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Сұрақ: Менің ағзама тамақ, сусын және егілетін дәрі ретінде түсетін, сондай-ақ денеме салынатын барлық
нәрселер үшін толық жауапкершілік аламын.
Жауап: Дұрыс
Түсінік беру: Спортшылардың бәрі өздерінің спорттық мансабына зиян келтірмеу үшін өз ағзасына
түсетін заттарды белсенді түрде біліп отыруы тиіс. Сұрақтарыңыз болса - СҰРАҢЫЗ! Егер сіз дәрі-
дәрмектің құрамына немесе мәртебесіне 100% сенбесеңіз, оны қабылдамаңыз!

Сұрақ: Допинг-бақылаудан тек Олимпиадалық немесе Паралимпиадалық ойындарға немесе Әлем
чемпионаттарына қатысатын спортшылар ғана өтеді.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Көптеген елдер мен Халықаралық федерациялардың допингке қарсы өз бағдарламалары бар.
Егер Сіз өз еліңіздің құрама тобының мүшесі болсаңыз, онда сізден жарыс кезінде допингке тестен өтуді
сұрауы мүмкін. Сондай-ақ сіз жарыстың алдында немесе одан кейін үйде немесе жаттығу базасында допинг-
бақылаудан өтуіге тиіс боласыз.

Сұрақ: WADA - бұл: Дүниежүзілік допингке қарсы әкімшілігі Дүниежүзілік допингке қарсы агенттігі
Жауап: Дүниежүзілік допингке қарсы агенттік
Түсінік беру: Дүниежүзілік допингке қарсы агенттіктің (WADA) миссиясы - халықаралық деңгейдегі
спортта допингті пайдалануға қарсы күресті насихаттау және оған бағыт беріп отыру.

Сұрақ: Егер медикаментті менің елімде пайдалануға рұқсат берілсе, мен осы бренд шетелде шығарылған болса,
пайдалана аламын.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Әртүрлі елде шығарылған бірдей дәрінің әртүрлі құрасындар болуы мүмкін. Кей жағдайларда
бұл тыйым салынған заттар болуы мүмкін. Сәл күдіктенсеңіз, компоненттердің атауларын мұқият
тексеріп, дәрігеріңізбен кеңесіңіз.

Сұрақ: Бір жылда допинг-бақылаудың максималды саны:
Жауап: Шектеусіз
Түсінік беру: Спортшыны жыл сайын іріктелген тестілеу , мақсатты тестілеу, жарыс кезінде немесе
жарыс арасында да шектелмеген мөлшерде допинг-бақылаудан өткізілуі мүмкін.

Сұрақ: Спортта тыйым салынған препараттарды анықтау мақсатында зәр талдау кез-келген диагностикалық
зертханада өткізілуі мүмкін.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Спортта тыйым салынған препараттарды немесе әдістерді анықтау мақсатында
жасалатын зәр талдауын тек WADA-ның жоғары стандарттарына сай келетін және тиісті
аккредитациядан өткен зертханалар өткізе алады.

Сұрақ: Егер тағамдық қоспа дәріханада дәріқағазсыз сатып алынса, оны спортта қолдануға рұқсат етілген.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Көптеген тағамдық қоспалардың құрамында тыйым салынған препараттар болуы мүмкін
болғандықтан, сіз оларды өз жауапкершілікке алып, өз тәуекелге қабылдайсыз. Көптеген елдерде тағамдық
қоспаларды өндіру бақылауға алынбағандықтан, препараттың неден тұратынын білу өте маңызды.
Халық даналығы айтқандай, егер ол шындыққа жанасардай өте жақсы болса, яғни оған тыйым салынған
болу керек! Тағамдық қоспаларды пайдаланудың денсаулыққа пайдалы мүмкін баламасы- сіздің тамақтану
рационыңызды өзгерту.
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Сұрақ: Егер мен ауырып қалсам, кез-келген дәрі-дәрмекті қабылдай аламын.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Егер сізге суық тисе, тұмау немесе аллергиялық ринит болса, құрамында тыйым салынған
заттар жоқ екеніне толық көзіңіз жетпесе, кез-келген дәрі-дәрмекті қабылдамаңыз. Бұл тек еркін
сатылатын дәрілерге ғана емес, сондай-ақ дәрігердің тағайындап, жазып берген дәрілеріне де қатысты.
Есте сақтаңыз, оң нәтижелі тест әрқашан оң нәтижелі!

