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Кіріспе  
 
 
 
 
 

 

ҚҰ «Ауыр атлетика федерациясы» (бұдан әрі – Федерация) 2015 жылы қайта қаралған 

Дүниежүзілік допингке қарсы кодекске (бұдан әрі - «Кодекс») және 2018 жылғы 

Халықаралық ауыр атлетика Допингке қарсы ережелеріне негізделген допингке қарсы 

ережелерді қабылдады. 

 

Допингке қарсы ережелер, Техникалық және жарыстық ережелер сияқты спорттық іс-

шараларды өткізуге арналған шарттарды анықтайтын спорттық ережелер болып 

табылады. Спортшылар және жарыс қатысушылары осы Допингке қарсы ережелерді 

спорттық шараларға қатысу шарттары ретінде қабылдайды және оларды ұстануы тиіс. 

 

Осы Допингке қарсы ережелер мен тәртіптер допингке қарсы қағидалардың жаһандық 

және үйлесімді нығайтылуына бағытталған, олар тек спорт саласында ғана қолданылады, 

сондықтан қылмыстық сот істерінде немесе еңбек дауларына қолданылатын ұлттық заң 

немесе құқықтық нормаларымен реттелмейді және шектелмейді. 

 

Допингке қарсы бағдарламалар спорттың шын мәнінде маңызды және құнды екенін 

сақтауға арналып, олимпиадалық қозғалыстың мәнін білдіреді.. Бұл біздің әділ ойынға 

деген қалауымызды айқындап, «спорт рухы» деген сөз тіркесінің анықтамасы болып 

табылады. Спорт рухы – адамның рухын, денесін және ақыл-ойын даңқтау дегеді 

білдіреді және келесі құндылықтармен сипатталады: 

 

• Әдеп, әділдік және ұждандық;  
• Денсаулық; 

• Өнер көрсетудің жоғары деңгейі;  
• Мінез және білім;  
• Қуаныш пен шаттық;  
• Ұжымшылдық;  
• Міндеттемелерге берілгендік пен адалдық;  
• Ережелер мен заңдардың сақталуы;  
• Өзіне және жарыстың басқа қатысушыларына құрмет;  
• Батылдық;    
• Бірлестік пен адалдық;  
• Допинг спорт рухына қарама-қайшы келеді. 
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1-БАП. ДОПИНГТІ АНЫҚТАУ 
 

Допинг Допингке қарсы ережелердің 2.1-2.8-баптарында көрсетілген бір немесе бірнеше 

допингке қарсы ережелерді бұзу ретінде анықталады. 

2-БАП. ДОПИНГКЕ ҚАРСЫ ЕРЕЖЕЛЕРДІ БҰЗУ  
 

2-баптың мақсаты - допингке қарсы ережелерді бұзу ретінде анықталған мән-жайларды 

және әрекеттерді сипаттау. 

 

Спортшылар, жаттықтырушылар, КҒТ (Комплексті Ғалымдар тобы) мамандары, 

Спортшыларға қолдау көрсету қызметкерлері «допингке қарсы күрес ережесін бұзу» 

ұғымын қамтиды, сондай-ақ Тыйым салынған тізімге енгізілген субстанциялар мен 

әдістерді білмегені үшін жауапты. 

 

  Допингке қарсы ережелер бұзылуына жатады: 

 

2.1.  Спортшының алынған сынамасында Тыйым салынған субстанцияның немесе 

оның Метаболиттерінің немесе Маркерлерінің болуы  

 
2.1.1 Әрбір Спортшының жеке міндеті тыйым салынған субстанцияның ағзаға кіруіне 

жол бермеуі болып табылады. Спортшылар алынған сынамалардағы кез келген Тыйым 

салынған субстанцияға немесе оның Метаболиттеріне немесе Маркерлерге жауапты. 

Тиісінше, 2.1-бапқа сәйкес бұзушылықты белгілеу кезінде спортшының ниетін, кінәсін, 

немқұрайлылығын немесе қасақана қолданылуын дәлелдеудің қажеті жоқ. 

 

2.1.2 2.1-бабында көзделген допингке қарсы ережелерді бұзу дәлелдеріне келесі іс-

шаралар жатады: Тыйым салынған субстанцияны немесе оның Метаболиттері немесе 

А сынамасы Маркерлерiнiң болуы немесе спортшы Б сынамасын талдауға өз құқығын 

қолданбауы және Б сынамасы талданбауы; немесе Б сынамасын талдау кезінде Тыйым 

салынған субстанцияның немесе оның Метаболиттерінің немесе Маркерлердің 

болуының расталуы; немесе спортшының Б сынамасы екі құтыға бөлініп, екінші 

құтыны талдау кезінде Тыйым салынған субстанцияның немесе оның Метаболиттерің 

немесе Маркерлерінің болуын растайды. 

 

2.1.3. Спортшының сынамасында, Тыйым салынған тізімінде сандық шектеулер 

белгіленетін заттарды қоспағанда, Тыйым салынған субстанциялары немесе оның 

Метаболиттерінің немесе Маркерлерінің болуы допингке қарсы ережелерді бұзу 

болып табылады. 

 

2.1.4. 2.1-баптың жалпы ережесін қоспағанда, ағзада эндогенді түрде түзілетін Тыйым 

салынған субстанцияларды бағалаудың ерекше критерийлері Тыйым салынған тізімде 

және Халықаралық Стандарттарда белгіленуі мүмкін. 

 

 

2.2.  Спортшының тыйым салынған субстанцияны немесе Тыйым салынған әдiсті 

қолдануы немесе қолдану талпынысы 

 

2.2.1.  Әрбір спортшының жеке міндеті Тыйым салынған субстанцияның өз денесіне 

енуіне тыйым салу, сондай-ақ Тыйым салынған әдісті қолданбауы болып табылады. 

Тиісінше, Спортшының Тыйым салынған субстанцияны немесе Тыйым салынған әдісті 
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пайдаланып, допингке қарсы ережелерді бұзуы туралы ниетін, кінәсін, абайсыздығын 

немесе хабардарлығын дәлелдеудің қажеті жоқ. 

