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 2021 ،ایرانمبارزه با دوپینگ  ستاد ملی قوانینمجموعه 

 مقدمه

 پیش گفتار

(  2021)کد وادا منطبق با مجموعه قوانین  ایران نادوهای مسئولیت اقوانین مبارزه با دوپینگ مطابق ب مجموعه این

تصویب و اجرا شده  ،کردن دوپینگ در ورزش در ایران ریشه کناین سازمان در جهت مداوم های و به دنبال تالش

 است.

انین با این . این قوورزش مطابق آن انجام می شود که استحاکم بر شرایطی قوانین  ،قوانین مبارزه با دوپینگ

هماهنگ و یکنواخت در سراسر جهان به اجرا درآید،  مقررات مبارزه با دوپینگ به شیوه ای هدف که قوانین و

اساس مقتضیات ملی و قرار نیست بر . این قوانیناستو مدنی های کیفری دارای طبیعتی متمایز از رویه

 یباید به روش اگرچه آنهاد، شو نی تفسیر یا محدودکیفری یا مد دادرسی هایاستانداردهای قانونی قابل اجرا در 

های دادرسی و مراجع ها و هیاتگذارد، تدوین شوند. کلیه دادگاهل تناسب و حقوق بشر احترام میوکه به اص

، باید از طبیعت متمایز قوانین ارائه شده پرونده هرن و مقررات مربوط به قضایی در هنگام بررسی حقایق و قوانی

بگیرند این  ردر نظاحترام بگذارند. همچنین باید  آگاه بوده و به آن کد را تشکیل می دهندبا دوپینگ، که مبارزه 

با آنچه برای حمایت و تضمین ورزش  هدر رابطیعی از ذینفعان در سراسر جهان قوانین و مقررات رضایت طیف وس

 گذارد. منصفانه ضروری است را به نمایش می

از کنترل  جنبه ایعهده دارد. هر  های کنترل دوپینگ را برمسئولیت انجام همه جنبه ان نادوایر، کد وادا اساسبر

واگذار شود. با این  شرکت ثالث طرف قراردادبه  ایران نادوتواند توسط دوپینگ یا آموزش مبارزه با دوپینگ می

المللی و قوانین مبارزه با ی بیناستانداردها را به رعایت طرف قرارداد ثالث شرکتموظف است  ایران نادو حال

 . ملزم نماید کدبا طبق من دوپینگ

کلیه موارد را مطابق با کد اجرا می نماید همیشه  ،شرکت ثالث طرف قراردادمسئولیت اطمینان یافتن از این امر که 

ت نتایج را به با ایران نادو است. ایران نادو می تواند مسئولیت تصمیم گیری های مرتبط با صدور رای و مدیری

 واگذار نماید. CASواحد مبارزه با دوپینگ دادگاه حکمیت ورزش 

 شده است. تعریف  پینگ در ضمیمه اولقوانین مبارزه با دومجموعه این  متن درموجود  ایتالیک عبارات
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 وعهمجماین فصول ارجاع به منظور  شود،ارجاع  یای دیگرکه به ج مواردیدر  مگر ،فصول به مطالب ارجاعدر 

 قوانین مبارزه با دوپینگ است. 

 کدو  ایران نادومبانی منطقی و بنیادین قوانین مبارزه با دوپینگ 

روح "اند. از این ارزش ذاتی اغلب به عنوان های مبارزه با دوپینگ بر اساس ارزش ذاتی ورزش ایجاد شدهبرنامه

اختصاصی استعدادهای  کوش های اخالقی و به کمبا ریدن به باالترین درجات انسانی رس و آنشود: یاد می "ورزش

  و ذاتی هر ورزشکار است. 

 است تا  ارزه با دوپینگ به دنبال محافظت از سالمت ورزشکاران و ایجاد فرصتی برای ورزشکارانبهای مبرنامه

 .  نندرتبه های بشری دست پیدا ک نارزشمند تریبه باالترین و های ممنوعه بدون استفاده از مواد و روش

 ، احترام به قوانین، سایر رقبا، رقابت منصفانه به شکلورزش  در  عدالتارزه با دوپینگ به دنبال حفظ بهای مبرنامه

 . برای ورزش پاک قایل هستندجهانیان  ی است کهبازی برابر و ارزش ورزششرایط 

هایی که ارزش بصورتره المپیزم است. جوه یانسان و ارج نهادن به روح، جسم و روان احترام گذاشتنروح ورزش 

 ، از جمله:د گردمنعکس می، پدیدار می شوددر ورزش و از طریق ورزش 

 سالمتی 

 بازی منصفانه و صداقتگرایی اخالق ، 

  کدحقوق ورزشکار مندرج در 

 دستیابی به عالی ترین سطح عملکرد 

 شخصیت و تحصیالت 

 سرگرمی و شادی 

 کار گروهی 

 فداکاری و تعهد 

  قوانین و مقرراتاحترام به 

 کنندگاناحترام به خود و سایر شرکت 

 شجاعت 

 همبستگی و احترام به عموم 
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 با روح ورزش در تضاد است.  در اساسشود. دوپینگ نمایان می صادقانهبازی  انجامروح ورزش در 

 برنامه ملی مبارزه با دوپینگ

ایران فعالیت کند، توسط دولت ایران با  درگ با این هدف که به عنوان سازمان ملی مبارزه با دوپین ایران نادو

 دارای ویژهطور به  ایران نادو، کد 1.5.20تاسیس شد. به همین ترتیب، بر اساس بند  شورا تصویب مجلس

ت عمل کند. این ورزش و دول بدنه های خود مستقل ازها و اختیارات الزم است تا در تصمیمات و فعالیتمسئولیت

 نراهای ایلیاتی یا فعالیتمهر گونه دخالت در تصمیمات ع یتعومنممحدودیتی، شامل  گونهموضوع، بدون هیچ 

، مسابقات بزرگ برگزارکنندهملی، سازمان المللی یا بین های فدراسیون درکه همزمان  توسط هر شخصی نادو

 دیریت یا فعالیتدرگیر میا اداره دولتی مسئول ورزش یا مبارزه با دوپینگ  پارالیمپیککمیته ملی المپیک و 

 . گرددهست می 

 قوانین مبارزه با دوپینگ حکم فرماییحوزه 

 شود:موارد زیر می شامل حالاین قوانین مبارزه با دوپینگ 

 شرکت ثالث طرف قرارداد ، وشده نیعیهیات رئیسه، مدیران، ماموران و کارمندان ت، شامل اعضای ایران نادو)الف( 

 از کنترل دوپینگ شرکت دارند؛ بخش، که در هر و کارمندان آن

شرکت ، و ملی ایران، شامل اعضای هیات رئیسه ، مدیران، ماموران و کارمندان تعیین شده فدراسیون های)ب( 

  ل دوپینگ شرکت دارند؛، که در هر بخش از کنترو کارمندان آن ثالث طرف قرارداد

 (، خواه این شخص Protectedه افراد )از جمل صورزشکاران و سایر اشخا ورزشکاران زیر، کارکنان پشتیبان )ج(

 مقیم ایران باشد:  یاتبعه 

ورزشکار که عضو یا دارنده گواهینامه از هر فدراسیون ملی در  پشتیبان کلیه ورزشکاران و کارکنان( 1)

لیگ ا یا هها، انجمنها، تیم)شامل باشگاه هر فدراسیون ملی در ایران به ایران یا هر عضو یا سازمان وابسته

 ( باشند؛ها

در رویدادها، مسابقات، و سایر که  مقامی هر درورزشکار  کلیه ورزشکاران و پرسنل پشتیبان( 2)

هایی که توسط فدراسیون ملی در ایران سازماندهی، تشکیل، تصویب و به رسمیت شناخته  فعالیت
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ها، ها، تیم)از جمله باشگاه رانهر فدراسیون ملی در ای به اند، یا توسط هر عضو یا سازمان وابسته شده

 ؛کنندشرکت می شوند( برگزار میلیلهاها یا انجمن

، گواهینامه یا هاعتبار نامدیگری که به موجب  شخص یا فرد پشتیبان ورزشکار یا هر شخص ورزشکار( 3)

وابسته هر  یا سازمان وهر عضدادی دیگر، یا به طرق دیگر، در هر فدراسیون ملی در ایران یا تنظیم قرار

 دارای اختیار ( در جهت مبارزه با دوپینگلیلهاها یا ها، انجمنها، تیمفدراسیون ملی در ایران)شامل باشگاه

 است؛

توسط برگزارکننده  کهدر هر فعالیتی  شکلیهر  ورزشکار که به ه ورزشکاران و کارکنان پشتیبانکلی( 4)

دهی، برگزار، تشکیل یا تصویب ابسته نیست، سازمانرویداد ملی یا یک لیگ ملی که به فدراسیون ملی و

 1.کنندشرکت می ،شودمی

های ورزشی فعالیت که برای اهداف تفریحی دراست هر شخصی  منظور که ،ای هغیر حرفورزشکاران ( 5)

و به رسمیت شناخته شده توسط  سازمان یافتههای ها یا رویداداما در رقابت مشارکت داردیا تناسب اندام 

، ان، باشگاه، تیم یا لیگدراسیون ملی یا به میزبانی آن یا توسط هر انجمن وابسته یا غیر وابسته، سازمف

رویدادی  ، در(ADRVتخلف )هر گونه  به ارتکاب پیش ازسال  5 سی که در طولک کند، یامینشرکت 

المللی  دارد بیناستان و همسو باالمللی هر فدراسیون بین همانگونه که برایالمللی )سطح بین در

یا سایر ارگان های مبارزه با  ایران نادوهمانگونه که برای ) ملی، (تعریف شده تحقیقاتگیری و  نمونه

در  یا استفعالیت نداشته ( تعریف شده تحقیقاتو  نمونه گیریالمللی  استاندارد بیندوپینگ و همسو با 

، یا نام او در لیست شرکت نداشتهان یا کشور دیگری نماینده ایربعنوان  2ادزالمللی در رده آیک رویداد بین

RTP  یاTP باشد. نبوده  یا سازمان مبارزه با دوپینگ دیگری ایران نادوالمللی، فدراسیون بین 

تبعه یا مقیم دهد، شامل ورزشکاران می ایران نادواختیار آنها را به  مجموعه قوانیناین  )د( سایر اشخاصی که 

 تمرین یا غیره در ایران حضور دارند. برای مسابقه، که  است کارانیایران و کلیه ورزش

قوانین مبارزه با قوانین مبارزه با  به منزله موافقت ،ر ورزش ایراند الذکر هر یک از افراد فوق مشارکت و یا حضور

های ضاوت هیاتو ق نقض آن ی این قوانین مبارزه با دوپینگ، از جمله پیامدهایاجرای به پایبند ودوپینگ با 

                                                           
 : این نهادهای سازمان دهنده باید در برنامه ملی مبارزه با دوپینگ گنجانده شوند.  4نکته  ]تفسیر 1
 شوند.[های سنی محدود میبا هدف کنار گذاشتن رقابت هایی است که فقط به نوجوانان یا رده "رده آزاد"ای: اصطالح  ه]تفسیر ورزشکاران غیر حرف 2
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ر قوانین مبارزه با ها و تجدید نظر دبرای رسیدگی و تعیین پروندهکه  13و  8 لودادرسی مشخص شده در فص

 3.می باشد ندشومعرفی می ایران نادوبه  دوپینگ

ه در این مجموعند متعهد و ملزم به رعایت قوانین مبارزه با دوپینگ هستند، تعریف شدورزشکارانی که در باال  کل

 شوند و بنابراین مقررات خاص مندرج درورزشکاران زیر به عنوان ورزشکار سطح ملی در نظر گرفته میقوانین، 

 TUE ،Whereabouts، نمونه گیری)به عنوان مثال  با دوپینگ که برای ورزشکاران سطح ملی مبارزهاین قوانین 

 :قابل اجرا استو مدیریت نتایج( قابل اجرا هستند، در مورد چنین ورزشکارانی 

 که دارنده گواهینامه آن فدراسیون در ایران یا هر سازمان دیگریعضو هر فدراسیون ملی یا  ران)الف( ورزشکا

 هستند. لیگ هاها یا ها، تیمها، باشگاهوابسته به یک فدراسیون ملی از جمله انجمن

یون ملی یا هر انجمن، سازمان، باشگاه، تیم توسط فدراسکه )ب( ورزشکارانی که در هر مسابقه، رویداد یا فعالیتی 

  کنند؛شرکت می دنشوو برگزار می  شناخته شدهبه رسمیت دهی، یا لیگ وابسته یا توسط دولت در ایران سازمان

صالحیت فدراسیون  در حوزهکه به موجب اعتبار، گواهینامه یا تنظیم قراردادی دیگر،  دیگری )ج( هر ورزشکاری

 .گیرد قرار میانجمن، سازمان، باشگاه، تیم یا لیگ وابسته ایران در جهت مبارزه با دوپینگ در ایران ملی ایران یا هر 

به  شده یا توسط برگزار کننده رویداد ملی یا هر لیگ ملی دیگر برگزارکه )د( ورزشکارانی که در هر فعالیتی 

 . کنندشرکت می لی نداردهیچ وابستگی به فدراسیون م وشود یا میزبانی میشده شناخته رسمیت 

به عنوان ورزشکاران المللی مربوطه  بین فدراسیون هایتوسط چنین ورزشکارانی  در صورتی که، با این وجود

( ورزشکار ملیو نه ) المللیسطح بینن مبارزه با دوپینگ ورزشکار از نظر قوانی، بندی شوندطبقهالمللی سطح بین

 گرفته خواهند شد. ردر نظ

 

                                                           
کند، قطعا این شخص مشمول تست یا غیر از ورزشکار یا شخص پشتیبان ورزشکار را ملزم به رعایت کد می]تفسیر: در مواردی که کد شخص دیگری  3

متهم به تخلف نخواهد شد. در عوض، این شخص تنها به دلیل  آوری نمونه نخواهد بود و بخاطر استفاده یا در اختیار داشتن ماده ممنوعه یا روش ممنوعه،جمع

)تالفی کردن( مجازات خواهد شد. به عالوه،  2.11)مشارکت ممنوعه( و  2.10)تبانی(،  2.9(، تجویز) 2.8)قاچاق کاال( ،  2.7کاری(،)دست 2.5تخلف از بندهای 

 های اضافی خواهد بود. و اجبار کارمند به تبعیت از کد  طبق قانون قابل اجرا است. کد ملزم به انجام وظایف و مسئولیت 21.3چنین شخصی طبق بند 

تعیین شده تضمین خواهد کرد که در هر گونه توافقی با اعضای هیات رئیسه، مدیران، ماموران و کارمندان  ایران نادوقوانین مبارزه با دوپینگ،  19فصل  طبق

کنند که شوند و توافق  جای دهد که طبق آن افراد متعهداستخدامی، قراردادی یا غیره، مقررات صریحی را  و همچنین اشخاص ثالث و کارمندان آنها، اعم از

 های مبارزه با دوپینگ را بپذیرند.[در خصوص حل پرونده ایران نادواین قوانین مبارزه با دوپینگ را رعایت کنند و همچنین مسئولیت 
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 تعریف دوپینگ:  فصل اول

این  11.2تا  1.2مبارزه با دوپینگ که در بندهای  از قوانین تخلفست از وقوع یک یا چند مورد دوپینگ عبارت ا

 قوانین بیان شده است. 

 تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ:  فصل دوم

شوند. ینگ محسوب میقوانین مبارزه با دوپ تخلف ازشرایط و مواردی است که  مشخص کردنز فصل دوم هدف ا

این قوانین یک مورد از از  بیشدادرسی برای موارد تخلف و ارتکاب به دوپینگ بر اساس اینکه یک یا جلسات 

 شود. نقض شده باشند، انجام می

همچنین  شده،که تخلف از قوانین دوپینگ محسوب  هاز آنچ ملزم و مسئول هستند تا اشخاص ورزشکاران یا سایر

  قرار دارند آگاهی کامل کسب نمایند.یی که در فهرست مواد ممنوعه هامواد و روش

 شود:تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب می زیرموارد 

 هایا نشانگرهای مربوط به آن )متابولیت( مواد حاصل از سوخت و سازوجود یک نوع ماده ممنوعه،  -2.1

 در نمونه یک ورزشکار 

در  د هر نوع ماده ممنوعه به بدن خود ممانعت به عمل آورند.وراز و ند تاموظفورزشکاران همه  -2.1.1

مواد حاصل از سوخت و ساز یا نشانگرهای مربوط به آنها در نمونه صورتی که هر نوع ماده ممنوعه، 

، جهت اعالم و اثبات بر همین اساسورزشکاران یافت شود، مسئولیت آن بر عهده ورزشکاران خواهد بود. 

قصور،  نیت، عمد، و نشان دادن لزومی به ارزیابی 2.1زشکار از قوانین مبارزه با دوپینگ بر اساس تخلف ور

 4.ورزشکار وجود ندارد اهمال یا مصرف آگاهانه

وجود یک ماده  تایید :کافی استیکی از موارد زیر  وجود ، 2.1بند مبتنی بر تخلف  اثبات برای -2.1.2

آنالیز  درخواست حقاز  ی کهورزشکار Aدر نمونه  ی آنز یا نشانگرهامواد حاصل از سوخت و ساممنوعه، 

وجود ورزشکار  Bنمونه آنالیز  چنانچهآنالیز نشده باشد؛ یا  او Bو نمونه چشم پوشی کرده خود  Bنمونه 

                                                           
شود. در موارد متعددی از می: تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ طبق این بند بدون توجه به درجه خطای ورزشکار در نظر گرفته  .112.تفسیر بند  ] 4

یاد شده است. برای تعیین عواقب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ درجه خطای  "مسئولیت مطلق ورزشکار"از این قانون تحت عنوان   CASتصمیمات 

 کند.[همواره این اصل را رعایت می CASشود. در نظر گرفته می 10ورزشکار طبق فصل 
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 کردهتایید را  Aنمونه  آنالیز فرد، Bدر نمونه  حاصل از سوخت و ساز یا نشانگرها رامواد ماده ممنوعه، 

بخش جدا شده آنالیز است، ورزشکار به دو قسمت تقسیم شده  Bیا  Aکه نمونه  مواردیشد؛ یا در با

اول نمونه بخش در  گزارش شده، وجود ماده ممنوعه یا مواد حاصل از سوخت و ساز یا نشانگرهای نمونه

خود چشم ه نمونه تقسیم شدبخش دوم آنالیز  حق درخواست تقسیم شده را تایید نماید یا ورزشکار از

 5. پوشی می کند

مشخصی از  سطح  حدگزارش  TDتکنیکی  سنداز فهرست ممنوعه که در دی به استثنای موا -2.1.3

در نظر گرفته شده است، وجود هر مقدار از ماده ممنوعه یا مواد حاصل  آنها برای AAFماده برای اعالم 

لف از قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب از سوخت و ساز و یا نشانگرهای آنها در نمونه ورزشکار، تخ

 شود. می

تکنیکی د المللی یا سن، فهرست ممنوعه، استانداردهای بین2.1به عنوان استثنا بر قاعده کلی بند  -2.1.4

 د. معین کن مشخص هبرای گزارش یا ارزیابی برخی از مواد ممنوعرا د معیارهای خاصی توانمی

 6ماده یا روش ممنوعه توسط ورزشکار مصرف یک ایبر تالشمصرف یا  -2.2

د و نهر نوع ماده ممنوعه به بدن خود جلوگیری به عمل آور از ورودهمه ورزشکاران موظفند تا  -2.2.1

د. بر همین اساس برای احراز و اثبات تخلف از قوانین مبارزه با نرا استفاده نکن ممنوعه ایهیچ روش 

لزومی به ارزیابی و نشان دادن نیت، عمد، قصور، ا روش ممنوعه استفاده از یک ماده ممنوعه ی بادوپینگ 

 . اهمال یا مصرف آگاهانه ورزشکار وجود ندارد

                                                           
را نکرده باشد  B: سازمان مبارزه با دوپینگ دارای مسئولیت مدیریت نتایج حتی اگر ورزشکار تقاضای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی نمونه  2.1.2] تفسیر بند   5

 بدهد.[ Bبه انتخاب و صالحدید خود می تواند تصمیم به درخواست تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی نمونه 
یک ماده ممنوعه یا روش ممنوعه با دالیل و قرائن معتبر و قابل اتکا اثبات شود،  "تالش برای مصرف"یا  "مصرف": اینکه ممکن است  2.2] تفسیر بند   6

ذکر شده، بر خالف مدارک مورد نیاز جهت اثبات تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ طبق بند  3.2طور که در تفسیر بند همواره مورد بحث بوده است. همان

همچنین می تواند با استناد به دالیل معتبر و قابل اتکاء دیگری مثل: اعتراف ورزشکار، اعالم شهادت یک شاهد، مدارک  "ای مصرفتالش بر"یا  "مصرف"، 2.1

رزشکار عنوان بخشی از پاسپورت بیولوژیکال وآوری شده بههای جمعای نتایج آزمایشات از جمله دادهدست آمده از پرونده بررسی دورهو شواهد مستند، نتایج به

 را نداشته باشد. 2.1دست آمده از آنالیز آزمایشگاهی باشد که همه الزامات تایید وجود یک ماده ممنوعه بر اساس بند و یا دیگر اطالعات به

اینکه توسط تجزیه  یک ورزشکار، اثبات شود )بدون Aدست آمده از آنالیز آزمایشگاهی نمونه برای مثال، ممکن است مصرف ماده بر اساس اطالعات مطمئن به

به تنهایی آن هم در مواردی که  Bدست آمده از تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی نمونه تایید شود( یا اینکه صرفا بر اساس نتایج به Bو تحلیل آزمایشگاهی نمونه 

 دیگر را ارائه می نماید.[سازمان مبارزه با دوپینگ توضیح قانع کننده و قابل قبولی راجع به فقدان یا عدم تایید ماده در نمونه 
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ف مصر عدم موفقیت یا یتموفقموضوع اصلی جهت اثبات تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ،  -2.2.2

ه از ماده ممنوعه یا روش مصرف یا تالش برای استفاد صرفانیست بلکه  ماده ممنوعه یا روش ممنوعهیک 

 7ممنوعه جهت احراز تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ کافی است.

