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 پیشگفتار 

فدراسیون بین المللی )ورزشها   (ICSD)کمیته بین المللی ورزش برای ناشنوایان 

 می باشد .  ناشنوا در سراسر جهان دفراابرای 

ICSD  از اقدامات سازمان جهانی ضد دوپینگ (WADA)   در توسعه برنامه

فوریه  26ینگ حمایت می کند و مصوبه قانون جهانی ضد دوپینگ در تاریخ جهانی ضد دوپ

 را امضا نموده است .  2116

(ICSD)   این قانون )قوانین ضد دوپینگICSD   را منطبق با مجمع الوقانین تدوین

نموده است، و انتظار دارد که این قوانین بتواند در محیط ورزشی در مبارزه علیه دوپینگ 

 ناشنوایان مساعدت نمایند .در جامعه 

وانین مجمع القستانداردهای بین المللی قوانینی، که معطوف بهاو   ICSDمقررات 

 می باشند مکمل قوانین می باشند . 

ICSD   نیازمند به رسمیت شناختن فدراسیون های ملی ورزش ناشنوایان

(NDSE)   ضد دوپینگ در فعالیت های ورزش ناشنوایان می باشد، زیرا سازمان های

سازگار با قوانین می باشند و انتظار می رود مقررات ضد دوپینگ را مطابق قوانین نهادینه 

 نمایند . 
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نی و تابستانی ناشنوایان، مسابقات قهرمانی جهانی و اقوانین شامل المپیک زمست

 ازبه کار می رود (   ICSDمنطقه ای )بازیها به جای عبارت مسابقات جهانی و منطقه ای 

 جمله زمان آماده سازی برای مسابقات خواهد بود . 

قوانین ضد دوپینگ، شبیه قوانینی مسابقات، قوانین ورزشی حاکم بر شرایط انجام 

و نیروی انسانی پشتیبان( این قوانین  بازیها می باشند . همه شرکت کنندگان )ورزشکاران

 از قوانین را پذیرفته اند .  را به عنوان شرط شرکت می پذیرند و به نظر می رسد که پیروی

مسئول تدوین راهکارها، دستورالعمل ها و مقررات در زمینه   ICSDکمیته اجرائی 

مبارزه با دوپینگ، از جمله مدیریت نقض قوانین ضد دوپینگ و سازگاری با مقررات پذیرفته 

 جمله مجمع القوانین می باشد . ازشده بین المللی،

ICSD  ی آموزشی و برنامه ها و آزمایش دارویهمچنین از نوآوری ها WADA  

 حمایت می نماید .  وو سایر مسئولین آزمایش دار

کمیسیون ضد دوپینگ را که مسئول اجرای این قوانین در   ICSDکمیته اجرائی 

 می باشد منصوب می نماید .   ICSDراستای دستورالعمل های کمیته اجرای 

 تعریف دوپینگ  – 9ماده 

تست از بروز یک یا چند مورد نقض قوانین ضد دوپینگ بر مبنای ماده دوپینگ عبار

 قوانین ضد دوپینگ .  8/2تا ماده  1/2
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 قوانین ضد دوپینگ  نقض – 2ماده 

ورزشکاران و سایر افراد نسبت به کسب اطالعات در خصوص مواردی که موجب 

ر مجاز درج روش های که در فهرست غی و قوانین ضد دوپینگ می گردد و مواد نقض

 د بود .نگردیده، مسئول خواه

 ردند : گقوانین ضد دوپینگ می  نقضموارد ذیل موجب 

 وجود مواد، ذرات سوخت و سازی یا عالئم غیر مجاز در نمونه ورزشکار  – 9/2

وظیفه هر فرد ورزشکار اینست که مطمئن شود که مواد غیر مجاز وارد  – 1/1/2

پیدا شدن مواد یا ذرات سوخت و سازی یا عالئم غیر بدن وی نشود . ورزشکاران مسئول 

مجاز در نمونه هایشان می باشند . بر این اساس، نیازی به استفاده از واژه هایی نظیر 

وجود  1/2ضد دوپینگ بر مبنای ماده  نقضعمدی، خطا، غفلت یا آگاهانه به منظور توجیح 

 ندارد . 

یا از طریق: وجود مواد یا  1/2اده شواهد کافی نقض قوانین ضد دوپینگ بر اساس م

ذرات سوخت و سازی یا عالئم غیر مجاز در نمونه الف یک ورزشکار که ورزشکار مربوطه 

نمونه ب از تجزیه نمونه ب صرف نظر می کند و نمونه ب تجزیه نمی گردد؛ یا در صورتیکه 

ی یا عالئم ورزشکار تجزیه گردد و نتیجه ب ورزشکار وجود موارد یا ذرات سوخت و ساز

 غیر مجاز در نمونه الف ورزشکار را تأئید نماید . 
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باستثنای آن موادی که سطح کمی آنها به طور معینی در ورزش غیر مجاز  – 3/1/2

بیان گردیده است، وجود هر مقدار مواد یا ذرات سوخت و سازی یا عالئم غیر مجاز در 

 نمونه ورزشکار موجب نقض ضد دوپینگ خواهد گردید . 

قوانین عمومی، فهرست غیر مجاز یا استانداردهای بین  1/2باستثنای ماده  – 4/1/2

المللی می تواند موجب ایجاد معیارهای  خاص ارزشیابی مواد غیر مجازی که می تواند 

 همچنین به طور درون زا تولید گردد، شود . 

ط استفاده یا استفاده عمدی مواد غیر مجاز یا روش غیر مجاز توس – 2/2

 ورزشکار 

وظیفه شخصی هر ورزشکار اینست که مطمئن شود که هیچ ماده غیر  – 1/2/2

مجاز وارد بدنش نشود. بر این اساس، الزم نیست که استفاده عمدی، سهوی، غفلت یا 

آگاهانه به منظور تأئید نقض قوانین ضد دوپینگ به خاطر استفاده از ماده یا روش غیر 

 ید گردد. مجاز در شرح نامه ورزشکار ق

موفقیت یا ناکامی در استفاده یا استفاده عمدی از ماده یا روش غیر مجاز  – 2/2/2

اصولی نیست. استفاده یا استفاده عمدی روش غیر مجاز اصولی نیست. استفاده یا استفاده 

 عمدی روش غیر مجاز برای محکومیت نقش قوانین ضد دوپینگ کافی است . 
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 ز ارائه جمع آوری نمونه کوتاهی یا اجتناب ا – 8/2

اجتناب یا کوتاهی بدون توجیه قابل قبول در ارائه نمونه جمع آوری شده بعد از 

 اخطار مطابق قوانین ضد دوپینگ جاری، یا طفره رفتن از جمع آوری نمونه . 

 محل بایگانی قصور و غیبت برای آزمایش ها  – 4/2

ر در آزمایش خارج از مسابقه نقض مقررات قابل اجرا در رابطه با حضور ورزشکا

 3/11طبق استاندارد جهانی آزمایش، از جمله قصور در بایگانی کردن اطالعات طبق ماده 

استاندارد بین الملی آزمایش )بایگانی قصور( و قصور در حضور برای انجام آزمایش در 

ای انجام استاندارد بین المللی انجام آزمایش )غیبت بر 4/11محل اعالم شده مطابق ماده 

 آزمایش(.

قصور در  پنهان کاریترکیبی از هر سه نوع یعنی غیبت برای انجام آزمایش ها و یا 

یا هر سازمان ضد دوپینگ دیگر دارای حیطه   IFیک دوره هیجده ماهه ، طبق اطالعیه 

 قدرت بر ورزشکار، موجب نقض قانون ضد دوپینگ خواهد گردید . 

 ر یک از بخش های نظارت دوپینگدخالت یا دخالت عمدی در ه – 5/2

هر نوع رفتاری که موجب خدشه دار شدن فرایندهای نظارت دوپینگ بر اساس این 

 ماده دخالت یا دخالت عمدی تلقی می گردد . 
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 مالکیت مواد و روش های غیر مجاز  – 6/2

غیر مجاز توسط ورزشکار موادمالکیت هر نوع روش غیر مجاز یا هر نوع  – 1/6/2

وسط تن مسابقه، یا مالکیت هر نوع روش غیر مجاز یا هر نوع مواد غیر مجاز در حی

ورزشکار در خارج از مسابقه که خارج از مسابقه ممنوع می باشد مگر آنکه ورزشکار 

طبق   ("TUE")توجیه نماید که مالکیت به منظور پیگیری معافیت جهت استفاده درمانی 

 انی( یا سایر توجیهات قابل پذیرش .)معافیت ها جهت استفاده درم 4/4ماده 

مالکیت هر نوع روش غیر مجاز یا هر نوع ماده غیر مجاز توسط نیروی  – 2/6/2

انسانی پشتیبان ورزشکار در حین مسابقه، یا مالکیت هر نوع روش غیر مجاز یا هر نوع 

ه در مواد غیر مجاز توسط نیروی انسانی پشتیبان خارج از مسابقه که در خارج از مسابق

ارتباط با ورزشکار، مسابقه یا تمرین ممنوع است، مگر آنکه نیروی انسانی پشتیبان 

به ورزشکار طبق   TUEورزشکار توجیه نماید که مالکیت مربوطه در راستای پیگیری 

 )معافیت ها جهت استفاده درمانی( یا سایر توجیهات قابل پذیرش باشد. 4/4ماده 

 یا هر نوع روش غیر مجاز. ی هرنوع مواد غیر مجازدادوستد یا داد وستد عمد-7/2 

مساعدت یا مخفی کاری در نقض قانون ضد دوپینگ مدیریت،مدیریت عمدی در روش -8/2

غیرمجاز یا ماده غیرمجاز در حین مسابقه توسط ورزشکار یا مدیریت یامدیریت عمدی در 

یا  روش غیر مجاز یا ماده غیر مجاز ممنوعه در خارج از محیط مسابقه
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همکاری،تشویق، مخفی کاری یا هر نوع همدلی در زمینه نقض قانون ضد مساعدت،ترغیب،

 دوپینگ یا نقض عمدی قانون ضد دوپینگ.

 اثبات دوپینگ-3ماده

 واستاندارد های اثبات ولیتئمسبار -1/3

نقض قانون ضد دوپینگ را دارند ولیتئمس(و فدراسیون مار ملی (IFفدراسیون بین المللی 

نمایند.استاندارد اثبات باید به منظوررضایت محاکمه دادوی از نظر اهمیت ادعاهای اثبات 

یا فدراسیون ملی وجود   IFاحتمالی منت به صدور احکام قانون ضد دوپینگ توسط 

استاندارد اثبات در همه موارد با اهمیت تر از احتماالت صرف و کم اهمیت تر از داشته.

یکه قوانین دالیلی بر ارتکاب فرد یا ورزشکار متهم به نقض تردید منطقی می باشد . در حال

خود، بیان می نماید،  وضعیتقانون ضد دوپینگ برای دفاع احتمالی یا ارائه حقایق یا 

و ماده  4/11استاندارد اثبات بر اساس احتماالت خواهد بود، باستثنای مفاد مندرج در ماده 

 را متحمل گردد. ، که ورزشکار باید بار اثبات بیشتری 6/11

 روش های ارئه حقایق و فرضیات  – 2/8

ا استفاده از وسایل قابل بحقایق مرتبط با نقض قوانین ضد دوپینگ می تواند 

ردند . قوانین اثبات ذیل در موارد دوپینگ قابل اجرا می گاطمینان، از جمله اعترافات مستند 

 باشند . 
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تاندارد بین المللی آزمایشگاه ها طبق اس  WADAآزمایشگاه های معتمد  – 1/2/3

 تجزیه نمونه ها و مراحل نظارتی به عمل آورده اند . 

ورزشکار یا فرد دیگر می تواند ادعا نماید که با انحراف از استاندارد بین المللی و 

 بروز نموده است . آزمایشگاه ، خطای یافته های آزمایشگاهی 

ین ادعا نماید که انحراف از استاندارد اگر ورزشکار یا فردی بر علیه استنباط پیش

 بین المللی آزمایشگاه ها موجب خطای یافته های آزمایشگاهی گردیده است . 

IF   یا فدراسیون باید اثبات نماید که چنین انحرافی موجب خطای یافته های

 آزمایشگاهی نگردیده است . 

یشگاهی دیگر یا قوانین انحراف ها هر یک از استانداردهای بین المللی آزما – 2/2/3

یا راهکارهای ضد دوپینگ که موجب خطای یافته های آزمایشگاهی یا سایر موارد نقض 

 قوانینی ضد دوپینگ می گردد. 

این نتایج را ابطال نخواهد نمود. اگر ورزشکار یا هر فرد دیگری که ادعای انحراف 

رهایی که می توانند منطقاً موجب ازسایر استانداردهای بین المللی یا سایر قوانینی یا راهکا

خطای یافته های آزمایشگاهی گردند یا در مورد بروز نقض سایر قوانین ضد دوپینگ 

یا فدراسیون ملی مربوطه مسئولندکه ثابت نمایند انحراف   IFادعایی مطرح نماید، آنگاه 

دوپینگ مذکور موجب خطای یافته های آزمایشگاهی یا مبنای واقعی برای نقض قانون ضد 

 وده است . نب
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حوزه قضائی ذیصالح که منوط به استیناف نمی باشد،  انضباطی تخصصیمحاکم 

حکم قطعی بر علیه ورزشکار یا فرد دیگری که احکام برای آنها صادر شده اند محسوب می 

ناقض اصول قضائی  هشوند مگر آنکه ورزشکار یا فرد دیگر ثابت نماید تصمیم اتخاذ شد

 .  عمومی می باشد

دادرسی در استماع مرتبط با نقض قوانینی ضد دوپینگ ممکن است هیأت  – 4/2/3

بر اساس استنتاجی مغایر با ورزشکار یا فرد دیگری که متهم به نقض قوانینی ضد دوپینگ 

دیگر، متعاقب درخواست به عمل آمده در زمان مستدل برای  استنکاف آن ورزشکار یا فرد

دادرسی شخصاً یا از طریق تلفن به دستور هیأت دادرسی و  عاستما، یا حضور در استماع

به پرسش های هیأت دادرسی یا سازمان ضد دوپینگ مدعی نقض قوانینی ضد  پاسخ

 دوپینگ، اتخاذ نماید . 