Сұрақ: Тыйым салынған препараттарды спортшыға қабылдауға жәрдемдесетін жаттықтырушы немесе дәрігер ,
егер спортшының қабылдағаны белгілі болса, жазалануы мүмкін.
Жауап: Дұрыс
Түсінік беру: Тыйым салынған препараттарды немесе әдістерді қолдануға ықпал ету допингке қарсы
ережелерді өресекел бұзу болып табылады, және Дүниежүзілік допингке қарсы күрес кодексіне сәйкес
санкциялар енгізу арқылы жазаланады.

Сұрақ: Допинг-бақылау инспекторлары спортшыларға допинг-бақылау жүргізу жөнінде келуі туралы бірнеше сағат
бұрын ескертуге міндетті.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Допинг-бақылау жүргізу мүмкін барлық жерде ескертусіз жүргізіледі. Яғни, допинг-бақылау
инспекторлары (ДБИ) кез-келген уақытта және кез-келген жерде тестілеу жүргізе алады. Әйтсе де, ДБИ
орынды және уақытты таңдаған кезде спортшыларға қолайсыздық тудырмау үшін белгілі бір өлшемдерге
сүйенеді.

Сұрақ: Сынама жиналғаннан, тиісті түрде мөрленіп жабылғаннан кейін, үлгіні ашуға, ластауға немесе жалғандық
жасауға кез келген әрекеті айқын көрініп тұрады.
Жауап: Дұрыс
Түсінік беру: Әрбір спортшы өз сынамасын мөрленіп жабылғаннан соң ашуға немесе жалғандық жасауға
мүмкін еместігіне сенімді бола алады. Сондай-ақ зертхана зерттеу алдында қаптаманың бүтіндігі
бұзылғаны туралы қандай да бір күдігін хабарлай алады.

Сұрақ: Егер спортшының қолы бос емес болса, допинг-бақылаудан бас тарта алады.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Допинг- бақылаудан бас тарту спортшының ағзасынан допинг табылған кездегідей салдарға
әкеліп соғады. Егер спортшы допинг- бақылаудан бас тартса, ол тиісінше жазбаша түсініктеме беріп, өзінің
спорттық ұйымын мүмкіндігінше тез арада хабардар етуге міндетті.

Сұрақ: Қажет болған жағдайда менің жаттықтырушым допинг-бақылау орнына менімен бірге бара алады.
Жауап: Дұрыс
Түсінік беру: Әрбір спортшы допинг-бақылау станциясына өзінің өкілімен бірге баруға құқылы.

Сұрақ: Мен өзім таңдаған сынама алу жиынтығын қолдануға тиіспін, бірақ мен оны алмастыруды сұрай
алмаймын, тіпті оның қаптамасының тұтастығы бұзылғанын немесе оның кір екенін көре тұрсам да.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Сізге таңдау құқығы берілуі тиіс. Егер қандай да бір себептермен сізге таңдалған жиынтық
ұнамаса, сіз оны алмастыруға сұрай аласыз және оны міндетті түрде ауыстырып беруі тиіс.
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Сұрақ: Мен өз дәрігеріме спортшы болғандықтан, өзімнің допинг-бақылаудан өтуге міндетті екенімді және тыйым
салынған препараттарды қабылдай алмайтынымды айтуға тиіспін.
Жауап: Дұрыс
Түсінік беру: Сіздің дәрігеріңіз тыйым салынған тізімге кірмейтін препараттарды тағайындау керек екенін
білгені өте маңызды. Алайда, тыйым салынған препаратқа балама болмаса, онда сіз тыйым салынған
препаратты қабылдамас бұрын оны терапевтік мақсатта пайдалануға Халықаралық федерацияға немесе
Допингке қарсы Ұлттық ұйымға хабарласу арқылы рұқсат алуыңыз қажетсыз. Сонымен қатар, төтенше
көрсеткіштер жағдайында тыйым салынған препаратты терапевтік мақсатта пайдалануға рұқсат
алудың жеңілдетілген рәсімдері бар, және сіздің дәрігеріңіз мұндай жағдайларда құжаттарды тапсыру
тәртібін білуі тиіс.

