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Akgöwünli türgenleriñ hukuklaryny goramak
bütindünýä dopinga garşy kodeksiniñ maksadydyr.

1 BÖLÜM.

PEÝDALY MAGLUMATLAR

Bütindünýä dopinga garşy Kodeksy düzgünleri belleýä r, siz hem olara
türgen hökmünde eýermeli.
Bu gollanmany ñ esasy maksady : Size bu d ü zg ü nleri ñ a ýdy ň
laşdyrylmagyna goldaw bermekdir.
Bu resminama diñe gollanmadyr. Ol Kodeksiň terminologiýasynyň
ornuny tutmaz.
Aýratyn bellemeli zat: Kodeksiň terminologiýasy hemişe baş çeşmedir.
Şeýlelikde, bu gollanma Kodeksy diñe añlatmak üçin düzgünleri aýdyň
laşdyrmaklyga mümkinçilik berýär hem düýb ü nden hökmany hukuk
resminama däldir.
Kodeksyñ ilkinji birnäçe sahypalarynda “sport ruhunyñ” hakyky gymmaty
barada beýan edilýär. Hut şol ruh hem şu hili dopinga garşy maksatnamanyň
döremegine iterýär: ýol bermezlik.
Başgaça aýdylanda, gadagan edilen substansiýalaryñ ýa-da usullaryñ
öñünden niýetlenip ýa-da bilgeşleýin däl ulanylyşyna ýol bermezligiň, ýa-da
başga her dürli dopinga garşy düzgünleriñ bozulyşynyñ beýany .

2 BÖLÜM .

KODEKS

Bütindünýä Dopinga gar şy Kodeksy nämäni aňladýar?
Kodeks dopinga garşy göreş ulgamynyñ başydyr. Kodeks Olimpik hereketi,
hem bütin dünýäd äki her dürli sport guramalary we milli dopinga garşy
guramalar tarapyndan biragyzdan kabul edildi. Kodeks şeýle-de ÝUNESKO nyñ sportda dopinga garşy öñüni alyş barada Halkara Konwensiýanyñ üsti
bilen 170 döwlet tarapyndan kabul edildi.
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Kodeks ilkinji gezek 2004-nji ýylyñ Iýul aýynda güýje girdi.
Kodeksyna ilkinji redaktirlemesi 2009-nji ýylyñ Ýanwar aýynyñ 1-den
güý je girdi. Ikinji redaktirlemesi 2015-nji ýylyñ Ýanwar aýynyñ 1-den güý je
girdi.
Kodeksyñ doly teksti bilen Bütindünýä Dopinga garşy Guramanyň
saýtynda tanyşmak bolar.
Kodeksyň goldawy esasynda, BDGG, şeýle-de, ähli tehniki we dolandyryjy
ugurlar üç in “Halkara standartlaryny” işläp taýý arlady, şol sanda Gadagan
edilen Substansi ý alary ñ we Usullary ñ Sanawy , Testle ş dirm ä ni ñ we
Der ñ ewleri ñ Standarty , Terapewtik Ulanyly ş y bo ý un ç a Standarty ,
Barla g hanalar üç in Standarty we Hususy Durmu ş y ñ we Hususy
maglumatlaryñ Goramagy boýunça Standarty degişlidir.
Bu gollanmada “Makalalara” çykgytlar ozaly bilen Kodeksdaky makalalara
salgy berýär; “Halkara Standartlary” ýaly beýleki resminamalara çykgytlar
aýratyn agzalar.
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3 BÖLÜM.

KODEKSIÑ DEGIŞLILIGI

Kodeksiň subýekti kimler?
1. Eger-de Siz – milli ýa-da halkara derejeli türgen bolsañyz, Kodeks
Size hem degişlidir. “Halkara derejeli” Türgenleriñ Kodeksy Halkara
federasiýasy tarapyndan bellenýä r. “Milli derejeli” Türgenleri - Türgenleriñ
Milli Dopinga garşy Guramasy belleýär.
2. Eger-de Siz, sizi “Milli derejeli” türgeniň kesgitlemesine düşmeýän
bolsaňyz we ýerli ýaryşlara gatnaşýan bolsaňyz onda Bütindünýä Dopinga
Garşy Kodeksynyň size degişligini ýa-da däldigini, eger-de degişli bolan
ýagdaýynda hem nähili derejede degişlidigini Milli Dopinga Garşy Guramasy
özüçe çözýär. Eger-de Siz şu ýaly derejede ýaryşa gatnaşýan bolsañyz, Milli
Dopinga garşy Guramasy Sizi testleşdirer, soñra eger-de Siziñ barlaglaryňyz
položitel (nusgalygyňyzda gadagan edilen substansiýanyň tapylmagyna
položitel netije diýilýär) bolsa ýa-da dopinga-barlagyñ gidişinde
goşulmaklygyñ synanyşygy bolup geçse ýa-da dopinga garşy başga
düzgünleriñ bozulmasy bolup geçse, Kodeks düzgünleri esasynda size çäre
görülmegini talap edýär.
3. Eger-de Siz ýaryşlara gatnaşmaýan bolsañyz, emma sagaldyş we
tnes çärelerine gatnaşýan bolsañyz, Kodeksy ň Size nähili derejede
degişlidigini kesgitlemek Milli Dopinga garşy Guramasynyň öz garaýşy
boýunça çözmägehaky bar.

4 BÖLÜM.

ROLLAR WE BORÇLAR

Türgen hökmünde Sizde belli bir rollar we borçlar bar:
Siz ähli“ulanylýan dopinga garşy ýörelgelerini we düzgünleri ni” bilmeli
we berjaý etmeli.
Siz “kabul edýän zatlaryňyz” üçin ýagny, Siziň iýýän ýa-da içýän we
organizmiňize düşýän ähli zatlar üçin jogapkärçilik çekýä ňiz. Iň esasy düzgün
şundan ybaratdyr: Siziň organizmiňize düşen zat üçin Siz jogapkärçiligi
çekýärsi ňiz. Hukuk tarapyndan muňa “berk jogapkärçilik” diýilýär.
Siz nusgalyk almak üçin elýeterli bolmaly.
Siz lukmanlara Size gadagan edilen substansiýalary ýa-da usullary
bermeli däldigi barada maglumat bermäge borçly. Siz şeýle hem, Siziň alýan
lukmançylyk bejergiňiziň Kodeksi bozmaýandygyna göz ýetirmeklikde hem
jogapkärçilik çekýärsi ňiz.
Siz dopinga garşy düzgünleriñ bozmalary derñew geçirýän dopinga
garşy guramalar bilen işleşmeli.
Has doly maglumat üçin 21.2 bölümine serediñ.
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Türgençiler, terbiýeçiler, menejerler, agentler we beýleki türgeniñ işgärler
köplenç türgenler üçin görelde bolýalar. Olarda hem belli bir öz içine alýan
hukuklary we borçlary bar:
Olar özlerine ýa-da taýýarlaýan türgenlerine degişli bolan dopinga garşy
göreş ýörelgelerini we düzgünlerini bilmeli we berjaý etmeli.
Olar türgenleri testleşdirýän maksatnamasy bilen işleşmeli.
Olar arassa sportyñ losoýasyny öñegidişlik maksady bilen türgene
ýetirmeli.
Olar dopinga garşy düzgün bozmalary derñeýän dopinga garşy
guramalar bilen işleşmeli.
Olar düýpli sebäp bolmazdan gadagan edilen substansiýalary ýa-da
usullary ulanmaly dälýa-da eýe bolmaly däl.
Has doly maglumat üçin 21.2 bölümine serediñ.