 

2.2.2 Тыйым салынған субстанцияны қолдануы немесе қолдану талыпынсы немесе 

Тыйым салынған әдістердің жетістікке немесе сәтсіздікке әкеліп соқтырғаны маңызды 

емес. Допингке қарсы ережелерді бұзуды анықтау үшін Тыйым салынған 

субстанциясын немесе Тыйым салынған әдісті қолдану фактісі жеткілікті. 

 

2.3. Сынаманы тапсырудан бас тарту, жалтару немесе келмеу 
 

Допингке қарсы ережелерге сәйкес хабарламаны алғаннан кейін, сынаманы жеткізуден 

бас тарту немесе дәлелді себепсіз жалтару немесе келмеу. 

 

2.4. Орналасқан жері туралы ақпарат беру тәртібін бұзу 

 
12 ай ішінде Тестілеу және тергеудің халықаралық стандарттарында анықталғандай, үш 

рет өткізілген сынақтардың және (немесе) ақпаратты бермеген Халықаралық Тіркеу 

Тестілеу Пулына және Ұлттық Тестілеу Пулына кіретін Спортшы. 

 

2.5. Допинг-бақылауының кез-келген құрамдас бөлігінде фальсификациялау  немесе 

фальсификациялау талпынысы 

 

Допинг-бақылау процедураларының орындалуына кедергі болатын, бірақ тыйым 

салынған әдістердің анықтамасына кірмейтін кез-келген мінез-құлық. 

Фальсификациялауға Допингке қарсы күрес ұйымының қызметкеріне кедергі жасау 

немесе жалған ақпарат беру немесе ықтимал куәгерді қорқыту және қорқыту талпынысы 

кіреді. 

2.6.  Тыйым салынған субстанцияның немесе Тыйым салынған әдістің бар болуы 

 
2.6.1. Спортшының Жарыс кезінде кез келген Тыйым салынған субстанция немесе 

Тыйым салынған әдіс немесе Жарыстан тыс уақытта кез-келген Тыйым салынған 

субстанцияның немесе Тыйым салынған әдістің бар болуы, бірақ егер 4.3-бабына 

сәйкес Спортшыға Терапиялық қолдану мақсатында (ТҚ) рұқсат берілсе ғана 

бұзушылық ретінде танылмайды. 

 

2.6.2 Спортшы Жаттықтырушының Жарыс кезінде кез-келген Тыйым салынған 

субстанция немесе Тыйым салынған әдіс немесе Жарыстан тыс уақытта Спортшы 

Жаттықтырушының Тыйым салынған субстанцияның немесе Тыйым салынған әдістің 

бар болуы, егер бұл Спортшымен, Жарыстармен немесе жаттығумен байланысты 

болмаса, бірақ егер 4.3 бабына сәйкес Терапиялық қолданумен сәйкес болуы 

Спортшының Жаттықтырушысы, КҒТ-мен дәлелденбесе бұзушылық ретінде 

танылмайды. 
 

2.7. Кез келген Тыйым салынған субстанцияны немесе Тыйым салынған әдісті 

тарату талпынысы немесе тарату 

 

2.8. Тыйым салынған субстанцияны немесе Тыйым салынған әдісті кез келген 

Спортшыға Жарыстан тыс уақытта тағайындау немесе тағайындау талпынысы 

немесе Тыйым салынған субстанцияны немесе Тыйым салынған әдісті кез келген 
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Спортшыға Жарыс кезінде тағайындау немесе тағайындау талпынысы. 

3-БАП. ДОПИНГТІ ДӘЛЕЛДЕУ  

3.1. Дәлелдеу ауыртпалығы мен стандарттары 

 
Қазақстан Республикасының допингке қарсы ұлттық орталығы (ҚазДҚҰО), 

Халықаралық ауыр атлетика федерациясына (IWF) немесе басқа да допингке қарсы 

ұйымына допингке қарсы ереженің бұзылуының орын алғанын дәлелдеу ауыртпалығы 

жүктеледі. Дәлелдемелердің стандарты, жасалған айыптаулардың маңыздылығын ескере 

отырып, ҚазДҚҰО немесе IWF немесе басқа да допингке қарсы ұйым допингке қарсы 

ережелерді бұзғаннан кейін, сарапшылар тыңдауы болып табылады. Бұл дәлелдеу 

стандарты барлық жағдайлардағы ықтималдықтар балансынан гөрі маңыздырақ, бірақ 

дәлелді күмән болмаған кезде дәлелдей алмайды. 

 

4-БАП. ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ТІЗІМ 

 
4.1. Тыйым салынған тізімді қабылдау 

 

Бұл ережелер Кодекс бойынша Дүниежүзілік допингке қарсы агенттігімен (ДДҚА) 

жарияланатын және редакцияланатын Тыйым салынған тізімді құптайды. Федерация 

Тыйым салынған тізімді Ұлттық командаға ұсынылуы тиіс. 

 

4.1-бабына Ескерту. Тыйым салынған тізімге өзгерту қажет болған жағдайда 

жасалынады және жарияланады. Тыйым салынған тізім жыл сайын Федерацияның 

ресми сайтында жарияланады. 

 

4.2. Тыйым салынған тізімде тізімделген Тыйым салынған субстанциялар мен 

Тыйым салынған әдістер 

 
4.2.1. Тыйым салынған субстанциялар мен Тыйым салынған әдістер  

 

Тыйым салынған тізімге Жарыс кезінде де, Жарыстан тыс уақытта да допинг ретінде 

қолдануға Тыйым салынған субстанциялар мен Тыйым салынған әдістер жатады, 

өйткені олар алдағы Жарыстарда физикалық күйді жақсарта алады немесе тек Жарыс 

кезінде тыйым салынған субстанциялар мен әдістерді қолдануға кедергі келтіреді. 