 فهرست موارد غیرمجاز  – 4ماده 

 یکپارچه سازی، انتشار بازنگری فهرست موارد غیر مجاز  9/4

تی است که به عنوان استاندارد بین المللی توسط فهرست موارد غیر مجاز فهرس

WADA   . انتشار و مورد بازنگری قرار گرفته است 

NDSF   حاصل نماید که اعضایش، از جمله همه مسئولیت دارد تا اطمینان

 ورزشکارانش از وجود چنین فهرست موارد غیر مجاز آگاه شده باشند . 
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  WADAت موارد غیر مجاز توسط در صورت توافق سه ماه پس از انتشار فهرس

 ، قابل اجرا می باشد.   ICSDبعد از بازنگری فهرست مذکور به عنوان زیر مجموعه 

 و روش های غیر مجاز مندرج در فهرست موارد غیرمجازمواد  – 2/4

مواد و روش های غیر مجاز مندرج در فهرست موارد غیر مجاز قطعی خواهد بود و 

 رد دیگر به چالش کشیده شوند . نباید توسط ورزشکار یا ف

 مواد خاص  – 9/2/4

خواهند « مواد خاص » )مصوبات در مورد افراد( همه مواد  11به منظور اعمال ماده 

ا؛  و )ب( داروهای عوامل آنابولیک و هورمون ه هبود باستثنای )الف( مواد طبقه بندی شد

در فهرست موارد غیر مجاز، ها و خنثی کننده های هورمون مندرج  کنندهمحرک و تنظیم 

 د گرفت . نروش های غیر مجاز در زمره مواد خاص قرار نخواه

 معیارهای درج مواد و روش ها در فهرست مواد غیر مجاز  – 8/4

اینست که مواد و روش های غیر مجاز   WADAتصمیم قوانین،  3/3/4طبق ماده 

ی مواد در رده های متفاوت د گردید و طبقه بندندر فهرست موارد غیر مجاز قید خواه

فهرست غیر مجاز قطعی می باشد و نمی تواند با ادعای ورزشکار یا فرد دیگر در این مورد 

و توانائی افزایش عملکرد را ندارد، و برای نبوده که مورد مواد یا روش یک عامل پوششی 

 لش کشیده شود . اسالمتی یا نقض ماهیت ورزش محسوب نمی گردند، به چ
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 یت ها برای استفاده درمانی فاعم 4/4

ICSD  زشکاران و پزشکان آنها اجازه می دهد تا فدراسیون بین المللی یا ربه و

  (TUE)سازمان ملی ضد دوپینگ در مورد معافیت برای استفاده درمانی   TUEکمیته 

)یعنی مجوز استفاده، از موادی که طبق قوانین ورزشی استعامل آنها غیر مجاز می باشد( 

 د .ندرخواست نمای

ورزشکاران دارای بیماری مستند که نیازمند استفاده از مواد یا روش غیر  – 1/4/4

مندرج در استاندارد بین المللی معافیت های برای استفاده   TUEمجاز می باشند باید ابتدا 

 درمانی را کسب نمایند . 

بقات ثبت نام نموده انتظار می رود که ورزشکارانی که برای رقابت در مسا – 2/4/4

را در فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان یا   TUEمی باشند قبالً فرم   TUEو نیازمند 

سازمان ملی ضد دوپینگ خود اخذ نموده باشند . اگر ورزشکاری برای امور معاینات ملی 

کند. این   TUEثبت نام شده است، وی باید از سازمان ملی ضد دوپینگ تقاضای 

آگاه   TUEالزم است همه سازمان های ضد دوپینگ ذیربط را از دریافت ورزشکاران 

مسابقات، ورزشکار ذی ربط کمیسیون ضد  حنمایند. از این روی، الزم است، پیش از افتتا

 را مطلع نماید .   ICSDدوپینگ 
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3/4/4 -  TUE  ( عنوان مثال، آسم، دیابت، فشارخون یا به برای بیماری مزمن

( 4با چهار ) را هی مربوطهاوتعیین و گ  NADOی و غیره( بوسیله بی قلسایر بیماری ها

 ارسال گردد.  ICSDهفته پیش از مسابقات به 

ورزشکار قید شده در برابر معاینات رسمی بین المللی که قصد رقابت در  – 4/4/4

رم تأئید شده را دریافت نموده است می تواند برای اخذ ف  TUEمسابقات را دارد و قبالً 

TUE   از کمیسیون ضد دوپینگICSD   در خواست نماید. کمیسیون ضد دوپینگICSD  

بالفاصله در خواست جدید را طبق استاندارد بین المللی معافیت ها برای استفاده درمانی 

خواهد بود   ICSDمورد ارزشیابی قرار خواهد داد و تصمیم الزم را که تصمیم قطعی 

بالفاصله تصمیم خود را به اطالع ورزشکار   ICSDد دوپینگ اتخاذ می نماید. کمیسیون ض

اتخاذ مربوطه خواهد رساند . تصمیم   IFو   WADAآن ورزشکار،   NDSFذی ربط، 

 فقط در خالل دوره مسابقات معتبر خواهد بود .  شده

5/4/4 – WADA   بنا به درخواست ورزشکار یا رأساً می تواند اعطا یا اجتناب 

TUE  کاری که در فهرست معاینات ثببتی به ورزشICSD   قرار دارد، را مورد بررسی

  TUEفدراسیون بین المللی مشخص نماید که اعطا یا اجنتاب   WADAقرار دهد. اگر 

 WADAسازگار با استاندارد بین المللی برای معافیت ها برای استفاده درمانی نیست آنگاه 

می تواند با  13طبق ماده   TUEات در مورد تصمیممی تواند آن تصمیم را نقض نماید.  

 استیناف مجدد مواجه گردد. 
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 آزمایش  –ماده پنج 

 اختیار آزمایش  – 9/5

ICSD   نظارت بر دوپینگ، از جمله آزمایش در حین و خارج از مسابقه و همچنین

 نظارت مستمر بر سایر موارد دوپینگ در خالل مسابقات را عهده دار می باشد. 

ICSD  تیار دارد نسبت به تجزیه مجدد نمونه ها )نمونه گیری شده در خالل اخ

 ام نماید . قدمسابقات(، بعد از مراسم اختتامیه مسابقات ا

کشف نقض قوانینی ضد دوپینگ متعاقباً طبق این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد 

 گرفت . 

  ICSDه همه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات هر زمان و در هر مکانی ک

 تشخیص دهد بدون اطالعیه قبلی باید برای معاینات دوپینگ حضور یابند . 

ICSD   در برنامه های ضد دوپینگ، به ویژه برنامه های معاینات خارج از مسابقه

سایر امضاء کنندگان قوانین، از جمله تهیه اسامی ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات، 

 آورد . در صورت لزوم حمایت به عمل می 

( ماه پیش از المپیک 3همه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات باید حداقل سه )

ثبت   ICSDتابستانی و زمستانی ناشنوایان در برنامه های انجام معاینات رسمی ملی و 

 نام کرده باشند . 
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همه ورزشکاران ثبت نام شده بدون اطالعیه قبلی برای انجام معاینات خارج از 

 کت خواهند نمود.مسابقه شر

  ICSDمسئولیت نظارت دوپینگ  – 2/5

1/2/5 – ICSD ولیت برنامه ریزی واجرای نظارت دوپینگ برای مسابقات رابه ئمس

 (محول خواهد نمود.OCکمیته سازمان مسابقات )

مسئول نظارت بر همه اقدامات نظارتی دوپینگ  ICSD کمیسیون ضد دوپینگ

ارائه کننده خدمات خواهد   (ADOS)دوپینگ تابعه و سایر سازمان های ضد   OCتوسط 

یا   ICSDبود . اقدامات نظارتی دوپینگ می تواند توسط اعضای کمیسیون ضد دوپینگ 

 مورد نظارت قرار گیرند .   ICSDسایر افراد واجد شرایط منتخب 

2/2/5 – OC   اختیار دارد تا هر سازمان ضد دوپینگ دیگری را که به نظر می رسد

اجرای نظارت ضد دوپینگ مناسب باشد منصوب نماید. سازمان ضد دوپینگ ذی ربط  برای

 از استاندارد بین المللی معاینات و همه قوانین اجرائی پیروی خواهد نمود . 

 استانداردهای نظارتی دوپینگ  – 8/5

سازگار با استاندارد اجرائی بین   OCو   ICSDاقدامات نظارتی دوپینگ توسط 

 اینات در حین نظارت دوپینگ خواهد بود . المللی مع

هیزات تجملزم به تهیه دستورالعمل نظارتی دوپینگ و   OCبرای هر یک مسابقات 

تخصصی مورد استفاده در مسابقات تخصصی می باشد و فهرست غیر مجاز مرتبط با 
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ل سه مسابقات را به مرحله اجرا خواهد گذارد. انتظار می رود که دستورالعمل مذکور حداق

 توزیع گردد.   NDSFS( ماه پیش  مسابقات بین 3)

NDSFS  مسئول آگاه سازی نمایندگانش، از جمله ورزشکارانش در مورد

 دستورالعمل نظارتی دوپینگ به طور اطمینان بخش خواهد بود . 

 هماهنگی نظارتی دوپینگ مسابقات  – 4/5

مورد اجرای نظارت بر  در  ICSD به منظور همکاری در هماهنگی نظارتی دوپینگ، 

در مورد تکمیل معاینات از   ICSDاطالع خواهد داد.   WADAدوپینگ در هر رویدادی به 

 گزارش خواهد داد.  WADAجمله نتایج آن به 

 چگونگی انجام آزمایشات  – 5/5

ازمان های مسابقه توسط سازمان های بین المللی و همچنین س ازمعاینات خارج 

در   ICSD ؛ )ب(  WADAمایشات خارج از مسابقه توسط؛ )الف( . آزملی اجرا خواهند شد

ورزشکار ذی ربط؛   NDSF یا   IF ارتباط با المپیک تابستانی و زمستانی ناشنوایان؛ )ج( 

)  1/5سازمان ضد دوپینگ دیگری که دارای اختیار معاینه ورزشکار طبق ماده  هر یا )د( یا

 مل خواهد آمد.مجوز انجام معاینات( می باشد، به ع

هماهنگ می شوند   ADAMSآزمایشات خارج از مسابقه در صورت امکان توسط 

تا اثر بخشی اقدامات مرتبط با معاینات مشترک به باالترین حد برسد و از تکرار غیر 

 ضروری آزمایش انفرادی ورزشکار نیز اجتناب گردد.
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 زومات تقریبی ورزشکار لم – 6/5

1/6/5 – ICSD  ینات رسمی برای ورزشکاری که نیازمند تهیه فهرست معا

ملزومات استاندارد بین المللی معاینات می باشند . مهیا می سازد، و معیارهایی را برای 

یارهای الزامی برای آمادگی ورزشکار درج در فهرست معاینات رسمی و نیز فهرستی از مع

ارهای الزامی را برای معی  ICSDبه منظور پاسخگوئی هنگام پرسش منتشر خواهد نمود. 

ثبت ورزشکاران در فهرست آزمایشات رسمی و روز آمد نمودن آنها مورد بازنگری قرار 

خواهد داد. هر ورزشکار که در فهرست معاینات رسمی قرار داشته باشد )الف( هر سه ماه 

استاندارد بین المللی آزمایشات به  3/11یکبار وضعیت خود را به روش مندرج در ماده 

ICSD   2/4/11گزارش خواهد داد )ب( اطالعات خود را در صورت لزوم طبق ماده 

استاندارد بین المللی آزمایشات به روز در آورده تا به طور مستمر صحیح و کامل باشند، و 

استاندارد بین المللی آزمایشات  4/11)پ( و به منظور بررسی اطالعات مذکور طبق ماده 

 اهد یافت . برای انجام معاینات حضور خو

کوتاهی به   ICSDقصور ورزشکار در اطالع دادن وضعیت خود به  – 2/6/5

استاندارد بین  3/4/11و شروط مندرج در ماده  4/2منظور پنهان کاری بر اساس ماده 

 المللی آزمایشات تلقی خواهد گردید. 
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حضور جهت آزمایشات در مورد وضعیت  ورقصور ورزشکار به منظ – 3/6/5

در  3/4/11و شروط مندرج در ماده  4/2ده خود تخطی از آزمایش بر اساس ماده اعالم ش

 خصوص استاندارد بین المللی معاینات تلقی خواهد گردید . 

هر یک از فدراسیون های ورزش ملی ناشنوایان همچنین با سازمان ملی  – 4/6/5

رتر ملی خود که مثبتی آزمایشات ورزشکاران بضد دوپینگ خود در تهیه فهرست اطالعات 

وضعیت خود را به منظور تأمین استاندارد بین المللی معاینات اطالع داده اند همکاری 

د نمود. در مواردی که آن ورزشکاران همچنین در فهرست اطالعات معاینات رسمی نخواه

IF   ،قرار داشته باشندICSD   و سازمان ملی ضد دوپینگ در مورد اینکه کدامیک از آنها

( و WADAت دریافت اطالعات در خصوص وضعیت ورزشکاران )با همکاری مسئولی

و  5/5/5با طرف دیگر )و با سایر سازمان های ضد دوپینگ( را مطابق ماده  آنسهیم شدن 

 عهده بگیرد. با هم به توافق خواهند رسید .

