà äî ñåðåäèíû áåäðà, 
à ðóêàâà çàêàòàéòå äî ëîêòåé, 
÷òîáû èíñïåêòîð ìîã 
áåñïðåïÿòñòâåííî íàáëþäàòü 
çà ïðîöåññîì ñäà÷è ïðîáû ìî÷è.

Ìèíèìàëüíûé òðåáóåìûé 
îáúåì ìî÷è - 90 ìë. Åñëè 
îáúåì ìî÷è íåäîñòàòî÷åí, òî 
òàêàÿ ïðîáà íàçûâàåòñÿ 
ïðîìåæóòî÷íîé è âðåìåííî 
çàïå÷àòûâàåòñÿ. Â ýòîì ñëó÷àå, 
Âàì áóäåò íåîáõîäèìî ñäàòü 
äîïîëíèòåëüíóþ ïðîáó.

Âûáåðèòå îäèí èç ïðåäëîæåííûõ 
êîìïëåêòîâ äëÿ ïåðåâîçêè è 
õðàíåíèÿ ïðîáû ìî÷è. Óáåäèòåñü, 
÷òî íîìåðà íà ôëàêîíàõ «À» è 
«Â», êðûøêàõ è êîðîáêàõ 
ñîâïàäàþò.

Ñíèìèòå êðàñíûå êîëüöà ñ 
ãîðëûøåê îáîèõ ôëàêîíîâ. 
Íàëåéòå 30 ìë ïðîáû âî ôëàêîí 
«Â», çàòåì íå ìåíüøå 60 ìë âî 
ôëàêîí «À». Îñòàòîê ïðîáû 
äîëåéòå âî ôëàêîí «Â».

Îñòàâüòå íåáîëüøîé îáúåì 
ìî÷è â åìêîñòè, ÷òîáû èíñïåêòîð 
äîïèíã-êîíòðîëÿ ìîã ïðîâåðèòü 
ïðèãîäíîñòü ïðîáû äëÿ àíàëèçà, 
à èìåííî ïðîâåðèòü 
îòíîñèòåëüíóþ ïëîòíîñòü ìî÷è.

Çàêðîéòå ïî î÷åðåäè îáà 
ôëàêîíà, âðàùàÿ èõ êðûøêè äî 
óïîðà, ïîêà íå ïðåêðàòÿòñÿ 
ùåë÷êè.

Óáåäèòåñü, ÷òî ôëàêîíû íå 
ïðîòåêàþò (ïåðåâåðíóâ èõ ââåðõ 
äíîì) è èõ íåâîçìîæíî îòêðûòü 
âðó÷íóþ.

Ïîñëå çàêðûòèÿ ôëàêîíîâ 
èíñïåêòîð äîïèíã-êîíòðîëÿ 
îïðåäåëÿåò îòíîñèòåëüíóþ 
ïëîòíîñòü îñòàâøåéñÿ â åìêîñòè 
ìî÷è.

Åñëè ïëîòíîñòü íå ñîîòâåòñòâóåò 
òðåáîâàíèÿì (ïëîòíîñòü äîëæíà 
áûòü íå ìåíåå 1,010 ïðè 
îïðåäåëåíèè òåñò ïîëîñàìè èëè 
íå ìåíåå 1,005 ïðè 
èñïîëüçîâàíèè ðåôðàêòîìåòðà), 
òî Âû äîëæíû áóäåòå ñäàâàòü 
äîïîëíèòåëüíûå ïðîáû, ïîêà íå 
áóäåò äîñòèãíóòî ñîîòâåòñòâèå 
íåîáõîäèìîìó ñòàíäàðòó.

Èíñïåêòîð äîïèíã-êîíòðîëÿ 
âíîñèò äàííûå â ïðîòîêîë.

Ïåðå÷èñëèòå ìåäèêàìåíòû, 
ïèùåâûå äîáàâêè, âêëþ÷àÿ 
âèòàìèíû è ìèíåðàëû, êîòîðûå 
Âû ïðèíèìàëè çà ïîñëåäíèå 
7 (ñåìü) äíåé, à òàêæå ñîîáùèòå 
î ïåðåëèâàíèÿõ êðîâè çà 
ïîñëåäíèå 6 ìåñÿöåâ, åñëè 
îíè èìåëè ìåñòî.