 

4.2.2. Ерекше субстанциялар 

 

Анаболикалық агенттер мен гормондар класындағы субстанциялар, Тыйым салынған 

тізімінде көрсетілген гормондардың және Тыйым салынған тізімінде белгіленген 

модуляторлардың стимуляторлары мен антагонисттерді қоспағанда, барлық Тыйым 

салынған субстанциялар 10-бапты қолдау мақсатында «Ерекше субстанциялар» болып 

саналады. Тыйым салынған әдістер «Ерекше субстанциялар» қатарына жатпайды.  

4.4. Терапиялық қолдануға (ТҚ) рұқсат 

 
4.4.1. Тыйым салынған субстанцияны немесе Тыйым салынған әдiстi пайдалануын 

құжатталған медициналық шарты бар Спортшылар терапиялық қолдануға рұқсат алуы 

тиіс. Терапиялық қолдануға (ТҚ) рұқсат етілген Халықаралық стандартқа сәйкес 

берілген Тыйым салынған субстанцияның немесе оның Метаболиттерінің немесе 
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Маркерлерінің бар болуы немесе пайдалануы допингке қарсы ережелерді бұзу болып 

есептелмейді. 

 

4.4.2.   Халықаралық деңгейдегі Спортшы болып саналмайтын Спортшы Терапиялық 

қолданыс (ТҚ) алу үшін, ҚазДҚҰО электрондық поштасына өтініш жазуы тиіс: 

antidopingkaz@mail.ru 
 

4.4.3 Халықаралық деңгейдегі Спортшы ТҚ алу үшін, IWF электрондық поштасына 

жазуы тиіс:  tue@iwfnet.net. 

 

5-БАП. ТЕСТІЛЕУ ЖӘНЕ ТЕРГЕУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 

5.1. Тестілеу мен тергеудің мақсаты 

 

Тестілеу мен тергеу жұмыстары тек допингке қарсы күресу мақсатында өткізіледі. 

 

5.1.1. Тестілеу Кодекспен көзделген Спортшының Тыйым салынған субстанция немесе 

Тыйым салынған әдісті қолданылуын дәлелдеу мақсатында зертханалық  талдау ретінде 

жасалынады. 

 

5.2. Тестілеу аясындағы өкілеттік шектеулері 

 
Кез-келген Cпортшы кез-келген уақытта және кез-келген жерде, Тестілеуді өткізуге 

құқысы бар ҚазДҚҰО, IWF-тан немесе басқа да допингке қарсы ұйымынан хаттама ала 

алады. 

 

5.2.1. Қазақстан Республикасының азаматтары, резиденттері, лицензия иеленушілері 

немесе спорттық ұйымдарының мүшелері болып табылатын Спортшылар Жарыс 

кезінде немесе Жарыстан тыс уақытта тестілеуден өтуі мүмкін. 

 

5.2.2. Халықаралық деңгейдегі Спортшылар жарыстың басталуына бір ай бұрын 

тестілеуден өтулері тиіс.  

 

5.2.3. Спорттан кеткен, сонымен қатар дисквалификация кезеңін өтейтін Cпортшылар 

кез келген уақытта сынақтан өте алады. 

 

5.3. Спортшының орналасқан жері туралы ақпарат 

 
5.3.1.Халықаралық Тіркеу Тестілеу Пулына және Қазақстан Республикасының допингке 

қарсы орталығының тіркелу пулына кіретін Спортшылар Тестілеу мен Тергеу 

халықаралық стандартымен белгіленген тәртібіне сай: 

А. Тоқсан сайын өзінің орналасқан жері туралы ADAMS жүйесінде IWF немесе 

Қазақстан Республикасының допингке қарсы орталығына ұсынуы тиіс; 

Ә. дәлдігі мен толықтығын қамтамасыз ету үшін ADAMS жүйесінде әрдайым ақпаратты 
жаңарту;  

Б. орналасқан жері туралы ADAMS жүйесінеде ұсынылған ақпаратқа сәйкес талдау 

үшін қолжетімділікті қамтамасыз ету тиіс. 

 

Федерация Спортшылардың ақпарат беруін жүйелі түрде бақылайды. 
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5.3.2. IWF Халықаралық Тіркеу Тестілеу Пулына кірмейтін бірақ IWF жарыстарына 

қатысуға жоспарлайтын спортшы ADAMS жүйесіне  екі айдан аз емес мерзімде IWF 

жарысының басталуынан бұрын дәл және толық ақпаратты ұсынуы тиіс. Егер осындай 

жарыс әлем чемпионаты болса (жастар, жасөспірімдер немесе ересектер арасында), 

ақпарат жарыстың басталуынан бұрын үш айдан кем емес мерзімде ұсынылуы тиіс. Осы 

заңдарды сақтамайын спортшы IWF жарыстарына қатыса алмайды.  

 

5.4. Спорттан кеткен Спортшылардың Жарысқа оралуы 

 

5.4.1. Егер алты ай бұрын Спортшы IWF және ҚазДҚҰО-ға оралу ниетін білдіріп, 

Тестілеуге қолжетімділігін қамтамасыз етпесе, Халықаралық Тіркеу Тестiлеу пулы және 

Ұлттық Тiркеу тестiлеу пулында тұратын Халықаралық немесе Ұлттық деңгейдегі 

спортшы спорттан кетсе, бірақ кейін Жарыста қатысу үшін  оралу ниетін білдіретін 

болса, онда бұл Спортшы Халықаралық және Ұлттық спорттық жарыстарға қатыса 

алмайды.   

 

 5.4.1 бабын бұзғаннан кейін, жарыс нәтижелері жойылуы тиіс. 

 

5.4.2. Егер Спортшыға Дисквалификация сияқты санкция қолданса немесе қолдануы 

тиіс болса, ал Спортшы спорттан кету ниетін білдіріп, содан кейін спортқа қайта оралу 

ынталы болса, осындай Спортшы Халықаралық немесе Ұлттық спорттық шараларға 

қатыса алмайды. Алайда, Тестілеуге қолжетімділігін қамтамасыз етіп, алты ай бұрын 

спортқа оралу ниеті туралы ҚазДҚҰО немесе IWF-қа алдын-ала жазбаша хаттама 

жіберсе шараларға қатыса алады (егер бұл мерзім алты айдан көп болып, Спортшы өтеп 

шықпаған Дисквалификация мерзімі Спортшының спорттан кету уақытына сәйкес 

болған кезде). 