و  1/5/5اطالعات تهیه شده در مورد وضعیت در راستای پیگیری ماده  – 5/6/5

و سایر سازمان های ضد دوپینگ ضد دوپینگ به منظور معاینه   WADAبا  4/5/5ماده 

)د( استاندارد بین المللی برای معاینات، با  3/7/11)د( و ماده  1/7/11ورزشکار طبق ماده 

تاکید به این شرط که اطالعات مربوطه فقط به منظور اقدامات نظارتی دوپینگ مورد استفاده 

 تراک گزارده خواهد .قرار خواهد گرفت، به اش

 



21 

 

 گزینش ورزشکاران برای انجام آزمایشات – 7/5

، در مورد  OCو   ICSD، با مشاوره مدیران فنی ICSDکمیته اجرائی  – 1/7/5

 تعداد آزمایشات الزم تصمیم گیری خواهند نمود.

همه ورزشکارانی که حد نصاب جهانی یا المپیک ناشنوایان را در مسابقات  – 2/7/5

 می دهند الزم است در آزمایش دوپینگ شرکت نمایند .  افزایش

3/7/5 – ICSD  همچنین ممکن است ورزشکاران یا تیم هایی را برای انجام آزمون

 هدف انتخاب نماید. آزمون هدف فقط به منظور اقدامات نظارتی قانونی به عمل می آید . 

 ناظران مستقل  – 3/5

ICSD   وOC   که توسط ناظران مستقل متعددی راWADA   منصوب شده اند به

منظور پیگیری برنامه های ناظران مستقل به جهت اقدامات نظارتی دوپینگ در مسابقات، 

 تأمین خواهد نمود . 

 تجزیه نمونه ها – 6ماده 

 ه خواهند گردید: زینمونه های نظارت دوپینگ طبق اصول ذیل تج

 استفاده از آزمایشگاه های مورد تأئید – 9/6

یا مورد   WADAه های نظارت دوپینگ فقط در آزمایشگاه های دارای مجوز نمون

برای انجام تجزیه   WADAتأئید آن تجزیه خواهند شد. انتخاب آزمایشگاه مورد تأئید 



21 

 

  ICSDتعیین خواهد گردید، به هر روی انتخاب مذکور باید مورد تأئید   OCنمونه توسط 

 باشد.

 کشف مواد – 2/6

ت دوپینگ به منظور کشف مواد یا روش های غیر مجاز مندرج در نمونه های نظار

رتی به منظور پیگیری برنامه نظا  WADAفهرست مواد غیر مجاز یا سایر مواد مورد نظر 

 قوانین. 5/4بیان شده در ماده 

نمونه های خون )یا غیر ادراری دیگر( فقط می توانند به منظور کشف مواد یا روش 

ی مقاصد غربالگری مورد استفاده قرار گیرند. اگر خون فقط برای های غیر مجاز یا برا

غربالگری جمع آوری گردد، هیچ پیامدی برای ورزشکار نخواهد داشت بلکه وی را برای 

انجام آزمایش ادرار مطابق قوانین ضد دوپینگ مورد شناسائی قرار خواهد داد . در این 

خص می کند کدامیک از عناصر مش  WADAبا اجرای دستور العمل   ICSDشرایط، 

خونی باید در غربالگری نمونه و کدامیک از آنها به منظور انتخاب ورزشکار برای انجام 

 آزمایش ادرار مورد استفاده قرار خواهند گرفت . 

 پژوهش روی نمونه ها  8/6

هیچک از نمونه ها نباید بدون رضایت ورزشکار باستثنای موارد کشف مواد ) یا 

مواد( یا روش ها مندرج در فهرست مواد غیر مجاز، یا به منظور پیگیری برنامه  طبقه بندی

 ، در سایر موارد مورد استفاده قرار گیرند .  WADAهای نظارتی توسط 
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 استانداردهای تجزیه نمونه و گزارش دهی – 4/6

آزمایشگاه باید نمونه های نظارت دوپینگ را تجزیه و نتایج حاصله را مطابق 

 ارد بین المللی آزمایشگاه ها گزارش دهد. استاند

 مدیریت نقض ضد دوپینگ  – 7ماده 

موارد ذیل شکل اجمالی مراحل و مققرات عمومی الزم برای پیگیری نقض قوانین 

ضد دوپینگ )از جمله مدیریت یافته های تجزیه ای مغایر( در حین مسابقات را مشخص می 

 نماید . 

فرایند مدیریت نتایج طبق  تکمیلضرورتاً متعاقب  پیگیری دادرسی از طریق استماع

 نجام شد .  1/7

 مراحل  – 9/7

تشخیص یافته های تجزیه ای مغایر اطالع رسانی به کمیسیون ضد  – 9/9/7

  ICSDدوپینگ 

مسئول آزمایشگاهی که یافته های تجزیه ای مغایر )به عنوان مثال در مورد نمونه 

که معتقد است که هر نوع نقض قوانینی ضد دوپینگ الف( را تشخیص می دهد، یا فردی 

ای تجزیه ای هشروع نتایج یافته میال بدیگری را مرتکب شده است، در نامه ای محرمانه با 

ار قوانین کمغایر و مستندات مرتبط با تجزیه انجام شده یا اطالعات مرتبط با چنین نقض آش

 گزارش خواهد داد.   ICSDضد دوپینگ را بالفاصله به کمسیون ضد دوپینگ 
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 تحقیق در مورد اعتبار نقض ضد دوپینگ – 2/9/7

ورزشکار، یا هر فرد دیگری را که به نظر می   ICSDکمیسیون نقض ضد دوپینگ 

رسند مرتکب نقض قوانین ضد دوپینگ شده باشند مورد شناسائی قرار خواهد داد و در این 

وجود ندارند(   TUEشند )به عنوان مثال، مورد که آیا یافته های تجزیه مغایر واقعی می با

یا آیا سایر موارد نقض قوانین ضد دوپینگ به وقوع پیوسته است . کمیسیون ضد دوپینگ 

همچنین در مورد اینکه آیا انحراف آشکار از استاندارد بین المللی برای آزمایش یا 

می گردد تصمیمی آزمایشگاه ها که موجب خدشه دارد نمودن اعتبار یافته های تجزیه ای 

 گیری خواهد نمود.

  ICSDاطالع رسانی به رئیس  – 8/9/7

قابل اجرا انحرافی که موجب خدشه دار   TUE 2/1/7اگر بررسی بدوی طبق ماده 

  ICSDشدن اعتبار یافته های تجزیه ای مغایر را آشکار نسازد، کمیسیون ضد دوپینگ 

یر، یا نقض آشکار قوانین ضد دوپینگ و را از وجود یافته های تجزیه ای مغا  ICSDرئیس 

 مشروح مطالب الزم در این ارتباط با موضوع بالفاصله مطلع خواهد نمود . 

  انضباتیاخطار دادن به ورزشکار یا سایر افراد در رابطه با اقدامات  – 4/9/7

یا فرد تعیین شده از سوی وی، به طور محرمانه موارد ذیل را به   ICSDرئیس 

ورزشکار یا سایر افراد،   NDSFرئیس هیأت یا سایر افراد ذی ربط،  ورزشکار و

 اطالع خواهد داد :  WADAفدراسیون بین المللی ذی ربط، و 
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 هر یک از یافته های تجزیه ای مغایر؛-الف

تحقیق در مورد نقض قوانین ضد دوپینگ یا هر نوع تحقیق مضاعف دیگر به  -ب

 پینگ،منظور تشخیص وقوع نقض قوانین ضد دو

حق ورزشکار برای درخواست انجام سریع تجزیه نمونه )ب( یا قصور در -ت

درخواست. به طوریکه مسلم فرض شود که از درخواست انصراف داده شده 

 است ؛

 حق ورزشکار و یا نماینده وی برای نمونه گیری )ب( و انجام تجزیه؛ و -ث

اهی نمونه های حق ورزشکار برای درخواست نسخه هایی از بسته آزمایشگ-ج

)الف( و )ب(، که حاوی اطالعات مورد نیاز برای استاندارد بین المللی آزمایشگاه 

   NDSFها می باشد. مسئولیت رئیس هیأت اطالع رسانی محرمانه به 

 ورزشکار ذی ربط خواهد بود . 

  بتجزیه نمونه  – 5/9/7

خواهد شد. آزمایش نمونه )ب( بالفاصله انجام در صورت درخواست ورزشکار 

ورزشکار می تواند با پذیرش نتایج حاصل از تجزیه نمونه )الف( از انجام تجزیه نمونه )ب( 

 صرف نظر نماید . 

ورزشکار و یا نماینده اش اجازه خواهد داشت برای تجزیه نمونه )ب( حضور یابد. 

زه مربوطه نیز اجا  IFو نماینده   ICSDورزشکار ذی ربط، نماینده    NDSFنماینده 
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حضور خواهند داشت . اگر نمونه )ب( منفی باشد، کل آزمایش منفی اعالم خواهد گردید و 

تحقیق مجدد در مورد   ICSDاطالع داده خواهد شد .   IFوی، و   NDSFبه ورزشکار، 

 نتیجه متناقض را آغاز خواهد نمود . 

ته های اگر ماده غیر مجاز یا استفاده از روش غیر مجاز تشخیص داده شود، یاف

 گزارش داده خواهد شد .   WADAمربوطه و   NDSF  ،IFتجزیه ای مغایر به ورزشکار، 

مدیریت نتایج از نظر قصور آشکار در تنظیم پرونده در بانک اطالعات  – 6/1/7

استاندارد بین المللی برای  2/6/11توسط ورزشکار طبق ماده   ICSDآزمایش رسمی 

موافقت گردد که فدراسیون ملی  4/5/5آنکه طبق ماده آزمایش اعمال خواهد گردد )مگر 

 .ناشنوایان یا سازمان ملی ضد دوپینگ چنین مسئولینی را به عهده گیرند(

مدیریت نتایج از نظر از دست دادن آزمایش توسط ورزشکار جهت حضور در 

طبق   ICSDانجام آزمایش یا بنا به درخواست  وربه منظ  ICSDمرکز رسمی آزمایش 

استاندارد بین المللی برای آزمایش اعمال خواهد گردید. مدیریت نتایج از نظر  3/6/11 ماده

 c/6/7/11از دست دادن آشکار آزمایش توسط سازمان ضد دوپینگ ورزشکار طبق ماده 

 استاندارد بین المللی برای آزمایش جهت آن سازمان اعمال خواهد گردید .

اعالم   ICSDنک اطالعات آزمایش رسمی ( ماه، در با18ده )جچنانچه، در عرض هی

گردد که ورزشکار دارای سه نوبت قصور در تشکیل پرونده، یا سه نوبت آزمایش را از 

دست داده است .یا ترکیبی از قصور در پرونده یا از دست دادن، آزمایش تا سه مورد می 
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ینگ دیگر، باشد، بر اساس این قانون ضد دوپینگ یا بر مبنای قوانین سازمان ضد دوپ

ICSD   .موضوع نقض آشکار قانون ضد دوپینگ اعالم خواهد نمود 

 قوانین عمومی  – 2/7

 رازداری  – 9/2/7

هر فردی که به پرونده دسترسی دارد یا در همه مراحل شرکت دارد باید نسبت به 

 شخص ثالث رازدار باشد . 

 تضاد منافع – 2/2/7

 ت نقض قوانین ضد دوپینگ دخالت نمایند :افراد بنا به دالیل ذیل نباید در مدیری

عی یا آشکار با ورزشکار ذی ربط، قچنانچه فرد مزبور دارای تضاد منافع وا –)یک( 

NDSF   یاIF   )چنانچه  –ورزشکار مربوطه یا هر فرد دست اندر کار دیگر باشد؛ یا )دو

 فرد مزبور دارای آزادی و استقالل نباشد . 

 مراحل انحراف جزئی در  – 8/2/7

انحراف جزئی از مراحل مشروطه باال که تأثیری بر تصمیم کمیته اجرائی نداشته 

 باشد، بر اعتبار تصمیم کمیته اجرائی اثر بخش خواهد بود . 

 بازنشستگی از ورزش  – 8/7

یا   ICSDچنانچه ورزشکاری در حین فرایند مدیریت نتایج باز نشسته شود، 

NDSF  تایج اختیار دارد  فرایند مدیریت نتایج خود را تکمیل نماید. مرتبط با اجرای فرایند ن
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و   ICSD ،اگر ورزشکار یا فرد دیگر پیش از شروع فرایند مدیریت نتایج بازنشسته شود

NDSF   .می توانند مدیریت نتایج را خاتمه یا ادامه دهند 

 حق دادرسی منصفانه  – 3ماده 

 حضور جهت استماع – 9/3

یا فرد تعیین شده توسط وی، ورزشکار یا   ICSDدر باال، رئیس ، 4/1/7طبق تذکر 

حضور یابند.  ICSDدر جلسه استماع کمیته اجرائی  حضورفرد دیگر، و رئیس هیأت جهت 

( نماینده به انتخاب خود )به عنوان 3ورزشکار یا فرد دیگر، می تواند حداکثر همراه با سه )

س فدراسیون بین المللی ذی ربط یا نماینده وی مثال وکیل، پزشک و غیره( حضور یابد. رئی

 نیز در مورد استماع مطلع خواهد گردید . 

ره در جلسه استماع بر اورزشکار یا فرد دیگر همچنین از حق داشتن رابط زبان اش

 خوردار می باشد . 

