ÜADA-nın “İdmançının məlumat kitabçası”ndan
Əsas Faktlar və Məqamlar

Bir baxışda

Antidopinq

nədir?

Ümumdünya Antidopinq Agentiliyi (ÜADA)
1999-cu ildə idmanda bütün formalarda
dopinqə qarşı mübarizəni təşviq etmək,
əlaqələndirmək və müşahidə etmək üçün
yaradılmış müstəqil beynəlxalq təşkilatdır.
ÜADA Ümumdünya Antidopinq
Məcəlləsinin (Məcəllənin) hazırlanmasını və
sonrakı təkamülünü əlaqələndirmişdir.
ÜADA, elmi və sosioloji tədqiqatlar, təhsil,
idmançıların maariﬂəndirilməsi, antidopinq
üzrə potensial quruculuğu, Məcəllənin
tətbiqinə nəzarət və müşahidə daxil
olmaqla bir çox əhəmiyyətli fəaliyyətlə
məşğuldur. ÜADA test keçirmə agentliyi
deyil.

Məcəllə
nədir?

Məcəllə antidopinq qanunvericiliyinin
bütün idmanlarda və bütün ölkələrdə
eyni olmasını təmin etmək məqsədilə
yaradılmış sənəddir.

Dopinq
nədir?

Dopinq bir yaxud bir
neçə növbəti antidopinq
qayda pozuntularının
baş verməsi kimi
müəyyən edilir:

1

İdmançının nümunəsində qadağan edilmiş
maddənin mövcudluğu

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Qadağan edilmiş maddə yaxud üsulun
istifadəsi yaxud istifadəsinə cəhd
Xəbərdarlıqdan sonra nümunə
toplanmasında iştirakdan imtina
İdmançının məkan məlumatının

təmin edilməməsi və buraxılmış testlər
Dopinq nəzarət prosedurunun hər hansı
hissəsinin saxtalaşdırılması
Qadağan edilmiş maddə yaxud
üsula sahiblik
Qadağan edilmiş maddə yaxud
üsulun yayılması
Qadağan edilmiş maddə yaxud üsulun
idmançıya tətbiqi yaxud tətbiqinə
cəhd

Antidopinq qaydalarının
pozuntusunda əlbirlik

Sanksiyaya məruz qalmış İdmançı Dəstək
Heyəti ilə qadağan edilmiş əməkdaşlıq
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ÜADA

Siyahısı

Siyahı həm yarışma müddətində, həm də yarışma müddətindən
kənarda olan idmançılara şamil olunur. ÜADA hər il Siyahını yeniləyir
və ən cari versiya veb-saytımızda nəşr olunur.
Hər hansı tibbi, dietik və digər maddə və üsulun
məsuliyyətsiz istifadəsi sizi ən yaxşı çıxış imkanınızdan
məhrum edə bilər.
Əlavələrin istifadəsinə dair xüsusi ehtiyat tövsiyə edilir. Hətta “tam təbii”
əlavənin tərkibində qadağan edilmiş maddə ola bilər.

Tİİ-lar

Dərmanların/əlavələrin qəbul edilməsindən əvvəl siz həmişə:
Siyahı
Milli Antidopinq Təşkilatı/Beynəlxalq Federasiya (BF)
Əczaçı yaxud həkim ilə məsləhətləşməlisiniz
Terapevtik İstifadə üçün İstisnanı (Tİİ) Beynəlxalq Federasiyanıza (beynəlxalq səviyyəli idmançılar
üçün) və AMADA-ya (milli səviyyəli idmançılar üçün) müraciət edib, onu əldə edəndən sonra sizə

Test
keçirmə
(Dopinq nəzarəti)

İllüstrasiyalı təlimata
arxa tərəfdə baxın

Dopinq nəzarətinin
11 mərhələsi üzrə

Əgər siz beynəlxalq və/və ya milli səviyyədə çıxış edirsinizsə, sizin sidiyiniz
və/və ya qanınız istənilən zaman, istənilən yerdə Beynəlxalq Federasiyanız,
Milli Antidopinq Təşkilatınız (AMADA) yaxud Əsas Tədbirin Təşkilatçı Komitəsi
tərəﬁndən testdən keçirilə bilər. Xüsusi olaraq təlim keçmiş və akkreditasiya
edilmiş dopinq nəzarət heyəti bütün testləri həyata keçirir.
Test keçirmə həm yarışma müddətində, həm də yarışmadan kənar
müddətdə keçirilə bilər.

Axı niyə mən?
Yarışma müddətində siz təsadüﬁ seçim, ﬁnişdə yer yaxud xüsusi səbəbdən
məqsədli seçim nəticəsində seçilə bilərsiniz.
Yarışmadan kənar müddətdə siz istənilən zaman, istənilən yerdə və
əvvəlcədən xəbərdar olmadan testdən keçirilə bilərsiniz.
Əgər siz azyaşlısınızsa yaxud müəyyən əlilliyi olan idmançısınızsa, sizin
üçün nümunə toplanma proseduruna bir az dəyişikliklər edilə bilinər. Siz bu
dəyişiklikləri test keçirmə zamanı Dopinq Nəzarət İnspektoru ilə müzakirə
edə bilərsiniz.

müəyyən xəstəliklər üçün bəzi qadağan edilmiş dərmanların qəbul edilməsinə icazə verilə bilər.