 نمونه گیری ورزشکار از تن دادن به، امتناع یا قصور فرار -2.3

الزام فرد به پس از ابالغ  قابل قبول، و دلیل موجهبدون  نمونه گیری تن ندادن به امتناع یا ،نمونه گیری از فرار

 8شخص مجاز. نمونه توسطارایه  

 ورزشکار  دسترس بودن در قصور از الزامات مربوط به -2.4

 Whereaboutsهای آدرس کردن یا قصور در پرو اعالم شده  های آدرس( بار غیبت در 3هر گونه تلفیقی از سه )

عریف شده المللی مدیریت نتایج تبه شکلی که در استاندارد بین ،ه( ما12ظرف مدت دوازده )ورزشکار، 

 . ثبت شده است  RTPورزشکاری که نامش در لیست  برای است

 کنترل دوپینگ در هر بخش از ورزشکار یا شخص دیگر دستکاری یا تالش برای دستکاری  -2.5

 ورزشکار یا فرد حامی ورزشکار یا یک روش ممنوعه توسط مالکیت یک ماده -2.6

همراه ش ممنوعه در حین مسابقات، توسط ورزشکار یا یا روممنوعه هر نوع ماده  همراه داشتن -2.6.1

اند، توسط که در خارج از مسابقات ممنوع شده ای های ممنوعهو روشممنوعه هر یک از مواد داشتن 

ثابت کند که  4.4مگر اینکه ورزشکار بر اساس بند  استخارج از مسابقات ممنوع  زمان هایورزشکار در 

                                                           
یک ماده ممنوعه یا روش ممنوعه نیاز به اثبات عمدی بودن یا ارائه دالیل در مورد نیت یا قصد ورزشکار  "قصد مصرف": نشان دادن  2.2.2] تفسیر بند   7

شدن ارزش یا تضعیف قوانین مطلق )اصل مسئولیت مطلق دارد. این واقعیت که عمدی بودن نیاز به اثبات کردن دارد و باید به نحوی به اثبات برسد باعث کم 

 گردد. یک ماده یا روش ممنوعه نمی "مصرف"در مورد  2.2و  2.1ورزشکار( تخلف از بندهای 

خارج از  که ورزشکار ماده ممنوعه ای را که زمانگردد، مگر اینیک ماده ممنوعه توسط ورزشکار تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب می "مصرف"

کرده باشد. )به هر حال حضور یک ماده ممنوعه یا مواد حاصل از سوخت و ساز آن و یا نشانگرهای  "مصرف"مسابقات ممنوع نیست، در زمانی خارج از مسابقات 

 2.1شده باشد، تخلف از بند  زتجوییا  "مصرف"ممکن است  "چه موقع"نظر از اینکه این ماده آن در نمونه اخذ شده از ورزشکار در هنگام مسابقات، صرف

 شود.([محسوب می
: به عنوان مثال اگر ورزشکاری از جمع آوری نمونه فرار کند و یا ثابت شود از روی عمد از نمونه گیری یا دریافت ابالغیه اجتناب کرده  2.3] تفسیر بند   8

انگاری ورزشکار تواند عمدی یا ناشی از سهلمی "ر از تن دادن به نمونه گیریقصو"گردد. تخلف است، عمل وی تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب می

 گردد.[از شرکت در نمونه گیری رفتاری عمدی محسوب می "امتناع"یا  "فرار"باشد، حال آنکه 
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یل موجه و قابل قبول ( یا دلTUE) تایید شدهمعافیت مصرف درمانی  بر اساساین ماده همراه داشتن 

 بوده است. دیگری 

مسابقات ممنوع شده اند، یا  زمانهر نوع ماده ممنوعه یا روش ممنوعه که در همراه داشتن  -2.6.2

رج از مواقع خا اند، دراز مسابقات ممنوع شده جدر خارکه  ای هر نوع ماده یا روش ممنوعههمراه داشتن 

در ارتباط مسابقات، توسط کارکنان پشتیبان ورزشکار که به نحوی در امر مسابقات و تمرینات با ورزشکار 

مالکیت این  4.4بند  مطابق با، مگر اینکه کارکنان پشتیبان ورزشکار ثابت کنند که استهستند، ممنوع 

 9قابل قبول دیگری بوده است. ( یا دلیل موجه وTUE) معافیت مصرف درمانی تایید شدهبر اساس مواد 

قاچاق یا تالش برای قاچاق هر گونه ماده ممنوعه یا روش ممنوعه توسط یک ورزشکار یا شخص  -2.7

 دیگر

مسابقات به ورزشکاران  ندر حینه ماده ممنوعه یا روش ممنوعه هر گو تجویزیا تالش برای  تجویز -2.8

 یک ماده ممنوعه یا روش ممنوع تجویزتالش برای یا  تجویزیک ورزشکار یا هر شخص دیگر، یا  توسط

 باشد به ورزشکاران در خارج از مسابقاتدر خارج از مسابقات ممنوع می

 ورزشکار یا شخص دیگر تالش برای تبانی توسطتبانی یا  -2.9

 دستی در تخطی از قوانینکمک، تشویق، حمایت، معاونت، تبانی، سرپوش گذاشتن یا هر گونه مشارکت و هم

 10دیگری.  هر شخص توسط 1.14.10مبارزه با دوپینگ یا تالش برای تخطی از این قوانین یا تخطی از بند 

 

 

                                                           
اده ممنوعه برای دادن به دوستان یا بستگان، را : دلیل یا توجیه قابل قبول، برای مثال مواردی مانند خریدن یا مالکیت یک م  2.6.2و  .162.]تفسیر بند    9

دارو را داشته باشد، به عنوان مثال: خریدن انسولین  تجویزشامل نخواهد بود مگر در موارد یا شرایط پزشکی موجه هنگامی که شخص نسخه پزشک دال بر 

 برای یک کودک دیابتی.[

واند شامل موارد زیر باشد: )الف( حمل مواد ممنوعه توسط ورزشکار یا پزشک تیم به منظور مقابله و : توجیه قابل قبول می ت  2.6.2و  2.6.1]تفسیر بند       

های ممنوعه توسط ورزشکار رویارویی با شرایط پزشکی حاد و اورژانس )به عنوان مثال سرنگ تزریق خودکار اپی نفرین(، یا )ب( مالکیت مواد ممنوعه یا روش

 .[TUEاز درخواست تصمیم گیری برای معافیت مصرف درمانی یا  به دالیل درمانی اندکی پیش

 
 تواند شامل کمک جسمی یا روانی باشد.[: تبانی یا تالش برای تبانی می2.9] تفسیر بند   10



  

 12صفحه                                                                                                                                               2021، مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران

 همکاری ممنوعه توسط ورزشکار یا شخص دیگر -2.10 

تحت اختیار و صالحیت یک سازمان مبارزه با دوپینگ دیگر  همکاری یک ورزشکار یا هر شخص -2.10.1

 که: یبه ورزش با هر یک از کارکنان پشتیبان ورزشکارای یا وابسته در حیطه حرفه

و در دوره       داردتحت اختیار و صالحیت یک سازمان مبارزه با دوپینگ قرار  -2.10.1.1

 ، یارا می گذراندمحرومیت 

توان طبق میو ن مان مبارزه با دوپینگ قرار نداردتحت اختیار و صالحیت یک ساز -2.10.1.2

جنایی، انضباطی یا  جرمارتکاب به ، ولی تنظر گرف دربرای وی  محرومیتیروند مدیریت نتایج 

)شغلی( محکوم شده باشد، در صورتی که در انجام تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  ایحرفه

چنین  از برای چنین شخصی قابل اجرا باشد. سلب صالحیت کد قوانین سازگار با دخالت داشته و

ای، انضباطی یا در طی دوره سال از زمان صدور حکم جنایی، حرفه 6 ازفردی برای مدت بیشتر 

 ؛ یاقابل اجرا خواهد بودای یا انضباطی محرومیت جنایی، حرفه

 تصریح 2.10.1.2یا  2.10.1.1اول یا واسطه برای فردی که در بند به عنوان نفر  -2.10.1.3

 خدمت باشد.ارایه ، در حال است شده

که این ورزشکار یا  ثابت کندبارزه با دوپینگ باید میک سازمان  2.10خلف بند برای اثبات ت -2.10.2

 صالحیت شخص پشتیبان ورزشکار اطالع داشته است. عدمشخص دیگر از 

که همکاری با کارکنان  اثبات آن در لزوم 2.10.1.2یا  2.10.1.1تصریح شده در بندهای  مسئولیت

ای نبوده و یا چنین همکاری و ارتباطی به طور ش یا حوزه حرفهپشتیبان ورزشکار، در حوزه مرتبط با ورز

 . است بر عهده ورزشکار یا شخص دیگر ،منطقی  قابل اجتناب نبوده

در بندهای  تصریح شدهالزم کارکنان پشتیبان ورزشکار، معیارهای  ازکه  های مبارزه با دوپینگیسازمان

 11ارائه دهند.  وادااید این اطالعات را به ب مطلع باشند 3.1.10.2یا  2.1.10.2،  1.1.10.2

                                                           
که بخاطر تخلف از قوانین مبارزه  : ورزشکاران و سایر افراد نباید با مربیان، تمرین دهندگان، پزشکان یا سایر کارکنان پشتیبان ورزشکاری2.10] تفسیر بند   11

اند همکاری نمایند. همچنین همکاری به ای در رابطه با دوپینگ تنبیه شدهاند، یا از نظر حرفهبا دوپینگ واجد شرایط نیستند، یا به لحاظ جنایی محکوم شده

هایی از انواع همکاری که ممنوع باشد. نمونهاست، ممنوع می عنوان مربی یا پشتیبان ورزشکار با هر ورزشکار دیگری که در حال گذراندن دوره محرومیت

های بدنی ها یا نمونهاند عبارتند از: دریافت دستور تمرین، استراتژی، تکنیک، توصیه پزشکی یا غذایی، دریافت مراقبت، درمان یا نسخه، مهیا کردن فراوردهشده
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گزارش به ارائه ورزشکار یا شخص دیگر به منظور دلسرد کردن یا تالفی در برابر  ی کهاقدامات -2.11

 مسئول انجام می دهند مقامات

 نمی باشد: 2.5چنین رفتاری به معنای نقض بند در موارد زیر 

ارائه گزارش  او را از به منظور منصرف کردنشخص دیگر  نرساندتتهدید یا به قصد  اقدامیهر  -2.11.1

، یک سازمان وادابه  از روی حسن نیت قوانین مربوط به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ یا عدم رعایت

 را ای، نهاد دادرسی یا شخصی که تحقیقاتیاجرای قانون، نهاد نظارتی حرفهسازمان مبارزه با دوپینگ، 

 . گیرد صورت ،دهدانجام می  سازمان مبارزه با دوپینگیا یک  وادابرای 

حسن نیت، شواهد یا اطالعات مربوط به تخلف از روی جویانه در برابر شخصی که  اقدام تالفی -2.11.2

سازمان ، یک سازمان مبارزه با دوپینگ، وادابه عدم رعایت قوانین را از قوانین مبارزه با دوپینگ یا ادعای 

یا یک سازمان  وادابرای  را ای، نهاد دادرسی یا شخصی که تحقیقاتیهاد نظارتی حرفهاجرای قانون، ن

 دهد، ارائه کرده است. مبارزه با دوپینگ انجام می

فاقد او عمل که  دلیل این بهعلیه این شخص  اقدامی هر تالفی، تهدید و ارعاب 2.11برای اهداف بند 

 12.می شودرا شامل بوده متناسب  نا واکنشی مبنای حسن نیت بوده یا

 فصل سوم: اثبات دوپینگ

 و مدارک شواهد یها و استانداردهامسئولیت -3.1

باشد. روش استاندارد اثبات تخلف می ایران نادوتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ بر عهده اثبات وقوع مسئولیت 

کافی گروه دادرسی را مجاب نماید که ادعای این  دالیل ارائه با ایران نادواز قوانین مبارزه با دوپینگ این است که 

                                                           
کنند. همکاری ممنوعه مشمول هیچ شکلی از جریمه نمی ر که به عنوان عامل یا نماینده خدمت میجهت آنالیز، یا اجازه دادن به کارکنان پشتیبان ورزشکا

 شود.

سازمان مبارزه با دوپینگ را ملزم  به ابالغ عدم صالحیت فرد پشتیبان ورزشکار به ورزشکار یا شخص دیگر نمی کند، در صورتی که چنین  2.10با اینکه بند 

 ک مهمی برای اثبات این که ورزشکار یا شخص دیگر از عدم صالحیت پشتیبان ورزشکار خبر داشته خواهد بود.[اخطاریه ای ابالغ شود، مدر
دهند های نادرست میدهند و از افرادی که آگاهانه گزارش: منظور این بند حمایت از افرادی است که از روی حسن نیت گزارش می2.11.2]تفسیر بند   12

 کند.[حمایت نمی

های : اقدامات تالفی جویانه، برای مثال، شامل اقداماتی است که سالمت جسمی یا روحی یا منافع اقتصادی افراد گزارش دهنده، خانواده2.11.2تفسیر بند ]      

مبارزه با دوپینگ علیه شخص کند. اقدام تالفی جویانه یک سازمان مبارزه با دوپینگ را که از روی حسن نیت تخلف از قانون آنها یا همکارانشان را تهدید می

در صورتی که شخص گزارش دهنده آگاهانه گزارش نادرستی ارائه  دهد، گزارش  2.11شود. با توجه به اهداف بند می کند را شامل نمیگزارش دهنده را صادر 

 از روی حسن نیت تلقی نمی شود.[
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شود که در کلیه موارد تخلف صورت گرفته صحیح بوده است. استفاده از این روش باعث می وقوع سازمان در مورد

قوانین مبارزه با  مجموعه این طبق که جاییبه جای پرداختن به احتماالت، از دالیل متقن استفاده شود. در 

ورزشکار یا شخص به دوش و رد یک پیش فرض یا اثبات حقایق یا شرایط مشخص اثبات  مسئولیت دوپینگ

 هایبه غیر از موارد مندرج در بند گذاشته شده است،مرتکب تخلف از یک قانون مبارزه با دوپینگ شده دیگری که 

 13.است احتماالت ی بینوازنت در نظر گرفتناستاندارد اثبات تخلف روش  3.2.3و  2.2.3

 فرضیاتو  حقایقهای اثبات روش -3.2

وسیله هر روش قابل اعتمادی از جمله اعتراف ورزشکار  تواند بهمی (ADRVتخلفات )مربوط به  حقایقاثبات 

 دوپینگ هستند: تعمیم به پرونده های قابل که در زیر آمده است، شواهد قوانین مربوط به اثبات 14صورت گیرد.

مورد تایید اعالم تخلف  تصمیم برایسطوح داروها آستانه یا های تجزیه و تحلیل روش -3.2.1

باشد. هر ورزشکار یا علمی معتبر می بررسی مقاالت مربوطعلمی و  جامعه مشورت بر اساس وادا

کند این فرضیه یا تالش میفوق الذکر را دارد به چالش کشیدن شرایط  قصددیگری که  شخص

مربوط علمی و مبنای  چالش خود در قصد را از واداباید ابتدا  ،رد کند راپیش شرط معتبرعلمی 

 توانندمی با اختیارات خودنیز ، CASدادرسی اولیه، دادگاه تجدید نظر یا   شورایبه آن مطلع کند. 