چنانچه ورزشکار، یا فرد دیگر ذی ربط یا هیأت مربوطه شهر میزبان بازیها را قبالً 

ده باشند، اعضای کمیته اجرائی همه اقدامات منطقی ممکن را به منظور تأمین حق ترک کر

ورزشکار، یا فرد دیگر ذی ربط اتخاذ خواهد نمود، تا مراحل دادرسی سیر طبیعی خود را 

 طی تا سریعاً تصمیم گیری به عمل آید . 
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 تعلیق موقتی  – 2/3

ربط را پیش از استماع بر مبنای ممکن است موقتاً ورزشکار، یا فرد دیگر ذی رئیس 

ورزشکار و طبق   B و   Aیا نمونه های  Aیافته های تجزیه در مغایر حاصله از نمونه 

باال تعلیق نماید تا کمیته اجرائی تصمیم خود را اعالم  ۲/۱/۷ بازنگری مشروحه در ماده

 نماید . 

 ماهیت و چگونگی نقض؛ ارائه شواهد  – 8/3

ند در مورد ماهیت و چگونگی نقض قوانین ضد دوپینگ کمیته اجرائی می توا

یا فرد دیگر  ذی ربط فرصت ارائه شواهدی ارتکابی تصمیم گیری نماید. کمیته به ورزشکار 

را که ثابت می کند نیازی به استفاده از وسایل نامطلوب را نداشته )طبق( تصمیم کمیته 

ا نتیجه آزمایش، یا نقض قوانینی اجرائی، احساس می کند که در دفاع موردش در رابطه ب

ضد دوپینگ دیگر موثر باشد در حضور کمیته، یا به طور کتبی بنا به دلخواه ورزشکار یا 

 فرد ذی ربط دیگر، ارائه نماید. 

 ظر کارشناسان، ارائه سایر شواهد ن – 4/3

کمیته اجرائی می تواند نظر کارشناسان را جویا و شواهد دیگری را درخواست 

 می تواند به کمیته اجرایی مساعدت نماید .   ICSDکمیسیون حقوقی  نماید.
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 بررسی توسط کمیته اجرائی  – 5/3

بعد از استماع همه طرفین و اخذ همه شواهد الزم، کمیته اجرائی بررسی در آن 

 مورد را انجام و تصمیم گیری خواهد نمود.

 تمدید مراحل برای فرد دیگر  – 6/3

)به عنوان مثال، پیش از، در خالل یا بعد از استماع(، شرایط چنانچه در هر زمان 

ایجاب نماید، کمیته اجرائی ممکن است پیشنهاد نماید تا مراحل رسیدگی برای فرد یا افراد 

که ممکن است در نقض قوانین ضد   ICSD)به ویژه اطرافیان ورزشکار( در حیطه اختیار 

به تشخیص خود در    ICSDاین صورت رئیس  دوپینگ مشارکت داشته اند، تمدید گردد. در

مورد اینکه آیا دادرسی مورد نظر مستقل یا در تداوم مراحل قبلی باشد. بهروری، این 

قوانین دادرسی و مقررات عمومی در مورد فرد یا افراد دیگری ذی ربط تغییر رویه خواهد 

 داد .

 ط یا افراد ذی رب راکاطالع دادن تصمیم متخذه به ورزش – 7/3

، فرد  ICSDبه محض اینکه کمیته اجرائی تصمیم گیری به عمل آورد، رئیس 

 به ورزشکار، یا فرد دیگر اطالع خواهد .  4/1/7منصوب توسط وی نتیجه را طبق ماده 

 تسریع فرآیند  – 3/3

 ساعت تجاوز نخواهد کرد :  24مراحل کامل انضباتی از 
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نتیجه تجزیه نمونه )به عنوان مثال در  در حالت یافته های تجزیه ای مغایر، –)یک( 

صورت نقض قوانین ضد در  –( یا )دو(  Bو، در صورت در خواست نمونه   Aمورد نمونه 

دوپینگ دیگر، هنگامی که در مورد نقض قوانین ضد دوپینگ به ورزشکار یا فرد دیگر اطالع 

 داده شده باشد . 

 و روز آخر بازیها اعمال ننماید . قوانین ضد دوپینگ زمان تعیین شده مزبور را در د

 سلب صالحیت خودکار نتایج فردی  – 1ماده 

نقض قوانین ضد دوپینگ در ورزشهای انفرادی در رابطه با آزمایش حین مسابقه 

به طور خودکار منجر به سلب صالحیت در خصوص نتایج حاصله در آن مسابقه و همه 

 ها، امتیازات و جوایز خواهد شد . پیامدهای ناشی از آن، از جمله پس گیری مدال 

 احکام در مورد افراد  – 91ماده 

سلب صالحیت نتایج در رویدادی که نقض قوانین ضد دوپینگ اتفاق  – 9/91

 افتاده است. 

در صورت وقوع نقض قوانین ضد دوپینگ در خالل یا در ارتباط با یک رویداد، بر 

ب صالحیت از نتایج بدست آمده در آن اساس تصمیم هیأت حاکمه آن رویداد منجر به سل

رویداد توسط ورزشکار همراه با همه پیامدهای آن ، از جمله همه مدال ها، امتیاز ها و 

 خواهد شد .  1/1/11جوائز، باستثنای مندرج در 
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ی از نظر نقض مرتکب نگردیده تلغفاگر ورزشکاری اثبات نماید که خطا یا  – 1/1/11

ط وی در سایر مسابقات نباید سلب گردد مگر آنکه نتایج است ، نتایج کسب شده توس

بدست آمده توسط آن ورزشکار در سایر مسابقات نیز متأثر از نقض قوانینی ضد دوپینگ 

 شده باشد . 

فقدان صالحیت به علت وجود، استفاده یا استفاده عمدی یا مالکیت مواد  – 2/91

 یا روش های غیر مجاز

رات سوخت و سازی ذ)وجود ماده یا  1/2نقض ماده  دوره فقدان صالحیت به علت

) استفاده یا استفاده عمدی از مواد یا روش غیر 2/2یا عالئم در نمونه ورزشکار(، ماده 

)مالکیت مواد یا روش های غیر مجاز( به ترتیب ذیل  6/2مجاز توسط ورزشکار( یا ماده 

به منظور حذف یا  5/11ه و ماد 4/11خواهد بود مگر بر اساس شرایط مندرج در ماده 

مبنی بر افزایش دوره فقدان  6/11کاهش دوره فقدان صالحیت، شرایط مندرج در ماده 

 صالحیت : 

 ( سال فقدان صالحیت 2اولین نقض : دو )

 فقدان صالحیت برای سایر تخلفات در قوانین ضد دوپینگ – 8/91

به  2/11خارج از ماده دوره فقدان صالحیت برای تخلفات از این قوانین ضد دوپینگ 

 ترتیب ذیل خواهد بود :
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)قصور یا اجتناب از ارائه نمونه جمع آوری شده( یا  3/2برای نقض ماده  – 1/3/11

)تحریف یا تحریف عمدی در بخش های مختلف نظارت دوپینگ(، دوره فقدان  5/1ماده 

  6/11ماده یا شرایط  5/11( سال خواهد بود مگر بر اساس شرایط ماده 2صالحیت دو )

)داد و ستد یا داد و ستد عمدی مواد یا روش غیر  7/2برای نقض ماده  – 2/3/11

)مساعدت یا مخفی کاری در نقض قوانین ضد دوپینگ(، دوره فقدان  8/2مجاز( یا ماده 

( سال تا فقدان مادام العمر خواهد بود مگر بر اساس شرایط ماده 4صالحیت حداقل چهار )

ضد دوپینگ نقض به ویژه خطرناک تقلی می گردد. و اگر توسط افراد  . نقض قوانین 5/11

انجام شده  2/2/4حامی ورزشکار برای تخلفات به استثنای مواد خاص مندرج در ماده 

باشد منجر به فقدان شایستگی مادام العمر برای افراد حامی ورزشکار خواهد گردید . عالوه 

که می تواند همچنین ناقص قوانین و مقررات  8/2ا ی 7/2بر آن، نقض با اهمیت از ماده های 

غیر ورزشی گردد، به مجریان ذی صالح، مسئولین متخصص یا قضائی گزارش خواهد شد 

 . 

)اختفای قصور و انجام ندادن آزمایش(، دوره فقدان  4/2برای نقض ماده  – 3/3/11

ن خالف ورزشکار ( سال بر اساس میزا2( سال و حداکثر دو )1صالحیت حداقل یک سال )

 خواهد بود . 
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 رفع یا کاهش دوره فقدان صالحیت برای مواد ویژه در شرایط خاص – 4/91

ارد بدن وی شده یا وچنانچه ورزشکار یا فرد دیگر اثبات نماید که چگونه ماده ویژه 

در مالکیت وی در آمده است و اینکه استفاده از آن مواد به منظور افزایش عملکرد 

ا به منظور سرپوش گذاشتن بر استفاده از ماده افزایش دهنده عملکرد نبوده ورزشکار ی

به ترتیب ذیل تغییر خواهد یافت : اولین  2/11است، دوره فقدان صالحیت بر اساس ماده 

نقض: حداقل، توبیخ رسمی و بدون دوره فقدان صالحیت برای رویدادهای آتی، و حداکثر، 

ظور تعدیل رفع یا کاهش، ورزشکار یا فرد دیگر باید ( سال فقدان صالحیت. به من2دو )

عالوه فعالیتش برای اثبات رضایتبخش در دادگاه استماع باید شواهد مستدل  در مورد غیر 

سطح عملکرد ورزش یا پنهان کاری در مورد استفاده از عمد بودن اقدامات برای ارتقای 

ورزشکار یا فرد دیگر مبنای ارزیابی به ماده افزایش دهنده عملکرد ارائه نماید. میزان تخلف 

 منظور کاهش دوره فقدان صالحیت خواهد بود . 

 رفع یا کاهش دوره فقدان صالحیت در شرایط استثنائی – 5/91

 فقدان خطا یا اهمال  – 9/5/91

اگر ورزشکار اثبات نماید که هیچ گونه خطا یا اهمالی را مرتکب نگردیده است، دوره 

رفع خواهد گردید. هنگامی که ماده غیر مجاز یا عالئم یا ذرات سوخت و  فقدان صالحیت نیز

)وجود ماده یا  1/2سازی غیر مجاز در نمونه ورزشکار کشف گردد مطابق نقض ماده 

ذرات سوخت و سازی یا عالئم غیر مجاز در نمونه ورزشکار( برای حذف دوره فقدان 
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نه ماده غیر مجاز وارد بدن وی شده صالحیت ورزشکار باید همچنین ثابت نماید که چگو

است. در صورت اعمال، این ماده و دوره فقدان صالحیت نیز حذف می گردد، نقض قانون 

 7/11ضد دوپینگ نیز نباید به منظور فقدان صالحیت به علت تخلفات متعدد بر اساس ماده 

 اعمال گردد. 

 خطا یا اهمال بی اهمیت – 2/5/91

ت، اثبات نماید که خطا یا اهمال با اهمیت مرتکب نشده اس اگر ورزشکار یا فرد دیگر

آنگاه دوره اجرائی فقدان صالحیت ممکن است کاهش یابد، البته دوره کاهش نباید از کمتر 

یک دوم دوره فقدان صالحیت باشد. اگر دوره فقدان صالحیت مادام العمر باشد، کاهش 

ل باشد. هنگامی که ماده یا عالئم یا ذرات ( سا8دوره در این ماده نمی تواند کمتر از هشت )

در نمونه ورزشکار کشف گردد )وجود  1/2سوخت و سازی غیر مجاز مطابق نقض ماده 

ماده یا ذرات سوخت و سازی یا عالئم غیر مجاز در نمونه ورزشکار( به منظور کاهش 

د بدن وی دوره فقدان صالحیت ورزشکار باید اثبات نماید که مواد غیر مجاز چگونه وار

 شده است . 

 همکاری اساسی در کشف یا اثبات نقض قوانین ضد دوپینگ – 8/5/91

IF   یا فدراسیون ملی مربوطه می تواند، پیش از تصمیم نهائی استیناف بر اساس

یا انقضای زمان استیناف، بخشی از دوره فقدان صالحیت اجرائی را در صورتی  13ماده 

ی اساسی با مسئول کیفری سازمان ضد دوپینگ یا هیأت که ورزشکار یا فرد دیگر همکار



35 

 

انضباطی تخصصی به عمل آورد که منجر به کشف یا اثبات نقض قوانین ضد دوپینگ فرد 

دیگر توسط سازمان ضد دوپینگ گردد، تعلیق نماید . بعد از رأی نهائی استیناف براساس 

د فقط بخشی از دوره اجرائی می توان  IFیا بعد از انقضای دادخواست استیناف،  13ماده 

تعلیق نماید. بعد از رأی نهایی استیناف بر اساس ماده   WADAفقدان صالحیت را با تأئید 

یا انقضای مهلت استیناف، فدراسیون های ملی می توانند فقط بخشی از دوره اجرائی  13

جرائی فقدان تعلیق نمایند. سطح تعلیق در دوره ا  WADAو   IFفقدان صالحیت را با تائید 

صالحیت بر اساس شدت نقض ضد دوپینگ توسط ورزشکار یا فرد دیگر در تالش برای 

حذف دوپینگ  در ورزش تعیین خواهد گردد. حداکثر سه چهارم دوره اجرائی فقدان 

دوره غیر  ،دام العمر باشد اصالحیت می تواند تعلیق گردد. اگر دوره فقدان صالحیت م

یا فدراسیون های ملی   IF( سال کمتر باشد. اگر 8نباید از هشت ) تعلیقی بر اساس این ماده

مربوطه بخشی از دوره فقدان صالحیت بر اساس این ماده را تعلیق نمایند برای سازمان 

یا   IFهای ضد دوپینگ که حق استیناف نسبت به رأی صادره دارند ارسال نمایند. اگر 

ی از دوره فقدان صالحیت را به این دلیل که ورزشکار یا شفدراسیون های ملی متعاقباً بخ