Məkan məlumatı
barədə hər şey

Əgər siz Qeydiyyata alınmış Test Qrupuna
(QTQ) daxil edilmisinizsə, onda aşağıdakılar
daxil olmaqla, olduğunuz yer barədə cari
və dəqiq məlumatı təmin etməlisiniz:
Ev ünvanı
Təlim cədvəli və yerləri
Yarışma cədvəli
İş yaxud məktəb kimi müntəzəm fərdi
fəaliyyətlər

Əlavə olaraq, siz test keçirmə üçün tapıla
bilinəcəyiniz yer və 60 dəqiqəlik zaman
pəncərəsi müəyyən etməlisiniz. Əgər siz
müəyyən edilmiş zamanda həmin yerdə
olmasanız, bu buraxılmış test sayıla bilinər.
Sizin hətta Qeydiyyata alınmış Test
Qrupuna daxil edilmədiyiniz halda, sizdə
oxşar məkan məlumatının təmin edilməsi
tələb edilə bilinər.

ADAMS ilə məkan məlumatı
öhdəliklərinə dəstək

İdmançı kimi, siz məkan məlumatınızı
ÜADA-nın Antidopinq İnzibatçılıq və
İdarəetmə Sistemi (ADAMS) ilə yeniləyə
bilərsiniz. Bu sistemdə siz həmçinin
yardımçı məlumat və resurslardan
faydalana bilərsiniz.
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Qadağan edilmiş
Maddə və Üsulların

Dopinq nəzarətinin 11 mərhələsi

2

1

Xəbərdarlıq

İdmançı seçimi

11

Siz istənilən zaman,
istənilən yerdə
dopinq nəzarəti üçün
seçilə bilərsiniz.

Laboratoriya
prosesi

Dopinq Nəzarət
İnspektoru (DNİ) yaxud
çaperon sizə seçildiyiniz
barədə məlumat
verəcək və sizə hüquq
və öhdəliklərinizi izah
edəcək.

3
Dopinq Nəzarət
Məntəqəsinə
gəliş
Siz dərhal test
keçirilməsi üçün
gəlməlisiniz. DNİ sizə
gecikməyə icazə verə
bilər – lakin yalnız
müəyyən hallarda.

4
Nümunə toplanması
üçün avadanlıq
Sizə fərdi olaraq bağlanmış
toplanma avadanlığı seçimi
verilir.

Sizin nümunəniz

Bütün nümunələr ÜADA tərəﬁndən akkreditasiya
olunmuş laboratoriyalara göndərilir

10

Dopinq Nəzarət
Formanızın doldurulması
Sizin dopinq nəzarət
sessiyanızın keçirilməsinə
dair şərhlər vermək
hüququnuz var. Nümunə
kod nömrəsi daxil
olmaqla, bütün
məlumatın düzgün
olmasını təsdiqlədiyinizə
əmin olun. Dopinq
nəzarət formasının surəti
sizə təqdim olunacaq.

9
Nisbi sıxlığın
ölçülməsi
DNİ nümunənin analiz
üçün müəyyən normadan
duru olmamasına əmin
olmaq üçün onun nisbi
sıxlığını olçəcək.

8
Nümunələrin kip
bağlanması
Siz A və B qablarını
DNİ-nun təlimatlarına əsasən
kip bağlayacaqsınız.

5

7

6

Sizdən DNİ yaxud
çaperonun şahidliyi ilə
nümunə təqdim etmək
xahiş ediləcək. Sizə
əlavə olaraq qan
nümunəsi təqdim etmək
xahiş oluna bilər.

Sidiyin həcmi
Bütün nümunələr üçün ən
azı 90 mL tələb olunur.

Nümunənin
bölünməsi
Nümunəniz A və B qablarına
bölünəcək.
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Test keçirmə:

emalı

Antidopinq qaydalarının pozuntusu üçün sanksiyalar töhmətdən
başlayaraq ömürlük diskvaliﬁkasiyaya qədər fərqlənə bilər.
Diskvaliﬁkasiya müddəti antidopinq pozuntusunun növündən, fərdi işin
şəraitlərindən, maddədən və antidopinq qayda pozuntusunun mümkün
təkrarlanmasından asılı ola bilər.
İdmançı kimi siz B nümunəsinin analiz edilməsini tələb etmək hüququna
maliksiniz. Siz ədalətli dinləmə və müsbət test yaxud antidopinq qayda
pozuntusundan sonra sizə qarşı tətbiq edilmiş sanksiyaya dair hər hansı
qərara apellyasiya şikayəti vermək hüququna maliksiniz.

Bu məlumat və Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi arasında hər hansı fərq halında, Məcəllə üstünlük
təşkil edir. Bu məlumat istənilən zaman dəyişdirilə bilər. Ən yeni antidopinq qaydalarını əldə etmək
üçün Beynəlxalq Federasiyanız, Milli Antidopinq Təşkilatınız yaxud Milli Federasiyanıza müraciət edin.
Yanvar 2015

wada-ama.org info@wada-ama.org
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Qərargah

800 Place Victoria, Suite 1700, P.O. Box 120, Montreal, QC, H4Z 1B7,
Canada • Tel.: +1.514.904.9232 • Fax: +1.514.904.8650
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Mardanov Qardashlary str., 102 AZ1022 Baku, Azerbaijan
Azerbaijan • Tel.: + 994.12.597.18.39 • Fax: + 994.12.597.18.45
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Nəticələrin