پرونده  و ابالغیهروز از دریافت  10ظرف مدت  وادا چنین چالشی آگاه کنند.درخواست را از  وادا

 عنوانبه  می تواند یاحق مداخله دارد  دعوی ان یکی از طرفینوبه عن ،مربوط به این چالش

  ارجاع شده بهارائه نماید. در رابطه با پرونده های  مربوطه رامشاور بی طرف اسناد و شواهد 

CAS پنل داوری، وادا، بنا به درخواست CAS  برای کمک  مناسب یک کارشناس علمیمی تواند

 15نماید. نصوب در ارزیابی این چالش مپنل به این 

                                                           
باید رعایت گردد مشابه استانداردی است که در اکثر کشورها جهت تشخیص تخلفات  ایران نادو : استاندارد اثبات شواهدی که توسط  3.1 تفسیر بند ]13

 ای بکار می رود.[حرفه
اثبات نماید که بر اساس اعترافات ورزشکار یا شهادت  2.2ممکن است تخلفی از قوانین مبارزه با دوپینگ را طبق بند  ایران نادو: برای مثال  3.2 ]تفسیر بند 14

آمده است، یا استنتاج از نتایج  2.2که در توضیحات بند  Bیا نمونه  Aث، شواهد مستند معتبر، نتایج حاصل از تجزیه آزمایشگاهی  نمونه معتبر اشخاص ثال

 پرونده مربوط به آزمایشات ادواری خون یا ادرار مانند اطالعات حاصل از پاسپورت بیولوژیکی ورزشکار باشد.[
های معتبر خود ابالغ کند در صورتی که غلظت تخمین زده شده ماده ممنوعه ممکن است به آزمایشگاه وادارخی مواد ممنوعه، : در مورد ب .123. ]تفسیر بند  15

در تعیین  واداها را به عنوان یافته غیرطبیعی آزمایشگاهی گزارش ندهند. تصمیم ها یا نشانگرهای آن از حداقل سطح گزارش کمتر باشند، نمونهیا متابولیت

، غلظت قل سطح الزم برای گزارش یا تعیین اینکه کدام مواد ممنوعه باید مشمول حداقل سطح الزم برای گزارش باشند، قابل اعتراض نیست. به عالوهحدا

ز حداقل سطح الزم تواند فقط یک برآورد باشد. این احتمال که غلظت دقیق ماده ممنوعه در نمونه کمتر اتخمینی آزمایشگاه از ماده ممنوعه در یک نمونه می

 شود.[برای گزارش باشد، به هیچ وجه دفاع از تخلف از قانون مبارزه با دوپینگ بر اساس وجود ماده ممنوعه در نمونه را باعث نمی
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 دارایهای و سایر آزمایشگاه وادا دارای اعتبارهای فرض بر این است که آزمایشگاه -3.2.2

 المللیاستانداردهای بین را مطابق با حفاظتی فرآیندهایو نمونه ها ، تجزیه و تحلیل وادا یهتایید

شود که استاندارد  دیگر ممکن است مدعی اما ورزشکار یا شخص ها انجام داده اندآزمایشگاه

یافته باعث وجود استاندارد  به طور منطقی عدم رعایت وشده ن رعایتها المللی آزمایشگاهبین

 . ه باشدددر نمونه وی ش( AAFآزمایشگاهی غیرطبیعی )

ها توسط  آزمایشگاه المللیاستاندارد بینرعایت  ر صورتی که ورزشکار یا شخص دیگرید

های غیر طبیعی آزمایشگاهی منطقی می توانسته منجر به وجود یافتهکه به طور  را آزمایشگاه

چنین انحرافی  اثبات نمایددارد  وظیفه است که ایران نادواین آنگاه ، زیر سوال ببرد در نمونه شود

 16ده است.، نبوAAFعلت ها المللی آزمایشگاهاز استاندارد بین

 مجموعه این سیاست مندرج در یاقوانین سایر ا ی دیگر المللیاستاندارد بین تخطی از هر -3.2.3

 مربوط به یک سایر شواهدیا  باعث بی اعتبار شدن نتایج آنالیز نمونه قوانین مبارزه با دوپینگ،

با این  17شود و به منزله دفاع از نقض قانون مبارزه با دوپینگ نخواهد بود،نمی (ADRVتخلف )

استاندارد  موارداز یکی از  خروج از استانداردکه  وجود اگر ورزشکار یا شخص دیگری ثابت کند

یافته  می توانسته باعث تخلف از قوانین به شکلاحتماال شده در ذیل  لیستالمللی ویژه بین

، باشدتوانسته می محل سکونت ورزشکار آدرس دقیق نبودنیا (  AAFآزمایشگاهی غیرطبیعی )

یا  AAFعلت خروج از استاندارد ید که این موظف است اثبات نمااست که   ایران نادوآنگاه 

Whereabouts failure  ده است:نبوورزشکار 

                                                           
با ارایه دلیل و مدرک  ها رعایت نشده است والمللی آزمایشگاه]وظیفه ورزشکار یا شخص دیگر این است که با دالیل کافی ثابت کند که استانداردهای بین  16

در نمونه وی شود. بنابراین، هنگامی که ورزشکار یا شخص دیگر بر اساس توازنی از احتماالت خروج از استاندارد را  AAFتوانسته علت گزارش این تخطی می

.  اگر ورزشکار "باشد AAFتوانست  از نظر منطقی علت که می"تری از استاندارد را دارد ، سطح پایین تاثبات کند، وظیفه ورزشکار یا شخص دیگر در اثبات علیّ

می شود تا با دالیل قانع کننده هیئت دادرسی را مجاب کند که این خروج از  ایران نادویا شخص دیگری این استانداردها را کامل کند، مسئولیت متوجه 

 ، نبوده است.[AAF های غیر طبیعی آزمایشگاهیاستاندارد باعث گزارش یافته

رسانی های غیر طبیعی پاسپورت، یا اطالعآوری یا بررسی نمونه، یافتهالمللی یا سایر قوانین غیر مرتبط با جمع: تخطی از یک استاندارد بین3.2.3]تفسیر بند   17

المللی حفظ حریم خصوصی و بین المللی آموزش، استاندارد، برای مثال استاندارد بینBیا باز کردن نمونه Whereabouts failure به ورزشکار در مورد 

شود اما در روند پیگیری تخلف از  واداالمللی معافیت های مصرف درمانی، می تواند منجر به پیگیری رعایت استاندارد توسط اطالعات شخصی یا استاندارد بین

ن مبارزه با دوپینگ انجام داده است، ارتباط ندارند. به همین قانون مبارزه با دوپینگ دفاع محسوب نمی شود و به این موضوع که آیا ورزشکار تخلفی از قانو

 تواند دفاع در برابر تخلف از قانون مبارزه با دوپینگ باشد.[ کد نمی 20.7.7از سند مورد اشاره در بند  ایران نادوترتیب، تخلف 
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آوری یا بررسی نمونه و تحقیقات مربوط به جمع المللی آزمایشاستاندارد بین عدم رعایت( 1)

در های غیرطبیعی آزمایشگاهی شود، یافته به شکل (ADRVتخلف )تواند باعث می احتماالکه 

های غیر باعث یافتهخروج از استاندارد وظیفه دارد اثبات نماید که چنین  ران نادوایاین صورت 

 طبیعی آزمایشگاهی نشده است. 

المللی آزمایش و تحقیقات مدیریت نتایج یا استاندارد بین درالمللی استاندارد بینعدم رعایت ( 2)

باعث تخلف از قوانین مبارزه با توانسته میاحتماال های غیر طبیعی پاسپورت که مربوط به یافته

باعث خروج از استاندارد وظیفه دارد اثبات نماید که این  ایران نادودر این صورت  دوپینگ شود،

 نشده است.  (ADRVتخلف )

رسانی به ورزشکار در مدیریت نتایج مربوط به الزام اطالع درالمللی استاندارد بینعدم رعایت ( 3)

ه با دوپینگ به شکل توانسته باعث تخلف از قوانین مبارزمیاحتماال  که Bمورد باز شدن نمونه 

وظیفه دارد اثبات نماید که این  ایران نادودر این صورت  های غیر طبیعی آزمایشگاهی شود،یافته

 18های غیر طبیعی آزمایشگاهی نشده است.باعث وجود یافتهخروج از استاندارد 

رسانی به ورزشکار که مدیریت نتایج مربوط به اطالع دری المللاستاندارد بینعدم رعایت ( 4)

 Whereabouts failureبه شکل ینگ توانسته باعث تخلف از قوانین مبارزه با دوپمیاحتماال 

باعث خروج از استاندارد وظیفه دارد اثبات نماید این  ایران نادودر این صورت  شود،

Whereabouts failure  .نشده است 

تخصصی  انضباطی یا کمیته یک دادگاه توسط بر اساس رای صادر شده که قیحقای -3.2.4

به عنوان مدارک و شواهد و این تصمیم تایید شده ذیصالح در مورد ورزشکار یا شخص دیگری 

مگر اینکه ورزشکار شوند مسلم و غیر قابل برگشت بر علیه ورزشکار یا فرد دیگر در نظر گرفته می

، بوده است ذاتی بت کند که رای یا تصمیم صادره بر خالف اصول عدالتیا شخص دیگر بتواند ثا

 . قابل استیناف )تجدید نظر( نیستند

                                                           
های غیر طبیعی آزمایشگاهی نشده است، با نشان دادن اینکه عث وجود یافتهبا برای اثبات اینکه این خروج از استاندارد ایران نادو(: 3) 3.2.3]تفسیر بند   18

 دهد.[ توسط یک شاهد مستقل مشاهده شده و هیچ گونه بی قانونی مشاهده نشده است، وظیفه خود را انجام می B  برای مثال باز شدن و تحلیل نمونه
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رسیدگی به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ در مورد ورزشکار  در شورای دادرسی اگر  -3.2.5

عد از شده است، بمتهم یا شخص دیگری که به ارتکاب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ 

قابل قبول پیش از شروع دادرسی، از متهم برای حاضر شدن در جلسه  مهلتدرخواست در 

( برای پاسخ دادن به سواالت شورای دادرسی)شخصا یا به صورت تلفنی، با صالحدید  دادرسی

ورزد، این  امتناع، دعوت نموده باشد و آن فرد از حضور و قبول اتهام ایران نادویا شورای دادرسی 

 گیری کند. صمیمورزشکار یا شخص دیگر استنتاج و ت تواند بر علیهئت میهی

 فهرست ممنوعه : فصل چهارم

 لیست ممنوعه الحاق -4.1

نامه شرح داده این نظام 4.1طور که در بند را همانکه است  ایلیست ممنوعهاین قوانین مبارزه با دوپینگ شامل 

 ت. منتشر و بازنگری شده اس واداتوسط   شده

موارد دیگری ذکر نشده  آن در صورتی که در فهرست ممنوعه یا بازنگریبر اساس این قوانین مبارزه با دوپینگ 

ایران توسط  بیشتریبدون نیاز به اقدام  وادا( ماه پس از انتشار توسط 3سه ) بازنگری هاباشد، فهرست ممنوعه و 

، لیست رسمیت یافتندیگر موظف هستند از تاریخ  شخاصا به مرحله اجرا درخواهد آمد. کلیه ورزشکاران و نادو

در نظر بگیرند. وظیفه کلیه ورزشکاران  الزم االجرا ممنوعه و هرگونه تجدید نظر در آن را، بدون تشریفات بیشتر،

آشنایی پیدا موجود در آن  بازنگری هایو کلیه  هجدیدترین نسخه فهرست ممنوع بااین است که  اشخاصو سایر 

 19.کنند

 های ممنوعه مشخص شده در فهرست ممنوعهمواد ممنوعه و روش -4.2

 های ممنوعهمواد ممنوعه و روش -4.2.1

بخاطر اثرات بالقوه افزایش که  ممنوعه ایهای آن دسته از مواد ممنوعه و روش باید فهرست ممنوعه

بقات و خارج از مسابقات( مسا حیندر کلیه مواقع )در دهند عملکرد ورزشی یا اثرات پوشانندگی احتمالی 

حین مسابقات ممنوع های ممنوعه که فقط در ی از مواد ممنوعه و روشا ، و نیز دستهممنوع هستند

                                                           
موجود است. فهرست ممنوعه در هر زمان  ama.org.https://www.wadaبه آدرس  وادا: جدیدترین فهرست ممنوعه در وب سایت 4.1]تفسیر بند  19

 شود.[بینی بودن، خواه تغییری داشته یا نداشته باشد، هر ساله فهرست جدیدی منتشر میپیش لشود اما، به منظور قابکه نیاز باشد بازنگری و فوراً منتشر می

https://www.wada-ama.org/
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. وسیع تر در نظر بگیرد را خاصی  فهرست ممنوعه در ورزشممکن است  واداد. ننمایهستند را مشخص 

آنابولیک( و یا  عوامل)مانند  عمومی هردیک  می توانند در در لیست های ممنوعهمواد ممنوعه و روش

 20 را شامل گردد. مشخص یک روش یا مادهاختصاصی  منابع بخاطر

 های خاصمواد خاص یا روش -4.2.2

مواردی که  عنوان مواد خاص در نظر گرفت مگر باید به را ، کلیه مواد ممنوعه10فصل  با هدف کاربرد در

در مگر اینکه  دنمی شون تلقی خاص ممنوعه های روش یک از . هیچانددر فهرست ممنوعه مشخص شده

 21.دنتعریف شده باشبطور مشخص به عنوان یک روش خاص  هفهرست ممنوع

 دارای کاربرد سوء مصرفمواد  -4.2.3 

در فهرست ممنوعه که  هستند دارای کاربرد سوء مصرف شامل موادی، مواد 10با هدف کاربرد در فصل 

اجتماع در در  آن مواد زیرا اغلب ند،شابای کاربرد سوء مصرف مشخص شده داربه عنوان مواد  اختصاصا

 گیرند. استفاده قرار می مورد سوء ورزش خارج از زمینه شرایطی

 واداتعیین فهرست ممنوعه  -4.3

های بندی مواد به گروه، طبقهقرار گیرد یک ماده یا روش ممنوعه در فهرست ممنوعه تصمیم گیری درباره آنکه

در حین ممنوع در همه مواقع یا تنها  ممنوعبندی این مواد به عنوان مواد جود در فهرست ممنوعه، طبقهمو

 وادابعهده  کاربرد سوء مصرف قطعاها به عنوان مواد خاص، روش خاص یا مواد بندی مواد یا روشمسابقات، طبقه

استدالل از جمله  محدود به این موارد، نحوی و البته نه صرفاهربه نمی تواند  دیگرشخص و ورزشکار یا است 

پیرامون اینکه ماده یا روش ممنوعه یک عامل پوشاننده نبوده یا پتانسیل ارتقاء عملکرد را نداشته و باعث بروز 

 .را مورد چالش قرار دهد نخواهد شدخطر سالمتی یا تخلف از روح ورزش 

 

                                                           
ای که فقط برای در حین مسابقات ممنوع شده است  در زمانی خارج از مسابقات، تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  ماده "مصرف": .124.]تفسیر بند   20

 .[AAF ها یا نشانگرهای آن گزارش شوندای که در هنگام مسابقات جمع آوری شده است آن ماده، متابولیتشود، مگر اینکه در نمونهمحسوب نمی
های دوپینگ کم اهمیت تر یا کم اند نباید به هیچ عنوان از دیگر مواد یا روشمشخص شده .224.های خاصی که در بند : مواد یا روش.224.]تفسیر بند   21

ی به غیر از ارتقاء عملکرد ورزشی ها با احتمال باالتری توسط بسیاری از ورزشکاران برای اهدافخطر تر در نظر گرفته شوند. در عوض بوضوح این مواد و روش

 مورد استفاده قرار می گیرند.[
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 (TUEs) های مصرف درمانیمعافیت، 4.4

ها و یا نشانگرهای آن و یا استفاده یا تالش برای استفاده، متابولیتود مواد ممنوعه، وجچنانچه  -4.4.1

درمانی مصرف معافیت  مجوز بایک ماده ممنوعه یا روش ممنوعه  تجویزو یا تالش برای  تجویزمالکیت یا 

TUE المللی طبق استاندارد بینTUE  به عنوان  باشدانجام شده( تخلفADRV)  نخواهد در نظر گرفته

 .شد

 TUE درخواست مجوز مصرف درمانی یافرایند  -4.4.2

به در اسرع وقت  TUE دریافتالمللی نباشد باید برای هر ورزشکاری که در سطح بین -4.4.2.1

های  المللی معافیتاستاندارد بین 4.3یا  4.1مراجعه کند، مگر در مواردی که بندهای  ایران نادو

-المللی معافیت استاندارد بین 6این درخواست باید مطابق با فصل  .بیان شده استدرمانی مصرف 

 است، انجام شود.  قید شده ایران نادوکه در وب سایت همانطور درمانی  مصرفهای 

کمیته  تحت عنوان پنلی،  TUE صدوردرخواست های برای بررسی باید  ایران نادو -4.4.2.2  

 ایجاد کند:را ( TUEC)درمانی  مصرفمعافیت 

مراقبت تجربه  با دیگرو چهار عضو  دبیر اجرایییک  دارای کمیته معافیت مصرف درمانی)الف( 

یک دوره برای . هر عضو استورزشی  پزشکی و پزشکی بالینی کافیدانش و درمان ورزشکاران، 

 . شدخواهد منصوب ساله  4

از اعضا باید ، هر یک کمیته معافیت مصرف درمانی خدمت به عنوان عضوشروع از  پیش)ب( 

کارمندان  از کنند. اعضای منصوب شده نباید امضاءتعارض منافع و رازداری را عدم اظهارنامه 

 باشند.  ایران نادو

کمیته معافیت  دبیر اجراییشود، ارائه می ایران نادوبه  TUEصدور )ج( هنگامی که درخواست 

برای بررسی درخواست را باشد(  کمیته دبیر اجراییشامل  می تواند)که  سه عضومصرف درمانی، 

 کند. ین میمع

که ممکن است بر  یک از اعضا باید شرایطی، هرTUE صدور درخواست از بررسی پیش)د( 

 کمیته دبیر اجراییبه   را تاثیر بگذاردطرفی آنها نسبت به ورزشکاری که درخواست داده است بی
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ای بررسی یک درخواست تعیین شده به بر کمیته دبیر اجراییاعالم کنند. اگر عضوی که توسط 

تواند می دبیر اجرایی، نباشدورزشکار  TUE صدور هر دلیلی مایل یا قادر به ارزیابی درخواست

 جدیدی )به عنوان مثال، از مجموعه نامزدهای از پیش تعیین شده( TUECجایگزین یا  فرد یک

، تاثیر  گذار است TUEی تصمیم طرفبر بی کند. در صورت وجود شرایطی که احتماالً منصوب را

 فعالیت کند.  TUECتواند به عنوان عضوی از نمیکمیته  دبیر اجرایی

4.4.2.3- TUEC  ًالمللی درخواست را مطابق با مقررات مربوط به استاندارد بینباید فورا

مول بطور معو )مگر اینکه شرایط استثنایی اعمال شود(  کند ارزیابی ،درمانی مصرفهای معافیت

گیری کند. در مورد آن تصمیم ،دریافت درخواست کامل زمان روز از 21حداکثر ظرف مدت 

باید تمام  TUECشود،  درخواست انجاماز یک رویداد  پیشمناسبی  یزمان فاصله هنگامی که در

 از شروع رویداد به کار گیرد.  پیشبرای صدور تصمیم  را تالش خود

قابل تجدید نظر  4.4.6 و طبق بند خواهد بود ایران نادوی تصمیم نهای TUECتصمیم  -4.4.2.4

-مطابق با استاندارد بینباید  ایران نادودرمانی  مصرفاست. تصمیم کمیته معافیت درخواست 

های مبارزه و سایر سازمان وادابه ورزشکار،  به صورت کتبی درمانی، مصرفهای المللی معافیت

 22گزارش شود. ADAMS درباید بالفاصله  شود. همچنین رسانیبا دوپینگ اطالع 

 (پس از مصرف داروی ممنوعه) رترواکتیو TUE درخواست -4.4.3

این  به ، بایدبرای تست انتخاب کند المللی یا ملی نیستورزشکاری را که در سطح بین ایران نادواگر 

کند درمانی استفاده میای که به دالیل برای هر نوع ماده ممنوعه یا روش ممنوعهاجازه دهد ورزشکار 

 ارسال کند. )پس از مصرف داروی ممنوعه(  رترواکتیو TUE صدور درخواست

                                                           
در مورد  TUEsهای می تواند از بررسی درخواست ایران نادوالمللی معافیت های مصرف درمانی، استاندارد بین 5.1: مطابق با بند .244. ]تفسیر بند  22

قرار ندارند خودداری کند. در این شرایط، به چنین ورزشکاری که مورد  ایران نادونمونه گیری توزیع  هایی که در اولویت برنامهورزشکاران سطح ملی در رشته

باید در  ایران نادواقدام کند. عالوه بر این،  رترواکتیو TUEآزمایش قرار گرفته است باید اجازه داده شود تا پس از مصرف داروی ممنوعه نسبت به درخواست 

 ن سیاستی را در وب سایت خود اعالن کند. حمایت از این ورزشکاران چنی

، پیشنهاد یا قبول رشوه برای انجام یا عدم انجام یک عمل، تهیه شهادت دروغ از هر شاهد، یا انجام هر گونه عمل ایران نادویا  TUECارسال اسناد جعلی به 

منجر به ثبت تخلف دستکاری یا تالش  2.5به موجب بند  TUEند صدور جعلی دیگر یا هر نوع دخالت عمدی مشابه یا تالش برای تداخل در هر جنبه ای از رو

 شود. برای دستکاری می

( پذیرفته می شود. مسئولیت استفاده یا همراه داشتن هر گونه ماده ممنوعه یا TUE)یا تمدید  TUEورزشکار نباید تصور کند که درخواست او برای دریافت 

 ر عهده ورزشکار خواهد بود.[، کامال بTUEروش ممنوعه پیش از صدور 
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 TUE پذیرش -4.4.4

TUE معتبر است و نیازی نیست توسط سازمان ملی برای سطح ملی در هر کشوری  ایران نادوشده توسط  صادر

 مبارزه با دوپینگ دیگری به رسمیت شناخته شود. 