Сұрақ: Егер сіз зәрдің қажетті мөлшерін тапсыра алмасаңыз, онда сізден зәр талдауына қосымша қан тапсыруды
ұсынуы мүмкін.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Егер сіз несепті жеткіліксіз мөлшерде тапсырсаңыз, онда бұл несеп ішінара сынама ретінде
рәсімделіп, жабылып мөрленеді. Осыдан кейін сіз зәрдің жетіспейтін мөлшерін тапсыруға дайын болғанша
күтуіңіз керексіз.

Сұрақ: Сіз препараттың құрамында не бар екенін білмесеңіз де, өзіңіз сенетін адамнан дәрі алуға тиіссіз.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Спортшы әрқашан өз ағзасына не түсетінін білуі керек. Белгісіз препараттарды қабылдау
допингке оң нәтиже көрсетуге себепші болуы, сонымен қатар Сіздің денсаулығыңыз үшін қауіпті болуы
мүмкін.

Сұрақ: Допинг-бақылау инспекторы үйіңізге жарыстан тыс тестілеу үшін келген жағдайда , сізге бөлмеден
сүйемелдеуcіз шығып кетуге, немесе шаруаларыңызбен шығып кетуге рұқсат етілген.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Егер Сізге отырған жайдан кету керек болса, допинг-бақылау инспекторына бұл жайында
айтыңыз және ол сізбен бірге жүреді. Процедура толық аяқталғанша допинг-бақылау инспекторының үнемі
тікелей бақылауында бола отырып, талдауыңызды қол сұғудан сақтау өте маңызды.

Сұрақ: Егер мен осы аптада жарыстан тыс тестілеу үшін сынаманы тапсырдым, келесі тест тек бірнеше аптадан
кейін ғана болады.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Сіздің келесі тестіңізге дейін бірнеше апта өтуі мүмкін, мүмкін бірнеше күн немесе тіпті
бірнеше сағат. Қысқа уақыт ішінде бірнеше рет тестілеу спортшыларға допингтің қолданғандығын оңай
анықтауға болатынын түсінуге мүмкіндік береді.

Сұрақ: Егер допинг-бақылау инспекторында оның жеке басын куәландыратын құжаттары болмаса, мен
тестілеуден бас тарта аламын.
Жауап: Дұрыс
Түсінік беру: Допинг- бақылау инспекторы тестілеу өткізу үшін барлық өкілеттілігі бар екенін растайтын
құжаттарын ғана емес, сонымен қатар ол тиісті ұйымның допинг-бақылау үшін сынама алуға жауапты
қызметкері екенін айғақтайтын құжаттарын да көрсетуі керек. Олай болмаған жағдайда Сіздің
тестілеуден бас тартуға құқығыңыз бар, бірақ міндетті түрде тиісті бланкте бас тартуыңыздың
себебін көрсетіп, қол қойып, көшірмесін қалдырыңыз. Содан кейін кешіктірмей өз федерацияңызбен
хабарласыңыз.