5 BÖLÜM.

DOPING NÄMÄNI AŇLADÝAR?

Kodeksda Siziň türgen hökmünde dopinga garşy kadalary bozmak diýlip
nämäaýdylýandygyny bilmelidigiňiz bellenip geçilýär.
Şolar ýaly düzgün bozma diňe bir položitel nusgalyk däldir.
Kodeksde “derňewiň ýaramsyz netijesi” diýlip atlandyrylýan, düzgün
bozma diňe bir položitel nusgalyk däldir.
Meselem, dopinga garşy kadany ň bozulmagy gadagan edilen
substansiýany ň ýa-da usulyň ulanylmagy hem hasaplanýar.
Şonuñ ýaly başga bir dopinga garşy bozulmalar bar. Kodeks olary şu
görnüşde aýdyp berýär:
Her hili ybarat bolýan dopinga-barlagda galplaşdyrma ýa-da
galplaşdyrmanyñ synanyşygy. Meselem, dopinga-barlagynyñ kadasyna
bilkastlaýyn goşulmaklygy, potensial şaýatyny gorkuzmasy ýa-da keseki
serişdäni goşma ýoly bilen nusgasyny wagtlaýyn çalşyrmasy. 2.5 bölümini
serediñ.
Gadagan edilen substansiýaly ýa-da gadagan edilen usulyly bolma.
Gadagan edilen substansiýasyny dostuña ýa-da garyndaşyña berme maksady
bilen satyn almak ýa-da öz ýanyñda saklamak bolanok, lukmançylyk sebäpler
boýunça belli bir çäkli hadysalardan başga – meselem, süýji keseli horluk
çekýän çaga üçin insulini satyn almasy. 2.6 bölümini serediñ.
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Her hili gadagan edilen substansiýany ýa-da gadagan edilen usulyny
ýaýra tmasy ýa-da ýaýramasyn a bolan synanyşygy. 2.7 bölümini serediñ.
Her bir türgene gadagan edilen substansiýany ýa-da gadagan edilen
usulyny bellemesi ýa-da bellemesiniñ synanyşygy. 2.8 bölümini serediñ.
Bile gatnaşma. Bu hereketleriñ giñ meýdançasyny ýaýraýar: kömegi,
h ö weslendirmesi , ý ardam etmesi , öjükdirijili gi , ylalaşy ga girizmesi ,
ýaşyrmaklygy ýa-da “ bilkastlaýyn bile gatnaşmasynyñ başga bir görnüşi”,
“başga bir adam” tarapyndan dopinga garşy düzgüni bozulmasy ýa-da
bozulmasynyñ synanyşygy şol sanda. 2.9 bölümini serediñ.
Gadagan edilen hyzmatdaşlyk. 2.10 bölümini serediñ.
Bolýan ýeri barada takyk maglumat bermesiniñ düzgün bozulmasy. 2.4
bölümini serediñ.
Boýun gaçyrma, ret etme ýa-da barlamalaryñ beriş tertibine gelmezligi.
2.3 bölümini serediñ
Siz dopinga garşy düzgünleri bozulmasynyň her dürli ygtybarly ýollar bilen
subut edilip bilinýä ndigi barada bilmeli. Laboratoriýa barlaglaryñ netijesi we
beýleki subutlar – şol sanda “analitiki däl” adyny alan subutlar.
Çäklendi rilmeýän subutlarynyň içi ne “türgeniñ biologik pasportyny” (türgeniñ
uzak wagtlyñ dowamynda biologik parametrleriñ barlap öwrenmegi), boýun
almagy, şaýatlaryñ görkezmeleri we beýleki dürli-dürli dokumental subutlar
alynyp bilner.
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Dopinga garşy düzgünleriñ bozulma ýagdaýynda maksadyñ ähmiýet i barmy?
Öñ agzalyşy ýaly, Siz Öz bedeniziñ içindäki ähli zatlara jogap berýäñiz.
Gadagan edilen substansiýany ulanyşy ýa-da onuñ barlygy üç in dopinga garşy
düzgüniñ bozulmasyny anyklamak üç in maksadyny, günäsini, sowuk-salalygy
ýa-da düşünjeli ulanyşy görkezmäne hökmän däl.
Meselem, Siziñ töweregiñizdäki ýa-da okuw-türgenleşik toplanyşygynda
kimdir biri Size substansiýa berdi; ýa-da önümiñ söwda markasynda gadagan
edilen substansiýa görkezilmändir; ýa-da gadagan edilen substansiýa ýa-da
usuly Siziñ sport netijeleriniñ gowulandyrmasyna täsir etmedik bolsa dopinga
garşy düzgüniñ bozulmagynyñ delili däldir
.Eger-de Siz gadagan edilen substansiýany ýa-da usulyny ulanýan ýa-da
ulanmaga synanyşýan bolsañyz bu dopingdyr. Ulanmagyñ ýa-da ulanmaga
synanyşmagyñ “üstünligi” ýa-da “şowsuzlygy” hiç hili ähmiýeti ýokdyr. Bu
dopingdyr.
Has doly maglumat üçin 2.1 и 2.2 bölümine serediñ.
Eger-de Sizde goşundynyň düzümind e näme badygyna sähelçe şübhe bar
bolsa ony iýmekden yüz döndürmeli .
Biologik aktiw goşmalaryñ ulanmasynyñ howpy
Birnäçe ýurtlarda biologik aktiw goşmalaryñ düzgünleşdirmesi gowşak
bolup biler.
Düzüminde gadagan edilen substansiýalar bar bolan goşundylar barada
söwda markasynda görkezilmedik berhiz önümleri dükanda ýa-da internet üsti
bilen satylýar. Soñky ýyllarda položitel barlamalaryñ ep-esli mukdary nädogry
markalamasy ýa-da hapalanan goşundylar bilen düşündirilýär.
Meselem, soñky ýyllarda şu ýagdaý sebäli örän köp hadysalar bolup geçdi ,
şol sanda Olimpiada oýunlary nda , dürli ýurtlardan gelen türgenler iň
düzüminde saklaýan gadagan edilen metilgeksanamin (MHA) stimulýatory
sebäplipoložitel barlamalary tabşyrdylar.
Bu stimulýator hem “dimetilpentilamin” ýa-da DMAA ady bilen belli; hem
geraniñ köküniñ ekstrakty ýa-da geraniñ ýagy ady bilen belli (hatda geraniñ ýada ösümligiñ ýagyndan bolmasada). Bu atlary söwda markasynda görkezilip
ýa-da görkezilmän bilner. Emma “dimetilpentilamin” Gadagan edilen
Sanawyna girýändigi garamazdan seýrek görkezilýär.
Siz muskul agramyny ösdürýän, dikeltmeklige kömek edýän, kuwwatyny
artdyrýan ýa-da agramyň ýitmegine ýardam edýän garyndylardan we bulardan
hemmesinden başga-da her dürli goşmalard Siz örän seresap bolmaly.Ýalñy ş
markalanan goş undyny ň ulanyşynyñ ahyrynda položitel nusgalygy ň
tabşyrylandygy üçin Siz berk jogapkärçilik çek ýärsiňiz. Iñ gowy maslahat:
Eger-de Sizde goşundynyň düzümind e näme badygyna sähelçe şübhe bar bolsa
ony iýme kden ýüz öwürmeli.
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“Bolýan ýeriñ ” düzgüni
Ýaryşdan daşary testleşdirmäniñ geçirilmeginde esasy talap türgeniň
bolýan ýeri barada maglumatyny bermegidir.
Duýdansyz testleşdirmesi effektiw dopinga garşy maksatnamasynyñ
esasydyr.
Bolýan ýeriňiz barada maglumat bilen üpjün edilmegi, dopinga garşy göreş
guramasyna siziň bolýan ýeriñizi kesgitlemäge mümkinçilik berýär we
duýdansyz barlagyñ netijesinde dopingda tutulan türgenleriñ mukdaryny epesli k ö pel dýä r . Du ý dansyz testle ş dirmesi effektiw dopinga gar ş y
maksatnamasynyñ esasydyr.
“Testleşdirmäniñ Registrirliýän Pula” hiç neneň däl girýän birnäçeler
türgenler öz bolýan ýeri barada dogry we aktual maglumatyny bermeli.
Eger Size “Testleşdirmäni Registrirliýän Pula” girýändigiňiz barada habar
eden bolsalar bu siziň her çärýekd e öz bolýan ýeri ňiz barada maglumat
berme lige borçlydygyny zy añla d ýar. Maglumatlar be ýanynda Siziñ
planlaşdyrýan hereketleriňiz we haçan Siziň testleşdirme geçmek lik üçin
elýeterli bolýan gündelik sagat bölegiňiz bolmaly. Öz beren maglumatyny we
testleşdirme üçin sagatlyk bölegini wagtly-wagtynda täzelemegizerur.
Eger-de Siz wagtynda her çärýeklik maglumatyňyzy bermedik
bolsañyz, Siz maglumatynyñ bermezlige ýol berdiñiz.
Eger-de Siz her günki sagatlyk bölegiňizde görkezilen ýerde
bolmasañyz, Siz testleşdirmäni goýberdi giñiz hasaplanýar .
Sizde degişli Dopinga garşy Guramasynyñ öñünde maglumatynyñ ähli
potensial bermemedigini ýa-da goýberilen testini garşy çykmana hakyñyz bar.
Üç goýberilen testleriñ sazlaşmasy ýa-da registrirlenen bolýan ýeri barada
maglumatynyñ bermemedigi – eger-de ol Siz tarapyndan şowly garşy
çykmadyk bolsa, dopinga garşy düzgüniñ bozulmasy tassyklanar.
Eger-de Siz sportyñ topar görnüşinde ýaryşýan bolsañyz we testleşdirmäniñ
registrirliýän pula girýän bolsañyz, Siz şunuñ ýaly sportyñ özbaşdak
görnüşlerinde çykyş edýän türgenleri öz bolýan ýeri barada maglumatyny
berme barada talaplary ýerine ýetirmäne borçly.
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Sportyñ toparlaýyn ýa-da özbaşdak görnüşinde çykyş edýän türgen öz
bolýan ýeri barada maglumatynyň beýanyny türgençä, menejere ýa-da başga
bir üçünji tarapyna tabşyryp biler; emma iñ soñunda her türgen öz bolýan
ýeri barada dogry we doly maglumaty ny ň be ýany barada doly
jogapkärçilik çeker.
Toparyñ bolýan ýeri barada maglumatyny gatnaşdyrýan toparyñ hereket
üçin hem dopinga garşy guramasyna tabşyryp biler. Testleşdirmäniñ we
Derñewleriñ Halkara Standarty serediñ, 4.8.2. bölümi.
Dopinga garşy guramalar testleşdirmäniñ registrirliýän pula girmeýän belli
bir türgenlerden öz bolýan ýeri barada dolydan azrak maglumatyñ bermegini
sorap biler. Eger-de Siz bular ýaly türgen bolsañyz: bolýan ýeri baradaky
maglumatynyňdüzgün e laýyklykda bermedigi sebapli dopinga garşy düzgüniñ
bozulmasy hasap edilmeýär, emma siziñ dopinga garşy guramasynyñ
bellenilen netijeleriñ sebäbi bolup biler.
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“Gadagan edilen hyzmatdaşlyk” bolanda näme bolýa ?
Türgenleriň kwalikasiýadan mahrum edilen türgençiler ýa-da sport
netijeleri ý okarlandyr ý an seri ş deleri üpjün edýänligi sebäpli jena ý at
kanunlarynyñ ýygyndysy esasynda jogapkärçilige çekilen başga bir ziki
şahslar bilen işleşmegi dowam eden ýagdaýlary hem bolup geçdi.
Bular ýaly “türgene goldaw beriji” -ler bilen hyzmatdaşlyk etmezligiňiz
barada ö ň den duýduryş alandygy ň yza garamazdan Siz ş ular ý aly
hyzmatdaşlygy dowam etdirseňiz onda bu hyzmatdaşlygyň 2015-nji ýyly ň
başynda güýje girjek Dopinga Garşy Göreş Kodeksy esasynda düzgünleriñ
bozulmasy hasaplanýar.
DOLULYKLAR:
Siz Jenaýat işi boýunça ýa-da doping boýunça dopinga garşy kadalary
bozandygy, edep sülçüligini ň netijesinde günäkar hasap edilendigi sebäpli
çykarylan türgeniň türgenleşdirijileri, instruktorlary, lukmanlary we beýleki
işgärleri bilen iş salyşmaly däl.
Gadagan edilen kärdeşligiň mysaly türgenleşik, strategiýa, tehnika,
iýmetleniş we lukmançylyk ugurlary boýunça maslahatlaryny almaklykdyr;
bejergini almaklyk, bejeriş geçirmeklik ýa-da derman hatlaryny almaklyk; ýada türgeniň işgärlerine wekil ýa-da agent görnüşinde hereket etmekligi rugsat
bermeklikdir. Gadagan edilen kärdeşlige öwezini dolmak formasyny öz içine
almaklyk hökmany ýagdaý däldir. Şu görkezme işewürlik ýa-da sport bilen
bagly bolmadyk aragatnaşyk ýagdaýlarynda ulanylmaýar. Meselem, eneatalar bilen çagany ň ýa-da aýalynyň we adamsynyň aragatnaşygydyr.
Doly maglumat üçin 2.10 bölümine serediň.
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6 BÖLÜM.