Åñëè ó Âàñ åñòü çàìå÷àíèÿ ïî 
ïðîöåäóðå, óêàæèòå èõ â 
ïðîòîêîëå èëè â äîïîëíèòåëüíîì 
ïðîòîêîëå. Ïîäïèøèòå ïðîòîêîë.

Õðàíèòå êîïèþ ïðîòîêîëà íå 
ìåíåå 6 ìåñÿöåâ.

Èíñïåêòîð äîïèíã-êîíòðîëÿ èëè 
øàïåðîí ëè÷íî ñîîáùàåò Âàì î 
íåîáõîäèìîñòè ñäàòü ïðîáó.

Ðàñïèøèòåñü íà áëàíêå 
óâåäîìëåíèÿ.

Ïîñëå óâåäîìëåíèÿ î 
íåîáõîäèìîñòè ñäà÷è ïðîáû 
ñðàçó æå ÿâèòåñü íà ïóíêò 
äîïèíã-êîíòðîëÿ. Âû íå èìååòå 
ïðàâà ïîñåùàòü äóø èëè òóàëåò 
äî ñäà÷è ïðîáû.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïðàâà ñïîðòñìåíà âî âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ

ïðîöåäóðû äîïèíã-êîíòðîëÿ
Îáÿçàííîñòè ñïîðòñìåíà Íàðóøåíèÿ àíòèäîïèíãîâûõ ïðàâèë

ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ïðîöåäóðå âçÿòèÿ ïðîáû;

ïðàâî íà ïðèñóòñòâèå Âàøåãî ïðåäñòàâèòåëÿ è, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, 
ïåðåâîä÷èêà;

çàïðîñèòü îá îòñðî÷êå ïðèáûòèÿ â ïóíêò äîïèíã-êîíòðîëÿ ïðè íàëè÷èè 
óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí;

çàïðîñèòü àäàïòàöèþ ïðîöåäóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíûì 
Ñòàíäàðòîì ïî òåñòèðîâàíèþ (Ïðèëîæåíèå Á – àäàïòàöèÿ ïðîöåäóðû 
ñáîðà ïðîáû äëÿ ñïîðòñìåíîâ ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè 
âîçìîæíîñòÿìè);

âñ¸ âðåìÿ îñòàâàòüñÿ â ïðåäåëàõ ïîëÿ çðåíèÿ èíñïåêòîðà äîïèíã-êîíòðîëÿ/
øàïåðîíà ñ ìîìåíòà óâåäîìëåíèÿ è äî îêîí÷àíèÿ ïðîöåäóðû ñáîðà ïðîá 
íà äîïèíã-êîíòðîëü;

ïðåäñòàâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé Âàøó ëè÷íîñòü (äîêóìåíò äîëæåí 
èìåòü Âàøó ôîòîãðàôèþ;

íåìåäëåííî ÿâèòüñÿ â ïóíêò äîïèíã-êîíòðîëÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, 
êîãäà ó Âàñ åñòü óâàæèòåëüíàÿ ïðè÷èíà íà îòñðî÷êó

ñëåäîâàòü âñåì ïðàâèëàì ïðîöåäóðû ñáîðà ïðîá íà äîïèíã-êîíòðîëü; åñëè 
Âû íå áóäåòå ñîáëþäàòü Âàøè îáÿçàííîñòè, íà Âàñ ìîãóò áûòü íàëîæåíû 
ñàíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ àíòèäîïèíãîâûìè ïðàâèëàìè.

Ïðèíöèï ñòðîãîé îòâåòñòâåííîñòè ñïîðòñìåíà – îñíîâîïîëàãàþùèé 
ïðèíöèï, çàêðåïëåííûé âî Âñåìèðíîì àíòèäîïèíãîâîì êîäåêñå. Ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî ñïîðòñìåí íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âñå, 
÷òî ïîïàäàåò â åãî îðãàíèçì ñ åäîé, ñ íàïèòêàìè, ñ ìåäèöèíñêèìè 

ïðåïàðàòàìè è ò.ä.