 

6-БАП. СЫНАМАЛАРДЫ ТАЛДАУ 
 

Сынамаларды талдау келесі принциптерге сәйкес өткізілуі тиіс. 

6.1. Аккредитациядан өткен және мақұлданған зертханаларды қолдану 

 
Сынамалар тек қана аккредитациядан өткен Дүниежүзілік допингке қарсы агенттігінің 

зертханаларында өткізілуі тиіс.  

6.2. Сынамаларды іріктеу мен талдау мақсаты 

 

Сынамаларды талдау ДДҚА нұсқауы бойынша Тыйым салынған тізімге кіретін Тыйым 

салынған субстанциялар мен Тыйым салынған әдістерді анықтау мақсатымен немесе 

ҚазДҚҰО, IWF-тің немесе басқа да допингке қарсы ұйымының зәрдің, қанның немесе 

спортшының басқа да биологиялық үлгілерінің, соның ішінде гендік немесе геномдық 

профильдерін жасау үшін допингке қарсы күрес мақсатында жасалынады. 

 

6.3. Сынамаларды ғылыми мақсатта өткізу 

 

Ешқандай Сынама Спортшының жазбаша келісімінсіз ғылыми мақсатында 

өткізілмейді. 6.2 бапта көзделмеген Сынамалардың талдауы өткізілсе, барлық 

теңестірілетін белгілер жойылуы тиіс. 
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7-БАП. НӘТИЖЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ 

 
7.1.  Нәтижелердің өңделуін өткізетін ҚазДҚҰО, IWF немесе басқа да допингке қарсы 

ұйым допингке қарсы ережелерді бұзу туралы істі қозғамас бұрын, ең алдымен тыңдау 

процедурасын өткізеді. 

 

7.2. Допингке қарсы ережелерді бұзғаны үшін КҒТ мамандары,  Жаттықтырушыларға  

және Спортшыларға қолдау көрсету қызметкерлеріне қатысты қолданылатын 

шешімдер. 

  

Допингке қарсы ережелерді бұзғаны қатысты құжаттарды қарайтын Қазақстан 

Республикасының Ұлттық облыстық ауыр атлетика командалары құрамасының 

мүшелеріне, КҒТ мамандарына,  Жаттықтырушыларға  және Спортшыларға қолдау 

көрсету қызметкерлеріне қарсы тәртіптік істерді қарау үшін құрылған Тәртіптік 

комиссия алдын-ала допингке қарсы ережелерді бұзу туралы құжаттарды қарағаннан 

кейін, Федерация әкімшілігіне санкциялар қолдану туралы ұсыныс жібереді. 

Жаза қолдану туралы соңғы шешім Федерация әкімшілігінің хаттамасының негізінде 

жасалынады. 

 

 

8-БАП. ЖЕКЕ НӘТИЖЕЛЕРДІҢ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖОЙЫЛУЫ 
 

Жеке спорт түрлерінің Допингке қарсы ережелерін бұзу Жарыстық тестілеу кезінде 

анықталса осы Жарыс барысында алынған нәтижелер автоматты түрде жойылып, 

барлық кейінгі салдарға, соның ішінде барлық медальдарды, ұпайларды және 

жүлделерді алып тастауға әкеп соқтырады. 

 

9-БАП. СПОРТШЫЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛАТЫН САНКЦИЯЛАР 

 
Допингке қарсы ережелерді бұзған жағдайда ДДҚА кодексіне және IWF Допингке қарсы 

ережелеріне сәйкес дисквалификация кезеңі белгіленеді. 

 

9.1. Дисквалификация кезіндегі мәртебесі 

 
9.1.1. Дисквалификация мерзімі кезінде қатысуға тыйым салынуы 

 

Дисквалификацияланған Спортшы Жарыстарда немесе басқа да шараларда 

Дисквалификация мерзімі ішінде қатысуға құқылы емес  (арнайы допингке қарсы білім 

беру және сауықтыру бағдарламаларын қоспағанда), бірақ IWF, Федерация немесе 

ҚазДҚҰО, кез-келген клуб немесе кез-келген IWF, Федерация немесе ҚазДҚҰО мүше-

ұйымы, Кәсіби лигамен немесе кез-келген халықаралық немесе ұлттық деңгейдегі 

спорттық ұйымдастырушысымен рұқсат етілсе жарыстарда қатыса алады. 

 

Дисквалификация туралы шешім қабылданған Спортшы Тестілеуден өтуі тиіс. 

 

9.2. Басқа санкциялар  

 

Егер Спортшы Допингке қарсы ережелерді бұзса, Федерация құқылы:  

1) Федерация тарапынан толық немесе жартылай қаржыландыруды немесе оның 
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спорттық іс-әрекетіне байланысты басқа да жеңілдіктерді беруден бас тарту; 

2) ресми шешім қабылданған сәттен бастап жарыс нәтижелерінің жойылуы кезінде 

ақшалай сыйақыны қайтаруды жүзеге асыру; 

3) ресми шешім қабылданған сәттен бастап халықаралық спорт жарыстарында 

спорттық жарақаттар алған кезде өтемақы төлемдерін алуын жою; 

4) нәтиженi жойған сәттен бастап дене шынықтыру және спорт саласындағы 

уәкiлеттi органға спорттық атағын алу мақсатында құжаттарды ұсыну; 

5) ресми шешім қабылданған сәттен бастап Спортшыны құрама құрамынан алып 

тастау. 