GADAGAN EDILEN SANAW

Haýsy substansiýalar we usullar gadagan hasaplanylýar?
Gadagan edilen substansiýalary ň we usullaryň BDGG sanawy bar. BDGG
azyndan ýylda bir gezek Gadagan edilen Sanawy täzeleýär. Täzelenen Sanaw
kadalara görä her ýyly ň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär we BDGG saýtynda
birnäçe aý öňünden elýeterli bolýar.
Siz Gadagan edilen Sanawa haýsy substansiýalary ň we usullary ň
girýändigini bilmeli.
Sanaw substansiýalara bölünendir:
1. hemişelik gadagan edilen,
2. diňe ýaryş döwründe gadagan edilen (sportuň her görnüşi üçin aýratyn
bellenilýär, ýöne kadalara görä ýaryşdan 24-sagat öň).
Hemişelik gadagan edilen substansiýalara (ýöne munu ň bilen
çäklenmeýär): anabolikler, gormonlar, EPO, beta-2, agonistler, gizleýji
agentler we diuretikler degişlidir.
Ýaryş döwründe gadagan edilen substansiýalara (ýöne munuň bilen
çäklenmeýär): stimulýatorlar, marihuana, neşe we glýukokortikosteroidler
degişlidir.
Şeýle hem islendik wagtda gadagan edilenlerr: gan geçirmek ýa-da
hilegärlik,belli bir ýagdaýlarda içki sanjymlar ýaly usullar.
Hemişelik gadagan edilen substansiýalar bilen diňe ýaryş döwründe
gadagan edilen substansiýalary ň arasyndaky tapawut nämeden ybarat?
Hemişelik gadagan edilen substansiýalar – türgenleşik we ýaryş döwrüni öz
içine almak bilen bütin ýyly ň dowamynda gadagan edilen substansiýalardyr.
Meselem, sportuň gowy netijeliligine dowamly täsir edýän, türgenleşik
wagtynda ulanylýan anaboliki steroidler ýa-da doping peýdalanandygyny
gizlemek üçin ulanylýan gizleýji agentler.
Olardan tapawutlylykda di ň e ýaryş döwründe gadagan edilen
substansiýalar ýaryşdan daşary döwründe ulanylsa, eger-de Siziň organizmiň
izde ýaryş barlagy geçirilende şol substansiýany ň galyndylary tapylmadyk
bolsa, onda ol dopinga garşy kadalarynyň bozulmagy diýlip hasaplanmaýar.
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Has düşünikli bolar ýaly: käbir substansiýalar Siziň organizmiňizde uzak
wagtyň dowamynda galyp biler. Eger-de Siziň ýaryş doping nusgalygyňyzda
ýaryşdan daşary döwürde peýdalanylan substansiýalar ýüze çykarylsa (Size
gadagan edilen wagtynda peýdalanylan), onda Siz dopinga garşy kadalaryň
bozulandygy sebäpliaýyplanarsy ňyz.