صادر شده  المللی شرکت کند، معافیتیا در یک رویداد بین تغییر کندالمللی ورزشکار به سطح بینسطح اما، اگر 

المللی مربوطه یا فدراسیون بینمعافیت صادر شده توسط مگر اینکه  معتبر نیستخود به خود  ایران نادوتوسط 

به شرح زیر   درمانی های مصرفافیتالمللی معمطابق با استاندارد بین MEOسازمان برگزارکننده مسابقات بزرگ 

 به رسمیت شناخته شود:

معافیت  ایران نادواز ماده یا روش مورد بحث  مصرف برای از قبلچنانچه ورزشکاری  -4.4.4.1

المللی یا  او به طور خودکار توسط فدراسیون بین TUEمگر در شرایطی که دریافت کرده باشد، 

خود  TUEرسمیت شناخته شود، باید در خواست صدور  سازمان برگزارگننده مسابقات بزرگ به

ارایه  مللی یا سازمان برگزارگننده مسابقات بزرگالبه فدراسیون بینبه رسمیت شناختن برای را 

را داشته  معافیت مصرف درمانیالمللی معیارهای تعیین شده در استاندارد بین TUE. اگر این کند

 را به رسمیت بشناسند. باید آن  برگزارگننده مسابقات بزرگن المللی یا سازمافدراسیون بینباشد، 

شده  صادر TUEاعالم کند که  المللی یا سازمان برگزارگننده مسابقات بزرگاگر فدراسیون بین

نیست و آن را به رسمیت نشناسد، فدراسیون  مطابق با معیارهای تعیین شده ایران نادواز سوی 

اطالع  ایران نادوبه ورزشکار و و دالیل آن را  ه رسمیت شناختنب موضوعالمللی باید سریعا بین

موضوع را  4.4.6مهلت دارند تا طبق بند روز  21از زمان اطالع  ایران نادو. ورزشکار و یا دهد

 ارجاع دهند.  وادابه  بررسیبرای 

میم ارجاع داده شود، تا مشخص شدن تص وادابه بررسی برای  4.4.6اگر موضوع مطابق با بند 

گیری خارج از مسابقات  برای مسابقات سطح ملی و نمونه ایران نادوارائه شده از سوی  TUE، وادا

 المللی معتبر نیست(. ماند )ولی برای مسابقات سطح بینمعتبر باقی می

ین کند باید مع ایران نادوجاع داده نشود، را وادابه  بررسیروزه برای  21اگر موضوع طی مهلت 

 است معتبرهای مسابقات ملی و خارج از مسابقات گیریشده در نمونه صادراصلی  TUEکه آیا 

المللی المللی فعالیت نکند و در مسابقات بینورزشکار در سطح بین هبر اینکط وشریا خیر )م
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گیری مسابقات سطح ملی و برای نمونه TUE، ایران نادود(. تا زمان اعالم تصمیم شرکت ننمای

 23المللی معتبر نیست(.بین سطح )اما برای مسابقات خواهد بودمعتبر  خارج از مسابقات

ت نکرده دریاف TUE، برای ماده یا روش مورد نظر ایران نادواز  از پیشاگر ورزشکاری  -4.4.4.2

 های مصرف المللی معافیتروال تعیین شده در استاندارد بین باشد، باید به محض نیاز مطابق با

 نماید.  TUEصدور درخواست المللی از فدراسیون بین مبطور مستقی درمانی،

و دالیل آن را  رد درخواست المللی درخواست ورزشکار را رد نماید، باید سریعاًاگر فدراسیون بین

 د. اناطالع ورزشکار برسبه 

ورزشکار موافقت کند، این مساله باید به اطالع  TUEالمللی با درخواست اگر فدراسیون بین

صادر شده توسط فدراسیون  TUEتشخیص دهد که  ایران نادوبرسد. چنانچه  ایران نادوو  ورزشکار

های مصرف درمانی نیست، المللی معافیتالمللی طبق معیارهای تعیین شده در استاندارد بینبین

 اعالم کند.  واداع را جهت بازنگری به وروز وقت دارد تا موض 21از زمان اطالع 

 TUE، واداارجاع دهد، تا مشخص شدن تصمیم  واداضوع را برای بازنگری به مو ایران نادواگر 

گیری خارج المللی و نیز نمونهالمللی برای مسابقات سطح بینصادر شده از سوی فدراسیون بین

 )اما برای مسابقات سطح ملی معتبر نیست(.  از مسابقات معتبر خواهد بود

                                                           
ای را در وب سایت المللی باید اطالعیهالمللی معافیت های مصرف درمانی،  فدراسیون بیناستاندارد بین 7.1و  5.7: عالوه بر بندهای  .14.44.]تفسیر بند   23

درخواست دهند،  TUEحت اختیار آن فدراسیون باید برای ( کدامیک از ورزشکاران ت1خود منتشر و به روز رسانی کند که به طور واضح مشخص میکند که )

( 3شوند، و )ندارد و به طور خودکار به رسمیت شناخته می TUEهای مبارزه با دوپینگ نیاز به درخواست صدور کدامیک از سایر سازمان TUE( تصمیمات 2)

یک ورزشکار در گروهی قرار گیرد که به صورت خودکار  TUEائه شود. در صورتی که های مبارزه با دوپینگ برای تایید باید ارتصمیمات کدامیک از سایر سازمان

 المللی خود مراجعه کند. به فدراسیون بین TUEبه رسمیت شناخته می شود، در این صورت نیازی نیست این ورزشکار برای تایید 

ایران های صادر شده توسط TUEکند تا مشخص شود به ورزشکاران کمک می دوایران ناالمللی معافیت های مصرف درمانی، بر اساس الزامات استاندارد بین

المللی یا سازمان برگزارکننده مسابقات بزرگ ارسال شود و همچنین در طول روند به رسمیت شناخته چه زمانی برای تایید شدن باید به یک فدراسیون بین نادو

 کند. شدن آنها راهنمایی می

تنها به دلیل نقص گزارشات و اسناد پزشکی یا سایر اطالعات  ایران نادواعطا شده از سوی  TUEلمللی مربوطه از به رسمیت شناختن اچنانچه فدراسیون بین

پرونده  ارجاع داده شود. در عوض، این واداالمللی برای معافیت های مصرف درمانی امتناع ورزد، این موضوع نباید به الزم برای تکمیل معیارهای استاندارد بین

 المللی مربوطه تحویل گردد.[باید تکمیل شود و دوباره به فدراسیون بین
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ارائه شده از سوی فدراسیون  TUEارجاع ندهد،  وادابه  موضوع را برای بازنگری ایران نادواگر 

 24روزه نیز معتبر خواهد بود. 21المللی برای مسابقات سطح ملی پس انقضای مهلت بین

 TUEیک  ابطالگیری یا ، بازپسءانقضا -4.4.5

4.4.5.1-TUE  ای که برای اعطا شده طبق این قوانین مبارزه با دوپینگ: )الف( در پایان دوره

یا سایر تشریفات خود بخود منقضی  نیپیش رسانی اعطا شده است، بدون نیاز به اطالع مدت آن

 دهمقرر نمو TUEاعطای  برای TUECالزامات یا شرایطی که ورزشکار  یکه)ب( در صورت شود؛می

 TUEمشخص شود که معیارهای اعطای  شود؛ )ج( اگر بعداًگرفته میپسبالفاصله ، رعایت ننماید

یا در  وادابازنگری نتیجه  درمی تواند یا )د(  ؛بگیردپس  آنرا می تواند TUECنشده است،  رعایت

 تجدید نظر لغو شود. 

مالکیت یا در اختیار داشتن ماده یا روش ممنوعه مورد در چنین شرایطی، استفاده،  -4.4.5.2

ای ورزشکار هیچ ، برTUEگیری یا لغو از تاریخ انقضای موثر، بازپس پیش TUEنظر مطابق با 

مطابق بند یک یافته غیرطبیعی آزمایشگاهی، پی نخواهد داشت. بازنگری گونه پیامدی در

گیری یا ، بازپسءکه به فاصله کوتاهی پس از انقضا تایجمدیریت ن المللیاستاندارد بین 5.1.1.1

فاده از با است AAF آنگزارش شده است، باید شامل بررسی این موضوع باشد که آیا  TUEلغو 

گونه که در این صورت هیچ یا نه، از آن تاریخ مطابقت دارد پیش هیا روش ممنوع هماده ممنوع

 نخواهد شد.  ثبت (ADRVتخلف )

 TUEتصمیمات  بر بازنگری و تجدیدنظر -4.4.6

به نهاد  تواند منحصراًرا رد کند، ورزشکار می TUEیک درخواست صدور  ایران نادواگر  -4.4.6.1

 نماید. ارایه تقاضای تجدید نظر شرح داده شده است،  13.2.2ظر در سطح ملی که در بند تجدیدن

اعطا شده توسط  TUE در به رسمیت نشناختنالمللی باید تصمیم فدراسیون بین وادا -4.4.6.2

، نماید. عالوه بر این نگریبازرا  به وادا ارجاع شده ایران نادوورزشکار یا  خواستبه که  ایران نادو

ارجاع به وادا  ایران نادوکه از طرف  TUE صدورالمللی برای باید تصمیم فدراسیون بین وادا

                                                           
را  TUEهای المللی درخواستبه نمایندگی از فدراسیون بین ایران نادوتوانند توافق کنند که می ایران نادوالمللی و : فدراسیون بین .24.44.]تفسیر بند   24

 بررسی کند.[
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خواه بر اساس ، را  TUEهر گونه تصمیمات در هر زمان تواند می وادانماید. بازنگری  را گردیده

ت رعایشده با بازنگری  TUE حکم. اگر کندبازنگری  خود انتخاب یا بهدرخواست افراد ذینفع 

 وادا ،باشد صادر شده المللی معافیت مصرف درمانیاستانداردهای بین درمعیارهای تعیین شده 

صادر نشده باشد طبق معیارهای مذکور  TUEاحکام ای نخواهد داشت. چنانچه گونه مداخلههیچ

 25کند.را لغو می حکمآن  وادا، 

ایران توافق بنا به اگر )یا  لیالملفدراسیون بین صادر شده توسط TUEهر گونه حکم  -4.4.6.3

مورد  واداعهده بگیرد( چنانچه از سوی  این وظیفه را برالمللی فدراسیون بیناز  نمایندگیه ب نادو

تواند از شده اما هنوز لغو نشده باشد، میبازنگری  وادا توسطقرار نگرفته باشد، یا آنکه بازنگری 

 26ارجاع داده شود.  CASبه صرفا  برای تجدید نظر ایران نادوو یا طرف ورزشکار 

برای لغو  واداتواند تصمیم میالمللی مربوطه و یا فدراسیون بین ایران نادوورزشکار،  -4.4.6.4

 . دهندارجاع  CASبه صرفا تجدید نظر  را برای  TUEیک حکم 

یا بازنگری بر  یا به رسمیت شناختن صدور درخواست صدر خصو ، صدور حکمعدم  -4.4.6.5

به منزله رد درخواست در بازه زمانی قابل قبول، که بدرستی ثبت و ارسال شده است  TUE یک

 .بدهد بررسی یا استیناف درخواستورزشکار حق خواهد و در نتیجه  شدهتلقی 

 

 

 

 

                                                           
انجام می شود، و  .844.ها مطالبه دستمزد نماید زمانی که )الف(: هر گونه بازنگری که طبق بند حق دارد جهت پوشش هزینه وادا : 4.4.6.2 ]تفسیر بند  25

 )ب(: هر گونه بازنگری که با انتخاب خود انجام می دهد، در صورتیکه بازنگری منجر به برگرداندن یا لغو احکام گردد.[
را بازنگری  TUE)که  واداالمللی است، نه تصمیم ن مواردی حکمی که مورد استیناف قرار می گیرد، حکم فدراسیون بیندر چنی : 4.4.6.3]تفسیر بند   26

تصمیمش  واداتا تاریخی که  TUEکرده( ولی تصمیم به بازنگری حکم ندارد و نمی خواهد حکم را برگرداند. با این وجود، زمان مهلت درخواست استیناف حکم 

داده  وادابازنگری کرده باشد یا خیر، ابالغیه درخواست تجدیدنظر  باید به  واداشود. در هر رویداد، صرف نظر از اینکه این تصمیم را ید، شروع نمیرا ابالغ نما

 شود تا اگر مناسب بداند بتواند مداخله نماید.[
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 تحقیقاتگیری و نمونه: فصل پنجم

 27تحقیقاتگیری و هدف از نمونه -1.5

مبارزه با دوپینگ انجام خواهند شد. آنها باید طبق مقررات  تنها با هدفتحقیقات گیری و نمونه -5.1.1

 کندالمللی را تکمیل میکه این استاندارد بین ایران نادوهای خاص و نیز پروتکل ISTIالمللی استاندارد بین

 انجام شوند. 

یا ورزشکار به منظور به دست آوردن شواهد و مدارک آزمایشگاهی در مورد اینکه آباید گیری نمونه -5.1.2

 نمونه در آن به مربوط نشانگرهای یا ساز و سوخت از حاصل مواد یا ممنوعه ماده نوع یک )وجود 2.1بند 

ورزشکار( را  یک توسط ممنوعه روش یا ماده یک مصرف برای تالش یا )مصرف 2.2ورزشکار( یا بند  یک

 نقض کرده است یا خیر، انجام شود. 

 گیرینمونه دارای صالحیت مرجع -5.2

ایران ، وجود دارد 5.3مندرج در بند  ،هارویداد از گیرینمونه ی که برایهایبا توجه به محدودیت -5.2.1

مسابقات و خارج از مسابقات برای همه ورزشکاران مشخص شده در حین گیری در مسئولیت نمونه نادو

قوانین مبارزه با  وعهمجم این حوزه"بخش ) دوپینگ را خواهد داشت مقدمه این قوانین مبارزه با

 (. "دوپینگ

از جمله هر ورزشکاری تواند از هر ورزشکاری که در حیطه اختیاراتش قرار دارد )می ایران نادو -5.2.2

 28کند( بخواهد در هر زمان و هر مکانی نمونه دهد.که دوره محرومیت را سپری می

 این 20.7.10ابقات طبق آنچه در بند سو خارج از م گیری در حین مسابقاتمسئولیت نمونه وادا -5.2.3

 خواهد داشت. را نامه تصریح شده نظام

                                                           
تواند برای سایر اهداف ها و نتایج تحلیلی آزمایشگاهی میشود، دادهم می: در مواردی که نمونه گیری برای اهداف مبارزه با دوپینگ انجا5.1]تفسیر بند  27

 این کد مراجعه کنید.[ 23.2.2قانونی مربوط به قوانین سازمان مبارزه با دوپینگ هم استفاده شود. به عنوان مثال، به تفسیر بند 
با سایر اعضا به دست آورد.  ههای دو یا چند جانبنامه نه گیری را به وسیله عقد تفاهمتواند اختیار بیشتر برای انجام نمومی ایران نادو: .225.]تفسیر بند   28

صبح را مشخص نکرده باشد، یا برای انجام نمونه گیری در این دوره زمانی رضایت نداده باشد،  6شب و  11ای بین ساعت دقیقه 60اگر ورزشکاری یک فرصت 

ای نسبت به احتمال ارتکاب دوپینگ آن ورزشکار داشته باشد در آن دوره زمانی از ورزشکار نمونه گیری انجام یژهفقط در صورتی که شک جدی و و ایران نادو

شک و ظن کافی برای نمونه گیری در طی آن دوره زمانی را داشته یا نه، از تخلف دوپینگ بر اساس این نمونه  ایران نادودهد. زیر سوال بردن اینکه آیا  می

 برای نمونه گیری ثبت شده باشد، دفاع نمی کند.[ گیری یا تالش
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برای هر بخش از  MEOسازمان برگزارکننده مسابقات بزرگ للی یا الماگر یک فدراسیون بین -5.2.4

نه به توافق رسیده، قرارداد ببندد و نمو با ایران نادو فدراسیون ملی واسطه بهگیری بطور مستقیم یا نمونه

های آوری نمونهنسبت به جمع تواند به هزینه خودمی ایران نادوصورت محول نماید، در این گیری را 

آوری های اضافی جمعنماید. چنانچه نمونهاقدام آزمایشگاه آنالیز در  بیشترانجام انواع  درخواست اضافی یا

لی یا سازمان برگزار کننده مسابقات بزرگ الملشوند یا انواع بیشتری از آنالیزها انجام شود، فدراسیون بین

 باید از این امر مطلع گردند. 

 گیری در رویداد ورزشینمونه -5.3

گیری در محل و به جز مواردی که در ذیل آمده، تنها یک سازمان مستقل مسئول انجام نمونه -5.3.1

نهاد شود، در ایران برگزار میالمللی که رویدادهای بین صدر خصوباشد. دوره زمانی برگزاری رویداد می

رویدادهای ملی که در ایران  با هدر رابطگیری است. مسئول انجام نمونهالمللی حاکم برای آن رویداد، بین

برای یک رویداد،  ی است. به درخواست نهاد حاکم برگیرمسئول انجام نمونه ایران نادوشود، برگزار می

شود باید رویداد انجام میبرگزاری های خارج از مکان دوره رویدادگیری که در طول هر گونه نمونهانجام 

 با آن نهاد هماهنگ شود. 