ورزشکار یا فرد دیگر می  ،فرد دیگر مساعدت اساسی مورد انتظار را به عمل نیاورده است 

 تقاضای استیناف نماید .  2/13تواند مجدداً در خصوص پیگیری ماده 
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 پذیرش نقض ضد دوپینگ در صورت فقدان سایر شواهد  – 91/ 4/5

امی که ورزشکار یا فرد دیگر به طور داوطلبانه نقض قوانین ضد دویپنگ را هنگ

پیش از اخذ اخطار جمع آوری نمونه که می تواند نقض قونینی ضد دوپینگ را اثبات نماید، 

، پیش از دریافت اولین  1/2اذعان نماید )یا، در مورد نقض قوانین ضد دوپینگ غیر از ماده 

( و پذیرش تنها شاهد قابل اطمینان نقض در زمان 7س ماده اخطار نقض قوانین بر اسا

پذیرش باشد، آنگاه دوره فقدان صالحیت می تواند کاهش یابد، البته نه کمتر از یک دوم 

 .دوره فقدان صالحیت اجرائی

هنگامی که ورزشکار یا فرد دیگر اثبات نماید که استحقاق حکم تخفیفی  – 5/5/91

 د . ره قید شده است دابیشتر از آنچه در این ماد

، 4/5/11یا  3/5/11، 2/5/11پیش از درخواست کاهش یا تعلیق بر اساس ماده های 

تعیین خواهد  6/11و  4/11، 3/11، 2/11دوره فقدان صالحیت اجرائی مطابق ماده های 

گردید. اگر ورزشکار یا فرد دیگر اثبات نماید که مستحق کاهش یا تعلیق دوره فقدان 

می باشد، آنگاه دوره فقدان  4/5/11، 3/5/11، 2/5/11ای دو یا چند ماده صالحیت بر

ه کمتر از یک چهارم دوره فقدان صالحیت نصالحیت ممکن است کاهش یا تعلیق گردد، البته 

 اجرائی 
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وخیم تر شدن شرایط که می تواند موجب افزایش دوره فقدان صالحیت  – 6/91

 گردد. 

د فردی مرتکب نقض قوانینی ضد نی مربوطه اثبات نماییا فدراسیون های مل  IFر گا

)داد و ستد یا داد و ستد عمدی در مواد یا روش  7/2دوپینگ غیر از تخلفات بر اساس ماده 

)همدستی یا مخفی کردن نقض قوانین ضد دوپینگ (گردیده است به  8/2غیر مجاز( و ماده 

ن صالحیت بیشتر از حکم ل دوره فقدااطوریکه وخیم تر شدن شرایط که موجب اعم

( 4محرز باشد، آنگاه دوره فقدان صالحیت اجرائی حداکثر به چهار ) ،استاندارد می گردد

سال افزایش خواهد یافت. مگر آنکه ورزشکار یا فرد دیگر بتواند به هیأت استماع به طور 

 رضایتبخش اثبات نماید که ارتکاب نقض ضد دوپینگ آگاهانه نبوده است . 

یا فرد دیگر می تواند اعمال این ماده با پذیرش نقض قوانین ضد دوپینگ  ورزشکار

 یا فدراسیون ملی اجتناب نماید .  IFبالفاصله بعد از ادعای 

 تخلفات متعدد – 7/91

  دومین نقض قوانین ضد دوپینگ – 9/7/91

دوره فقدان صالحیت برای ورزشکار یا فرد دیگر در اولین نقض قوانین ضد 

اعمال خواهد گردید )رفع، کاهش یا تعلیق بر  3/11و  2/11بق این ماده های دوپینگ، ط

( دوره فقدان صالحیت برای 6/11یا افزایش به موجب ماده  5/11یا  4/11اساس ماده های 

 دومین نقض قوانین ضد دوپینگ مطابق جدول ذیل اعمال خواهد گردید . 
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 ف جدول دومین نقض قوانین ضد دوپینگ تعاری

 RS  (4/11)حکم تخفیفی برای ماده خاص بر اساس ماده 

به علت استفاده از ماده خاص و سایر  4/11حکم نقض قوانین ضد دوپینگ طبق ماده 

 خفیف صادر شد یا باید صادر گردد.با ت 4/11شرایط ماده 

FFMT ) پنهان کاری قصور و انجام ندادن آزمایش ها(: 

 صادر شد یا باید صادرشود .  3/3/11حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده  
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NFS  ی به علت فقدان خطا یا اهمال با اهمیت(:تخفیف)حکم 

به علت فقدان خطا یا اهمال با اهمیت  2/5/11حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده 

 ر شد یا باید صادر شود . با تخفیف  صاد 2/5/11بدنبال اثبات ورزشکار طبق ماده 

 

 

 St  ( :1/3/11یا  2/11)حکم استاندارد طبق ماده های 

(سال صادر 2به حکم دو ) 1/3/11یا  2/11حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده  

 شد یا باید صادر گردد. 

AS  ) حکم وخیم ترشدن شرایط( 

یم تر شدن شرایط و اثبات مبنی بر وخ 6/11حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده  

 صادر شد یا باید صادر شود .  6/11توسط سازمان ضد دوپینگ براساس ماده 

TRA ) دادوستد یا دادوستد عمومی و اجرا یا اجرای عمومی( 

 صادر شد یا باید صادر شود .  2/3/11حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده 

ر مورد دومین نقض د 4/5/91و  8/5/91اعمال ماده های -2/7/91

 قوانین ضد دوپینگ 

هنگامی که ورزشکار یا فرد دیگری که مرتکب دومین نقض ضد دوپینگ شده است اثبات 

می نماید که مستحق تعلیق یا کاهش بخشی از دوره فقدان صالحیت براساس ماده های 
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یت اجرایی می باشد ، هیأت استماع ابتدا در مورد دوره فقدان صالح 4/5/11یا ماده  3/5/11

تصمیم گیری  خواهد نمود ، و سپس تعلیق یا کاهش  1/7/11مندرج در جدول مطابق ماده  

باید حداقل  یک  4/5/11و  3/5/11مناسب در دوره فقدان تعلیق یا کاهش براساس ماده 

 چهارم دوره فقدان صالحیت اجرایی باشد . 

 

 

 سومین نقض قوانین ضد دوپینگ  -8/7/91

ان صالحیت مادام العمر می دین ضد دوپینگ معموالً منجر به دوره فقسومین نقض قوان

گردد ، مگر آنکه نقض سوم در راستای اجرای رفع یا کاهش دوره فقدان صالحیت براساس 

باشد )پنهان کاری قصور و انجام ندادن آزمایش ( . در  4/2یا در برگیرنده مفاد  4/11ماده 

 ( سال تا مادام العمر خواهد بود . 8هشت )این صورت ، دوره فقداان صالحیت از 

 قوانین الحاقی برای برخی از تخلفات متعدد بالقوه  -4/7/91

  نقض قوانین ضد دوپینگ فقط زمانی  7/11به منظور اعمال احکام براساس ماده ،

)یا  فدراسیون ملی مربوطه ( بتواند اثبات  IFدومین نقض فرض می گردد که 

) مدیریت 7رد دیگر  بعد از دریافت اخطار در راستای ماده نماید که ورزشکار با ف

ل تدتالش مس IFنتایج ( مرتکب نقض ضد دوپینگ دوم شده است ، یا بعد از اینکه 

)یا  IFبرای اخطار دادن درمورد اولین نقض ضد دوپینگ ارسال کرده باشد ؛ اگر 
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فات به شکل نقض فدراسیون ملی مربوطه ( نتواند این موردرا اثبات  نماید ، تخل

واحد در نظر گرفته خواهد شد و حکم صادره بر مبنای نقض شدید تر خواهد بود 

؛ به هر روی ، وقوع تخلفات متعدد می تواند به عنوان یک عامل تعیین کننده برای 

 (.6/11تصمیم گیری و خیم تر شدن اوضاع مد نظر قرار گیرد )ماده 

 نگ ، اگر ، بعد از تصویب اولین نقص ضد دوپیIF  یا فدراسیون های ملی مربوطه(

( کشف نمایند که نقض قوانین ضد دوپینگ توسط ورزشکار یا فرد دیگر پیش از 

)یا فدراسیون های ملی مربوطه ( می  IFاخطار نقض اول انجام شده است ، آنگاه 

تواند حکم الحاقی بر اساس دو تخلفی که می تواند در یک زمان صادر شود ، 

 .  ابالغ نماید

 8/11نتایج حاصله درهمه مسابقات قبلی مرتبط با تخلفات قوانین ضد دوپینگ طبق ماده 

 فاقد صالحیت اعالم خواهد گردید . 

( درمورد تقدم تخلف اما 6/11برای اجتناب از امکان دریافت وخیم تر شدن شرایط )ماده 

وپینگ اولیه را ر کشف ، ورزشکار یا فرد دیگر باید داوطلبانه ارتکاب نقض ضد دیتأخ

)یا فدراسیون ملی مربوطه (  IFبالفاصله بعد از اخطار بپذیرد . همان ترتیب هنگامی که 

دالیل  مبنی نقض قبلی دیگر بعد از تصویب دومین نقض قوانین را کشف می کند صادق 

 است . 

 



42 

 

 تخلفات ضد دوپینگ متعدد در خالل دوره هشت ساله  -5/7/91

اینکه تخلفات متعدد محرز گردد ، باید همه تخلفات قانون ضد  برای 7/11طبق مفاد ماده 

 ( ساله اتفاق افتد . 8دوپینگ در همان دوره هشت )

 

سلب صالحیت از نتایج مسابقات متعاقب جمع آوری نمونه  – 3/91

 یا کمیسیون نقض  قوانین ضد دوپینگ 

آشکار گردید براساس عالوه بر سلب صالحیت خودکار نتایج درمسابقه ای که نمونه مثبت  

سلب صالحیت خودکار نتایج انفرادی (، همه نتایج رقابتی کسب شده دیگر در  19ماده 

زمان جمع آوری نمونه مثبت  )چه در حین مسابقه یا خارج از مسابقه (، یا سایر تخلفات 

قانون ضد دوپینگ انجام شده ، از طریق شروع نقض قوانین ضد دوپینگ دیگر ، از زمان 

هر دوره تعلیق موقتی یا فقدان صالحیت ، همراه با پیامدهای نتایج مزبور از اعتبار  شروع

 ساقط خواهند شد ، از جمله ضبط مدال ها ، امتیازها و جوائز.

به عنوان شرط بازیابی صالحیت بعد از ارتکاب نقض قوانین ضد دوپینگ ،  – 1/8/11

 بط شده را در ابتدا بازپرداخت نماید . ورزشکار باید براساس این ماده هزینه همه جوائز ض

 تخصیص هزینه جوائز ضبط شده  -2/3/91

 هزینه جایزه ضبط شده مجدداً به سایر ورزشکاران تخصیص داده خواهد شد . 
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 شروع دوره فقدان صالحیت  -1/91

باستثنای موارد ذیل ، دوره فقدان صالحیت از تاریخ تصمیم گیری در جلسه داوری  

ی فقدان صالحیت یا در صورت انصراف از جلسه استماع ، از تاریخ پذیرش یا استماع برا

اعمال فقدان صالحیت محسوب می گردد . دوره تعلیق موقتی ) چه از طریق تحمیل یا 

 پذیرش داوطلبانه ( در کل دوره فقدان صالحیت اعمال می گردد . 

 تأخیرهای غیر قابل اسناد به ورزشکار یا فرد دیگر  -9/1/91

در صورتی که تأخیرهای اساسی در دادرسی استماع یا سایر جنبه های نظارت دوپینگ  

یا سازمان ضد دوپینگ  IFغیر قابل اسناد به ورزشکار یا فرد دیگر وجود داشته باشد ، 

جمع آوری نمونه یا از تاریخ وقوع  یاجرای حکم می تواند دوره فقدان صالحیت را از ابتدا

 دوپینگ آغاز نماید . آخرین نقض قانون ضد 

 پذیرش به موقع  -2/1/91

چنانچه ورزشکار بالفاصله )درتمام رویدادها ، قبل از آنکه ورزشکار مجدداً شروع به  

یا فدراسیون های  IFرقابت نماید ( بعد ازمواجه شدن با نقض قوانین ضد دوپینگ توسط 

صالحیت می تواند از آخرین  ملی مربوطه ، نقض قوانین ضد دوپینگ را بپذیرد ،دوره فقدان

 .گرددوقوع نقض ضد دوپینگ دیگر آغاز 
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در این صورت ، به هر روی براساس این ماده ، ورزشکار یا فرد دیگر متحمل یک دوم 

دوره فقدان صالحیت از تاریخ اجرای حکم صادره توسط هیأت استماع ، یا ازتاریخ اجرای 

 حکم خواهد گردید . 

ی اعمال و مورد احترام ورزشکار می باشد ، آنگاه دوره تعلیق اگر تعلیق موقت -4/9/11

موقتی ورزشکار در دوره اجرای حکم نهایی منظور خواهد گردید . یک نسخه از پذیرش 

داوطلبانه تعلیق موقتی ورزشکار بالفاصله برای همه طرفین شایسته دریافت اطالعیه  در 

 ارسال خواهد گردید .  1/4مورد نقض بالقوه قانون ضد دوپینگ طبق ماده 

هیچ نوع کاهشی در دوره فقدان صالحیت برای هر دوره پیش از تعلیق موقتی  – 5/9/11

یاتعلیق  موقتی داوطلبانه  داده نخواهد شد چه ورزشکار برای رقابت انتخاب نشده باشد یا 

 توسط تیم خود تعلیق شده باشد . 