Gadagan edilen substansiýalar adaty dermanlarda duş gelip bilermi?

Hawa. Adaty dermanlarda, şol sanda agyry aýyryjy we sowuklama ýa-da
grippa garşy dermanlarda gadagan edilen substansiýalar duş gelip biler.
Giňişleýin maglumat üçin Siziň Halkara Federasiýa ýa-da Milli Dopinga
garşy Guramaňyz tarapyndan berilýän başga çeşmelere serediň.
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7 BÖLÜM.

BEJERIŞDE ULANMAKLYGA
RUGSATNAMA

Doping garşy göreşiň esasy maksatlrynyň biri Siziň saglygyňyzy goramak
bolup durýar.
Saglyk ýagdaýy ňyz boýunça Size gadagan edilen substansiýalary ulanmak
ýa-da gadagan edilen usullary peýdalanmak zerurlygy ýüze çykyp biler. Siz
ony Kodekse laýyklykda amala aşyryp bilersi ň iz. Gadagan edilen
substansiýalary bejerişde ulanmaklyga rugsatnama almaklyk esasy hereket
bolup bolup durýandyr.
Şol rugsatnamany almak üçin türgen birnaçe talaplary berjaý etmelidir:
gadagan edilen substansiýany ň (ýa-da usulyň) ulanylmagy Siziň saglygyňyz
üçin zerur we sagaldyşdan soň Siziň sport netijäňiziň gowlanmagyna täsir
etmeli däl; bejerişde gadagan edilen substansiýalaryň ýa-da usullaryň
ulanylmagyndan başga ýoly bolmadyk halatynda.
Halkara we milli derejeli türgenler kadalaryň başga bir wajyp taraplaryny
bilmeli: gaýry goýulmasyz kömek berilen ýa-da kadadan çykma
ýagdaýlarynda gadagan edilen substansiýalary bejerişde ulanmaklyga
rugsatnama bermegine sorama haty yzky sene bilen däl-de öňünden mälim
etmeli. Bejerişde Ulanmaklyk boýunça Halkara Ülňüsiniň 4.3 bölümine
serediň.
Milli derejeli türgen üçin rugsatnamanyň berimegini Milli Dopinga Garşy
Guramasy amala aşyrýar.
Halkara derejeli türgenler üçin Bejerişde Ulanmaklyga rugsatnama hatlary
Halkara Federasiýa tarapyndan guralýar. Olimpiýa oýunlaryny ýa-da beýleki
uly halkara ýaryşlary gurnaýjylar hem aýratyn rugsatnamalary berip bilerler.
4.4 bölümine serediň.
Siz öz Halkara Federasiýa ňyzda ýa-da Milli Dopinga garşy Guramaňyzda
täzesorama hatyny haçan bermelidigiňizi ýa-da öňki berilen soramanyny kabul
edip biljekdiklerini soramaly. Siziň Milli Dopinga garşy Guramaňyz şu
prosesiň dowamynda kömek etmelidir.
Hiç haçan ýerli edaralardan alnan rugsatnama öz-özünden halkara
derejesinde adaty bolşy ýaly kabul edilip bilner diýip pikir etmäň. Eger-de
Siziň sähelçe bolsa-da şübhä ňiz bar bolsa, onda öz Halkara Federasiýa ňyz ýada uly sport çäreleri Gurnaýjylary ňyz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.
Gadagan edilen serişdeleri Bejerişde Ulanmaklyk boýunça has giňişleýin
maglumat Halkara Ül ňüsini ň Goşundysynda görkezilýär.
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8 BÖLÜM .

BARLAG, ÝYGNAW WE BARLAGLARYŇ
DERŇEWI

Haçan-da doping-gözegçiligiň ygtyýarlandyrylan oseri Sizden barlag
tabşyrmagyňyzy haýyş etse, onda Siz ony hökman ýerine ýetirmeli.
Türgenlere garaşly bolan her bir dopinga garşy gurama dopinga garşy
maksady bilen barlaglaryň derňewini geçirmek üçin türgenlerden ganyň we/ýada peşewiň nusgawlygyny almaga hukuklydyr.
Kim garaşly (degişli) bolup biler?
Milli dopinga garşy gurama türgenler bilen bilelikde şu aşakdakylar hem
garaşly (degişli):
1. raýatlar, rezidentler, ygtyýarnamalary ň eýeleri ýa-da sport edaralaryň
agzalary;
2. şol dopinga garşy edaranyň ýurdunda ýerleşýän şahs;
3. Halkara Federasiýany ň kadalary o ň a has ýaýba ň laşdyrylan
ygtyýarlyklar berilen ýagdaýynda
Halkara Federasiýa olaryň kadalarynyň astyna düşýän türgenlere garaşly
(degişli):
1. şol sanda belli bir halkara çärelere gatnaşýan türgenler
2. şu halkara federasiýany ň agzasy ýa-da ygtyýarnamany ň eýesi bolan
türgenler (ýa-da onuň göni ýa-da göni dälagzalary).
Uly sport çäreleri gurnaýjylar adatça olaryň sport dabarasyna gatnaşýan
türgenlere garaşly (degişli) bolup durýarlar.
BDGG barlagy gurnamaga gatnaşmaýar, ýöne türgenleri barlagdan
geçirmäge haklydyr. BDGG tarapyndan barlag gurnalan ýagdaýyn BDGG bu
ygtyýarlyklary beýleki dopinga garşy guramalara ynanýarlar.
Barlag tabşyrmagyň bellenilen tertibi bar. Şu prosedura barada has köpräk
bilmek üçin ýa-da şol proseduranyň dowamyndaky öz hukuklaryňyzy bilmek
isleseňiz 1–nji Goşundy serediň.
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Türgeniň nusgalygynda gadagan edilen substansiýalar bilen bagly düzgün
bozulmany ýüze çykarmak maksady bilen nusgalygyň üstünde geçirilýän derň
ewini di ň e BDGG tarapyndan tassyklanan ýa-da başgaça aýdylanda
makullanan barlaghanalar geçirip bilýär. 2-nji Goşundy, nusgalygyň derňewi
bilen bagly maglumat bilemek isleseňiz B, eger-de derňewiň netijesi ýaramaz
netije bolup gelse, ondaA.
Nusgalyklar näçe wagt saklanýar?