 یتمسئول لیوداشته  راگیری نمونه صالحیت انجامچنانچه یک سازمان مبارزه با دوپینگ که  -5.3.2

 درورزشکاران  از گیری نمونه به انجامتمایل  نداشته ورا بر عهده رویداد گیری در آغاز و مدیریت نمونه

 ونهاد اداره کننده رویداد جهت کسب اجازه  ید با، ابتدا بااشته باشدرا دمسابقات  رویداد در محل حین

نهاد اداره پاسخ  از سازمان مبارزه با دوپینگآن . اگر کند گیری مذاکرهبرای انجام نمونههنگی الزم هما

اجازه و تعیین چگونگی  دریافت ، برایISTIورالعمل تواند بر اساس دست، میقانع نشودآن رویداد کننده 

پیش از مشورت و مطلع ساختن  واداکند. درخواست  واداهایی از گیریهماهنگی برای انجام چنین نمونه

 استنهایی  واداهایی را صادر نخواهد کرد. تصمیم گیری، تایید انجام چنین نمونهنهاد اداره کننده رویداد

به باید هایی نشود، چنین تست صادرتست این باشد. اگر صالحیت قانونی برای انجام استیناف نمی قابلو 

سازمان مبارزه  بر عهده این تست هاد. مدیریت نتایج وهای خارج از مسابقات در نظر گرفته شعنوان تست
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شرط  داداداره کننده روی نهادگیری را شروع نموده مگر آنکه در قوانین که آن نمونه ی استبا دوپینگ

 29آمده باشد. دیگری

 گیرینمونه انجام الزامات -5.4

المللی را طبق استاندارد بین ها گیریو نمونه ها ریزی توزیع نمونهبرنامهباید   ایران نادو -5.4.1

 دهد. گیری و تحقیقات انجام می نمونه

 تالش د تا اثربخشیانجام شو ADAMSگیری باید از طریق نمونههماهنگی در صورت امکان،  -5.4.2

 . جلوگیری شود تکراریغیر ضروری  های گیرینمونهانجام و از به حداکثر برسد گیری  نمونهبرای  ترکیبی های

 ورزشکار Whereaboutsاطالعات  -5.5

به  خود راآدرس های د اطالعات ایجاد کرده است که بای  RTP30لیستی از ورزشکاران ایران نادو -1.5.5

بند مطابق  2.4بند  و در صورت تخلف ، ارائه دهندگیری و تحقیقاتالمللی نمونهبینرد استاندا مطابق

آوری و جمع برای شناسایی این ورزشکارانباید  ایران نادو. داشتد را در بر خواه ، پیامدهایی10.3.2

 . نماید یالمللی هماهنگهای بینفدراسیونشان با ای Whereaboutsاطالعات 

کدام  مشخص کنداعالن و را  RTPورزشکاران  فهرست ADAMS سیستم طریق باید از -5.5.2

 ورودمعیارهای  باید مرتب ایران نادو. در صورت لزوم قرار گرفته اند ایران نادودر لیست ورزشکاران 

ماهه( )اما نه کمتر از سه  رسانی کند و در فواصل معین بررسی و به روز را RTPبانک  بهورزشکاران 

معیارهای واجد  RTPورزشکاران  اطمینان حاصل کند که همهرا بررسی کند تا  RTPشکاران فهرست ورز

از موضوع  RTPلیست  و همچنین هنگام حذف ازبه لیست  ورود از  پیشورزشکاران باید . هستندمربوطه 

 باشد.  قاتیتحقگیری و المللی نمونهرسانی باید حاوی اطالعات مندرج در استاندارد بینمطلع شوند. اطالع

ایران  RTPرا در لیست  لمللیافدراسیون بین RTP از لیست یورزشکاربخواهد  ایران نادو اگر -5.5.3

 ورزشکارباید پرونده  که کدام یک از آن دو کنندمربوطه توافق  المللیبین فدراسیون باید با ،وارد کند نادو

                                                           
المللی که نهاد اداره کننده آن ، با سازمان بینایران نادوالمللی به پیش از دادن مجوز آغاز و انجام نمونه گیری در یک رویداد بین وادا: .235.]تفسیر بند  29

مشورت خواهد کرد.  ایران نادوالمللی در یک رویداد ملی، با ونه گیری به یک فدراسیون بینپیش از دادن مجوز آغاز و انجام نم وادارویداد مشورت خواهد کرد. 

های روند ها یا سایر جنبهآوری نمونهتواند مسئولیت جمعاست تمایل داشته باشد می "آغاز و مدیریت نمونه گیری"اگر سازمان مبارزه با دوپینگی که مسئول 

 اعطا کند.[ شرکت ثالث طرف قراردادهایی که منعقد می سازد به نامه مکنترل دوپینگ را  بر اساس تفاه
30 Registered Testing Pool 
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RTP  را بپذیرند. پروندهWhereabouts  پرده س متولی بیش از یکبه ه نمی تواند به هیچ وجورزشکار

 . شود

باید موارد زیر را انجام  RTP، هر ورزشکار تحقیقاتگیری و المللی نمونهمطابق استاندارد بین -5.5.4

خود آگاه  ، تمرین، تحصیل و ...را از محل زندگی ایران نادو نوبت( 4)سالی  هر سه ماه یک باردهد: )الف( 

و )ج( برای  ی کند تا همیشه دقیق و کامل باشدرسان وم آن اطالعات را به روزسازد. )ب( در صورت لز

 در دسترس باشد.  شده ثبت آدرس هایگیری در محل نمونه

 ،غیبت در محل آدرس ثبت شده برای نمونه گیرییا  ثبت آدرسعدم  2.4بند  تحققبه منظور  -5.5.5

در ضمیمه شرایط مربوطه همان طور که ، قاتیتحقیری و گالمللی نمونهتخطی از نیاز رعایت استاندارد بین

B شودبیان شده است، تلقی میالمللی مدیریت نتایج استاندارد بین . 

 الزامات ثبتملزم به رعایت  باشد، ایران نادوثبت شده  RTPلیست که نامش در  یورزشکار -5.5.6

Whereabouts تا زمانی که )الف( مگر  است قاتیتحقگیری و المللی نمونهاستاندارد بین مطابق خود

 باشدبه وی اطالع داده  ایران نادوه شده است یا )ب( اعالم کند که بازنشست ایران نادوبه  ورزشکار کتباً

 برخوردار نیست.  ایران نادو RTPکافی برای بودن در لیست ر از معیارهای که او دیگ

ثبت شده است از طریق سیستم و ه ارائتوسط ورزشکار  که Whereaboutsاطالعات  -5.5.7

ADAMS  مسئولیت انجام  5.2طبق بند های مبارزه با دوپینگ که سایر سازمان و وادادر دسترس

محرمانه حفظ  به صورت کامالًهمیشه  خواهد بود. این اطالعات  عهده دارند برگیری از ورزشکار را نمونه

ریزی، هماهنگی یا انجام کنترل دوپینگ، برنامه و نگهداری خواهد شد و به طور انحصاری برای اهداف

ورزشکاران یا سایر نتایج آنالیز نمونه، برای حمایت از  عات مربوط به پاسپورت بیولوژیکیمهیا کردن اطال

تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ، یا حمایت از روند اقامه تخلف از قوانین مبارزه با  مرتبط با قیقاتتح

دیگر هیچ گونه ارتباطی با این اهداف پس از آنکه المللی د رفت و طبق استاندارد بیندوپینگ بکار خواه

 . برده می شوندحمایت از اطالعات شخصی و محرمانه ورزشکار، از بین  منظورنداشته باشد، به 

از لیستی برای نمونه گیری  ایران نادو، تحقیقاتگیری و المللی نمونهمطابق با استاندارد بین -5.5.8

،  نیاز به سخت گیری کمتری در مورد ایران نادو RTP لیستورزشکارانی که در مقایسه با ورزشکاران 

 ایجاد کرده است.  Testing Poolتحت عنوان  خود دارند، Whereaboutsثبت آدرس های 
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 ،لیست از نامو نیز هنگام حذف  Testing Poolبه لیست نام ورزشکاران  وارد کردناز  پیش -5.5.9

و  5.5.10، همان طور که در بند اطالع رسانی . اینقرار دهدامر در جریان را  ورزشکارانباید  ایران نادو

عدم  و پیامدهای ناشی از Whereaboutsثبت آدرس های امل الزامات شباید ، شده است بیان 5.5.11

 . آن الزامات باشدرعایت 

آدرس های قرار دارد باید اطالعات مربوط به  Testing Poolلیست زشکارانی که نامشان در ور -5.5.10

Whereabouts گیری قرار دهند تا در نمونه ایران نادورا در اختیار خود شامل موارد زیر  و اقامت

 استفاده شوند:

 شبانه محل اسکان )الف( آدرس

 )ب( برنامه مسابقه/ رویداد، و

 های تمرینی منظم)ج( فعالیت

امکان هماهنگی ثبت شود تا  ADAMSسیستم  در باید Whereabouts آدرس هایاطالعات مربوط به 

 گیری فراهم شود. های مبارزه با دوپینگ برای نمونهبا سایر سازمان بهتر

خود پیش از  Whereaboutsآدرس های ارائه اطالعات  ثبت و ورزشکار در کوتاهینتیجه  -5.5.11

این ، ورزشکار  Whereaboutsآدرس دقیق رائه عدم ایا اعالم شده توسط ایران نادو  مهلت زمانی

 کند.  اضافه RTP به لیستنام این ورزشکار را  ایران نادوخواهد بود که 

تواند اطالعات می ایران نادو، تحقیقاتگیری و المللی نمونهبر اساس استاندارد بین -5.5.12

Whereabouts لیستکه در را زشکارانی ور RTP   یاTP انجام  اگر قصدآوری کند. جمع را هم نیستند

پیش از مهلت  مورد نظرآدرس های  اطالعات ورزشکار در ارائه کوتاهینتیجه ، را داشته باشد این کار

نام  ایران نادو این خواهد بود کهورزشکار  Whereaboutsدقیق  آدرسیا عدم ارائه ، زمانی اعالم شده

 کند.  خود اضافه RTPلیست  بهورزشکار را  این

 گشت ورزشکاران بازنشسته به مسابقاتباز -5.6

از  پس، بازنشسته شود و ایران نادو RTPلیست  درالمللی سطح ملی یا بین یچنانچه ورزشکار -5.6.1

 پیش هماه 6 در دوره داشته باشد، تا زمانی که را به بازگشت و حضور فعال در ورزشتمایل  بازنشستگی
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المللی یا به فدراسیون بینن خود برای انجام نمونه گیری را در دسترس بود، بصورت کتبی از بازگشت

 شرکت کند. المللی ملی یا بینتواند در رویدادهای ده باشد، نمیاعالم نکر ایران نادو

در مشورت با ایران نادو  وادا برای ورزشکار غیر منصفانه تلقی شود،این سختگیری قانونی در مواردی که 

ماهه را برای  6 در دسترس بودنکتبی  لزوم اعالماز  یتواند معافیترزشکار میالمللی وو فدراسیون بین

 قابل تجدیدنظر خواهد بود.  13 . این تصمیم طبق فصلورزشکار صادر کند.

فاقد اعتبار خواهد بود مگر اینکه ورزشکار  ، به دست آید 5.6.1بند  تخلف از بر اثرکه  رقابت هایینتیجه 

 است. بی اطالع بودهرویداد  بودن المللیبین ملی یااز ثابت کند که ک با دلیل و مدربتواند 

بازنشسته ، باید بازنشسته شوداز ورزش  ش را می گذرانددوره محرومیتکه  ورزشکاری هنگامی اگر -5.6.2

اعالم  صادر کرده استمحرومیت برای او حکم که  یبه سازمان مبارزه با دوپینگبطور کتبی را  شدنش

تا  داشته باشد، را تمایل به برگشت و حضور فعال در ورزش اعالم بازنشستگی،از  پسورزشکار  . اگرکند

 از محرومیتش از تاریخی که بازنشسته شده ماه 6 ماهه پیش از بازگشت )یا معادل 6زمانی که در دوره 

س بودن خود برای ماه باشد( بصورت کتبی، در دستر 6تر از ، البته اگر این دوره طوالنیباقی مانده است

تواند در رویدادهای ملی اعالم نکرده باشد، نمی ایران نادوالمللی یا انجام نمونه گیری را به فدراسیون بین

  المللی شرکت کند.یا بین

 برنامه ناظر مستقل -5.7

چنین رویدادهایی  یبرابرنامه ناظر مستقل مجوز رویدادهای ملی در ایران، باید  و هر کمیته برگزار کننده ایران نادو

 روند آن را تسهیل کنند.  را صادر کرده،
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 هانمونه آنالیز:فصل ششم 

 قرار گیرند: تجزیه و تحلیلها باید براساس اصول زیر مورد نمونه

 هاو سایر آزمایشگاه یهتایید های معتبر، دارایاستفاده از آزمایشگاه -6.1

های  آزمایشگاه در ی ممکن است کهانمونهصرفا برای  2.1بند  تخلف دوپینگ بر مبنای ثبت -6.1.1

یا مورد اکردیته  . انتخاب آزمایشگاهشده باشد آنالیز، وادا یهتایید دارایهای آزمایشگاه دیگریا  وادا اکردیته

 31، انجام شود.ایران نادوتوسط  بصورت انحصاری، باید ی ایران نادوها، برای آنالیز نمونهواداتایید 

حقایق مربوط به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ اثبات است،  آمده 3.2همان طور که در بند  -6.1.2

قابل اعتماد یا سایر  های ها آزمایشگاهاین روشبه عنوان مثال است.  ممکنبا هر روش قابل اعتمادی 

انجام شود   واداتایید های مورد یا آزمایشگاهاکردیته های از آزمایشگاه بیرونهای پزشکی قانونی که  تست

 . را شامل می شود

 هاها و دادههدف از آنالیز نمونه -6.2

و  ممنوعه برای کشف یا شناسایی موادباید های آزمایشگاهی مربوطه یا اطالعات کنترل دوپینگ ها و دادهنمونه

طبق برنامه  واداهای ممنوعه موجود در فهرست ممنوعه و همچنین دیگر موادی که ممکن است توسط  روش

بررسی پارامترهای مربوط به  در ایران نادو خص شده، یا برای کمک بهمشکد وادا  4.5مندرج در بند  مانیتورینگ

، مورد گونه هدف منطقی مبارزه با دوپینگژنی یا برای هر  نیم رخیا  DNAها شامل خون یا دیگر ماتریسادرار، 

 32آنالیز قرار گیرند.

 و داده ها هامونهانجام پژوهش روی ن -6.3

برای اهداف تحقیقاتی مبارزه با دوپینگ  دتوانهای آزمایشگاهی مربوطه و اطالعات کنترل دوپینگ میها، دادهنمونه

ها، نمونهر برای تحقیق قابل استفاده نیست. ای بدون رضایت کتبی ورزشکا، اگرچه هیچ نمونهشونداستفاده 

شوند، ابتدا باید استفاده می اتیکه برای اهداف تحقیق یت کنترل دوپینگهای آزمایشگاهی مربوطه و اطالعا داده

                                                           
شود. تخلفات سایر بندها اثبات می واداتنها بر اساس آنالیز نمونه توسط آزمایشگاه اکردیته یا هر آزمایشگاه مورد تایید  2.1: تخلفات بند 6.1]تفسیر بند   31

 ها تا زمانی که نتایج معتبر باشند، نیز اثبات شود.[ده از نتایج به دست آمده از آنالیز در دیگر آزمایشگاهتواند با استفامی
گیری هدفمند یا حمایت و پشتیبانی در اثبات ارتکاب به تواند برای هدایت و انجام نمونه: برای مثال اطالعات مربوط به کنترل دوپینگ می.6.2]تفسیر بند.  32

 یا هر دو مورد، استفاده شود.[ 2.2وانین مبارزه با دوپینگ، طبق بند تخلف از ق
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شامل  یآنها به یک ورزشکار خاص جلوگیری شود. هر تحقیق امکان نسبت داده شدن از طوری پردازش شوند که

 اداکد و19 فصلاصول مندرج در  مطابق های آزمایشگاهی مربوطه و اطالعات کنترل دوپینگ بایدها، دادهنمونه

  33.انجام شود

 دهیاستانداردهای آنالیز آزمایشگاهی و گزارش -6.4

المللی ها را مطابق با استاندارد بیننمونهها بخواهد باید از آزمایشگاه ایران نادو، کد وادا 6.4بر اساس بند 

 تجزیه و تحلیل کنند.  تحقیقاتگیری و المللی نمونهاستاندارد بین 4.7ها و بند  آزمایشگاه

های مواد ممنوعه یا روش کشف توانند برایمی ایران نادویا بنا به درخواست ها با اختیار و هزینه خود آزمایشگاه

 یهایآنالیز چنینکنند. نتایج حاصل از  استفاده، استاندارد آنالیز نمونه منوی ها از روشهایی خارج ازنمونه در ممنوعه

 34.را دارا استو پیامدهای مشابه سایر نتایج تحلیلی گزارش شود و اعتبار  ایران نادوباید به 

 یا حین مدیریت نتایج پیشها آنالیز بیشتر نمونه ، 6.5

تخلف مبنای  اش نمونه نتیجه آنالیز 2.1طبق ماده  به ورزشکار در خصوص آن که ایران نادوپیش از اطالع رسانی 

(ADRV) ،ها را داردآنالیز مکرر یا اضافی روی نمونه انجام کامل و بدون محدودیت  اختیارآزمایشگاه  بوده است .

تواند این کار آن نمونه انجام دهد، می رویبخواهد آنالیز بیشتری  ایران نادواگر اطالع رسانی به ورزشکار پس از 

 دادرسی انجام دهد.  شورایرضایت ورزشکار یا تایید کسب  را با 

اتهام  ثبت منجر به به هر روییا منفی گزارش شده باشد  هنمون آنکه یک نمونه پس از اضافهآنالیز  -6.6

 نشده باشد (ADRVتخلف )

ثبت  بر اساس آن نمونهاز قانون مبارزه با دوپینگ  یای را منفی اعالم کرد، یا تخلفنمونه ،پس از اینکه آزمایشگاه

یا سازمان  وادابه دستور  حصراً در هر زمانی من 6.2بند اهداف تواند ذخیره شود و با توجه به مینمونه آن ، نشد

هر سازمان مبارزه با دوپینگ آنالیز بیشتر قرار گیرد.  موردآوری نمونه را آغاز کرده است، که جمع یمبارزه با دوپینگ

                                                           
ها و اطالعات مربوطه برای تضمین کیفیت، بهبود : از آنجایی که این مورد در اکثر متون علمی یا پزشکی وجود دارد، استفاده از نمونه 6.3 ]تفسیر بند  33

ها و اطالعات مربوطه که برای چنین اهداف غیر شود. نمونهعنوان پژوهش در نظر گرفته نمیکیفیت، توسعه و بهبود روش یا اثبات جمعیت مرجع، تحت 

المللی کد وادا و همچنین الزامات استاندارد بین 19شود نیز باید ابتدا طوری پردازش شوند که با توجه به اصول مندرج در فصل پژوهشی مجاز استفاده می

 لی حفظ حریم خصوصی و اطالعات شخصی، از امکان نسبت دادن آنها به یک ورزشکار خاص جلوگیری شود.[الملها و استاندارد بینآزمایشگاه
شکل ممکن  نها است تا به موثرترین و کارآمد تریبرای منوی آزمایشگاهی آنالیز نمونه "نمونه گیری هوشمند": هدف این بند ترویج اصل  6.4 ]تفسیر بند  34

ها، در برخی شده است که منابع موجود برای مبارزه با دوپینگ محدود هستند و افزایش منوی آزمایشگاهی آنالیز نمونهدوپینگ شناسایی شود. مشخص 

 توانند آنالیز کنند را کاهش دهد.[هایی که میهای ورزشی،  تعداد نمونهکشورها و رشته
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آنالیز بیشتری روی نمونه ذخیره شده انجام دهد، را دارد و بخواهد  گیری از ورزشکارانهنمون صالحیتدیگری که 

ار را انجام دهد این ک ،کرده استآوری نمونه را آغاز و مدیریت که جمعازه سازمان مبارزه با دوپینگی تواند با اجمی

را بر عهده خواهد داشت. هر گونه ذخیره نمونه یا آنالیز بیشتر که  آنالیز اضافه پیگیری مدیریت نتایجو مسئولیت 

. آنالیز بیشتر یا آن سازمان خواهد بود وادابا هزینه  یا سازمان مبارزه با دوپینگ دیگر انجام شده باشد واداتوسط 

 ها مطابقت داشته باشد. المللی آزمایشگاهاستاندارد بین الزامات ها باید بانمونه

 Bیا  Aتقسیم نمونه  -6.7

 مجوزبا ) وادا اکردیتهو یا یک آزمایشگاه  مدیریت نتایج اختیار دارایزمان مبارزه با دوپینگ سا ،وادادر مواردی که 

را تقسیم کنند تا از   Bیا  Aبخواهند یک نمونه  دارای اختیار مدیریت نتایج(یا سازمان مبارزه با دوپینگ  وادا