 وضعیت در خالل دوره فقدان صالحیت  -91/91

 ممنوعیت شرکت در خالل فقدان صالحیت  -9/91/91

ورزشکار یا فرد دیگر فاقد صالحیت اعالم گردیده است ، نمی تواند در خالل دوره فقدان  

صالحیت ، درمسابقه یا فعالیت ) باستثنای آنها یی که برنامه های آموزش ضد دوپینگ یا 

یون یا باشگاه ملی یا سایر یا فدراس IFتوانبخشی اجازه می دهد ( بامجوز یا سازماندهی 

یا هر فدراسیون ملی دیگر یا هر مسابقه دیگری بامجوز یا  IFسازمان های عضو 

 سازماندهی لیگ حرفه ای یا هر سازمان مسابقه ای ملی یا بین المللی شرکت نماید . 
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( سال از دوره فقدان صالحیت خود را طی 4هر ورزشکار یا فرد دیگری که بیش از چهار ) 

( سال دوره فقدان صالحیت ، در رویدادهای ورزشی 4ه باشد می تواند بعد از چهار )کرد

محلی غیر از آن ورزشی که مرتکب نقض قانون ضد دوپینگ شده است شرکت نماید ، اما 

فقط تا زمانی که رویداد ورزشی درسطحی نباشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن 

ابت در رویداد بین المللی یا قهرمانی ملی ) یا امتیازاتی به ورزشکار یا فرد دیگر را برای رق

 این منظور کسب نماید ( واجد شرایط اعالم نماید . 

 ورزشکار یا فرد دیگر در دوره فقدان صالحیت درمعرض آزمایش قرار خواهد گرفت .  

 نقض ممنوعیت از شرکت در خالل دوره فقدان صالحیت  -2/91/91

یا فرد دیگری که فاقدصالحیت اعالم شده اند ممنوعیت از شرکت هنگامی که ورزشکار  

را نقض نماید، نتایج چنین شرکتی  1/11/11درخالل دوره فقدان صالحیت مندرج در ماده 

فاقد صالحیت اعالم خواهند گردید ودوره فقدان  صالحیت اعمال شده قبلی نیز از تاریخ 

دیگر اثبات نماید که مرتکب خطا یا اهمال  نقض شروع خواهد شد . چنانچه ورزشکار یا فرد 

با اهمیت در نقض ممنوعیت از شرکت در خالل  دوره فقدان صالحیت نشده است ، دوره 

کاهش یابد تصمیم در مورد اینکه  2/5/11جدید فقدان صالحیت ممکن است براساس ماده 

دان صالحیت آیا ورزشکار یا فرد دیگر مرتکب نقض ممنوعیت از شرکت در خالل دوره فق

یا فدراسیون های ملی اتخاذ خواهد  IFیا مرتکب  خطا یا اهمال بی اهمیت شده است توسط 

 گردید . 
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 استرداد حمایت مالی در خالل  دوره فقدان صالحیت  -8/91/91

عالوه بر آن ، برای هر نوع نقض قانون ضد دوپینگ که مشمول حکم تخفیف برای مواد  

کل یا بخشی از حمایت های مالی ورزشی یا سایر مزایای نباشد، 4/11خاص طبق ماده 

و فدراسیون های ملی مربوطه مسترد خواهد  IFورزشی ارائه شده به چنین فردی توسط 

 گردید . 

 تثبیت آزمایش  -99/91

به عنوان شرط جهت کسب مجدد صالحیت در خاتمه دوره معین فقدان صالحیت ،  

موقتی یا فقدان صالحیت  ، آماده انجام آزمایش خارج  ورزشکار باید ، در خالل دوره تعلیق

، فدراسیون ملی اجرایی ،  و هر سازمان ضد دوپینگ دارای مجوز  IFاز مسابقات توسط 

آزمایش باشد ، و در صورت درخواست ، اطالعات جاری و فعلی در مورد وضعیت خود را 

ری می نماید از ورزش کناره تامین  نماید . اگر ورزشکاری که دوره فقدان صالحیت را سپ

گیری کند و از فهرست ثبت آزمایش رسمی خارج ازمسابقه حذف گردد و سپس درخواست 

و فدراسیون  IFثبت  آزمایش نماید ، آن ورزشکار  مستحق تثبیت نخواهد بود مگر آنکه به 

درماده  ملی اجرایی اطالع داده باشد و برای دوره ای مساوی یا بیشتر از )الف ( دوره معین

و )ب( دوره فقدان صالحیت در تاریخ کناره گیری آن خود ، آماده آزمایش خارج از  6/5

 مسابقه باشد . 
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 پیامدهای تیمی  -99ماده  

مرتبط با  7اگر احتماالً بیش از یک نفر از اعضای یک تیم در ورزش تیمی  طبق ماده 

ظارت تیمی برای آن مسابقات مرتکب نقض قانون ضد دوپینگ شده باشید ، هیأت ن

 مسابقات آزمایشات هدفمند مناسب تیمی در خالل  دوره مسابقات به عمل می آورند . 

اگر بیش از دو عضو یک تیم در یک ورزش تیمی در خالل مسابقات مرتکب نقض قانون  

ضد دوپینگ شده باشند ، هیأت نظارت مسابقات حکم مناسبی عالوه بر اعمال پیامدهای 

انون ضد دوپینگ فردی بر علیه آن تیم صادر خواهد نمود )به عنوان مثال از ارتکاب نقض ق

دست دادن امتیازات ، سلب صالحیت از شرکت در آن مسابقه یا رویداد ، یا سایر تحریم ها 

 . ) 

صدور احکام برعلیه فدراسیون های ملی ورزش  -92ماده 

 ناشنوایان 

ICSD  یا سایر حمایت های غیر مالی  می تواند کل یا بخشی از کمک های مالیNDSF 

 ناسازگار با این قوانین  را تحریم نماید . 

ICSD  می تواند باتوجه به شناخت و صالحیت همراهان و ورزشکاران شرکت کننده

 دربازی ها احکام انضباطی دیگری را اعمال نماید . 
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 استیناف ها  -98ماده 

 تقاضای استیناف برای تصمیمات  -9/98

در  4/13تا  2/13ات متخذه براساس قوانین  ضد دوپینگ می تواند طبق ماده های تصمیم

معرض تقاضای استیناف قرار گیرند . تصمیمات متخذه تا بررسی مجدد دارای ضمانت 

اجرایی می باشند مگر آنکه هیأت استیناف دستور دیگری صادر نماید . قبل از شروع دادگاه 

مفاد این قانون درقوانین سازمان ضد دوپینگ  برگزار استیناف ، همه تصمیمات براساس 

 (. 1/1/13ملغی خواهد گردید )باستثنای ماده  8کننده دادرسی استماع براساس ماده 

 9/9/98- WADA  احکام داخلی را الزاماً ملغی نمی سازد 

از یک باشد و هیچ  13دارای حق درخواست استیناف براساس ماده  WADAهنگامی که 

یا فدراسیون ملی برای رأی نهایی درخواست استیناف نکرده  IFیگر در دادرسی طرفین د

یا فدراسیون ملی   IFمی تواند بدون لغو سایر احکام در دادرسی  WADAباشند ، 

 ارائه نماید .  CASمربوطه درخواست استیناف خود را مستقیماً به 

ن درخواست استیناف نسبت به آرای مرتبط با نقض قوانی -2/98

 ضد دوپینگ ، پیامدها و تعلیق های موقتی 

تصمیم براساس نقض قانون ضد دوپینگ ، تصمیم پیامدها برای نقض ضددوپینگ ، یا  

تصمیم براساس نقض قوانین غیر دوپینگ ؛ تصمیم درمورد عدم پیگیری  دادرسی درمورد 

تجویز پزشکی ( با نقض قانون ضد دوپینگ بنا به دالیل شکلی ) از جمله ، به عنوان مثال ، 
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)نقض ممنوعیت از شرکت در خالل دوره فقدان صالحیت (  2/11/11تصمیم براساس ماده 

یا فدراسیون ملی مربوطه فاقد حیطه اختیار برای صدور حکم در مورد   IFباتصمیمی که 

و توسط  هنقض قانون ضد دوپینگ  مورد ادعا یا پیامدهای آن می باشند ؛ تصمیمات متخذ

د دوپینگ که موجب بروز یافته های تجزیه ای مغایر با یافته های غیر معمول به سازمان ض

منزله نقض قانون ضد دوپینگ  نشده باشد یا تصمیماتی که بعد از تحقیق براساس ماده 

موفق نبوده باشد ؛ و تصمیم به منظور اعمال تعلیق موقتی در نتیجه دادرسی استماع  8/8

مورد درخواست استیناف  2/13ی توانند منحصراً طبق ماده م 2/8موقتی یا در نقض ماده 

 قرار گیرند.

      درخواست های استیناف برای ورزشکاران در سطح -9/2/98

 بین المللی 

در قضایای مرتبط با شرکت در رویدادهای بین المللی یا در موارد مرتبط با ورزشکاران 

اس مقررات اجرایی مستقیماً به سطح بین المللی ، درخواست استیناف می تواند براس

CAS . ارائه گردد 

 افراد شایسته استیناف  -2/2/98

می باشند :)الف (  CAS، طرفین ذیل ، دارای حق استیناف به  1/2/13در موارد  ماده  

 دیگرورزشکار یا فرد دیگری که درمعرض رأی مربوط به استیناف می باشند ؛ )ب( شخص 

؛ )ت( سازمان ضد دوپینگ ملی  IFوی صادر شده باشد ؛ )پ( که در آن مورد رأی بر علیه 
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کشور محل اقامت فرد یا کشورهایی که فرد ملیت یا پروانه آنرا دارد ؛ )ث( کمیته بین المللی 

المپیک ،یا کمیته بین المللی پارالمپیک ، در صورت عملی بودن  ،  در جائیکه تصمیم ممکن 

ک  تأثیر داشته باشد ، از جمله تصمیمات مؤثر بر است بر مسابقات المپیک  یا پارالمپی

، در موارد مندرج در  WADAصالحیت مسابقات  المپیک یا مسابقات پارالمپیک ؛ و )ج( 

، افراد دارای حق استیناف به هیأت های بازنگری درسطح ملی در قوانین  2/2/13ماده 

ذیل خواهد بود : )  سازمان های ضد دوپینگ ملی ذکر خواهند شد وحداقل شامل طرفین

الف ( ورزشکار یا فرد دیگری که درمعرض رأی مورد استیناف قرار دارند . )ب( شخص 

؛ )ت( سازمان ضد دوپینگ ملی کشور محل  IFثالثی که رأی برعلیه صادر شده باشد ؛ )پ( 

و فدراسیون بین المللی  WADA،  2/2/13. برای موارد ماده  WADAاقامت فرد ؛ و )ث( 

می  CASدارای حق استیناف  نسبت به تصمیم هیأت بازنگری  سطح ملی به  همچنین

 باشند . 

برای کسب همه  CASهر فرد تشکیل دهنده پرونده استیناف استحقاق  مساعدت از جانب 

اطالعات مربوطه  درمورد سازمان ضد دوپینگ که تصمیمش درمعرض استیناف  قرار 

 اطالعات مورد نظر تأمین خواهد گردید. CASگرفته است ، دارد و براساس دستور 

بدون توجه به سایر مقررات ، تنها فردی که می تواند نسبت به رأی تعلیق موقتی در 

خواست استیناف کند ورزشکار یا فرد دیگری است که تعلیق موقتی بر علیه وی اعمال می 

 گردد . 
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 ی مربوطه و فدراسیون های مل IFقصور درتصمیم گیری به هنگام توسط  -3/13

یا فدراسیون های ملی مربوطه در  تصمیم گیری  IFچنانچه ، در یک مورد خاص  

کوتاهی  WADAدرخصوص ارتکاب نقض قوانین ضد دوپینگ در مهلت تعیین شده توسط 

یا فدراسیون  ملی  IFممکن است تقاضای استیناف  خود را مبنی بر اینکه  WADAنماید ، 

 CASون ضد دوپینگ تصمیم گیری ننموده اند مستقیماً به مربوطه درمورد یافتن نقض قان

یا  IFو وکیل در پرونده استیناف توسط  WADAارائه نمایند ، سپس هزینه های 

 پرداخت خواهد گردید .  WADAفدراسیون های ملی مربوطه به 

استیناف برای تصمیم گیری جهت اعطا یا رد معافیت برای  – 4/98 

 استفاده درمانی 

می تواند منحصراً توسط ورزشکار یا  TUEبرای نقض اعطا یا رد  WADAات تصمیم 

ارائه گردد . در مورد تصمیمات سازمان  های ضد  CASسازمان ضد دوپینگ ذی ربط به 

نقض نشده اند ،  WADAکه توسط  WADAتوسط  TUEدورپینگ غیراز رد 

ارائه نمایند ، و CASبه  ورزشکاران سطح بین المللی می توانند درخواست استیناف خود را

درخواست استیناف خود را به هیأت بازنگری سطح  2/2/13سایر ورزشکاران طبق ماده 

 ملی ارائه خواهند نمود . 

را نقض نماید، در خواست استیناف توسط  TUEاگر هیأت بازنگری سطح ملی تصمیم رد  

WADA  بهCAS  . ارائه خواهد گردید 
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گ ملی یا سایر هیأت های منصوب توسط فدراسیون های ملی ، سازمان ضد دوپین IFاگر  

مناسب در وقت معینی  کوتاهی نمایند ، قصور  TUEدر انجام اقدامات برای درخواست 

آنها برای تصمیم گیری براساس این ماده رد کردن تلقی  گردیده و در معرض درخواست 

 استیناف  قرار خواهد گرفت . 