Nusgalyklar doňdurylyp, 10 ýyly ň dowamynda saklanýar we täzeden
barlanýar. Tehnologiýalar örän çalt ösýär. Häzirki döwürde ýüze çykarylyp
bolmaýan gadagan edilen substansiýalar we usullar geljekde ýüze çykarylyp
bilner. Siz doping ulanmak netijesine gelseňiz, şol saklanýan nusgalyklar
mundan beýläk hem barlaglardan geçirilip bilner, bu bolsa Siziň üçin ýa-da
Siziň tanyşalryňyz üçin saklaýjy faktor bolup hyzmat eder diýen mümkinçilik
bar diýip hasaplanýar.
Haçan-da nusgalyklaryň dopinga garşy maksatlar üçin ulanylmasy
togtadylanda olar adyny görkezmezden hili dolandyrmak ýa-da dopinggözegçilik teswirnamasynda Siziň ýazuw razylygyňyz arkaly ylmy barlaglary
geçirmek maksatlarynda ulanylyp bilner ýa-da ýok edilip bilner.
Sportdan gidilen soň, sporta gaýdyp gelmek
Eger-de Siz Halkara Federasiýasyny ň ýa-da Milli Dopinga garşy
Guramasynda barlag hasaba alyşynda duran wagtyňyz sportdan gitmek barada
çözgüt kabul eden bolsaňyz, onda Siz 6 aý öňünden özüňiziň ýaryşlara
gatnaşmaga höwesiňiziň bardygy hakynda ýazmaça habarnama bermeli. Şol 6
aýy ň dowamynda Sizi gaýtadan ýaryşlara gatnaşmaga goýberýänçäler Siz
dopinga garşy kadalaryny berjaý etmeli we islendik wagt barlag üçin elýeterli
bolmaly.
Eger-de şu berk kadalaryň ulanylmagy “açyk adalatsyz” bolsa, onda BDGG
kadadan çykma görnüşini ulanyp biler. 5.7. bölümine serediň.
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AADU näme?
AADU (Antidoping Administratiwlemek we Dolandyrmak Ulgamy) –
maglumat bazasyny dolandyrmak üçin howpsuz onlaýn ulgamy bolup durýar.
AADU derňewleriň netijeleriniň maglumatlaryny, bejerişde ulanmaga
rugsatnamalary we dopinga garşy kadalaryň bozulandygy hakyndaky
maglumaty öz içine alýar. AADU degişli edaralaryň arasyndaky maglumat
çalşygy aňsatlaşdyrýar we onuň täsirliligine, netijeliligine we aýdy ňlylygyna
gönükdirilendir.
Köpsanly Halkara Federasiýalar we Milli Dopinga garşy Guramalar
AADU-ny türgeniň ýerleşýän ýeri, bejerişde ulanylmagy we barlaglaryň
netijleri baradaky esasy maglumat bazasy hökmünde ulanýarlar. AADU Siziň
işleriňizi ýe ňilleşdirmek maksady bilen döreldildi.
AADU-da Siziň öz şahsy birikdirmäňiz bar. Halkara Federasiýalar we Milli
Dopinga garşy Guramalary AADU Siziň şahsy birikdirmäňiziň bolmagyna
üçin jogapkärdirler. Dopinga garşy Guramanyň işgärleriniň çäklendirilen
sanynda Siziň maglumatlaryňyza birikdirmesi bar. AADU köpbasgançakly
giriş ulgamy bolup, maglumat bazasynyň howpsuzlygyny we gizlinligini üpjün
edýär.
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9 BÖLÜM .