Сұрақ: Зертханада менің талдауымды алған адам менің кім екенімді біледі.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Сіздің талдауыңызбен бірге зертханаға жіберілген құжаттамаңызда сіздің жеке басыңыз
туралы ақпарат жоқ. Зертхана алатын ақпараты, бұл- спорт түрі, жарыстың атауы, спортшының
жынысы, федерацияның атауы және тестілеу күні.
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Сұрақ: Терапевтік мақсатында қолдану бағдарламасы спортшыларға күрделі ауруларды құрамында тыйым
салынған заттар бар препараттарды қолдану арқылы ем алуға мүмкіндік береді. Егер бұл препараттар
денсаулықтың айтарлықтай нашарлауына әкелмесе, спорт нәтижелерін жақсартуға ықпал етпесе және оларды
ауыстыратын баламасы болмаса, олардың терапевтік мақсатта пайдалануға рұқсат етілуін ақтауға болады.
Жауап: Терапевтік мақсатта қолдануға рұқсат;
Түсінік беру: Халықаралық деңгейдегі спортшылар терапевтік мақсатта пайдалану үшін Халықаралық
федерацияға сұрау салуы тиіс. Ұлттық деңгейдегі спортшылар терапевтік мақсатта пайдалануға
өтінімдерін допингке қарсы Ұлттық ұйымға жіберуі керек. Терапевтік мақсатта қолдануға рұқсат белгілі
бір дәрі үшін мөлшері мен оны қолдану ұзақтығын көрсетіле отырып беріледі.

Сұрақ: Тыйым салынған тізімге жарыс кезіндегі және жарыстан тыс уақытта пайдалануға тыйым салынған
препараттар мен әдістер кіреді.
Жауап: Дұрыс
Түсінік беру: Тыйым салынған препараттар тізімін жыл сайын халықаралық сарапшылардың тобы қайта
қарап отырады. Тізімнің жаңартылған нұсқасы ағымдағы жылдың қазан айында жарияланады және келесі
жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. Спортшылардың бәрі осы тізімге енгізілген барлық
өзгерістермен уақытында танысуы тиіс. Тыйым салынған тізімді Дүниежүзілік допингке қарсы агенттіктің
сайтынан табуға болады (www.wada-ama.org).

Сұрақ: Егер мен жарақат алып, жарысқа қатыспайтын болсам, мен бәрі бір тиісті спорт ұйымдарына өзімнің
қайда екенімді хабарлап, егер оларға мені допинг-бақылау мақсатында табу қажет болған жағдайда, отыруға
міндеттімін.
Жауап: Дұрыс
Түсінік беру: Сіз тіпті жарақат немесе ауру себептерымен жарысқа қатыспайтын болсаңыз да допингке
қарсы ұйымдар сізді кез-келген жерде, кез келген уақытта Сізді таба алуы үшін, өзіңіздің қайда екеніңіз
туралы ақпаратты беріп отыруға тиіссіз.

Сұрақ: Мен әлі жарысқа қатыспасам да, мені жарыс кезінде тестілеуден өткізулеріне болады.
Жауап: Дұрыс
Түсінік беру: Егер сіз команда құрамында жариялансаңыз, жарысқа қатысу-қатыспауыңызға қарамастан
допинг-бақылаудан өтуге жіберілесіз.

Сұрақ: Егер Сіз қолайсыз допингтік сынақ нәтижесін алсаңыз, сіздің құқыңыз бар:
Жауап: Барлық берілген жауап дұрыс.
Түсінік беру: Дүниежүзілік допингке қарсы күрес кодексі спортшылардың барлық құқығының сақталуын
қамтамасыз етуге ұмтылыс жасайды.

Сұрақ: Тыйым салынған тізімі қаншалықты жиі қайта көріп шығады?
Жауап: Бір жылда бір рет;
Түсінік беру: Тыйым салынған тізімді жыл сайын халықаралық сарапшылардың тобы қайта қарап отырады.
Тізімнің жаңартылған нұсқасы ағымдағы жылдың қазан айында жарияланады және келесі жылдың 1
қаңтарынан бастап күшіне енеді. Спортшылардың бәрі осы тізімге енгізілген барлық өзгерістермен
уақытында танысуы тиіс. Тыйым салынған тізімді Дүниежүзілік допингке қарсы агенттіктің сайтынан
табуға болады (www.wada-ama.org).