 

 

10-БАП. ЖАТТЫҚТЫРУШЫЛАРҒА, КҒТ МАМАНДАРЫНА,  СПОРТШЫЛАРҒА 

ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ ЖӘНЕ ОБЛЫСТЫҚ ҚҰРАМА 

КОМАНДАЛАРЫНА ҚОЛДАНЫЛАТЫН САНКЦИЯЛАР 

 
10.1. 2.1 және 2.2 бапты бұзғанына байланысты Ұлттық құрама команда 

Спортшысының Жаттықтырушысы немесе Облыстық командасының 

Жааттықтырушысына қолданылатын шектеулер 

 

10.1.1. Істің жағдайына байланысты Жаттықтырушы жаттықтырушылық қызметінен 6 

айдан 2 жылға дейін босатылады. 

 

10.1.2. Істің жағдайына байланысты Жаттықтырушы Республикалық және/немесе 

халықаралық жарыстарға қатысудан 3 айдан 2 жылға дейін босатылады. 

 

10.2.  Допингке қарсы басқа ережелерді бұзғаны үшін босатылу 

 

11.2.1. Егер осы Жаттықтырудың Спортшысы 2.3 (Сынаманы тапсырудан бас тарту, 

жалтару немесе келмеу) бабын немесе 2.5 (Допинг-бақылауының кез-келген 

құрамдас бөлігінде фальсификациялау немесе фальсификациялау әрекеті) бабын 

бұзса Жаттықтырушы үшін босатылу мерзімі 2 жылды құрайды. Егер 

Жаттықтырушы мен Спортшы сынама жинау процедурасына қатыспауы әдейі емес 

болғанын дәлелдей алса, босатылу мерзімі 1 жыл құрайды. 

 

10.3. Көп реттік бұзушылықтар 

 

Төрт жылдық кезең ішінде Жаттықтырушы болып тағайындалған адамның қарамағында 

үш немесе одан да көп спортшының қолайсыз нәтижесі болса, онда ол екі жылдан сегіз 

жылға дейінгі кезеңде Республикалық және/немесе халықаралық жарыстарға қатыса 

алмайды. Жарысқа қатысу құқығынан айырылған кезінде Жаттықтырушы 

жаттықтырушы ретінде жұмыс істеу үшін тағайындала алмайды. 

 

10.4. Басқа санкциялар 

 

10.4.1. Егер Допингке  қарсы ережелерін бұзуда Жаттықтырушының кінәсі дәлелденсе, 

онда Федерация құқылы:  

a) шешім қабылданған кезінен бастап өзінің білгенінше  Жаттықтырушымен 

шартты үзуге; 

b) Допингке қарсы ережелерді бұзған кезде жарыс кезінде Жаттықтырушы 

тарапынан ақшалай сыйлықтарды қайтару; 

c) дене шынықтыру және спорт саласындағы уәкілетті органға Жаттықтырушының 

атағын және регалиясын қайтару үшін құжаттарды ұсыну. 
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10.5. КҒТ мамандарына және Спортшыларға қолдау көрсету қызметкерлеріне 

қолданылатын босатулар 
 

Егер КҒТ маманы немесе Спортшыларға қолдау көрсету қызметкерлерінен басқа маман 

Спортшыға 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 баптарын бұзуға көмектессе, бұл маман өзінің 

лауазымынан босатылуы тиіс. 

 

10.6. Басқа жағдайларда босату мерзімін қысқарту 
 

Жаттықтырушы, Кешенді Ғылыми Тобының маманы және/немесе Спортшыларға 

қолдау көрсету қызметкерлерінің босату мерзімін қысқарту сәйкес арызды беру кезінде 

келесі жағдайларда қарастырылады: 

 нақты өтеуден кейін босату кезеңінің кем дегенде жартысы өтті; 

 нақты өтеуден кейін босату кезеңінің кем дегенде үштен екісі өтті; 

 Жаттықтырушының қатысуы жоспарланатын халықаралық жарыстың 

басталуына дейін 10 (он) күн қалса  

 

Жоғарыда көрсетілген қағидалар, Жаттықтырушының, Кешенді Ғылыми Тобының 

маманы және/немесе Спортшыларға қолдау көрсету қызметкерлерінің  босату кезеңінде 

Допингке қарсы ережелердің басқа да бұзушылықтары анықталмаған жағдайда 

қолданылады. 

 

 

10.7. Кінәсіздік немесе абайсыздық жағдайында босату мерзімін жою 

 

Егер Спортшының Жаттықтырушысы, КҒТ маманы немесе Спортшыларға қолдау 

көрсету қызметкерлері өздерінің іс-әрекеттерінде кінә немесе абайсыздықтың болмауын 

дәлелдесе, босатылу мерзімі қолданылмауы тиіс. 

 

 

11-БАП. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ  

 
Допинг-бақылаудың нәтижелеріне байланысты іс-әрекеттерді үйлестіру қағидалары, 

фактілерді жариялау және барлық спортшылардың құпиялылығын қорғаудың құқықтық 

нормаларын сақтау келесі мәселелерді реттейді. 

 

11.1. Құпиялылық 
 

Нәтижелерді өңдеуге жауапты ҚазДҚҰО немесе IWF деректерді жариялағанға дейін, 

Федерацияның бұл ақпаратты өздерінің кәсіби міндеттеріне (соның ішінде Қазақстан 

Республикасының Ұлттық олимпиадалық комитетінің қызметкерлері) байланысты білуі 

қажет тұлғалардан басқа ешкімнің беруге құқығы жоқ. 

 

11.2. Допинг-бақылау туралы деректер жинау 

  

Допинг-бақылау бойынша Тестілеу жүргізу мақсатында деректерді жинау және 

деректермен алмасу, нәтижелерді өңдеу кезінде қабылданған шешімдер, құпиялы 

ақпаратты қорғау принциптерін ескере тұра, ДДҚА АДАМС дерекқорды басқару 

құралын жетілдіре түсті. 
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12-БАП. СПОРТШЫ, ЖАТТЫҚТЫРУШЫ, КҒТ МАМАНДАРЫ 

ЖӘНЕ СПОРТШЫЛАРҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚОСЫМША МІНДЕТТЕРІ 
  
 

12.1. Спортшының міндеттері мен жауапкершілігі: 
 

12.1.1. Спортшы осы Допингке қарсы ережелерді білуі және ұстануы тиіс.  
 