DOPINGA GARŞY DÜZGÜNLERI
BOZULYŞYNYÑ NETIJESI

Dopinga garşy düzgünlerini ň bozulmagynyň netijesinde jerime salynmagy,
netijleriň aýrylmagy (annulirlenilmegi) hem-de Siziň bozmagyňyz hakynda
ýazylar, şeýle hem maliýe jerimeleri hem bolup biler.
NETIJELERIŇ ÝATYRYLMAGY (ANNULIRLENILMEGI)
Sportuň aýry-aýry görnüşlerinde ýaryşlar (meselem, aýry-aýry matçlar ýada gonkalar) bilen baglanyşykly dopinga garşy düzgünleriň bozulmagy
ýaryşyň maglumat netijeleriniň awtomatiki ýagdaýda ýatyrylmagyna getirýär.
9 bölümine serediň.
Ýatyrylmak nämäni a ňladýar?
Bu netijeleriň, medallaryň, utuşlaryň we ýe ňiş pullaryň ýitirilmegini aň
ladýar. Şol çäräniň dowamynda Siziň beýleki ýaryşlar boýunça netijeleriňiz
hem ýatyrylýar – meselem Olimpiýa oýunlarynda. 10.10 bölümine serediň.
Adaty bolşy ýaly eger-de “adalat başga zat talap etmese”, netijler yzky sene
bilen ýatyrylýar –dopinga garşy düzgünler bozulan senesinden başlap
(meselem, barlag alnan senesinden başlap) wagtlaýynça aýrylan ýa-da
çykarylan döwrüne çenli dowam edýär. 10.8. bölümine serediň
ÇYKAR YLYŞ (DISKWALIFIKASIÝA)
Çykaryly ş – bu Siziň Halkara Federasiýasyny ň, onuň Milli Federasiýa synyň agzalarynyň we olaryň agzasy bolup durýan klublarynyň hiç hili
ýaryşlarynda ýa-da başga sport işine gatnaşyp bilmeýändigiňizi aňladýar.
Bu bolsa toparyň ýa-da klubyň bilen türgenleşikleri geçirmezlikligi ýa-da
topary ň ýa-da kluby ň bilen baglanyşykly sport enjamlaryny ulanyp
bilmazlikligi öz içine alýar.
Şeýle hem, Siz Kodekse gol çeken taraplaryň (Halkara Olimpiýa Komiteti,
Halkara Paraolimpiýa Komiteti, Milli Olimpiýa Komiteti) ýa-da olaryň
tabynlygyndaky edaralaryň emele getirýän we gurnaýan ýaryşlarynda
gatnaşyp bileňzok.
Mundan başga-da döwlet edarasy tarapyndan maliýeleşdirilýän işewür liga
ýa-da halkara ýa-da milli sport çäreleri gurnaýjylar tarapyndan gurnalýan
halkara ýa-da milli ýaryşlarda, ýokary ýa-da milli derejeli sport çärelerine
gatnaşyp bileňzok. 10.12.1. bölümine serediň.
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Çykaryly ş döwri näçe wagt hereket edýär?
Bütindünýäde esasanam, türgenleriň arasynda aldawçy hereket edýän şahs
4 ýyl möhleti bilen oýundan çykarylyşa sezewar etmeli diýen bir umumy
ylalaşyga (konsensusa) gelindi.
Çykaryly ş möhleti hemişe 4 ýyl bolýamy?
Ýok.
Dopinga garşy düzgünleri ň bozulmagy çykarylyşa getirmän bilermi?
Eger-de türgen özüniň günäkärsizliginisubut edip bilse, hawa.
Şeýle-de käbir aýratyn ýagdaýlarda ýagny, türgeniň günälilik derejesi pes
bolan ýagdaýynda ýörite substansiýalar sebäpli diňe duýduryş berilip bilner.
Edil şolar ýaly ýörelge hapalanan önümlere hem degişli edilýär – adatça
biologiki işjeň goşundylar – käbirönümlerde gadagan edilen substansiýalar bar
ýöne olar barada etiketkasyna görkezilmeýär ýa-da olar barada maglumatlary
internetde tapyp bolýar.
Oýundan çykaryly ş döwri haýsy faktorlardan bagly bolup durýar?
Peýdalanylan gadagan substansiýany ň ýa-da usulyň bozulma görnüşinden,
türgeniň özüni alyp baryşy we türgeniň günälilik derejesinden bagly bolup
durýar.
ŞU KADALAR BIRI-BIRLERI BILEN NÄDIPSAZLAŞÝARLAR?
Gadagan edilen substansiýalaryň ulanylmagy ýa-da bolmagy bilen
baglanyşykly bozulmalaryň esasy kadalary şular bolup durýar:
Eger-de Siz substansiýa degişli bolmadyk ýol arkaly aldajak bolan bolsaňyz
onda çykarylyş möhleti – 4 ýyl.
Başga ýagdaýda 2 ýyl – eger-de Siz özüňiziň günäkärligi ňiziň az derejelidigini subut edip bilseňiz, onda munuň netijesinde çykarylyş möhleti bir ýyla
çenli düşürilip bilner (şeýle ýagdaýda çykarylyşyň minimum möhleti – bir ýyl).
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Eger-de düzgün bozulma aýratyn substansiýa ýa-da hapalanan önüm bilen
baglanyşykly bolsa, we Siz özüňüzi ň günäkärligi ňiziň pes derejelidigini subut
edip bilseňiz, onda çykarylyş möhleti 2 ýyldan duýduryşa çenli goýulyp bilner
(günäkärlik derejesine baglylykda).
Dopinga garşy beýleki kadalaryň bozulmagy bilen baglanyşykly çykarylyş
barada bilemk üçin 10.3. bölümine serediň.
Kärdeşlik we “ymykly kömek”
Öz ýal ňyşlyklaryny boýun alýan we beýleki bozulmalary aýdy ňlaşdyrýan
Türgenleriň we beýleki Şahslaryň Kärdeşligi arassa sport üçin wajypdyr.
Munuň aýratyn ýagdaýdygyny Kodeks hem makullaýar.
Eger-de Dopinga garşy guramasyndan bozulma habarnamasyny
almazyndan öň türgen dopinga garşy düzgünleri bozandygyny meýletin
boýnuna alsa, çykarylyş möhleti gysgaldylyp bilner (beýleki ýagdaýlary ň
möhletlerinde göz öňünde tutlanyň ýarysyndan köp bolmaly däl) we şunuň
bilen bilelikde şol boýnuna alma bozulmanyň ýeke-täk şaýady – ýagny, ol öz
islegi boýunça günärkärliliginiboýnuna alýar.
Eger-de türgen dopinga garşy gurama, polisiýa ýa-da hukuk goraýyş
edaralaryna ýa-da işewür tertip edarasyna “ymykly kömek” berse we şunuň
netijesinde başga şahsyň gatnaşmagynda dopinga garşy bozulmalar hakynda iş
açsalar (ýa-da ony amala aşyrmak mümkinçiligini görýän bolsa), onda
çykarylyş möhleti ymykly gysgaldylyp bilner.
“Ymykly kömek” diýip nämä aýdylýar? Başga şahs bilen şol sanda Özüňiz
hem dopinga garşy düzgünleri bozulmagy hakyndaky bilýän zatlaryňyzy
ýazmaça üstüni açmak diýmegi aňladýar. Şeýle hem bu hökümet bilen
kärdeşlik diýip hasap edilýär we zerur bolan wagtynda diňleýişlerde hem
görkezmeler bermekdir.
Has jikme-jik maglumat almak üçin 10.6.1. we 10.6.2. bölümlerine serediň.
ÇYKAR YLYŞA DEGIŞLI KÄBIR HEREKETLERIŇ YZYGIDERLILIGI
Eger-de Siz dopinga garşy düzgünleri bozandygy ň yz boýunça
günäkärlenýän bolsaňyz, Size wagtlaýyn aýrylma goýulyp bilner ýa-da Siz
wagtlaýyn aýrylmany meýletin kabul edip bilersiňiz – ýagny, günäkärligi ňizi
jedelleşmek hukugyndan ýüz öwürip bilersiňiz.
Çykaryly ş möhletiniň başlanyşy:
1.Wagtlaýyn aýrylma ýa-da jerime goýulma ýa-da jedelli
ýagdaýlaryň ýüze çykan senesinden, diňleýişde çözgüt çykarylan senesinden
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2. Eger-de Siz çykarylyş möhletinde bolsaňyz,
Siz dopinga garşy bilim programmalaryna gatnaşyp bilýärsiňiz.
Siziň çykarylyş möhletiňiziň soňky
1. 2 aýlarynda ýa-da goýulan çykarylyş möhletiniň soňky
çärýeginde topary ň yzy ň türgenleşik işine ýa-da kluby ň otaglaryny ň
ulanylyşyna gaýdyp gelip bilersiňiz.
2. 10.12.2. bölümine serediň.
Bellik: käbir ýagdaýlar wagtlaýyn aýrylma hökmany bolup durýar,
7.9.1. bölümine serediň.

MALIÝE NETIJELERI
Kodeks dopinga garşy düzgünleriň bozulmagy üçin jerimeleri göz öňünde
tutmaýar. Ýöne bu ýagdaý dopinga garşy guramalara özleriniň kadalaryna
laýyklykda jerime bellemägepäsgelberip bilmez.
Maliýe jerimeleri hiç haçan çykarylyş möhletini üýtgedip ýa-da gysgaldyp
bilmeýärler.
Gurply türgenler öz çykarylyş möhletini töläpbilmeýärler.
Has jikme-jik maglumat üçin 14.3.2. bölümine serediň.
HÖKMANLYK JEMGYÝETE MÄLIM EDILME
Eger-de Siziň dopinga garşy düzgünleri bozandygyňyz ýüze çykarylsa,
onda bu fakt aýan ediler. Munuň esasy pikiri bu Siziň üçin dopingden saklaýjy
faktor bolup biler.
Kämillik ýaşyna ýetmedik türgenlerden başga ýagdaýlarda Dopinga garşy
Gurama türgeniň adyny, dopinga garşy düzgüni bozulmasynyň görnüşini we 20
günden gijä galman dopinga garşy düzgünleriniň bozulma faktorynyň ýüze
çykarylmagynyň netijesini çap etmeli.
Eger-de dopinga garşy düzgünleriň bozulandygy tassyklanylmasa, onda
bozulma hakynda diňe türgeniň razylygy bilen mälim edilip bilner. 14.3.2.
bölümine serediň.
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SPORTUŇ TOPARLAÝYN GÖRNÜŞLERI
Eger-de Siz sportuň toparlaýyn görnüşinde çykyş edip, dopingiň üstünde
tutulsaňyz, onda Size Kodeksiň ähli çäreleri ulanylýar. Mundan başga-da Siziň
toparyňyz üçin ýaramaz netijeler bolup biler. Siziň toparyňyz üçin ulanylýan
jerime Siziň toparyňyzyň gatnaşýan sport çäreňiziň gurnaýjylary tarapyndan
belleniler. 11. bölümine serediň.
GEÇMI Ş MÖHLETI
Dopinga garşy düzgünleriň bozulmagy bilen baglanyşykly proseduralar
dopinga garşy düzgünleriniň çaklama bilen amala aşyrylan senesinden, 10
ýylyň dowamynda başlanyp bilner.
GARŞYLYGYŇ (APELÝASIÝANYŇ) DIŇLENMESI
Gürrü ňsiz ähli türgenleriň edaralaryň öňünde adalatly diňlemäni geçirmäge
hukuklary bar. Olaryň şeýle hem öz işleri boýunça wagtynda diňleýiş
geçirilmegini talap etmägehukuklary bar.
Eger-de Siziň işiňiz halkara çäre bilen baglanyşykly bolsa ýa-da Siz halkara
derejeli türgen bolsaňyz, Onda Siz we beýleki Dopinga garşy Guramalar
çykarylan netije boýunça garşylygy (apelýasiýany) diňe Sport Arbitraž
kazyýetine berip bilýärler. Mundan başga ýagdaýlarda çözgüt garaşsyz we
gyzyklanmasyz milli edaralarda arzalanyp bilner. 13. bölümine serediň.