مورد تصمیمات متخذه براساس ماده درخواست استیناف در  -5/98 

92  

منحصراً به   NDSFمی تواند جهت استیناف توسط  12براساس ماده  ICSDتصمیمات 

CAS  .ارائه گردد 

 

 زمان تشکیل پرونده استیناف  -6/98 

( روز از تاریخ دریافت رای 21بیست ویک ) CASزمان تشکیل  پرونده استیناف برای  

باشد . صرف نظر از قوانین باال ، موارد ذیل باید به پیوست توسط خواهان استیناف می 

پرونده استیناف توسط خواهان استیناف که عضو مراحل دادرسی نبوده است که منتهی به 

 رأی مورد استیناف گردیده است ، ارسال گردد. 

ده از ابالغ رأی ، فرد یا افراد حق دارند یک نسخه از پرون ( روز11در عرض ده ) – 1/6/13

 ای را که رأی باستنادآن صادر شده است را درخواست نمایند . 
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( روز انجام شود ، آنگاه فرد یا افراد می توانند  11اگر درخواست درعرض ده ) -2/6/13

 CAS( روز بعد از دریافت پرونده نسبت به تشکیل پرونده استیناف برای 21بیست و یک )

لت نهایی برای تشکیل پرونده استیناف یا تجدید اقدام نمایند صرف نظر ازموارد باال ، مه

 به ترتیب ذیل خواهد بود :  WADAنظر توسط 

( روز بعد از آخرین روزی که طرف مقابل توانسته است تقاضای 21)الف ( بیست و یک ) 

 استیناف کند ، یا

(  روز بعد از دریافت نسخنه کامل پرونده در مورد رأی توسط 21)ب( بیست ویک )

WADA . 

 محرمانه بودن وگزارش دهی  -94ماده 

 افشای عمومی  -9/94

ICSD  وNDSF  مربوطه تمام تالش خودر ا برای حفظ محرمانه بودن نتایج همه اقدامات

نظارتی  دوپینگ واشخاص درگیر  درمراحل دادرسی براساس این قوانین به عمل می آورد 

وع نقض قانون ضد دوپینگ یا درخصوص وق 8مگر بنا به تصمیم هیأت دادرسی طبق ماده 

انصراف از چنین دادرسی ، یا اینکه ادعای نقض قوانین ضد دوپینگ یک اتهام  به هنگامی 

 نبوده یااینکه ورزشکار به طورموقت تعلیق شده باشد . 

( روز بعد از رأی به 21به محض آنکه نقض این قوانین اثبات شده باشد ، درعرض بیست ) 

 د . اطالع عموم خواهد رسی
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 شناسایی دوجانبه  -95ماده 

و نتایج دادرسی یا سایر احکام فدراسیون  TUE، آزمایش ، 13حق استیناف مندرج درماده 

ملی یا اشخاص دارای حق امضا طبق مجمع القوانین  که درحیطه اختیارات فدراسیون ملی 

 و همه فدراسیون های ملی قرار گیرند .  IFقرار دارند باید مورد احترام 

IF  و فدراسیون های ملی اقدامات سایر هیأت هایی را که  قوانین آنها سازگار با مجمع

 القوانین می باشد اما مجمع القوانین  را نپذیرفته اند به رسمیت خواهند شناخت . 

دررابطه با نقض این  ICSD، هر نوع تصمیم   13با توجه به رأی استیناف طبق ماده  

 ها به رسیمت شناخته خواهد شد .  NDSFه قوانین ضد دوپینگ توسط هم

ها قوانین شکلی  الزم را برای اجرای اثربخش این قوانین ضد دوپینگ در  NDSFهمه  

 مقررات خود قید خواهند نمود . 

 یکپارچه سازی قوانین ضد دوپینگ  -96ماده  

دوپینگ به ها از این قوانین ضد دوپینگ پیروی خواهند نمود . این قوانین ضد  NDSFهمه  

 NDSFها ادغام خواهد گردید . همه  NDSFطور مستقیم یا به عنوان مرجع درقوانین همه 

ها قوانین شکلی الزم را  برای اجرای اثربخشی این قوانین ضد دوپینگ درمقررات خود قید 

 خواهند نمود . 
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 محدودیت  -97ماده 

فرد دیگر از نظر نقض قوانین امکان شروع هیچ نوع اقامه ی دادرسی برعلیه ورزشکار با 

( 8ضد دوپینگ براساس این قوانین وجود نداردمگر آنکه چنین اقامه ای در عرض هشت )

 سال ازوقوع نقض آغاز گردد. 

 WADAبه  IFتوافق گزارش دهی  -93ماده 

ICSD  براساس موافقت درمجمع القوانین هر دو سال یکبار بهWADA   گزارش خواهدداد

 نکردن خود را نیز بیان خواهد نمود . و دالیل موافقت 

 اصالحیه و تفسیر قوانین ضد دوپینگ  -91ماده 

 می تواند این قوانین را به طور دوره ای اصالح نماید . ICSDکمیته اجرایی  – 1/19

این قوانین ضد دوپینگ به عنوان یک متن مستقل و خودمختار تفسیر می گرددو نه  -2/19

 .5/19حقوق موضوعه باستثنای مفاد ماده باعطف به حقوق عمومی و 

عناوین مورد استفاده برای بخش های متفاوت و ماده های این قوانین ضد دوپینگ  -3/19

فقط برای سهولت می باشند و به عنوان بخشی از مفاد این قوانین ضد دوپینگ فرض 

 رفت . نخواهند شد یا به عنوان زبان مقررات مربوطه مورداستفاده قرار نخواهند گ

به  WADA، تعاریف و استانداردها بین الملل  صادره توسط  1مقدمه ، پیوست  -4/19

 عنوان بخش های الینفک این قوانین ضد دوپینگ درنظرگرفته خواهند شد . 
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این قوانین ضد دوپینگ مطابق مقررات اجرایی مجمع القوانین اقتباس گردیده اند و به  -5/19

 ایی  مجمع القوانین اجرایی تفسیر خواهند شد . روشی سازگار بامقررات اجر

تفاسیر نوشته شده برای بیان مقررات مختلف مجمع القوانین واین قانون ضد  -6/19

 دوپینگ برای تفسیر  این قوانین ضد دوپینگ مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 

رآمده است )تاریخ به مرحله عمل و اجرا د 2119ژانویه  1این قوانین ضد دوپینگ از  -7/19

 شامل مسائل پیش از تاریخ اجرایی نخواهد شد .  به ماسبقاجرایی ( . این قوانین با عطف 

 وظایف و مسئولیت های الحاقی ورزشکاران و سایر افراد.  -21ماده 



57 

 

 1پیوست 

 تعاریف 

ADAMS-  سامانه مدیریت واجرای ضد دوپینگ ، ابزار مدیریت بانک اطالعات مبتنی بر

برای ورود ، ذخیره ،اشتراک ، وگزارش  دهی طراحی شده به منظور مساعدت به  شبکه

ات ضد دوپینگ  خود در ارتباط با قانون حفاظت داده ها ،می یدر عمل WADAمشترکین و 

 باشد . 

 WADAگزارش ازآزمایشگاه یاآزمایش مورد تأئید دیگر  –یافته های تجزیه ای مغایر  

بین المللی برای آزمایشگاه ها و اسناد فنی مربوطه ، وجود مواد که ، سازگار با استاندارد 

ذرات سوخت وسازی یا عالئم غیرمجاز )ازجمله کمیت های ارتقا یافته مواد   غیرمجاز با

 درون زا ( یا شواهد استفاده از روش های غیرمجاز راتشخیص می دهد. 

به منظور آغاز ، اجرا شخصیت حقوقی که مسئول پذیرش قوانین  –سازمان ضد دوپینگ  

یا اعمال بخش های فرایند نظارت  دوپینگ می باشد . به عنوان مثال ، شامل کمیته بین الملل 

المپیک ، کمیته بین المللی پارالمپیک ، سایر سازمانهای رویدادهای کالن که آزمایشات 

به عهده  درمسابقات خود، فدراسیون های بین المللی ، و سازمان های ملی ضد دوپینگ را

 می گیرد . 

هر فردی که درسطح بین المللی )طبق تعریف فدراسیون بین المللی ( ، سطح  – ورزشکار

ملی ) طبق تعریف هر یک از سازمانهای ملی ضد دوپینگ از جمله افراد درفهرست  آزمایش  
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سابقه دهنده ورزشی که درقلمرو هریک از شخصیت های مثبتی ( ، ورزش می کند، و هر 

جمع القوانین را پذیرفته است همه مقررات مجمع می یا سازمانهای ورزشی دیگری که حقوق

برای رقابت کنندگان سطح ملی و بین  TUEالقوانین ،ازجمله ، به عنوان مثال ، آزمایش ، و 

 المللی  قابل اجرا می باشد . 

برخی ازسازمان های ضد دوپینگ  ممکن است ازرقابت کنندگان درسطوح تفریحی 

ااستادی آزمایش به عمل آورند یا قوانین ضد دوپیننگ را برآنان اعمال نمایند یا بر رقابت ی

کنندگان نظارت نمایند که رقابت کنندگان بالقوه ملی یا جاری نمی باشند . به هر روی ، الزم 

نیست سازمانهای ضد دوپینگ  همه موارد مجمع القوانین را برای چنین افرادی اعمال نمایند 

ی توان قوانین خاص ملی به منظور نظارت بر دوپینگ جهت رقابت کنندگان در سطوح . م

 غیر بین المللی یاغیر ملی که درتعارض با مجمع القوانین نباشد تدوین نمود . 

به همان ترتیب ، سازمان رویدادهای کالن که برگزار کننده مسابقات رقابت کنندگان  

یا  TUEز رقابت کنندگان آزمایش به عمل آورند اما درسطح استادی می باشند می توانند ا

)مساعدت یا پنهان نمودن  8/2عات در مورد وضعیت لزومی ندارد . براساس ماده اطال

نقض ضد دوپینگ ( وبراساس اطالعات وآموزش ضد دوپینگ ، هر فردی که زیرنظر  هر 

ا پذیرفته باشد ، شخصیت حقوقی ، دولت یا سایر سازمانهای ورزشی که مجمع القوانین ر

 ورزشکار می باشد . 
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: این تعریف تصریح می نماید که همه ورزشکاران در سطوح بین  تفسیر برای ورزشکار

المللی و ملی درمعرض قوانین  ضد دوپینگ مجمع القوانین قرار دارند ، همراه با تعاریف 

سازمان های ملی ها و IFدقیق ورزش  بین المللی  و ملی بیان شده درقوانین ضد دوپینگ 

ضد دوپینگ  به ترتیب . درسطح ملی ، قوانین ضد دوپینگ مورد پذیرش در راستای مجمع 

القوانین شامل ، حداقل همه افراد درتیم های ملی و همه افراد واجد شرایط برای رقابت 

 درورزشهای قهرمانی ملی می باشد . 

باید درفهرست آزمایش رسمی به هرروی ، این بدان معنا نیست که همه این ورشکاران  

 سازمانهای ضد دوپینگ ملی قرارگیرند . 

طبق تعریف اگر قرار باشد ، که سازمان ضد دوپینگ ملی اجازه چنین کاری را داشته باشد 

، در این صورت باید برنامه ضد دوپینگ خود را فراتر از ورزشکاران ملی برای رقابت 

ابت کنندگان درهمه سطوح مسابقات باید ازمزایای کنندگان درسطوح پائین ترارتقا دهد . رق

 اطالعات وآموزش ضد دوپینگ برخوردار گردند . 

مربیان ، مدیران ، عامالن ، کارکنان تیم ،  ،معلمان  – نیروی انسانی پشتیبان ورزشکار 

همراهان ،نیروی انسانی پزشکی ، پیراپزشکی ، والدین یا هر فرد دیگری که باورزشکار کار 

ند یا وی را جهت شرکت یاآمادگی برای مسابقات ورزشی درمان می کندیا یاری می می ک

 دهد . 
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مداخله رفتاری هدفمند که موجب گام های واقعی در مسیربرنامه ریزی هدایت  – تمهیدات

شده که منجر به تشکیل کمیسیون نقض قانون ضددوپینگ می گردد . به هرروی ، مشروط 

وپینگ براساس  تالش تنها به منظور ارتکاب نقض وجود نداشته بر اینکه ،نقض قانون ضد د

باشد به طوری که فرد مورد نظر  تمهیدات پیش از کشف عدم دخالت درآن تالش توسط 

 شخص ثالث راانکار نماید . 

که  WADAگزارشی ازآزمایشگاه یاسایر نهادهای مصوب  – یافته های غیرمعمول

ارد بین المللی برای آزمایشگاه ها یااسناد فنی مستلزم تحقیق بیشتر براساس استاند

 مربوطه پیش از قطعیت یافته های تجزیه ای مغایر .

CAS-  هیأت داوری برای ورزش 

Code – .مجمع القوانین جهانی ضد دوپینگ 

دو انفرادی ، رقابت ، بازی یا زورآزمایی ورزشی انفرادی .به عنوان مثال ، بازی  – سابقه

ی دوهای امدادی و رامتر دردو و میدانی المپیک . ب 111نهایی  دوی  بسکتبال یا مراحل

سایر رقابت های ورزشی  که جوایز هر روز یا درفواصل بین هر مسابقه یا رویداد طبق 

 قوانین اجرایی فدراسیون بین المللی اعطا می شوند .