Сұрақ: Егер мен допинг-бақылаудан өту туралы хабарлама алдым, допинг-бақылау пунктіне дереу баруым керекпін
ба?
Жауап: Иә
Түсінік беру: Сіз допинг- бақылау инспекторынан (ДБИ) допинг-бақылаудан өтуге алынғаныңыз жайлы
хабарлама алғанда немесе ілесетін адам келсе, кейін уақыттқа қалдыруға себеп болмаса, допинг-бақылау
пунктіне дереу келуге тиіссіз. Бірақ кез келген жағдайда Сіз допинг- бақылау процедурасы толық
аяқталғанша әрқашан ДБИ және / немесе ілесетін қызметкердің тікелей бақылауында болуға тиіссіз.

Kazakh
wada-ama.org



29

30

31

32

33

34

35

Сұрақ: Егер мен өз спорт түрімде дисквалификациясыннан өтсем, басқа спорт түрінде жарыса аламын ба?
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Егер Сіз допингке қарсы ережелерді бұзғаныңыз үшін дисквалификацияға ұшырасаңыз, онда сіз
дисквалификация мерзімі кезінде кез келген спорт түрі бойынша қандай да бір спорттық жарыстарда
немесе спорттық шараларға қатыса алмайсыз.

Сұрақ: Егер мен өз елімде допингке оң нәтиже көрсеткен тест арқылы дисквалификацияға ұшырасам, онда мен
басқа ел үшін бәсекеге түсе аламын.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Егер Сіз өз еліңізде допингке қарсы ережелерді бұзсаңыз, Сіздің ереже бұзғаныңызды
Дүниежүзілік допингке қарсы кодекске қол қойған барлық тараптар мойындайды. Осылайша Сіз
дисквалификация мерзімі кезінде басқа ел үшін жарысқа түсе алмайсыз.

Сұрақ: Егер мен құрамында тыйым салынған зат бар биологиялық белсенді қоспаны қабылдасам, бұл допингке
қарсы ережені бұзу деп санала ма?
Жауап: Иә
Түсінік беру: Тікелей жауапкершіліктің қатаң принципі бойынша спортшы өз ағзасынан табылған кез
келген тыйым салынған зат үшін толық жауап береді. Қандай жағдай болмасын, Сізге қатысты санкция
допингке қарсы ережелерді бұзу дәрежесіне сәйкес қолданылады. Әрқашан кез-келген препараттан,
тағамдық өнімнен (әсіресе кейбір елдерде еттен) немесе биологиялық қоспалардан сақ болыңыз.

Сұрақ: Медициналық себептер бойынша тыйым салынған дәрі-дәрмектерді терапевтік мақсатта пайдалану (ТП)
жөнінде өтінімді кімнің мақұлдауға немесе қабылдамауға құқығы бар?
Жауап: Медициналық сарапшылар комитеті
Түсінік беру: Сіз тиісті Допингке қарсы ұйымға (Халықаралық федерация (ХФ) немесе Допингке қарсы
Ұлттық ұйым (ДҚҰҰ) және/немесе сәйкесінше ірі спорттық шараларды ұйымдастыру Одағына ) тыйым
салынған затты терапевтік мақсатта пайдалану жөнінде өтініш жібергеннен кейін ,Сіздің өтінішіңізді
терапевтік мақсатта пайдалану жөніндегі Комитет деп аталатын Тәуелсіз медициналық сарапшылар
Комиссиясы қарайды. Әрбір Допингке қарсы ұйымның өзінің терапевтік мақсатта пайдалану жөнінде
Комитеті бар, ол Сіздің өтініміңізді мақұлдағаны немесе қабыл алмағаны үшін жауапты.