10 BÖLÜM .

GELJEGE YZA

Kodeksiň Neşiri 2015 üýtge şmeleri girizýär.
Kodeks şeýle hem bütin dünýäni ň türgenlerine täze mümkinçilik berýär –
we arassa türgenleri goldamak bilen türgenleriň köpçüligine arassa sportuň
peýdasyna saýlaw etmägeýardam edýär.
Siziň ýurduňyza ýa-da sport görnüşiňize degişli goşmaça maglumaty
bilmek üçin öz sport federsiýa ňyz ýa-da milli dopinga garşy guramalaryňyz
bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Bilim we Maglumat Programmalar barada has köp bilmek üçin BDGG
web-saýtyna giriň.
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Goşundy
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1-nji GOŞUNDY DOPING GÖZEGÇILIK PROSEDURASY
DOPING GÖZEGÇILIK PROSEDURASYNYŇ 11 ÄDIMI
Şu goşundy peşew nusgalygyny almak prosedurasyny beýan etmek üçin
niýetlenen.
Kämillik ýaşyna ýetmedik we çäklendirilen ukyply türgenler üçin sähel
üýtgeşmeleriň bardygyna üns bermegiňizi Sizden haýyş edýäris. Siz şol
üýtge şmeler bilen şu goşundynyň ahyrynda tanyşyp bilersiňiz.
Has jikme-jik maglumat BDGG saýtynda, Milli Dopinga garşy Guramasynda
we halkara federasiýasynda elýeterlidir.
Ilki bilen belläp geçmeli zat: nusgawlygyň bitewiligi esasy faktor bolup
durýandyr. Eger-de nusgawlygyň bitewiligi eldegrilmesiz galan bolsa, onda bu
proseduranyň netijeleriniň hakyky däldiýip hasalanylmagyna eltmez.
1. TÜRGENLERIŇ SAÝLANYP ALYNMAGY
Siz doping-gözegçiligini geçmek üçin islendik wagtda we islendik ýerde
saýlanyp bilersiňiz.
2. HABARNAMA
Doping-gözegçiliginiň inspektory (mundan beýläk DGI) ýa-da şaperon
Siziň doping gözegçiligi üçin saýlanyp alnandygyňyz barada habar berer. DGI
ýa-da şaperon Sizi Sizi ň hukuklary ň yz we borçlary ň yz hakynda
maglumatlaşdyrar. Siz proseduranyň dowamynda wekiliňiziň bolmagyny
soramagyňyza hukugyňyz bar.
Siziň doping gözegçilik üçin saýlanyp alnandygyňyzy tassyklaýan görnüşe
gol çekmegi ňizi haýyş ederler.
3. DOPING-GÖZEGÇILIK ST ANSIÝASYNA
BARMAKLYGYŇYZ
Siz haýallanman doping-gözegçilik bölümine gelmeli.
DGI ýa-da şaperon Size press-konferensiýa ýa-da türgenleşik
tamamlanýança doping gözegçilik bölümine gelmelidigiňizi süýşürmäge
rugsat berip biler.
Ýöne Size doping gözegçiliginden hökmany ýagdaýda geçmelidigini habar
berilen wagtyndan başlap, DGI ýa-da şaperon Sizi prosedura tamamlanýança
ähliýerde ugrukdyrar.
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4. GÖWRÜMIŇ SAÝLANMASY
Size barlag ýygnawy üçin göwrümi özüňize saýlamaga mümkinçilik
beriler. Siz bir göwrümi saýlap bilersiňiz. Siz enjamyň şikeslenmedigine we
ýasama däldigine göz ýetirmeli. Siz ähli wagt öz göwrümiňizi gözüňiziň
astynda saklamaly.
5. BARLAWLYGYŇ BERILMESI
Barlag berilende Siziň ýany ňyzda Siz bilen bir jynsly DGI ýa-da şaperona
hajathana otagynda ýerleşmägerugsat berilýär.
Sizden eliňizi ýuwmagy ňyzy haýyş ederler.
Mundan soň Sizden DGI ýa-da şaperon päsgelçiliksiz Siziň peşew beriş
prosesiňizi görüp biler ýaly eşigiňizi ýokary galdyrmagyňyzy ýa-da aşak
düşürmegi ňizi haýyş ederler.
6. PEŞEWIŇ MÖÇBERI
DGI Siziň ýany ňyzda minimum zerur peşewiň möçberini tabşyrandygyň
yza gözýetirmeli: 90 ml. Eger-de Siz birinji gezekden 90 ml. berip bilmedik
bolsaňyz, Sizden zerur möçberine ýetýänçä bermegiňizi haýyş ederler.
7. BARLAWLYGYŇ BÖLÜNMESI
Size nusgawlygy saklamak we geçirmek üçin hödürlenen toplumlaryň birini
saýlamaga mümkinçilik bererler. Bir toplumy saýla ň . Siz toplumy ň
şikselenmedigine we ýasama däldiginegöz ýetirmeli. Gaby 9konteýneri) açy ň.
Nusgawlygyň gutusyndaky (akonyndaky) belginiň gapdaky we gapdaky
belgiler bilen gabat gelýändigine göz ýetiri ň.
Indi Siz nusgawlygy bölmeli, minimum 30 ml. B göwrüme we peşewiň
galan möçberini bolsaAgöwrümine guýmaly.
Sizden göwrümiň köp bolmadyk möçberde peşew galdyrmagyňyzy haýyş
ederler, sebäbiDGI Siziň peşewiňiziň dykyzlygyny ölçemeli.
Eger-de Size kömek gerek bolmasa, onda peşewi özüňiz guýu ň. Eger-de
Size kömek gerek bolsa, onda Siziň wekiliňiziň ýa-da DGI Siziň ýeri ňize peşew
guýmagyna razylyk bermeli.
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8. BARLAGLARYŇ GAPLANMAGY
Mundan soňA we B gutularyny gaplaň. Siz (ýa-da Siziň wekiliňiz) we DGI
gutularyň talabalaýyk gaplamagyny göz ýetirmeli.
9. PEŞEWIŇ DYKYZLYGYNYŇ ÖLÇENMESI
DGI peşewiň dykyzlygyny ölçemeli. Eger-de onuň dykyzlygy ül ňülere
laýyk gelmeýän bolsa, onda Siz başga barlag tabşyrmaly bolarsyňyz.
10. DOPING GÖZEGÇILIK TESWIRNAMASYNYŇ
DOLDURYLMAGY
Teswirnamada Siz soňky döwür peýdalanan – ýazgyly we ýazgysyz – ýa-da
iýmit goşundyly ähliderman serişdelerini görkezmeli.
Şeýle hem Siz teswirnamada doping gözegçilik prosedurasyna degişli ähli
bellikleriňizi (arzalaryňyzy) görkezip bilersiňiz.
Olar Siziň nusgawlygyňyzyň doping gözegçilik derňew maksady üçin
ulanylyşy tamamlanan soň, ony atsyz (anonim) görnüşli ylmy gözegçiliklerde
ulanylmagyna razylygyňyzy sorarlar. Siz “ýok” ýa-da “hawa” diýip jogap
berip bilersiňiz.
Teswirnamany öränünsli, esasanam, nusgawlygyň belgisini barlaň.
Şeýle hem barlaghana üçin teswirnamanyň göçürmesinde Siz hakynda hiç
hili maglumat bolmazlygyny barlaň.
Sizden teswirnama gol çekmegi ňizi haýyş ederler.
Prosedura tamamlanan soň, Siz Öz doping gözegçilik teswirnamaňyzyň
göçürmesini alarsyňyz.
11. BARLAGHANA DERŇEWINIŇ PROSEDURASY
Siziň nusgawlyklaryňyz howpsuz usully geçirim üçin gaplanan.