Ñïîðòñìåí îáÿçàí:

Ñëåäèòü çà îáíîâëåíèÿìè Çàïðåùåííîãî Ñïèñêà.

Ïðîâåðÿòü, ÿâëÿåòñÿ ëè ñóáñòàíöèÿ èëè ìåòîä, êîòîðûå îí èñïîëüçóåò 
èëè ñîáèðàåòñÿ èñïîëüçîâàòü, çàïðåùåííûìè.

Èíôîðìèðîâàòü ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë î òîì, ÷òî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
çàïðåùåííûõ ñóáñòàíöèé è ìåòîäîâ ñïîðòñìåíó íåîáõîäèìî 
ðàçðåøåíèå íà Òåðàïåâòè÷åñêîå Èñïîëüçîâàíèå (ÒÈ).

Åñëè ñïîðòñìåí âõîäèò â íàöèîíàëüíûé è/èëè ìåæäóíàðîäíûé ïóë 
òåñòèðîâàíèÿ, òî îí îáÿçàí ïðåäîñòàâëÿòü àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ 
î ñâîåì ìåñòîíàõîæäåíèè.

Ê íàðóøåíèÿì àíòèäîïèíãîâûõ ïðàâèë îòíîñèòñÿ:

Íàëè÷èå çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèè èëè åå ìåòàáîëèòîâ, èëè ìàðêåðîâ â 
ïðîáå, âçÿòîé ó ñïîðòñìåíà.

Èñïîëüçîâàíèå èëè ïîïûòêà èñïîëüçîâàíèÿ ñïîðòñìåíîì çàïðåùåííîé 
ñóáñòàíöèè èëè çàïðåùåííîãî ìåòîäà.

Îòêàç èëè íåÿâêà íà ïðîöåäóðó ñäà÷è ïðîáû ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îôèöèàëüíîãî 
óâåäîìëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè àíòèäîïèíãîâûìè ïðàâèëàìè
èëè ëþáîå èíîå óêëîíåíèå îò ñäà÷è ïðîáû.

Ëþáîå ñî÷åòàíèå òðåõ ïðîïóùåííûõ òåñòîâ è /èëè íåïðåäîñòàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè î ìåñòîíàõîæäåíèè ñïîðòñìåíà â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ.

Ôàëüñèôèêàöèÿ èëè ïîïûòêà ôàëüñèôèêàöèè â ëþáîé ñîñòàâëÿþùåé 
äîïèíã-êîíòðîëÿ.

Îáëàäàíèå çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèåé èëè çàïðåùåííûì ìåòîäîì.

Ðàñïðîñòðàíåíèå èëè ïîïûòêà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëþáîé çàïðåùåííîé 
ñóáñòàíöèè èëè çàïðåùåííîãî ìåòîäà.

Íàçíà÷åíèå èëè ïîïûòêà íàçíà÷åíèÿ ñïîðòñìåíó çàïðåùåííîé 
ñóáñòàíöèè èëè çàïðåùåííîãî ìåòîäà.

Ïîìîùü, ïîîùðåíèå, ñïîñîáñòâîâàíèå, ïîäñòðåêàòåëüñòâî, âñòóïëåíèå â 
ñãîâîð, ñîêðûòèå, èëè ëþáîé äðóãîé âèä ñîó÷àñòèÿ, âêëþ÷àÿ íàðóøåíèå 
èëè ïîïûòêó íàðóøåíèÿ àíòèäîïèíãîâûõ ïðàâèë.

Çàïðåùåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Îáÿçàííîñòè ñïîðòñìåíà:
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ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ 

ПРОЦЕДУРАСЫНАН 

ӨТҮҮДӨН БАШ 

ТАРТУУ ДОПИНГГЕ 

КАРШЫ ЭРЕЖЕЛЕРДИ 

БУЗУУ БОЛУП 

САНАЛАТ!