تاندارد برای تایید استفاده کنند، باید اس آن و از قسمت دوم Aقسمت اول نمونه تقسیم شده برای آنالیز نمونه 

 .  کند ها را رعایتالمللی آزمایشگاهبین

 هاها و دادهبرای در اختیار گرفتن نمونه واداحق  -6.8

یا اطالعات آزمایشگاهی   مالکیت فیزیکی و داده، نیپیشخود در هر زمان، با یا بدون اطالع  انتخابتواند، به می وادا

. تیار بگیرددارد را در اخقرار  دیگری در اختیار آزمایشگاه یا سازمان مبارزه با دوپینگای که  هر نمونهمربوط به 

ها را در اختیار دارد، باید بالفاصله که نمونه یا داده ی، آزمایشگاه یا سازمان مبارزه با دوپینگوادادر صورت درخواست 

از در اختیار گرفتن نمونه یا  پیش واداها را بدهد. اگر اجازه دسترسی و نیز در اختیار داشتن نمونه یا داده وادابه 

به در بازه زمانی معقولی مراتب را ها باید  ا داده پس از در اختیار گرفتن نمونه ی، کرده باشداطالع رسانی ن هاداده

در مورد نمونه یا  ی. پس از آنالیز و هر گونه تحقیقاعالن کند مربوطهآزمایشگاه یا سازمان مبارزه با دوپینگ 

 را دارد گیری از ورزشکار نمونه صالحیت کهی دیگرتواند از سازمان مبارزه با دوپینگ می واداهای ضبط شده، داده

 35عهده بگیرد. را بر (ADRVتخلف )در صورت کشف احتمالی  مسئولیت مدیریت نتایج تابخواهد 

                                                           
دستی در تخلف یا عدم رعایت تواند به معنی دخالت، همها میها یا دادهزیکی نمونهاختیار فی دادندر زمینه  وادامقاومت یا مخالفت با :  6.8]تفسیر بند  35

ها تعبیر المللی آزمایشگاهتواند به عنوان تخلف از استاندارد بینارائه شده است، باشد و همچنین می نندگانامضاکالمللی کد توسط مواردی که در استاندارد بین

آوری شده از های جمعها یا نمونهخروج داده که شودکمک کنند تا اطمینان حاصل  وادابه باید و یا سازمان مبارزه با دوپینگ شود. در صورت لزوم، آزمایشگاه 

 [افتدبه تاخیر نمی مورد نظرکشور 

یا  سازمان امضاء کننده تعهد به کدیک  تطبیقتخلف از قانون مبارزه با دوپینگ، عدم  بروز و بدون دلیل موجه مربوط به احتمال جانبهبه صورت یک  واداالبته 

های آزمایشگاهی را در اختیار نخواهد گرفت. با این حال تصمیم گیری در مورد وجود دلیل موجه به های دوپینگ توسط شخص دیگر، نمونه یا دادهفعالیت

تخلف از قانون مبارزه با دوپینگ یا پیامدهای آن بروز ر برابر دلیل موجه، دفاعی د .وجود یا عدم وجودتراض نیست. عو قابل ا بوده وادا  تشخیص و صالحدید

 نخواهد بود.[
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 و تعلیق موقت ابالغ تخلف، اولیه بررسیمدیریت نتایج: مسئولیت، فصل هفتم : 

( ADRV)تخلفات  مربوط به مسائل که کردهرا طراحی  فرآیندی ،قوانین مبارزه با دوپینگ در حیطهمدیریت نتایج 

 . حل و فصل شوندروشی منصفانه، سریع و کارآمد به 

 مسئولیت انجام مدیریت نتایج -7.1

ئولیت مدیریت آمده است، مسکد وادا  7.1 و 6.8و  6.6آنچه در بندهای  استثنایبه   -7.1.1

ها را شروع و آوری نمونهجمع عهده سازمان مبارزه با دوپینگی است که برو هدایت آن  نتایج 

دوپینگی که ابتدا  ای در میان نباشد سازمان مبارزه باآوری نمونه)یا چنانچه جمع کندهدایت می

دیگر را از تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ مطلع نموده و سپس با جدیت  ورزشکار یا شخص

 کند(.این تخلف را دنبال می

سازمان ملی مبارزه با دوپینگ آن دوپینگ به سازمان مبارزه با یک در شرایطی که قوانین  -7.1.2

، دارنده گواهینامه یا عضویت اقامت، دیگری که تابعیتیا شخص ورزشکار  بر داشتن کنترل اختیار

را نمی یا سازمان مبارزه با دوپینگ چنین اختیاری  نمی دهد، سازمان ورزشی آن کشور را ندارد

نسبت به  یا شخص ثالثی با اختیار مربوطه المللیسط فدراسیون بین، مدیریت نتایج توپذیرد

 شود. انجام میمربوطه المللی ورزشکار یا شخص دیگر طبق قوانین فدراسیون بین

عدم ثبت آدرس یا ) Whereaboutsدر الزامات کوتاهی  مربوط بهمدیریت نتایج  -7.1.3

توسط فدراسیون مللی مدیریت نتایج باید البر اساس استاندارد بین (یبت در آدرس ثبت شدهغ

د. اگر وانجام ش ورزشکار هستند Whereaboutsاطالعات متولی که  ایران نادوالمللی یا بین

این اطالعات را از طریق سیستم  در الزامات اتفاق افتاده است،کوتاهی تشخیص دهد که  ایران نادو

ADAMS  های مبارزه با دوپینگ مربوطه قرار مانکند تا در دسترس سایر سازمی ارسال  وادابه

 گیرد. 

مسئولیت مدیریت نتایج را در رابطه با تخلف از قوانین  ایران نادو در آن سایر شرایطی که -7.1.4

با گیرد، بر عهده می تحت کنترل خود مربوط به ورزشکاران و سایر اشخاص مبارزه با دوپینگ

 شود. می آن تعیینو طبق   کد وادا 7 فصلمراجعه به 
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 ایران نادو. اگر دستور دهد ایران نادورا به مدیریت نتایج در شرایط خاص  تواندمی وادا -7.1.5

ی به عنوان سرپیچی کند، چنین اقدام وادااز انجام مدیریت نتایج در مهلت تعیین شده توسط 

دوپینگ دیگری، که  سازمان مبارزه بااز تواند می واداشود و  گرفته در نظراستاندارد  رعایتعدم 

کند تا مسئولیت  درخواست، بر ورزشکار یا شخص دیگر کنترل دارد و مایل به انجام این کار است

ه عهده بگیرد. در صورتی که چنین سازمانی وجود نداشت بر ایران نادومدیریت نتایج را به جای 

ارد، این مسئولیت را این کار د هر سازمان مبارزه با دوپینگ دیگری که تمایل به انجام باشد،

 و پرونده رسیدگیهای الزحمهها و حقباید هزینه ایران نادوگیرد. در چنین موردی، عهده می بر

 جبران را است گمارده شده وادامدیریت نتایج را به سازمان مبارزه با دوپینگ دیگری که توسط 

 شود. یمحسوب ماستاندارد  رعایتعدم ها نماید. عدم بازپرداخت این هزینه

 مربوط تخلف احتمالی از قانون مبارزه با دوپینگ یهابالغ صدور و بررسی -7.2

مبارزه با دوپینگ و طبق استاندارد  از قوانیناحتمالی  گونه تخلفهر مربوط به بررسی و صدور ابالغیهباید  ایران نادو

 انجام دهد.  را المللی مدیریت نتایجبین

  ین مبارزه با دوپینگ قواناز  پیشین شناسایی تخلفات -7.3

در  همانطور که به ورزشکار یا هر شخص دیگری تخلف احتمالی از قوانین مبارزه با دوپینگارسال ابالغیه از  پیش

یا  داشته را از قوانین مبارزه با دوپینگ پیشین تخلففرد سابقه جهت تعیین اینکه آیا  ایران نادو، گفته شدباال 

 خواهد گرفت.  کمکهای مبارزه با دوپینگ مربوطه و سایر سازمان وادا پرسش از  و ADAMSبه مراجعه  با ،خیر

 36های موقتتعلیق -4.7

 پاسپورت غیر طبیعییافته یا یافته آزمایشگاهی تعلیق موقت اجباری بر اساس وجود صدور  -7.4.1

)پس از اتمام مراحل  یپاسپورت غیر طبیعیافته یا ( AAFیافته آزمایشگاهی غیرطبیعی ) ایران نادواگر 

بررسی پاسپورت غیر طبیعی( برای یک ماده ممنوعه یا روش ممنوعه ای که ماده یا یک روش خاص 

                                                           
که  درون سازمانی همانطور بررسی: پیش از اینکه یک تعلیق موقت به صورت یک طرفه از طرف ایران نادو به اجرا گذاشته شود، ابتدا باید 7.4]تفسیر بند  36

 .[ شودانجام  تعریف شده است، المللی مدیریت نتایجیندر این قوانین مبارزه با دوپینگ و استاندارد ب
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تعلیق موقت  7.2بند  رسانی به ورزشکار طبقو اطالع  بررسیباید بالفاصله پس از  دریافت نماید،را نیست 

 کند. صادررا برای ورزشکار 

کند که این تخلف احتماال به  ثابت ایران نادودادرسی  شورایزشکار به ( ور1اری اگر: )تعلیق موقت اجب

بوده و ورزشکار  مواد با کاربرد سوء مصرف ماده بر اثر( تخلف 2ل یک محصول آلوده بوده است، یا )دلی

 . تواند منتفی شودمی ،را دارددوره محرومیت کاهش اثبات کند استحقاق  10.2.4.1 طبق بند

ادعای ورزشکار در  بر اساستعلیق موقت اجباری  عدم ابطال حکم بر ایران نادورسی داد شورایتصمیم 

 نیست. خواهی یک محصول آلوده، قابل تجدید نظر دخالت داشتند

مواد خاص،  برای ( AAFیافته آزمایشگاهی غیرطبیعی )بر اساس اختیاری تعلیق موقت  -7.4.2

 ز قوانین مبارزه با دوپینگهای خاص، محصوالت آلوده یا سایر تخلفات ا روش

شرح داده شده است،  8 ر یا دادرسی نهایی که در فصلورزشکا Bاز آنالیز نمونه  پیشتواند می ایران نادو

تعلیق موقت حکم  ،پوشش داده نشده است 7.4.1برای تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگی که در بند 

 کند.  صادر

ایران دادرسی  شورایاز تصمیم  پیش یتواند در هر زمانتیاری میتعلیق موقت اخ ایران نادو انتخاببه 

 اقدام دیگری توصیهالمللی مدیریت نتایج لغو شود، مگر اینکه در استاندارد بین 8 مربوط به فصل نادو

 شده باشد. 

 فرصت دادرسی یا استیناف -7.4.3

 فرصتدیگر به ورزشکار یا شخص  از اینکه پیشتعلیق موقت نباید حکم  7.4.2و  7.4.1 نظر از بندصرف

یا در زمان معینی  پیشدادرسی موقت،  اده شود صادر گردد : )الف( داشتن فرصت شرکت دردهای زیر 

 مشخصی یزمان فاصله فوری دردادرسی برگزاری جلسه  داشتن فرصتپس از اعمال تعلیق موقت؛ یا )ب( 

 . 8، بر اساس فصل تعلیق صدور حکمپس از 

تواند بنا به درخواست فرد از می 13.2بند ، طبق یا عدم اعمال تعلیق موقتاعمال رای تصمیم گیری ب

 شود.  فوری انجامی طریق برگزاری جلسه دادرس
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 پذیرش داوطلبانه تعلیق موقت -7.4.4

اختیاری  پذیرش( 1موقت را بپذیرند اگر: ) توانند به صورت داوطلبانه تعلیقورزشکاران به اختیار خود می

درخواست آنالیز  دارد از ورزشکار حقکه ) Bروزه از گزارش نمونه  10 مهلت انقضایاز  پیش یق موقتتعل

)غیر  (ADRVتخلفات ) سایر زمان ابالغروز از  10 مهلتانقضای  پیش از ( یاخود صرف نظر کند Bنمونه 

تعلیق موقت  ،بالغیه تخلفپس از دریافت اداوطلبانه ورزشکار ( 2انجام شده باشد، یا ) مرتبط با نمونه م.(

 . صرف نظر کند رقابتاختیاری را قبول کند و از شرکت در اولین 

 (ADRVتخلف ) یافتناز اطالع پس  هروز 10مدت را در موقت پذیرش تعلیقسایر افراد به اختیار خود اگر 

 . توانند به صورت داوطلبانه تعلیق موقت را بپذیرندمی انجام دهند

بند که تعلیق طبق برخورد مانند حالتی  روش ، تعلیق موقت اثر کامل خواهد داشت وهبا پذیرش داوطلبان

لبانه تعلیق موقت، با این حال، در هر زمان پس از پذیرش داوط ؛صادر شود خواهد بود 7.4.2یا  7.4.1

 خصصورت مدت زمانی که ورزشکار یا شتواند از آن صرف نظر کند که در این دیگر می ورزشکار یا شخص

 .و جزو دوره محرومیت محسوب نمی شود دارای اعتبار نخواهد بوداست،  بودهر تعلیق موقت دیگر د

 Aدر نمونه (  AAFیافته آزمایشگاهی غیرطبیعی ) گزارشدر صورتی که تعلیق موقت بر اساس  -7.4.5

کرده باشند( نتیجه آن را درخواست  ایران نادو)در صورتی که ورزشکار یا  Bآنالیز نمونه  لیشود و اعمال

نباید بیش از این ادامه یابد. در  2.1تخلف از بند  ناشی ازرا تایید نکند، تعلیق موقت  Aآنالیز نمونه 

 لید ونها منع شده باشاز ادامه رقابت 2.1مواردی که ورزشکار یا تیم ورزشی او بر اساس تخلف از بند 

هنوز امکان برگشت به رقابت برای  چنانچه ،ایید نکندرا ت A، نتیجه آنالیز نمونه B  آنالیز بعدی نمونه

 د. تواند در مسابقات شرکت کنمیها تاثیر نگذارد، بر رقابتو  داشته باشدر یا تیم وجود ورزشکا

 تصمیمات مدیریت نتایج -7.5

ورزش  محدود به یک منطقه خاص جغرافیایی یا ایران نادو احکام صادر شده توسطیا مدیریت نتایج  قضاوت های

 (ADRVتخلف )( آیا 1: )که کند تصمیم گیریو  به بررسی موارد زیر بپردازد بدون محدودیتباید و  نیستخاصی 

که نقض  مشخصیو قوانین این تصمیم،  حقایق واقعی برایشود،  صادرتعلیق موقت  حکم باید و اتفاق افتاده

 صادر حکم عدم صالحیتله ن مبارزه با دوپینگ از جمناشی از تخلف از قانون یا قوانی ( کلیه پیامدهای2اند، )شده
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)و تاریخ شروع آن( و هرگونه  دوره محرومیت مدت هر گونه ضبط مدال یا جوایز، هر 10.10بند و  9شده در فصل

 37پیامد مالی.

 ابالغ احکام مدیریت نتایج  -7.6

شده،  بیانالمللی مدیریت نتایج دارد بینو در استان 14.2احکام مدیریت نتایج را همان طور که در بند  ایران نادو

 دهد. اطالع می واداو  متعهدینبه ورزشکاران، سایر افراد، 

 38بازنشسته شدن از ورزش -7.7

بازنشسته شود،  ،در حال انجام است ایران نادومدیریت نتایج  روندکه  زمانیدر  اگر ورزشکار یا شخص دیگر

 پیش. اگر ورزشکار یا شخص دیگر یافتخواهد ادامه  تکمیل فرایند تاایج روند مدیریت نتدر  ایران نادواختیارات 

تخلف از قوانین مبارزه با در زمانی که ورزشکار مرتکب  ایران نادو یج بازنشسته شده باشد، واز شروع فرایند نتا

انجام مدیریت ار اختی  ایران نادو صورتدر این ، باشدداشته بر عهده مسئولیت مدیریت نتایج را  گردیده دوپینگ

 . نتایج را برعهده دارد

 دادرسی حکمدادرسی منصفانه و اعالن  مندی ازبهره  فصل هشتم : مدیریت نتایج : حق

شده است، یک جلسه متهم ب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ ارتکبه ا که در رابطه با هر شخصیباید  ایران نادو

 از نظر عملکردی، بی طرف و مستقل پنل دادرسی منصفی توسط را ظرف مدت زمان منطقای دادرسی منصفانه 

 و استاندارد بین المللی مدیریت نتایج تشکیل دهد. کدمطابق با 

 

                                                           
 هستند. موقت احکام تعلیق احکام مدیریت نتایج شامل : 7.5]تفسیر بند  37

ف ناشی از این تخل پیامدهایرفته است یا خیر، و همه گکه آیا تخلف از قانون مبارزه با دوپینگ صورت  نشان دهدایران نادو باید  رای صادر شده توسطهر 

، چنین حکم 15 فصل شده است( را نیز مورد توجه قرار دهد. بر اساس گذاشته بر رویداد نهاد حاکم بر عهده)که  10.1ازجمله هرگونه محرومیت مربوط به بند 

اینکه یک ورزشکار بر  . به عنوان مثال، برای تشخیصبودخواهد  معتبربه طور خودکار  هاکشور همهورزشی در  های رشته همهآن در  پیامدهای حاصل ازو 

نمونه گرفته شده در زمان مسابقات، از قانون مبارزه با دوپینگ تخلف کرده است، نتایج کسب شده در مسابقه  دراساس یک یافته غیر طبیعی آزمایشگاهی 

ه در طول دوره عدم صالحیت طبق بند آوری نمونتوسط او از تاریخ جمع در رقابت شود و سایر نتایج کسب شدهمی باطل 9 فصلتوسط این ورزشکار طبق 

برگزارکننده مسابقات  سازمانیا  MEOدر یک رویداد باشد، این مسئولیت  نمونه جمع آوری شده ازشود. اگر یافته غیر طبیعی آزمایشگاهی می باطل 10.10

 یا خیر.[ باطل خواهد شد 10.1نیز طبق ماده رویداد آن آوری نمونه در گیرد آیا سایر نتایج فردی ورزشکار پیش از جمع است که تصمیم بزرگ
 : رفتار و برخورد ورزشکار یا شخص دیگر پیش از اینکه آنها در قلمرو مسئولیت هر سازمان مبارزه با دوپینگ قرار گیرند، تخلف از قوانین7.7]تفسیر بند  38

 .[باشدعضویت ورزشکار یا شخص دیگر در یک سازمان ورزشی  درخواست رد تواند مبنای قانونی و مشروعی برایشود ولی میمبارزه با دوپینگ محسوب نمی
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 دادرسی های منصفانه  - 8.1

 کارکردیاز نظر ، بی طرف و مستقل منصف شورای دادرسی  -8.1.1 

و تعیین اینکه آیا ورزشکار یا  صالحیت دادرسیشورای دادرسی دارای  باید ایران نادو- 8.1.1.1 

تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ شده مرتکب شخص دیگر، منوط به قوانین مبارزه با دوپینگ، 

 را اعمال نماید. تخلف های مرتبط با آنپیامدادامه و در تشکیل دهد را  است یا خیر،

د تعارض منافع است و فاق ایران نادودادرسی  شورایتضمین کند که  باید ایران نادو -8.1.1.2

مطابق با  را، مدت ماموریت، تجربه حرفه ای، استقالل کارکردی و بودجه کافی اینکه ترکیب

 .می باشد دارا الزامات استاندارد بین المللی مدیریت نتایج

یا  ایران نادواعضای هیئت رئیسه، کارکنان، اعضای کمیسیون، مشاورین و مقامات  -8.1.1.3

است،  بوده این موضوع درگیر اولیه و داوری بررسیهمچنین هر شخصی که در های آن، نهاد

تا آنجا که چنین کارمندی در روند مشورت و یا تنظیم د به عنوان عضو و یا کارمند )نواننمی ت

به ویژه هیچ یک از اعضا  منصوب گردد. ایران نادودادرسی  شورایهرگونه حکمی دخیل باشد( 

حکم صدور معافیت مصرف درمانی،  بررسی درخواست رتباط با پرونده شاملهرگونه ا از قبلنباید 

 باشند. را داشتهمشخص  همان پروندهمدیریت نتایج یا استیناف در 

مستقل و چهار عضو مستقل دیگر  دبیر اجراییشامل یک  ایران نادودادرسی  شورای  -8.1.1.4

 خواهد بود. 