12.1.2. Тестілеуді жүргізу үшін қолжетімділікті қамтамасыз етуі тиіс. 
 

12.1.3. Допингке қарсы күрес жүргізуде және тамаққа не қабылдайтынына жауапты болуы 

керек. 
 

12.1.4. Медициналық қызметкерлерді тыйым салынған субстанциялар мен әдістерді 
қолданбаудың міндеті туралы хабарлауы және медициналық қызмет осы Допингке қарсы 
ережелерді бұзбайтынына жауапты болуы тиіс. 
 

12.2. Спортшының Жаттықтырушысы, КҒТ Мамандары және Спортшыларға 

қолдау көрсету қызметкерлерінің міндеттері: 
 
12.2.1. Допингке қарсы ережлерді білуі және ұстану. 
 

12.2.2. Спортшының Тестілеуін өткізу бағдарламасын өткізу кезінде серіктестігі. 
 

12.2.3. Спортшының көзқарастары мен мінез-құлқына, допингке қарсы төзімсіздігін 

жетілдіруде әсер ету. 
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1-ҚОСЫМША АНЫҚТАМАЛАР 

МЕН ТЕРМИНДЕР   
 
 

ADAMS (Допингке қарсы әкімшілік және басқару жүйесі) – Деректерді қорғау туралы 

заңнаманы сақтау кезінде мүдделі тараптарға және ДДҚА-ға допингке қарсы іс-

шараларды жүргізуді көмектесу үшін жасалған деректерді енгізу, сақтау, тарату және 

есептерді жасау арқылы интернетте орналасқан дерекқорды басқаруға арналған жүйе. 
 

Талдаудың жағымсыз нәтижесі. ДДҚА-мен танылған Зертхананың немесе басқа да 

құрылымның халықаралық стандартқа және тиісті техникалық құжаттарға сәйкес алынған 

сынаманың құрамында тыйым салынған субстанцияның немесе оның метаболиттерінің 

немесе маркерлердің (соның ішінде эндогендік заттардың ұлғаю мөлшерін қосқанда) 

болуы туралы хабарламасы немесе  пайдалану туралы дәлелі. 
 

Допингке қарсы ұйым. Допингке қарсы процедурасының кез келген бөлімін бастауға, 

жүзеге асыруға және қолдануға бағытталған ережелерді әзірлеуге жауапты тарап. Атап 

айтқанда, допингке қарсы ұйымдар қатарына Халықаралық Олимпиада Комитеті, 

Халықаралық Паралимпиадалық Комитет немесе жарыстарында тестілеу өткізетін ірі 

халықаралық ұйымдастыру комитеттері, ДДҚА, халықаралық федерациялар және ұлттық 

допингке қарсы ұйымдар жатады.  
 

Спортшы. Халықаралық деңгейде (әрбір халықаралық федерацияда белгіленгендей) 

немесе ұлттық деңгейде (тестілеу пулына кіретін, әрбір  ұлттық допингке қарсы ұйымның 

мүшелері ғана емес) сондай-ақ қол қойған тұлғаның немесе Кодекстi қабылдаған басқа 

спорт ұйымының юрисдикциясындағы кез-келген адамды білдіреді. 

 

Комплексті ғылыми тобының мамандары (КҒТ). Спортшымен жұмыс жасайтын 

немесе жарыстарда қатысуға көмектесетін, медициналық қызмет көрсететін ұлттық 

жинама командасының дәрігерлері, психологтары, массажистары, сонымен қатар КҒТ 

жетекшісі және допингке қарсы маман. 

 

Жаттықтырушы. Спортшылардың жаттықтыруын басқаратын маман. Жаттықтырушы 

тәрбиелеу, үйрену, шеберлікті арттыру, сондай-ақ атлеттердің функционалдық 

мүмкіншіліктерін дамытуға бағытталан оқу-жаттықтыру жұмыстарын жүргізеді. 
 
 

Талпыныс. Допингке қарсы күрес ережесін бұзу жөніндегі іс-әрекеттерде айтарлықтай 

байланысы бар іс-шараларға қасақана қатысу. Допингке қарсы ереженің бұзылуы тек қана 

бұзушылық әрекеті негізінде қарастырылмайды, ол әрекетке қатыспайтын үшінші тарапқа 

белгілі болғанға дейін әрекет жасауға қатысудан бас тарту болып табылады. 
 

Мөлшерден ауытқу нәтижесі. Зертхананың немесе ДДҚА-мен мақұлданған басқа да 

құрылымының зертханаларға қолданылатын халықаралық стандарттарға немесе басқа 

техникалық құжаттарға сәйкес әрі қарай зерттеулерді талап ететін нәтиже туралы 

хабарламасы. 

 
 

CAS. Спорттық төрелік соты. 

 

Тәртіптік комиссия. Ауыр атлетика ережелерін, спорттық жарыстардың тәртібін, 

допингті қолдану, IWF және (немесе) Федерациямен бекітілген нормаларды бұзу, 

Қазақстан Республикасының Дене шынықтыру және спорт саласындағы заңнамада 

белгіленген мінез-құлық пен моральдық-этикалық нормалардың бұзған Қазақстан 

Республикасының ауыр атлетика бойынша Ұлттық құрама командасы мен облыстық 
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командасына қатысты тәртіптік істерді қарау үшін ҚҰ «Ауыр атлетика федерациясында» 

құрылған тұрақты алқа органы.  

 
 

Кодекс. Дүниежүзілік допингке қарсы кодекс.  
 

Жарыс. Бір реттік жарыс, матч, ойын немесе бір реттік спорттық сайысы. 
 