Допинг-контроль инспектору же 

шаперон сынам тапшыруу 

жөнүндө Сизге өзү билдирет.

Кабарлоо бланкына кол коюңуз.

Сынам тапшыруу зарылчылыгы 

жөнүндө кабарлагандан кийин, 

дароо допинг-контроль пунктуна 

келиңиз. Сынам тапшырганга 

чейин Сиздин чайынмага же 

дааратканага барууга укугуңуз жок.

Сиздин өздүк күбөлүгүңүздү же 

номери жана фотосүрөтү бар 

башка документиңизди көрсөтүңүз.

Сынам тапшыруу процессин 

тездетүү үчүн, Сиз фабрикалык 

таңгакка басылган суусундукту иче 

аласыз. Башка адамдар сунуштаган 

суусундуктарды пайдаланбаңыз.

Сиз заара топтоо үчүн идишти өз 

алдыңызча  тандоого даяр болгондо, 

анын таңгагынын бүтүндүгүн жана 

тазалыгын текшериңиз.

Инспектор зааранын сынамын 

тапшыруу процессин тоскоолдуксуз 

байкоого алышы үчүн, тулкунун 

ортосунан сандын ортосуна чейин 

денени жылаңачтаңыз, ал эми 

жеңди чыканакка чейин түрүңүз.

Зааранын минималдуу талап 

кылынган көлөмү - 90 мл. Эгерде 

зааранын көлөмү жетишсиз болсо, 

анда мындай сынам орто аралык 

деп аталат жана убактылуу мөөр 

басылат. Бул учурда Сиз кошумча 

сынам тапшырышыңыз керек.

Зааранын сынамын ташуу жана 

сактоо үчүн сунушталган 

комплекттердин бирин тандаңыз. 

«А» жана «В» флакондорунда, 

капкактарда жана кутуларда 

номерлер дал келээрин 

текшериңиз. 

Эки флакондун тең оозунан 

кызыл шакекти чыгарыңыз. «В» 

флаконуна 30 мл сынам куюуңуз, 

андан кийин «А» флаконуна 

60 млдан кем эмес куюуңуз. 

Сынамдын калганын «В» 

флаконуна куюңуз.

Допинг-контроль инспектору 
сынамдын анализ үчүн 
жарактуулугун текшерүүсү үчүн, 
атап айтканда зааранын 
салыштырмалуу тыгыздыгын 
текшерүүсү үчүн идишке бир аз 
көлөмдө заара калтырыңыз.

Эки флаконду алардын капкагын 
чыкылдоо токтогончо, такалганга 
чейин бурап, кезеги менен 
жабыңыз.

Флакондон агып чыкпаганын 
(алардын түбүн жогору каратып) 
жана аларды кол менен ачууга 
мүмкүн эместигин текшериңиз.

Флакондорду жапкандан кийин 

допинг-контроль инспектору 

идиште калган зааранын 

салыштырмалуу тыгыздыгын 

аныктайт.

Эгерде тыгыздыгы талаптарга 

шайкеш келбесе (тыгыздык тест 

тилкелер менен аныктоодо 

1,010 кем эмес же рефрактометрди 

пайдаланууда 1,005 кем эмес 

болушу керек), анда Сиз шайкештик 

зарыл стандартка жеткенге чейин 

кошумча сынамдарды беришиңиз 

керек болот.

Допинг-контроль инспектору 
протоколго маалыматтарды жазат.

Сиз акыркы 7 (жети) күндө 
колдонгон медикаменттерди, тамак-
аш кошулмаларын, анын ичинде 
витаминдерди жана минералдарды 
санап бериңиз, ошондой эле кан 
куюлса, акыркы 6 айдагы кан куюу 
жөнүндө маалымдаңыз.

Эгерде Сизде процедура боюнча 
эскертүү болсо, аларды протоколдо 
же кошумча протоколдо көрсөтүңүз. 
Протоколго кол коюңуз. 

Протоколдун көчүрмөсүн 6 айдан 
кем эмес сактап коюңуз.