Сұрақ: Егер мен өз спортымды құрметтейтін болсам және ең жақсы спортшы болғым келсе, онда маған қажет:
Жауап: Жоғарыда келтірілген жауаптардың бірде-біреуі келмейді.
Түсінік беру: Еңбекқорлық, өзі ісіне шын берілу және өз тәжірибесінен сабақ алу спортта ең жақсы
нәтижелерге жетудегі табыс жолының ажырамас құрамдас бөліктері болып табылады. Алайда,
денсаулықты қадірлемей, қарсыласын немесе ережелерді құрметтемей, қайткен күнде де жеңіске жету
әділ ойынның барлық принциптерін бұзады және спорттық рухқа қарсы болады.

Сұрақ: Допинг қолданатын спортшылар спортшының әділ спорттық жарыстарда жарысқа түсу құқықты алдап
жатыр.
Жауап: Дұрыс
Түсінік беру: Спортшы алдаған кезде, ол өзін өзі ойыннан шығарып тастайды, спорттық рухқа сәйкес
жарысуды қояды және өзін адал жарыстан айырады. Сондай-ақ, допингке қарсы ережелерді бұзу
бәсекелестік ережелерін бұзуға теңестіріледі, бұл барлық спортшылар қатысуға және адал
бәсекелестікті талап етеді.

Сұрақ: Допинг- бақылау мақсатында қан талдауын алуға кім өкілетті?
Жауап: Білікті қан алатын инспектор
Түсінік беру: Қан алатын инспектор - спортшылардан қан талдауын алуға Допингке қарсы ұйым жіберген
тиісті біліктілігі мен өкілеттілігі бар тұлға.
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Сұрақ: Зәр және / немесе қан сынамаларын өткізген соң, ол қанша уақыт сақтай алады және қайтадан талдануы
мүмкін?
Жауап: 10 жыл
Түсінік беру: Барлық сынама 10 жылға дейін сақтала алады және осы кезең ішінде оны кез келген уақытта
қайтадан талдауға болады, бұл бұрын көрінбеген тыйым салынған заттарды анықтауға және тестілеудің
алғашқы мерзіміне байланыссыз спортшыны дисквалификациялауға және спорттық жарыс нәтижелерін
жоюға әкеліп соғуы мүмкін.

Сұрақ: Допингке оң нәтиже көрсеткен тест - спортшыны дисквалификациялауға жалғыз себебі.
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Спортшыдан алынған сынамада тыйым салынған заттың болуы - допингке қарсы ережелерді
бұзудың 11 түрінің бірі ғана. Сынама тапсыру процедурасынан жалтару, бас тарту немесе тыйым салынған
затқа ие болу, ымыраласу, тыйым салынған ынтымақтастық да спортшыны дисквалификациялауға
болатын допингке қарсы ережені бұзудың бір түрі болып табылады.

Сұрақ: Мені допингке қарсы ережені бұзу салдарынан дисквалификация мерзімінде жүрген жаттықтырушымен,
дәрігермен немесе басқа қызметкермен бірлесе жұмыс жасағаным үшін дисквалификацияға ұшырауы мүмкін.
Жауап: Дұрыс
Түсінік беру: Тыйым салынған ынтымақтастық - спортшыны алдын-ала хабардар етілсе, қызметкерді
дисквалификация мәртебесі туралы және тыйым салынған.

Сұрақ: Егер мен биологиялық белсенді қоспаның сапалық бақылаудан өткенін білсем, онда бұл қоспаның
құрамында тыйым салынған заттар жоқ екеніне сенімді бола аламын .
Жауап: Дұрыс емес
Түсінік беру: Биологиялық белсенді қоспаларда тыйым салынған заттар жоқ екеніне кепілдік жоқ, өйткені
көптеген елдерде тағамдық қоспалар өндірісі тексермейді. Бірде-бір ұйым биологиялық белсенді қоспаны
немесе оның құрамын пайдаланудың қауіпсіздігіне кепілдік бере алмайды. Үйлестірілген тағам спортта
жоғары нәтижелерге қол жеткізудің ең жақсы жолы болып табылады.
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