Допингке қарсы ережелерді бұзудың салдары. Спортшының немесе басқа адамның 

допингке қарсы ережелерді бұзуы мынадай салдардың біреуіне әкелуі мүмкін: а) 

спортшының жарыста немесе спорттық іс-шарадағы алынған барлық марапаттары, 

ұпайлары мен жүлделері күшінің жойылуы; б) дисквалификация – белгілі бір кезеңде 

спортшыны немесе басқа тұлғаны кез-келген сайысқа немесе спорттық қызметке 

қатысудан немесе қаржыландыруды қамтамасыз етуден бас тартуды; в) Уақытша 

босатылу – 8-бапқа сәйкес («Әділ сот отырысына құқығы») өткізілген тыңдауларда 

спортшының жарыстарға қатысудан уақытша шектелуі. 
 

Дисквалификация. Аталмыш допингке қарсы ережелерді бұзудың салдарын қараңыз. 
 

Допинг-бақылау. Сынақ жоспарлаудан бастап түпкілікті апелляцияға дейінгі орналасу 

туралы ақпарат беру, сынамаларды жинау және тасымалдау, зертханалық зерттеулер, 

терапиялық пайдалану үшін сұрау, нәтижелерді өңдеу және тыңдауды өткізу сияқты 

барлық кезеңдер мен процестер. 
 

Спорттық шара. Бір ұйыммен тұтас өткізілетін жеке жарыстар сериясы (мысалы,  

Олимпиадалық ойындар, FINA Халықаралық жүзу федерациясымен ұйымдастырылған 

немесе Панамерикалық ойындар, әлем чемпионаттары). 
 

Жарыс мерзімі. Жарыс өткізетін ұйыммен бекітілетін спорттық шараның басталуы мен 

аяқталуы арасындағы мерзім. 
 

Жарыс кезіндегі тестілеу. Егер халықаралық федерацияның немесе допингке қарсы 

ұйымның ережелерінде басқаша белгіленбесе, онда «жарыстық кезең» жарысқа дейін он 

екі сағат пен жарыстың аяқталу мерзімі мен осы жарысқа байланысты сынамаларды 

жинау уақыты болып табылады. 
 
 

Спорттың жеке түрі. Командалық болып есептелмейтін спорттың кез-келген түрі.  

 

Халықаралық спорттық шара. Халықаралық олимпиадалық комитет, Халықаралық 

паралимпиада комитеті, халықаралық федерация, ірі халықаралық жарыстардың 

ұйымдастыру комитеті немесе басқа халықаралық спорт ұйымы жауапты немесе 

техникалық персонал тағайындалған спорттық іс-шара.  
 

Халықаралық деңдейдегі спортшы. Федерацияның тіркеу тестілеу пулында бір немесе 

бірнеше халықаралық федерациялар құрамына кіретін спортшы. 
 

Халықаралық стандарт. Халықаралық стандартқа сәйкес (басқа балама стандартқа, 

белгіленген процедура немесе рәсімге қарағанда) белгілі бір процедураның дұрыс 

орындалуын анықтау. Халықаралық стандарттар халықаралық стандарттарға сәйкес 

шығарылған кез келген техникалық құжаттарды қамтуы тиіс. 
 

Ірі халықаралық жарыстарды ұйымдастыру. Континенталды, аймақтық және басқа 

халықаралық спорттық іс-шараларды өткізуге жауапты бірнеше спортты біріктіретін 

ұлттық олимпиадалық комитеттердің және басқа да халықаралық ұйымдардың  

бірлестіктері. 
 

Маркер. Тыйым салынған зат немесе тыйым салынған субстанция тобы немесе 

биологиялық параметрлер қолдануды көрсететін күрделі субстанция 
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Метаболит. Биотрансформация нәтжесінде түзілген кез-келген субстанция. 
 

Кәмелетке толмаған. Тұрғылықты жерінің заңына сәйкес жасы кәмелетке толмаған адам.  
 
 

Ұлттық спорттық шара. Халықаралық және ұлттық деңгейдегі спортшылардың 

қатысуымен халықаралық спорттық іс-шара болып табылмайтын спорттық шара. 
 
 

Федерация. IWF-қа мүше болып табылатын немесе спортшылары қатысатын Қазақстан 

Республикасында ауыр атлетикамен айналысатын ұйым ретінде танылған ұлттық 

құрылым. 
 

Қазақстан Республикасының ұлттық олимпиадалық комитеті. Халықаралық 

Олимпиада комитетімен мойындалған халықаралық олимпиадалық қозғалыста 

Қазақстанды ұсынатын ұйым. 
 

Күтпеген бақылау. Хабарлама алған сәттен бастап спортшыға уәкілетті тұлға бекітіліп, 

спортшыны алдын-ала хабардар етпестен өткізілетін допинг бақылауы.  
 

Кінәсіздіктің немесе абайсыздықтың жоқтығы. Спортшының барлық ықтимал сақтық 

шараларын қабылдағаннан кейін де, спортшының тыйым салынған зат немесе тыйым 

салынған әдіс қолданылғаны немесе берілмейтіні туралы білмейтінін немесе 

күдіктенбейтіні туралы анықталған жағдай. 
 

Шағын кінә немесе абайсыздық. Спортшыны барлық мән-жайлар бойынша қаралған 

және «кінәсіздік немесе абайсыздық» деген тұжырымдаманың критерийлерін ескере 

отырып, оның кінәсін немесе абайсыздығын көрсететін фактілермен қамтамасыз ету 

допингке қарсы ережелерді бұзуға байланысты шамалы. 

 

Жарыстан тыс тестілеу. Жарыстық тестілеуге жатпайтын кез-келген допинг-бақылау 
 
 

Иелену. Шынайы, нақты немесе дәлелдене алатын жанама иелену (тұлғаның тыйым 

салынған субстанция немесе әдістің қолданылуын немесе оның орнын айрықша 

бақылауы); дегенмен, егер жоғарыда аталған тұлға айрықша бақылауға ие болмаса, 

жанама иелену тыйым салынған субстанция немесе әдістің бар екендігін біліп және 

осындай бақылауды орнатуға бағытталған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Тек қана 

иелену негізінде допингке қарсы ережелерді бұзу туралы хабарламаны алғанға дейін, 

тыйым салынған субстанция немесе әдісті иелене отырып, тыйым салынған субстанция 

немесе әдісті иелену ниетінің жоқ болмауын көрсету үшін допингке қарсы ұйымға 

мәлімдеу туралы нақты қадамдар жасалса допингке қарсы ережелерді бұзу болып 

табылмайды. Осы анықтаманың кейбір қайшылықтарына қарамастан тыйым салынған 

субстанцияны немесе тыйым салынған әдісті (электрондық немесе басқа тәсіл арқылы 

сатып алуды қосқанда) сатып алуды жасаған тұлға тыйым салынған әдіс немесе 

субстанцияның иеленуінің бар болуын білдіреді. 
 