 ]لطفاً قوانین خاص قابل اجرا رادراین قسمت وارد نمائید  [

نقض ضد دوپینگ ورزشکار یافرد دیگر  ممکن  – ض قوانین ضد دوپینگپیامدهای نق

 است به یکی ازنتایج ذیل منتج گردد :
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)الف ( سلب صالحیت یعنی اینکه نتایج یک مسابقه یا رویداد خاص همراه با پیامدهای آن از 

 اعتبار ساقط می شوند از جمله ضبط مدال ها ، امتیازها و جوایز؛ 

یعنی اینکه ورزشکار یا فرددیگر برای دوره زمانی خاص از شرکت  )ب( فقدان صالحیت 

 محروم می گردد ؛  11/11درهر مسابقه یا فعالیت یا سرمایه گزاری طبق ماده  

)پ( تعلیق موقتی یعنی اینکه ورزشکاریافرد دیگر  به طورموقت از شرکت درهر مسابقه 

 ی گردد . )حق استماع منصفانه (.محروم م 8پیش از تصمیم نهایی هیأت استماع طبق ماده 

 به پیامدهای نقض قوانین ضد دوپینگ باال مراجعه نمائید .  – سلب صالحیت

همه اقدامات و فرایندها ازبرنامه ریزی آزمایش تشخیص  تاارائه  – نظارت دوپینگ

درخواست استیناف از جمله  همه اقدامات و فرایندهای بین تأمین اطالعات تقریبی ، جمع 

 مدیریت نتایج و دادرسی استماع . TUEی نمونه و آماده سازی ، تجزیه آزمایشگاهی ، آور

مثال  مجموعه ای ازمسابقات انفرادی زیر نظر یک هیأت تصمیم گیرنده  )به عنوان – رویداد

 ، یا بازیهای پان آمریکن(. FINAبازیهای المپیک ، قهرمانی جهانی 

 ک رویداد ، طبق نظر هیأت نظارت آن رویداد.زمان بین شروع وپایان ی – مدت رویداد

ساعت پیش از آغاز مسابقه مطابق برنامه زمانبندی  24حین مسابقه یعنی  – حین مسابقه

  آوری نمونه برای مسابقه مربوطه  برای شرکت ورزشکار  تا پایان آن مسابقه و فرایند جمع

د نظارت دوپینگ که فراین WADAناظران تیمی ، زیرنظر  – برنامه ناظر مستقل

 رادررویدادهای خاص نظارت و هدایت می کنند و مشاهدات خود را گزارش می دهند . 
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 هرنوع ورزشی که تیمی نباشد .  – ورزش انفرادی 

 پیامدهای نقض قوانین ضد دوپینگ درباال رامالحظه نمائید .  -فقدان صالحیت

المپیک ، کمیته بین المللی پارالمپیک ، رویدادی است که کمیته بین المللی  –رویداد بین المللی 

فدراسیون بین المللی ، سازمان رویداد کالن ، یا سازمان  بین المللی ورزشی دیگر که به 

عنوان هیأت تصمیم گیرنده برای آن رویداد اقدام می کنند یا نمایندگان فنی برای آن رویداد 

 منصوب می نمایند . 

ران منتخب توسط یک یا ضد فدراسیون بین المللی ورزشکا – المللی ورزشکار سطح بین 

 به منظور ثبت در فهرست آزمایشات رسمی برای فدراسیون بین المللی . 

درحمایت ازمجمع القوانین ،پذیرش  WADAاستاندارد مورد قبول  – استاندارد بین المللی

شکلی ( برای  استاندارد بین المللی )درمقابل استاندارد جایگزین دیگر ، به طور عملی یا

نتیجه گیری درمورد اینکه روش های متخذه برای اجرای استاندارد بین المللی مناسب بوده 

است کفایت می کند . استانداردهای بین المللی شامل همه اسناد فنی صادره در راستای 

 استاندارد بین المللی خواهد بود . 

لی المپیک و سایرسازمانهای بین انجمن های قاره ای کمیته م –سازمان های رویداد کالن 

المللی چند ورزشی  که به عنوان هیأت تصمیم گیرنده برای هر رویداد قاره ای ،منطقه ای یا 

 رویداد بین المللی دیگر عمل می کنند. 
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ترکیب یا گروهی ازترکیبات یاآماره های زیست شناختی که استفاده از مواد یا  – عالئم 

 می سازند .  روش های غیر مجاز را آشکار

 هر ماده تولید شده درفرایند تغییر شکل بیولوژیکی  .  –ذرات سوخت و سازی  

فرد هنجاری که براساس  قوانین کشورمحل سکونت خود به سن بلوغ نرسیده  – خردسال

 است . 

سازمان های تعیین شده درهر کشورکه دارای اختیار  –سازمان ملی ضد دوپینگ  

خاذ و اجرای قوانین ضد دوپینگ ،مدیریت جمع آوری نمونه ها ، ومسئولیت اصلی برای ات

 مدیریت نتایج آزمایش ، و برگزاری دادرسی استماع در همه سطوح ملی می باشد . 

این نهادها که ممکن است  توسط کشورهای متعدد به منظور اراده خدمات به عنوان  

اگر این انتصاب توسط  سازمان های ضد دوپینگ منطقه عمل کنند انتخاب می شوند .

مقامات دولتی  ذی صالح صورت گیرد آن سازمان، کمیته ملی المپیک کشوری یا نماینده 

 آن خواهد بود . 

رویداد ورزشی غیر بین المللی که ورزشکاران سطح بین المللی  یا ملی  – رویداد ملی 

 درآن شرکت می کنند . 

 IFضو یا سازمان اجرایی ورزشهای سازمان ملی یا منطقه ای که ع –فدراسیون ملی  

 به رسیمت شناخته شده است . IFدرآن کشور یا منطقه که توسط 
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سازمانی که توسط کمیته بین المللی  المپیک به رسمیت شناخته شده  –کمیته ملی المپیک 

است . اصطالح کمیته ملی المپیک همچنین شامل کنفدراسیون ملی ورزش درکشورهایی که 

ی ورزش مسئولیت های کمیته ملی المپیک را درزمینه ضد دوپینگ به عهده کنفدراسیون مل

 می گیرد ، می باشد . 

نظارت دوپینگی که بدون اخطار شدید به ورزشکار داده می شود درحالیکه  –اخطار عادی  

 ورزشکار به طورمستمر  از زمان اخطار تا تهیه نمونه زیر نظر می باشد. 

کار اثبات می کند که وی آگاه نبوده یا ظنین نشده است ، وحتی ورزش –فاقد خطا یا اهمال 

با تمام احتیاط به طور مستدل آگاه یا ظنین نشده است  که ازمواد یا روش غیرمجاز 

 استفاده نموده یا وارد بدن وی شده است . 

ورزشکار اثبات می کند که خطا یا اهمال وی باتوجه به  –فقدان خطا یا اهمال با اهمیت 

یع شرایط ومعیارهای خطا واهمال ، درارتباط با نقض قوانین ضد دوپینگ با اهمیت جم

 نبوده است . 

 هر نوع نظارت دوپینگی که درحین مسابقه انجام نشود .  –خارج ازمسابقه  

 ورزشکار یا نیروهای انسانی حامی ورزشکار . – شرکت کننده 

 شخص طبیعی یا سازمان یا سایر مؤسسات .  – شخص

مالکیت واقعی ، جسمی ،یاساختاری )که فقط فرد دارای نظارت انحصاری روی  – الکیتم 

مواد یا روش های غیر مجاز دارد یا امالکی که مواد یا روش غیرمجاز درآن وجود دارند(؛ 
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براینکه ، به هر روی ،اگر فرد دارای نظارت انحصاری بر مواد یا روش غیرمجاز  طمشرو

ی که مواد یا روش غیرمجاز درآن وجود دارند نمی باشد ، مالکیت  نمی باشد یادارای امالک

ساختاری فقط درمواقعی وجود دارد که فرد در مورد وجود مواد یا روش های غیرمجاز 

آگاهی و قصد نظارت برآنها را داشته است . مشروط بر اینکه ، به هر روی ، نقض قانون 

چنانچه ، پیش از دریافت  اخطار از هر نوع دوپینگ انحصاراً به علت مالکیت  نبوده باشد 

درمورد ارتکاب درنقض قوانین ضد دوپینگ توسط فرد، فرداقدام جدی  درمورد اینکه هرگز 

 قصد مالکیت رانداشته و صراحتاً مالکیت  به سازمان ضد دوپینگ اعالم کرده باشد . 

الکترونیکی یا سایر  صرف نظر از موارد متضاد با این تعریف ، خرید )ازجمله  از طریق 

 وسایل ( مواد یا روش غیرمجاز  که نشاندهنده مالکیت فردی که خرید  می نماید .

 فهرست تعیین کننده مواد و روش های غیرمجاز  – فهرست غیرمجاز

 همه روش های مندرج درفهرست غیرمجاز .  –روش غیرمجاز 

 همه مواد مندرج در فهرست غیرمجاز –ماده غیرمجاز  

برگزاری جلسه استماع کوتاه و عاجل پیش از جلسه  2/8براساس ماده  –ع موقتی استما

)حق استماع منصفانه ( که به ورزشکار اخطار شده فرصت گزارش  8استماع طبق ماده 

 کتبی یا شفاهی می دهد . 

 پیامدهای نقض قوانین ضد دوپینگ باال رامالحظه نمائید .  –تعلیق موقتی  
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توزیع یا انتشار اطالعات به افراد یا عموم فراتر از  -رش عمومیافشای عمومی یاگزا 

 مستحق دریافت اخطار اولیه می باشند .  1/14افرادی که مطابق ماده 

فهرست ورزشکاران برتر ثبت شده توسط فدراسیون  بین  –فهرست آزمایشات رسمی  

مسابقه به عنوان المللی و سازمان ملی ضد دوپینگ که درمعرض آزمایشات حین وخارج از 

بخشی از برنامه گسترده آزمایشات فدراسیون بین المللی یا سازمان ملی ضد دوپینگ قرار 

 دارد . 

TUE  طبق تعریف استاندارد بین المللی برای معافیت ها برای استفاده درمانی –قبلی .  

 .هرنوع ماده زیست شناختی جمع آوری شده به منظور نظارت دوپینگ  – نمونه

مؤسساتی که مجمع القوانین را امضا وپیروی ازآن را می پذیرند، از جمله  –ان امضا صاحب

کمیته بین المللی المپیک ، فدراسیون های بین المللی ، کمیته بین المللی  پارالیمپیک ، کمیته 

های ملی المپیک ،کمیته های ملی پارالیمپیک ، سازمان های رویدادهای کالن ، سازمان های 

 .WADAوپینگ ، و ملی ضد د

 .1/2/4طبق تعریف ماده  – موادخاص

( باید 1هر فردی که مساعدت واقعی انجام می دهد : ) 3/5/11طبق ماده  -  مساعدت واقعی

طی اظهارات  کتبی امضا شده همه اطالعاتی را که دررابط بانقض قوانین ضد دوپینگ دارد  

باآن  اطالعات همکاری نماید ، ازجمله به  ( درتحقیق ،داوری مرتبط 2کامالً افشا نماید ، و )
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عنوان مثال  ارائه شواهد در جلسه استماع در صورت درخواست سازمان ضد دوپینگ یا 

 هیأت استماع . 

عالوه بر آن ، اطالعات ارائه شده  بایدمعتبروسازگار  با موارد با اهمیت  که تحقیق درمورد 

ردمرحله نشده است باید اطالعات  کافی برای آن آغاز شده است باشد ، واگر مورد هنوز وا

 اجرای تحقیق فراهم گردد. 

تغییر دادن باهدف نامطلوب یا به روش نامطلوب ؛ نفوذ نامطلوب انجام  -تحریف کردن 

دادن ؛ مداخله نامطلوب ؛ مانع ایجاد کردن ؛ گمراه کردن یا رفتار کاله برداری به 

فرایند طبیعی ؛ یا ارائه اطالعات فریبکارانه به  منظورتغییر نتایج یا پیشگیری از اجرای

 سازمان ضد دوپینگ. 

میان ورزشکاران خاص  زانتخاب ورزشکاران برای انجام آزمایشات ا – آزمایش هدفمند 

 یاگروه های ورزشکار به طور اتفاقی به منظور انجام آزمایش در یک زمان معین .  

  – ورزش تیمی

 ر خالل مسابقه مجاز می باشد . تیمی که جایگزین بازیکنان د

بخش هایی از فرایند  نظارت دوپینگ شامل برنامه ریزی توزیع آزمایش ،  -  انجام آزمایش

 جمع آوری نمونه ،بسته بندی و انتقال نمونه به آزمایشگاه . 

فروش  ،ارائه،  حمل ونقل ، ارسال ، ترخیص یا توزیع مواد یا روش غیرمجاز   - دادوستد

جسمی یا از طریق  الکترونیکی  یا سایر موارد( توسط ورزشکار یا نیروی  )به صورت
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انسانی  حامی ورزشکار یاهر فردی که در حیطه سازمان ضد دوپینگ یا شخص ثالث قرار 

دارد ؛  مشروط بر اینکه ، به هر روی  ،این تعریف شامل اقدامات خیرخواهانه  کارکنان 

یرمجاز  برای هدف های قانونی واساسی با سایر پزشکی دست اندر کار استفاده مواد غ

توجیهات قابل پذیرش نخواهد شد ، وشامل اقدامات مواد غیرمجازی  که آزمایش  خارج از 

شرایط به طور کل نشان دهد که  مواد  آنکه مسابقه ممنوع نمی باشند نخواهد شد مگر

 غیرمجاز برای هدف های درمانی قانونی واساسی نمی باشد . 

TUE –  4/4طبق تعریف ماده. 

 .4/4/4طبق تعریف  – TUEهیات 

  – میثاق یونسکو

میثاق بین المللی ضد دوپینگ در ورزش پذیرفته شده درسی وسومین جلسه همایش 

از جمله همه اسناد پذیرفته شده میثاق و همایش  2115اکتبر  19عمومی یونسکو در

 .کشورها در زمینه میثاق ضد دوپینگ در ورزش 

بهره وری ،استعمال ، خوردن ، تزریق  یا مصرف هر نوع ماده یا روش  – دهاستفا

 غیرمجاز .

WADA- .سازمان جهانی ضد دوپینگ 

 

 