КӨҢҮЛ 

БУРУҢУЗ!

сынам алуу процедурасы жөнүндө кошумча маалымат алуу;

Сиздин өкүлү үздүн жана зарыл болгон учурда котормочунун катышуу укугу;

жүйөлүү себептер болгондо допинг-контроль пунктуна келүү мөөнөтүн артка 
жылдырууну өтүнүү;

тестирлөө боюнча Эл аралык Стандартка ылайык процедураны 
ыңгайлаштырууну өтүнүү (Б тиркемеси – дене мүмкүнчүлүктөрү чектелген 
спортчулар үчүн сынамды топтоо процедурасын ыңгайлаштыруу);

Спортчулар процедура убагында 

төмөндөгү укуктарга ээ болот:

Спортчунун милдеттери:

Спортчунун милдеттери:

билдирүү берилген учурдан тартып допинг-контролго сынамдарды чогултуу 
жол-жобосу аяктаганга чейин дайыма допинг-контроль инспектору/
шаперондун көрүү талаасынын чектеринде болуу;

Сиздин өздүгүңүздү тастыктаган документти берүү (документте Сиздин 
фотосүрөтүңүз болушу керек); 

мөөнөтүн кийинкиге калтырууга жүйөлүү себептер болгон учурлардан 
тышкары, допинг-контроль пунктуна дароо келүү  

допинг-контролго сынамдарды чогултуу процедурасынын бардык 
эрежелерин сактоо; эгерде Сиз милдеттериңизди сактабасаңыз, допингге 
каршы эрежелерге ылайык Сизге санкция салынышы мүмкүн.

Спортчунун катуу жоопкерчилик принциби – Дүйнөлүк допингге каршы 

кодексте бекитилген негизги принцип. Бул спортчу анын организмине 

тамак менен, суусундуктар менен, медициналык дарылар менен ж.б. 

киргендин баары үчүн жеке жоопкерчилик тарта турганын түшүндүрөт.

Спортчу милдеттүү:

Тыюу салынган Тизмени жаңылоого байкоо салуу.

Ал пайдаланган же пайдаланганы жаткан субстанция же метод тыюу 

салынбаганын текшерүү.

Медицина персоналына спортчунун тыюу салынган субстанцияларды 

жана методдорду пайдалануусу үчүн Терапиялык Пайдаланууга (ТП) 

уруксат керектиги тууралуу маалымдоо.

Эгерде спортчу тестирлөөнүн улуттук жана/же эл аралык пулуна кирсе, 

анда ал өзүнүн жайгашкан жери жөнүндө актуалдуу маалымат берүүгө 

милдеттүү.

Допингге каршы эрежелерди бузууга кирет:  

Спортчудан алынган сынамда тыюу салынган субстанциянын же анын 
метаболиттеринин же маркерлеринин болушу.

Спортчунун тыюу салынган субстанцияны же тыюу салынган методду 
пайдалануусу же пайдалануу аракети.

Колдонуудагы допингге каршы эрежелерге ылайык расмий кабарлоону 
алгандан кийин сынам тапшыруу процедурасынан баш тартуу же келбей коюу 
же сынамдарды тапшыруудан качуулар.

Үч өткөрүлүп жиберилген тесттин айкалышы жана/же 12 ай аралыгында 
спортчунун жүргөн жери жөнүндө маалымат бербөө.

Допинг-контролдун бардык курамын бурмалоо же бурмалоо аракети.

Тыюу салынган субстанцияга же тыюу салынган методго ээ болуу.

Бардык тыюу салынган субстанцияны же тыюу салынган методду жайылтуу 
же жайылтуу аракети.

Спортчуга тыюу салынган субстанцияны же тыюу салынган методду дайындоо 
же дайындоо аракети.

Жардам көрсөтүү, колдоо, шарт түзүү, шыкактоо, көмүскө бүтүмгө баруу, 
жашыруу же тең катышуунун башка түрү, анын ичинде допингге каршы 
эрежелерди бузуу же бузуу аракети.

Тыюу салынган кызматташтык.