Siziň barlaglaryňyz BDGG tarapyndan makullanan barlaghana ugradylýar.
Siziň barlaglaryňyzyň öwrenilýän döwründe şu Barlaghana gorag zynjyryny
berjaý etmek bilen Halkara ül ňülerine görä hereket edýär.
SiziňAnusgawlygyňyzyň derňewi geçirilýär.
Siziň B nusgawlygyňyz howpsuzlykda saklanýar. Ol A nusgalygyň ýaramaz
derňew netijesini tassyklamak üçin ulanylyp bilner.
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Gan nusgawlygy babatynda näme?
Peşewiň nusgawlygyny tabşyrma prosedurasynyň şertleri bilen gan
nusgawlygyny tabşyrmagyň şertleti deňdir. Onda hem degişli habarnama,
şahsy anyklanylmagy, ugrukdyrma we şol prosedura degişli düşündirişler
berjaýedilýär.
Kämillik ýaşyna ýetmedik we çäklendirilen ziki mümkiçlikleri
bolan türgenler üçin nähili aýratynlyklar bar?
HABARNAMA
Eger-de Siz kämillik ýaşyna ýetmedik we çäklendirilen ziki mümkiçlikli
türgen bolsaňyz, onda Size doping gözegçiligi üçin saýlanyp alnandygyňyz
barada habar berilýär şeýle hem bu barada üçünji tarapa habar berip bilner.
A NUSGAWLYGYŇ BERILMESI
Kämillik ýaşyna ýetmedik we çäklendirilen ziki mümkiçlikli türgenler
prosedurada öz wekiller bilen bilelikde bolup bilerler. Ýöne şol wekile barlag
tabşyrylanda bolmaga rugsat berilmeýär.
Näme üçin?
Munuň maksady DGI päsgelçiliksiz barlag peşewiniň tabşyrylyş prosesine
gözegçilik etmekligini üpjün etmek bolup durýar.
Eger-de Siz wekiliňiziň bolmagynda ýüz öwüren bolsaňyz, onda Siziň
Dopinga garşy Guramaňyz ýa-da DGI üçünji tarapyň bolmagyny haýyş edip
biler.
Eger-de Siziň hereketiňiz ýa-da motorikaňyz çäklendirilen bolsa, türgeniň
wekiliniň ýa-da DGI Size doping-gözegçilik enjamy bilen işleşmekde,
barlaglary bölmekde ýa-da kagyzlaryň resmileşdrmesini gutarmakda kömek
sorap bilersiňiz.
Eger-de Siziň kordinasiýaňyz ymykly ýok bolsa, onda Siz barlag
tabşyrmak üçin uly göwrümi ulanyp bilersiňiz.
Eger-de Siz göz bozulmasynda kösenýän bolsaňyz, onda türgeniň wekiline
Sizi prosedurany ň dowamynda şol sanda hajathana otagynda hem
ugrukdyrmak rugsat berilýär. Ýöne wekile peşew tabşyrylan wagtynda
bolmaly däl.
Türgeniň wekili ýa-da DGI Size doping gözegçilik teswirnamasyny okap
berer we Siz öz wekiliňizi teswirnama Siziň adyňyzdan gol çekmegini haýyş
edip bilersiňiz.
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Eger-de Siz rezin drenaž ýa-da hemişe kateter ulanýan bolsaňyz, onda täze
peşew almak üçin Siz peşew kabul edijini çykaryp, ony şeýle görnüşde
dökmeli.
Eger-de Siz Siz kateteri özüňiz goýup bilýän bolsaňyz, onda Siz ony peşew
almak üçin ulanyp bilersiňiz. Şu kateter açylmak gözegçiligi bilen üpjün edilen
bolmaly. Eger bu mümkin bolsa DGI tarapyndan berilen kateteri ulanyp
bilersiňiz.
Wekil aň taýdan yzagalak türgeni ugrukdyrýan bolsa, onda türgeniň
wekiline ony proseduranyň dowamynda şol sanda hajathana otagynda hem
ugrukdyrmak rugsat berilýär. Ýöne wekile peşew tabşyrylan wagtynda
bolmaly däl.
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2-nji GOŞUNDY B NUSGAWLYGYŇ DERŇEW PROSEDURASY
Barlaghana barlaglary türgenleriň ady boýunça däl-de diňe belgisi boýunça
derňeýär.
A nusgawlygyň derňewini amala aşyrýan barlgahana netijleri hakynda şol
bir wagtyň özünde BDGG hem-de Dopinga garşy Gurama habar berýär.
DERŇEWIŇ ÝARAMAZ NETIJESI
Eger-de A nusgawlygyň barlagy položitel netije ýagny, Kodeksiň dilinde
aýdylanda “Derňewiň ÝaramazNetijesi” – üçin jogapkär nitejeleri doladyryjy
edara şahsy barlag geçirer
Şolar ýaly barlag 2 bölekden ybaratdyr:
Siziň nusgawlygyňyzda ýüze çykarylan gadagan substansiýalarynyň
bejerişde ulanylmaga rugsatnama berildimi?
Doping gözegçilik we barlaglaryň derňewi talabalaýyk geçirildimi?
Size ýazuw görnüşde barlagyň netijeleri we B barlag derňewine degişli
hukuklaryňyz barada habar bererler.
Eger-de Siz B nusgawlygyň derňewini geçirmek isleseňiz ýa-da Dopinga
garşy Gurama B nusgawlygyň derňewini geçirmek islese, onda bu derňewin
dowamynda Siz bolup bilersiňiz ýa-da Siz öz wekiliňizi ugradyp bilersiňiz.
Şol bir wagtyň özünde hem A nusgawlygynda hem aýratyn substansiýalara
degişli bolmadyk gadagan edilen substansiýalar ýa-da usullar ýüze çykarylsa,
onda Size wagtlaýyn aýrylma bellenilmeli. Eger-de Siz aýrylmany ň netijesinde
Siz diňleýiş geçirmek isleseňiz, onda Kodeks Size şeýle mümkinçiligi berýär.
Bu mümkinçilik belli bir ýagdaýlarda möhletlere degişli bolup durýar.
Eger-de B nusgawlygyň derňewiniň netijeleriAnusgawlygy tassyklamadyk
bolsa, onda mundan beýläk hiç hili hereketler amala aşyrylmaýar we islendik
wagt wagtlaýyn aýrylma ýatyrylyp bilner.
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The official texts of the Athlete Reference Guide are
the English and French versions maintained by the World
Anti-Doping Agency and published on its website. The
English version shall prevail in the event of any conflict of
interpretation.
The World Anti-Doping Agency (WADA) wishes to
acknowledge and thank the Central Asia Regional
Anti-Doping Organization for their valuable contribution
in the development of the Turkmen version of the Athlete
Reference Guide. This enables the Athlete Reference
Guide to be shared across countries globally so that
WADA, the Public Authorities and the Sports Movement
can work together to protect clean athletes.
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