تجربه الزم در زمینه مبارزه با دوپینگ نظیر تخصص  هر یک از اعضا با در نظر گرفتن -8.1.1.5

هر یک از اعضا برای تنها یک دوره قابل قانونی، ورزشی، پزشکی و یا علمی منصوب خواهند شد. 

 ساله منصوب می گردند. 3تجدید 

 را دادرسی و روند تصمیم گیریدر موقعیتی خواهد بود که  ایران نادوشورای دادرسی  -8.1.1.6

 انجام دهد.یا هر شخص ثالثی  ایران نادوله بدون مداخ
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 روند دادرسی  -8.1.2 

ورزشکار یا شخص دیگر از یک جهت آگاه نمودن را  ه ایابالغی ایران نادوهنگامی که  -8.1.2.1

بر اساس بند ورزشکار یا شخص دیگر  ارزه با دوپینگ ارسال می نماید وتخلف بالقوه از قوانین مب

 ایران نادو شورای دادرسی پرونده به  تدر اینصورکند، درسی چشم پوشی ناز دا 8.3.2یا  8.3.1

 8و قضاوت ارجاع خواهد شد که این امر بر اساس اصول شرح داده شده در فصول  بررسیجهت 

 استاندارد بین المللی مدیریت نتایج انجام خواهد شد. 9و 

هم باشد( جهت دادرسی  اییدبیر اجرکه می تواند شامل عضو را ) 3 ،دبیر اجرایی -8.1.2.2

وکیل واجد شرایطی باشد  باید شوراپرونده، یک عضو  بررسیدر هنگام . می نمایدپرونده منصوب 

پزشک واجد شرایطی باشد  بایدنباشد و یک عضو هیئت کمتر سال  3که تجربه حقوقی وی از 

 نباشد.کمتر سال  3که تجربه پزشکی وی از 

، هر یک از دبیر اجراییاز سوی  ایران نادو شورای دادرسیبه محض انتصاب اعضای  -8.1.2.3

گونه واقعیت یا شرایط مشخصی که  مبنی بر اینکه هیچکند  امضاءرا ای  هاظهار نام باید اعضا 

، به جز در شرایطی که در این  هر یک از طرفین زیر سوال ببرد نسبت بهبی طرفی آنها را  بتواند

 .اردوجود ند شده است قیداظهارنامه 

مرتبط با پرونده دادرسی های مجاز بداند،  ایران نادو شورای دادرسی کهدرصورتی -8.1.2.4

 ها فرایند دادرسی، قوانین مبارزه با دوپینگ هستند ورزشکاران یا اشخاص دیگری که مشمول

 39.شودانجام  بصورت فوری دمی توان

می توانند به  ،ار یا شخص دیگر، فدراسیون بین المللی و فدراسیون ملی ورزشکوادا -8.2.1.5

باید آنها را از وضعیت  ایران نادو پرونده ایعنوان ناظر در جلسات دادرسی حضور یابند. در هر 

 پرونده های درحال رسیدگی و نتیجه تمامی جلسات دادرسی کامالً آگاه کند.

 

                                                           
: برای مثال یک دادرسی فوری می تواند شب پیش از یک رویداد بزرگ ورزشی، جایی که تصمیم گیری درباره تخلف از قوانین مبارزه  8.1.2.4] تفسیر بند 39

ضروری است، یا در طول برگزاری یک مسابقه چنانچه تصمیم گیری بر اعتبار و درستی  با دوپینگ به منظور تعیین صالحیت ورزشکار جهت شرکت در مسابقه

 نتایج ورزشکار یا ادامه شرکت وی در مسابقه اثرگذار باشد، برگزار شود.[
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 اعالن احکام ، 8.2

 9مطابق با فصل  باید ایران نادو رای دادرسیشودر پایان جلسه دادرسی یا بالفاصله پس از آن،  -8.2.1

طول دوره  صدور حکم،  کامل که دالیل کندکتبی صادر  یحکماستاندارد بین المللی مدیریت نتایج 

ممکن  حداکثر محکومیت آنکه چراتوجیه وجود، و درصورت  10.10بند  مطابقنتایج  ابطال، محرومیت

 .شته باشددر بردا صادر نشده را

به ورزشکار یا شخص دیگر و سایر سازمان های مبارزه با دوپینگ را باید حکم صادره  ان نادوایر -8.2.2

 طبقد. گزارش کن ADAMSسیستم  دراعالم نماید و فوراً آن را  13.2.3بند  طبقحق استیناف  دارای

 این حکم می تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد. ،13فصل 

 چشم پوشی از دادرسی -8.3

تواند  ، میشدهادعا  علیه او دوپینگتخلف از قوانین مبارزه با  اتهامکه زشکار یا شخص دیگری ور -8.3.1

 .را بپذیرد ایران نادوپیشنهادی  پیامدهایبه صراحت از دادرسی چشم پوشی کند و 

، علیه او ادعا شده دوپینگکه اتهام تخلف از قوانین مبارزه با ورزشکار یا شخص دیگری  چنانچه -8.3.2

مخالفت خود را اعالم ، ایران نادوارسالی از سوی  ابالغیه شده درمهلت مقرر  درروز یا  20رف مدت ظ

که از دادرسی صرف نظر نموده، تخلف را پذیرفته و پیامد های پیشنهادی  این چنین تلقی می شود، نمایدن

 .ه استرا نیز قبول کرد

شورای دادرسی ، تشکیل جلسه دادرسی نزد دصدق کن 8.3.2یا  8.3.1در مواردی که بند های  -8.3.3

استاندارد  9کتبی را مطابق با فصل  یحکمبالفاصله باید  ایران نادولزومی نخواهد داشت. درعوض  ایران نادو

 طبقنتایج  ابطالصدور حکم، دوره محرومیت اعمال شده،  کامل دالیل شاملبین المللی مدیریت نتایج 

 صادر نماید.پیامدهای بالقوه  اشد صدورعدم  علت و درصورت لزوم توجیه 10.10بند 

ایر سازمان های ورزشکار یا شخص دیگر و سشده را به صادره  محرومیت باید حکم ایران نادو -8.3.4

 بالفاصلهنماید و  اعالم 13.2.3بند  طبق هستند راتقاضای تجدید نظر دارای حق  ی کهمبارزه با دوپینگ

ه را اعالم شد حکم صادرباید  ایران نادو، 14.3.2 دهد. بر اساس بندگزارش  ADAMSسیستم  درآن را 

 عمومی نماید.
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  CASدادرسی نزد یک نوبت  -8.4

 بشرط ن سطح ملی یا اشخاص دیگرادعا شده علیه ورزشکاران سطح بین المللی، ورزشکارا (ADRVتخلفات )

 دارد(مسئولیت مدیریت نتایج را بر عهده  7فصل  طبقکه  در جایی) ایران نادورضایت ورزشکار یا شخص دیگر، 

 40.قرار گیرند بررسیمورد  CAS نزدمستقیماً  نوبت دادرسی یکد در نمی توان، واداو 

 فصل نهم : ابطال خود به خودی نتایج انفرادی

اعث ب، حین مسابقاتدر رابطه با نمونه گیری های  ه با دوپینگ در ورزش های انفرادیاز قوانین مبارز اثبات تخلف

مدال ها،  گیری سباز پو در نتیجه تمامی نتایج به دست آمده توسط ورزشکار در آن مسابقات  ابطال مستقیم

 41امتیازات و جوایز از ورزشکار می شود.

 محرومیت های فردیفصل دهم : 

 ابطال نتایج در حین مسابقات در صورت احراز تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  -10.1

مبارزه با دوپینگ اتفاق بیافتد،  نقوانیتخلفی از در حین یا در رابطه با یک مسابقه می که هنگا -10.1.1

تمامی نتایج به آنها اشاره شده است،  10.1.2مگر مواردی که در بند  شورای دادرسیبراساس تصمیم 

ازات و مدال ها، امتی در نتیجهبه دست آمده توسط ورزشکار خاطی در آن مسابقه باطل شده انفرادی 

  .گرفته می شود باز پسجوایز حاصل از آن 

                                                           
، می تواند CASدد آن نزد : در برخی موارد، هزینه کلی برگزاری یک دادرسی مرحله اول در سطح ملی یا بین المللی، سپس دادرسی مج 8.4] تفسیر بند  40

کلیه طرف های دعوی که در این بند مشخص گردیده، قبول داشته باشند که منافع آنها به شکل مطلوب در یک جلسه دادرسی  هبسیار زیاد باشد. در جایی ک

شوند. سازمان مبارزه با دوپینگ می تواند به  حفظ می شود، نیازی نیست که ورزشکار یا سازمان های مبارزه با دوپینگ متحمل هزینه اضافی برای دو دادرسی

)در جایی که مسئولیت مدیریت  ایران نادومانع از این نیست که ورزشکار یا شخص دیگر و   8.4شرکت کند. موارد مندرج در بند  CASعنوان ناظر در دادرسی 

ن حال، این چشم پوشی از حق تجدید نظر فقط برای طرفین توافق است و نه نتایج را دارد( بواسطه توافق از حق خود برای تجدید نظر چشم پوشی نماید. با ای

 برای نهاد های دیگری که حق درخواست تجدیدنظر بر اساس کد را دارند.[
یت تیم صرفا : در ورزش های تیمی هرگونه پاداشی که بازیکنان به صورت انفرادی دریافت می کنند باطل خواهد شد. با این وجود، محروم 9] تفسیر فصل  41

انجام خواهد شد. در ورزش هایی که تیمی نیستند، ولی جوایز به صورت تیمی اهدا می شود، در مواقعی که یک یا بیشتر از یک نفر از  11طبق مفاد فصل 

وانین و مقررات فدراسیون اعضای تیم مرتکب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ شده باشند محرومیت یا دیگر مجازات های انضباطی علیه تیم مطابق ق

 المللی مربوطه انجام می شود.[ بین
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 ، عوامل دیگریبعنوان مثالد نباید در نظر گرفته شو یک رویداددر نتایج سایر ابطال  که برای فاکتورهایی

 ورزشکار در سایر مسابقات اینکه تستو  دوپینگتخلف ورزشکار از قوانین مبارزه با مانند میزان جدیت 

 42.ندهست منفی بوده یا خیر

کوتاهی یا خطایی در صورتیکه ورزشکار اثبات نماید که در تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  -10.1.2

ورزشکار در نتایج ، نتایج فردی ورزشکار در دیگر رقابت ها باطل نمی گردد، مگر آنکه مرتکب نشده است

از قوانین مبارزه با وی تخلف  از ،  احتماالًاست رخ داده در آنتخلف که  ها غیر از آن رقابتیدیگر رقابت 

 باشد. متاثر شده دوپینگ

یا روش  ممنوعه یک ماده همراه داشتنمحرومیت به خاطر وجود، مصرف یا تالش برای مصرف، یا  -10.2

 ممنوعه

 کاهش یا تعلیق امکانبه شرح ذیل خواهد بود مگر آنکه  2.6یا  2.2، 2.1بندهای طبق تخلف  برایدوره محرومیت 

 وجود داشته باشد: 10.7یا  10.6، 10.5ومیت بر اساس بندهای محر

 : اگرسال خواهد بود،  4دوره محرومیت  10.2.4بند  بر اساس، در موارد زیر  -10.2.1 

مگر آنکه باشد، ص خاغیر از وجود یک ماده  ناشیدوپینگ  تخلف از قوانین مبارزه با -10.2.1.1

 43نبوده است. از روی آگاهیتخلف آن نماید که بتواند ثابت  ورزشکار یا هر شخص دیگر

 ایران نادووجود یک ماده خاص باشد و ناشی از تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  -10.2.1.2

 بوده است.از روی آگاهی  آن تخلفبتواند اثبات کند که 

 هد بود.سال خوا 2دوره محرومیت  10.2.4.1بند بر اساس ، محقق نشود 10.2.1بند  اگر -10.2.2 

آن دسته از ورزشکاران یا اشخاص شناسایی   برای 10.2 در بند بکار رفته "از روی آگاهی  "واژه  -10.2.3

، یا اقدام ایشان مصداق تخلف است آنکه علم بهکه تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ را با  استدیگری 

                                                           
نتایج اگر در یک مسابقه واحد که تست یک ورزشکار مثبت شده باشد، )به عنوان مثال، صد متر کرال پشت( این  9اساس فصل : بر .1110.] تفسیر بند  42

 یداد ورزشی)به عنوان مثال، مسابقات جهانی شنا( شود.[تست مثبت می تواند منجر به ابطال تمام نتایج در تمام مسابقات آن رو
نبودن تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ از سوی ورزشکار یا شخص دیگر،  : در حالی که از نظر تئوری احتمال اثبات از روی آگاهی10.2.1.1] تفسیر بند  43

بسیار بعید است که ورزشکار بدون  2.1ولی در پرونده تخلف دوپینگ طبق بند  اردبدون نشان دادن اینکه ماده ممنوعه چگونه وارد بدن وی شده است وجود د

 نبودن اقدام خود را اثبات کند.[ مشخص کردن منشاء ماده ممنوعه، بتواند از روی آگاهی
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مطلع عواقب حاصل از آن  از وه باشد تخلف همرا بروز که اقدامش می تواند با ریسک جدیاطالع داشته 

یافته غیر کشف  ناشی ازتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  آشکارا این خطر را نادیده گرفته اند. لیو بوده

خاص باشد ماده ممنوعه  آن است، در صورتیکهمسابقات ممنوع در تنها طبیعی آزمایشگاهی ماده ای که 

فرض می  واقعیت ر دادگاهاز نظرا خارج از مسابقات مصرف نموده،  و ورزشکار ثابت کند که ماده ممنوعه

یافته . تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ ناشی از داللت کنداقدام  بودن آنن  هانهآگا بر شود و می تواند 

شده است، در صورتیکه  ممنوع مسابقاتدر تنها برای ماده ای که  (AAF)های غیرطبیعی آزمایشگاهی 

در شرایطی و و ورزشکار بتواند ثابت کند که ماده ممنوعه را خارج از مسابقات خاص نباشد  وعهماده ممن

 44محسوب نخواهد شد.آگاهانه  هم مصرف نموده است،غیر مرتبط با عملکرد ورزشی 

 کاربرد سوء دارای هادمیک  ناشی از  (ADRVتخلف )، در مواردی که 10.2 موارد بند  سایر صرف نظر از -10.2.4

 : باشد مصرف

 و بودهخارج از مسابقات  مادهآن از  یا استفاده خوردنزشکار ثابت نماید که اگر ور -10.2.4.1

 ماه خواهد بود. 3دوره محرومیت مدت  ، در اینصورت با عملکرد ورزشی هم ارتباطی نداشته

 ایران نادو ییدمواد، مورد تا مصرفء سو بازتوانی دورهدر صورتیکه ورزشکار یا شخص دیگر  ،بعالوه

 می تواند به 10.2.4.1بند  محاسبه شده طبقمحرومیت  مدتد، کن طیش بخبطور رضایت را

یک از شرایط بند براساس هیچ 10.2.4.1شده در بند  بیانکاهش یابد. دوره محرومیت یک ماه 

 45.کاهش یابدنمی تواند  6.10

و ورزشکار  ه باشددامسابقات اتفاق افتمواد حین  همراه داشتن، استفاده یا خوردن اگر ، 10.2.4.2

، در نداشتهبا عملکرد ورزشی  ماده ارتباطی ، استفاده یا مالکیتخوردنکه  کندثابت بتواند 

طبق بند و  هدتلقی نش از روی آگاهی 10.2.1بند اساس  بر، استفاده یا مالکیت خوردناینصورت 

  .نمی شود تتشدید کننده مجازاشرایط در نظر گرفتن  ساززمینه  10.4

                                                           
 بکار می رود.[ .210یک تعریف خاص برای از روی آگاهی ارائه می کند که فقط برای اهداف بند  .3210.: بند  .3210.] تفسیر بند  44
: تعیین اینکه برنامه درمانی مورد تایید است یا خیر یا اینکه ورزشکار یا شخص دیگر این برنامه را بطور رضایت بخشی کامل نموده  10.2.4.1] تفسیر بند  45

س نظر خود برنامه درمان بازتوانی مناسب، موجه کارآمد آزادی عمل بدهد تا بر اسا  ایران نادوخواهد بود. این بند قصد دارد به  ایران نادواست، تنها به تشخیص 

موجه کارآمد خیلی را از برنامه های بازتوانی فریبکارانه و غیر موثر تمایز دهد. هرچند، پیش بینی می شود که ویژگی برنامه های درمانی بازتوانی مناسب، 

 رهای اجباری مشخصی را برای برنامه های درمانی قابل قبول اعالم کند.[ممکن نیست که معیا وادامتفاوت و در طول زمان متغیر باشد لذا برای 
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 محرومیت برای سایر موارد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ -10.3

، باید شد بیان 10.2مواردی که در بند  بغیر ازسایر موارد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ، دوره محرومیت برای 

 :مصداق داشته باشد 10.7یا  10.6بندهای  همگر آنکبه صورت زیر باشد 

)دستکاری یا تالش برای دستکاری ورزشکار یا شخص  2.3بند محرومیت برای تخلف  دوره -10.3.1

نمونه ورزشکار از تن دادن به  کوتاهی )فرار، امتناع یا  2.5 بند دیگر در هر بخش از کنترل دوپینگ( یا

ورزشکار ، چنانچه گیریورزشکار از تن دادن به نمونه کوتاهیمورد ( در 1: )مگرسال خواهد بود  4 (،گیری

نبوده است، در اینصورت  از روی آگاهیتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  به بتواند ثابت کند که ارتکاب

وجود ( در تمامی موارد دیگر، اگر ورزشکار یا شخص دیگر بتواند 2)سال خواهد بود؛  2دوره محرومیت 

دوره محرومیت با توجه به درجه  ،نماید کاهش دوره محرومیت را توجیهرا ثابت کند که  ویژه ایشرایط 

یا  Protectedشخص تخلف ( در مورد 3بود؛ ) خواهدسال  4تا  2بین ورزشکار یا شخص دیگر  خطای

تا حداقل  سال 2شخص دوره محرومیت بین حداکثر خطای ، با توجه به درجه Recreationalورزشکار 

 خواهد بود. دوره محرومیتبدون  توبیخ کتبی،

 از الزامات مربوط به در دسترس بودن ورزشکار،  کوتاهی ،2.4 بند ره محرومیت برای تخلفدو  ،  10.3.2

سال بستگی به درجه خطای ورزشکار دارد. انعطاف  1سال خواهد بود و کاهش این زمان به حداقل  2

خود  Whereaboutsورزشکارانی که  صدر خصوسال در این بند،  1سال و  2پذیری بین محرومیت 

پرهیز از حضور  ه آنها وجود دارد که در تالش براییا شک و ظن نسبت ب دقیقه آخر تغییر می دهندرا در 

 در نمونه گیری بوده اند، مصداق ندارد.