Тыйым салынған тізім. Тыйым салынған субстанциялар мен әдістерді қамтитын тізім. 
 

Тыйым салынған субстанция. Тыйым салынған тізімде берілген кез-келген субстанция. 
 

Тыйым-салынған әдіс. Тыйым салынған субстанциялар мен әдістерді қамтитын тізім. 

 

Уақытша шектелу Допингке қарсы ережелерді бұзудың салдарын қараңыз. 
 
 

Халықаралық тіркеу тестілеу пулы. Халықаралық ауыр атлетика федерациясы (IWF) 

жарыс кезінде және жарыстан тыс талдаулары үшін сынама жинау жоспарына кіретін 

жоғары деңгейлі спортшылардың тізімі. Жыл сайын IWF ресми сайтында Халықаралық 

тіркеу тестілеу пулына кіретін спортшылар тізімін жариялайды. 
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Ұлттық тестілеу тіркеу пулы. Қазақстан Республикасының Допингке қарсы ұлттық 

орталығымен (ҚазДҚҰО) ҚазДҚҰО үшін сынамаларды жинау жоспарына кіретін жарыс 

және жарыстан тыс уақытында тестілеу үшін құралатын, жоғары деңгейдегі спортшылар 

тізімі. Бұл пул белгілі критерийлерге (қосылады, бірақ шектелмейді) сәйкес жасалады: 

рейтинг, спорт сайысында өнер көрсетуі, тәртіптік тыңдаулардың нәтижелері және 

ҚазДҚҰО анықтайтын басқа да факторлар. 
 

Сынама. Допинг-бақылау өткізу мақсатында алынатын кез-келген биологиялық 

материал. 

 

Қол қойған тараптар. Халықаралық олимпиадалық комитет, халықаралық федерациялар, 

Халықаралық паралимпиада комитеті, ұлттық олимпиадалық комитеті, Ұлттық 

паралимпиадалық комитеті мен ірі жарыстардың комитеті, ұлттық допингке қарсы 

ұйымдар мен ДДҚА, яғни Кодекске қол қойған және Кодексте жазылған принциптер мен 

ережелерді ұстануға келіскен ұйымдар. 
 

Ерекше субстанциялар. Бұл терминнің анықтамасы 4.2.2 бабында берілген. 
 

Айтарлықтай жәрдемдесу. Айтарлықтай жәрдемдесетін тұлға істеуі маңызды: 1) 

допингке қарсы ережелерді бұзу туралы қолын қойып, жазбаша түрде ақпаратты беру, 2) 

және осы ақпаратты қамтитын кез-келген істі тергеп-тексеру мен ресми тергеуге, соның 

ішінде, мысалы, допингке қарсы ұйымнан немесе тыңдауларды жүргізетін комиссиядан 

тиісті сұрау алынған жағдайда сот отырысында айғақ беру. Берілген ақпарат сенімді және 

қозғалған істің тергеуіне қатысты болуы тиіс немесе егер іс әлі басталмаса, мұндай іс 

қозғау үшін жеткілікті негіздеме беруі тиіс. 
 

Фальсификациялау. Заңсыз мақсатта және/немесе заңсыз жолмен өзгеру; заңсыз әсер 

ету; заңсыз араласу; оқшаулау; адастыру; нәтижелерді өзгерту үшін алаяқтық; допингке 

қарсы ұйымы қамтитын процедураларына кедергі жасау; допингке қарсы ұйымды дұрыс 

емес ақпаратпен қамтамасыз ету. 
 

Мақсатты тестілеу. Сынақтан өту үшін спортшыларды іріктеу, спортшыларды немесе 

спортшылар тобын арнайы таңдалған уақытта кездейсоқ емес түрде тестілеу үшін таңдау. 
 
 

Тестілеу. Сынамаларды іріктеу жоспарын, сынамаларды іріктеуді, өңдеуді және 

зертханаға жеткізуді қамтитын допинг-бақылаудың процедураның бөлігі. 
 

Тарату. Спортшының, спортшының қызметкерлерімен немесе допингке қарсы ұйымның 

юрисдикциясына жататын кез-келген тұлғалардың, кез-келген үшінші тараптың тыйым 

салынған субстанцияны немесе тыйым салынған әдістерді (тікелей немесе электрондық 

немесе басқа тәсілдермен) сатуы, беруі, тасымалдауы немесе таратуы. Бұл анықтама 

медициналық мақсаттағы тыйым салынған субстанцияларды емдеуге немесе басқа да 

орынды мақсаттармен пайдаланатын адал медициналық қызметкерлердің іс-әрекеттеріне 

қолданылмауы керек. Сондай-ақ, бұл анықтама тыйым салынған субстанцияларды 

медициналық емес мақсаттарда және заңсыз терапиялық мақсаттарда пайдаланудың 

ниетінің жоқтығын растайтын болса, жарыстық емес кезеңдерде пайдалануға рұқсат 

етілген субстанциялармен әрекеттерді қамтымайды. 
 

Терапиялық қолданысқа рұқсаты: Бұл терминнің анықтамасы 2.6.1 бабында берілген. 
 

Қолдану.  Тыйым салынған субстанцияларға және тыйым салынған әдістерге қатысты кез-

келген нәрсені пайдалану, қабылдау және енгізу. 
 
 

ДДҚА (WADA). Дүниежүзілік допингке қарсы агенттгі 