حداکثر  وسال  4حداقل بسته به شدت تخلف ،  2.8یا  2.7 بند دوره محرومیت برای تخلف،  10.3.3

تخلفی بسیار جدی است  Protectedشخص توسط  2.8 یا 2.7تخلف ارتکاب به . خواهد بودمادام العمر 

نباشد، خاص  ماده ماده مورد قاچاق اشته باشند وتیبان ورزشکار در این امر دخالت دکارکنان پش اگرو 

بسیار  که ، 2.8یا  2.7بندهایات عالوه تخلفب. مادام العمر خواهد بودرومیت کارکنان پشتیبان ورزشکار مح
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به نند قوانین و مقررات غیر ورزشی را هم نقض کنند که در این صورت باید امی توتلقی می شوند  جدی

  46.شوندگزارش ذیصالح یا قضایی اداری، حرفه ای، مراجع 

 2حداقل بسته به شدت تخلف هم دستی و مشارکت،  2.9بند  تخلفبرای دوره محرومیت ،  10.3.4

 .مادام العمر در نظر گرفته می شودسال تا محرومیت 

سال  2، مصرف یا تالش برای مصرف ماده ممنوعه 2.10 بند تخلفدوره محرومیت برای  ، 10.3.5

سال، درجه خطای ورزشکار یا شخص دیگر و سایر  1به حداقل دوره محرومیت اهش ک برای خواهد بود.

 47گرفته می شوند. ردر نظپرونده شرایط 

ار یا شخص دیگر برای دلسرد کردن یا ) اقدام ورزشک 2.11بند تخلف دوره محرومیت برای  ، 10.3.6

تا محرومیت  سال 2بسته به شدت تخلف ورزشکار یا شخص دیگر از انتقام گرفتن در برابر گزارش دهنده( 

 48.خواهد بود العمر مادام

 که ممکن است دوره محرومیت را افزایش دهد تشدید کننده ایشرایط ، 10.4

یا تالش  قاچاق) 7.2 هایبه غیر از تخلفات بندتخلفی  ،خاص روندهپثابت نماید که در یک  ایران نادوچنانچه  

ورزشکار یا شخص دیگر  اقدام) 2.11تبانی و همدستی(، ) 2.9(، تجویزیا تالش برای  تجویز) 2.8برای قاچاق(، 

ی همراه ا تشدید کنندهشرایط که با  باشد اتفاق افتاده (گزارش دهندهبرای دلسرد کردن یا انتقام گرفتن در برابر 

به شدت تخلف  ، در این صورت، با توجهبیشتر باشدمجازات استاندارد  باید از دوره محرومیتباشد و توجیه کند که 

د شد، هبه محرومیت اولیه اضافه خوا سال 2تا  یمدت محرومیت اضاف ،تشدید کننده اتفاق افتادهو ماهیت شرایط 

                                                           
: برای افرادی که با ورزشکاران دوپینگی در ارتباط هستند یا به نحوی سعی بر مخفی کردن دوپینگ افراد دارند، باید مجازات های جدی .3310.] تفسیر بند  46

د منظور گردد. از آنجا که تسلط و اقتدار سازمان های ورزشی عموما محدود به بی اعتبار نمودن  تری نسبت به مجازات ورزشکارانی که نمونه مثبت دارن

ر جلوگیری از اعتبارنامه، عضویت یا سایر عوایدی است که ورزشکاران بدست می آورند، گزارش تخلف افراد پشتیبان ورزشکار به مراجع ذیصالح، گامی مهم د

 دوپینگ است.[
بدان اشاره شده، یک نهاد حقوقی بوده و شخص حقیقی نباشد، این نهاد حقوقی همانطور  2.10که در بند  "شخص دیگر ": در صورتیکه.5310.] تفسیر بند  47

 آمده، می تواند مورد تنبیهات انضباطی قرار گیرد[. 12که در فصل 
)اقدامات ورزشکار یا شخص دیگر برای دلسرد کردن یا تالفی کردن  .112)دستکاری( و  2.5: رفتارهایی که منجر به هر دو تخلف بند .6310.] تفسیر بند  48

 در برابر گزارش دهی به مقامات( گردد، باید مطابق تخلفات دارای مجازات شدیدتر، محکوم شود[.



  

 47صفحه                                                                                                                                               2021، مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران

آگاهانه چنین تخلفی از قوانین مبارزه با دوپینگ به ب ارتکاکه مگر آنکه ورزشکار یا شخص دیگر بتواند ثابت کند 

 49است.نبوده 

 کوتاهی یا خطا حذف دوره محرومیت در صورت عدم وجود -10.5

، در این ده استشن مرتکب ییخطایا  کوتاهیثابت کند که  چنانچه ورزشکار یا شخص دیگری در یک مورد خاص

 .50گرددمی لغو ده بود دوره محرومیتی که برای او صادر ش شرایط

 در صورت عدم وجود کوتاهی یا خطای قابل توجهکاهش دوره محرومیت  -10.6 

  .2.6 یا 2.2،  2.1کاهش مجازات در شرایط خاص برای تخلفات بند های  -10.6.1 

به گونه ای است که در هر پرونده تنها یک حالت صدق  10.6.1بند  طبق هامجازات کاهش           

 و چند مورد با هم قابل تجمیع نیست.می کند 

 یا روش های خاص  خاص مواد -10.6.1.1  

با در صورتیکه تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ به دلیل مصرف یک ماده خاص )به جز مواد 

کوتاهی یا و ورزشکار یا فرد دیگر اثبات کند که  اشد( یا یک روش خاص بکاربرد سوء مصرف

بسته به درجه خطای  است، در این صورت دوره محرومیتنشده  مرتکبقابل توجهی خطای 

                                                           
)تبانی و همدستی یا تالش  2.9ریت(، )مدیریت یا تالش برای مدی 2.8)قاچاق یا تالش برای قاچاق(،  2.7: هر یک از موارد تخلف بندهای 10.4تفسیر بند ]  49

نیستند زیرا  10.4) اعمال ورزشکار یا شخص دیگر برای دلسرد کردن یا انتقام گرفتن در برابر گزارش دهی به مسئولین( از کاربردهای بند  2.11برای تبانی( و 

 را در نظر گرفته است.[ هعمر برای شرایط تشدید کنندمجازات اینگونه تخلفات به این شکل هم اختیار کافی برای صدور رای محرومیت مادام ال
تنها برای تحمیل محرومیت ها کاربرد دارد، نه برای تعیین اینکه تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ رخ داده است  10.6.2: این بند و بند 10.5] تفسیر بند  50

عنوان مثال در مورد ورزشکاری که بتواند ثابت کند که علیرغم تمام مراقبت های الزم،  یا خیر. این بندها تنها در شرایط استثنایی قابل استناد هستند، به

در شرایط ذیل به کار برده نمی شود: ) الف( زمانی که مثبت  خرابکاری عمدی رقیب در مورد وی صورت گرفته است. بالعکس، عدم ارتکاب کوتاهی یا خطا

ورزشکاران مسئولیت موادی را که می خورند برعهده دارند  2.1مل غذایی یا ویتامین ها باشد. )براساس بند شدن نمونه به علت برچسب اشتباه یا آلودگی مک

زشی او بدون و هشدارهای الزم را در مورد امکان آلوده بودن مکمل ها دریافت نموده اند.(؛ )ب( مواد ممنوعه توسط پزشک شخصی ورزشکار و یا پرستار ور

باشد )ورزشکاران مسئولیت انتخاب پرسنل کادر پزشکی خود را برعهده دارند و باید به پرسنل پزشکی خود یادآوری کنند که نباید  اطالع ورزشکار داده شده

اهان ورزشکار هیچ ماده ممنوعه ای را به او بدهند( ؛ )ج( دستکاری مواد غذایی و آشامیدنی ورزشکار توسط همسر، مربی، یا سایر افراد در بین حلقه همر

دقت کنند(؛ با این ورزشکاران مسئولیت آنچه را که مصرف می کنند برعهده دارند و باید در انتخاب افرادی که به مواد غذایی و آشامیدنی آنها دسترسی دارند )

قابل توجه می تواند  یا خطایبراساس عدم ارتکاب کوتاهی  10.6وجود با توجه به حقایق ویژه هر مورد خاص، هر کدام از مثال ها و توضیحات اشاره شده بند 

 به کاهش محرومیت منجر شود.[
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خواهد سال  2و حداکثر  دوره محرومیت، حداقل یک توبیخ کتبی بدون ورزشکار یا فرد دیگر 

 .بود

 فرآورده های آلوده -10.6.1.2

و ماده ممنوعه کوتاهی یا خطایی مرتکب نشده  رزشکار یا فرد دیگر بتواند ثابت کندچنانچه و

 های آلوده بوده است، در اینصورت( ناشی از فرآوردهمواد با کاربرد سوء مصرف )به جز شدهکشف 

، حداقل یک توبیخ کتبی بدون دوره دوره محرومیت بسته به درجه خطای ورزشکار یا فرد دیگر

 51 .خواهد بود سال 2داکثر محرومیت و ح

 Recreationalیا ورزشکاران   Protectedافراد  -10.6.1.3

ی مواد با (ADRVتخلف ) Recreationalیا ورزشکار  Protectedشرایطی که شخص  در

 Recreationalیا ورزشکار Protectedو شخص  را مرتکب شودبا کاربرد سوء مصرف  بجز مواد

بسته به درجه خطای است، کوتاهی یا خطایی قابل توجهی مرتکب نشده تواند ثابت کند که ب

 خواهد.سال  2حداکثر  تاکتبی بدون دوره محرومیت  محرومیت حداقل یک توبیخفرد 

 10.6.1قابل توجه فرای کاربرد بند عدم ارتکاب کوتاهی یا خطایی کاربرد  -10.6.2

قابل اجرا نیست ثابت کند که  10.6.1که بند  مشخصاگر ورزشکار یا شخص دیگری در یک پرونده 

بند مطابق  می تواند شحذف دوره محرومیت کاهش یامرتکب کوتاهی یا خطایی قابل توجهی نشده است، 

، اما تواند کاهش یابدیا شخص دیگر می بسته به درجه خطای ورزشکار دوره محرومیت انجام شود.  10.7

                                                           
: جهت بدست آوردن کمک این بند ، ورزشکار یا فرد دیگر باید ثابت کند نه تنها ماده ممنوعه کشف شده ناشی از یک فرآورده آلوده 10.6.2.1]تفسیر ماده  51

 توجهی رخ نداده است. قابل بوده، بلکه باید به طور جداگانه ثابت کند که کوتاهی یا خطای

اینکه الزم به ذکر است که ورزشکاران باید توجه داشته باشند که پذیرش خطر خوردن مکمل های غذایی بر عهده خودشان است.کاهش محرومیت بر اساس 

ورزشکار پیش از مصرف فرآورده آلوده،  قابل توجهی رخ نداده باشد به ندرت در مورد  فرآورده آلوده اتفاق افتاده است مگر در مواردی که کوتاهی یا خطای

ای مثال برای تعیین احتیاط زیادی به خرج داده باشد. در ارزیابی اینکه آیا ورزشکار می تواند منشاء ماده ممنوعه را مشخص کند یا خیر خیلی اهمیت دارد، بر

شکار استفاده از محصول را در فرم کنترل دوپینگ اعالم کرده باشد و متعاقبًا اینکه آیا ورزشکار واقعاً  فرآورده آلوده استفاده کرده است، مهم است که این ورز

 مشخص شود که آلوده بوده است.

آلودگی محیطی این بند برای محصوالتی فراتر از آنها که تولیدشان مراحل متعددی دارد قابل تعمیم نیست. در شرایطی که یافته غیرطبیعی آزمایشگاهی از 

انند آب لوله کشی یا آب دریاچه ناشی می شود در شرایطی که هیچ فرد معقولی انتظار خطر تخلف از قانون مبارزه با دوپینگ را م "Non-product"یک 

 قابل توجهی رخ نداده است.[ کوتاهی یا خطای 10.5ندارد، در شرایط معمول طبق بند 
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. چنانچه دوره محرومیت اولیه باشدکمتر از نیمی از دوره محرومیت  نمی تواندمحرومیت کاهش یافته 

 52باشد .سال  8نمی تواند کمتر از ته عمر باشد، دوره کاهش یافال مادام اولیه

 خطابنا بر دالیلی غیر از  تعلیق دوره محرومیت یا سایر پیامدهاحذف، کاهش یا  -10.7

 53همکاری اساسی در کشف و یا اثبات موارد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ. -1.7.10 

 مهلت پایاناز  یا پس 13فصل  طبقاستیناف  صدور رای شورایپیش از  ایران نادو -10.7.1.1

نظر گرفته شده )به جز  در بخشی از پیامدهایمی تواند ، استینافرخواست دزمانی 

Disqualification )ار یا شخص دیگری که همکاری برای ورزشک و اعالم عمومی اجباری

ای در یک حرفه انضباطیهای ی را به سازمان مبارزه با دوپینگ، مسئولین قضایی و نهاداساس

( 1)شود به حالت تعلیق درآورد:  زیر نتایجصورتی که منجر به در است را ده مجزا ارائه نمودهپرون

یا دنبال کشف  ی رادیگر انین مبارزه با دوپینگ شخصتخلف از قو ،سازمان مبارزه با دوپینگ

قوانین حرفه ای صورت  زیرپا گذاشتنقضایی یا ( نهاد های قضایی یا انضباطی، تخلف 2)کند، یا 

د و اطالعات ارائه شده توسط فردی که همکاری ننمایکشف یا دنبال دیگر را  ط شخصرفته توسگ

 یتمسئولبا گ های مبارزه با دوپینسایر سازمانیا  ایران نادواساسی را انجام داده، در دسترس 

 IS، کد وادا و عدم رعایت هماهنگینابدلیل  واداباعث شود  (3مدیریت نتایج، قرار گیرد، یا )

آغاز  اقدامی را (ISL مطابق) APMUیا  وادا اکردیتههای ، آزمایشگاهمتعهدینعلیه  بر  TDSSAیا

دوپینگ بخاطر عدم  بدلیلی بجز کمیته انضباطی یا کمیته جنایییک  وادابا تایید ( 4، یا )دکن

 پس از .اعالم جرم کند  Sport Integrityتخلفات بخاطر بروز رعایت قوانین جنایی یا ورزشی

ایران ، استیناف درخواست زمانی مهلت پایانیا پس از  13اساس فصل صدور حکم استیناف بر

 وادا نظر موافقکسب  منوط بهرا  )حکم صادره( قابل اجرای تنها می تواند بخشی از پیامدها نادو

 و فدراسیون بین المللی مربوطه به حالت تعلیق درآورد. 

                                                           
( اساس تخلف از قوانین مبارزه intentزه با دوپینگ، بجز در خصوص مواردی که نیت ): این بند برای تمامی موارد تخلف از قانون مبار.2610.]تفسیر ماده  52

( یا طیفی از محرومیت ها در بند مربوطه 10.2.1)مثل بند  Particular sanction( یا جزئی از یک 2.11 یا 2.9، 2.8، 2.7، 2.5با دوپینگ هست )مثل بند 

 ان شده کاربرد دارد[متناسب با درجه خطای ورزشکار یا فرد دیگر بی
: همکاری ورزشکاران، کارکنان پشتیبان ورزشکار و سایر اشخاصی که اشتباه خود را می پذیرند و مایلند سایر تخلفات از قانون مبارزه  1.7.10]تفسیر ماده  53

 با دوپینگ را آشکار کنند برای وجود ورزش پاک ضروری است. [  
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می تواند به حالت تعلیق درآید، بر اساس اهمیت و شدت  که میزان مدتی از دوره محرومیت اولیه

همکاری  ی کهتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ ورزشکار یا شخص دیگر و همچنین میزان اهمیت

و  کد رعایت، عدم دوپینگ در ورزش ریشه کنی تالش برایورزشکار یا شخص دیگر در  اساسی

مدت بر این اساس هیچ گاه  .می گرددتعیین  داشته است Sport integrity تخلفاتیا 

تعلیق شود. در صورتیکه مدت  محرومیت نمی تواند بیشتر از سه چهارم مدت محرومیت اولیه

مدت محرومیت که بر اساس این بند به مقداری از شده باشد  بودهعمر ال ماداممحرومیت اولیه 

مطالب این پاراگراف،  برای ادای حق .کمتر باشدسال  8نباید از و باقی مانده است تعلیق در نیامده 

 قوانین مبارزه با 10.9.3.2 دوره محرومیتی را که بر اساس بند ، رای داده شده دوره محرومیت

 .بودنخواهد  ه شود را شاملافزود ددوپینگ می توان

کند، میشخص دیگری که تالش برای همکاری اساسی  اگر چنین چیزی توسط ورزشکار یا

هرگونه توافق  بدون رزشکار یا شخص دیگر اجازه خواهد دادبه و ان نادوایردرخواست شود، 

 الزم را در اختیار آنها قراردهد. اطالعات مغرضانه

اگر ورزشکار یا شخص دیگری که به دنبال ارائه همکاری اساسی است اینگونه درخواست کرده 

و براساس توافقنامه  را ارائه کنداطالعات باید اجازه دهد تا ورزشکار یا شخص دیگر  ایران نادو باشد

 نمی تواند از آن اطالعات علیه خود فرد استفاده نماید.  ایران نادو

ناموفق باشد و نتواند اطالعات کامل و  ارائه همکاری اساسیدر اگر ورزشکار یا شخص دیگری 

به تصمیم  نادوایران اگر  را بر می گرداند. اولیه حکم صادر شده ایران نادوکند، موثقی را فراهم 

 کسانیاین تصمیم می تواند توسط  داشته باشد پیامدهای تعلیق شده برگرداندن یا بر نگرداندن

 .استیناف قرار گیردرا دارند مورد تقاضای تجدید نظر حق  13که براساس فصل 

با سازمان های  همکاری اساسی بهشخاص رای تشویق بیشتر ورزشکاران و سایر اب -10.7.1.2

که مرتکب درخواست ورزشکار یا شخص دیگری ، ایران نادو ، بنا به درخواستبا دوپینگمبارزه 

در هر مرحله از  واداشده است، از کد وادا دیگری  اتتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ یا تخلف

می تواند  ،استیناف شورای نهاییحکم صدور پس از ، 13مطابق فصل  حتیمدیریت نتایج  روند

در  شده علیه فرد تعلیق مناسبی صادر پیامدهایمحرومیت و سایر حکم برای  تاموافقت کند 

 بخش تعلیق، با شرایط استثنایی دارای برای همکاری های اساسی می تواند وادا گرفته شود. رنظ
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دوره محرومیت، از اعمال نسبت به آنچه در این بند آمده است موافقت کند و حتی  بیشتری بسیار

 صرف نظر کند.هزینه ها پس دادن جایزه نقدی یا پرداخت جریمه و ام آور و یا اعالم عمومی الز

از جهات دیگر در این بند  همانطور کهبه برگرداندن پیامدها به وضعیت سابق  می تواند واداتائید 

 آنچه در  قالبدر  وادا، تصمیمات گفته شد 13فصل آنچه در به رغم باشد. توضیح داده شده است

 نمی تواند مورد استیناف قرار گیرد.آمده  10.7.1.2بند 

شده را  صادرهر بخشی از مجازات های بدلیل همکاری اساسی  ایران نادوچنانچه  -10.7.1.3

 ایرس بهرا  توجیه کننده اخذ چنین تصمیمی دالیل نامه ای شامل باید تعلیق نماید، در اینصورت

به همان  دارندتقاضای تجدید نظر حق  13.2.3بند  طبقکه  یسازمان های مبارزه با دوپینگ

در  استثناییدر شرایط  د.نمای، تهیه و ارسال توضیح داده شده است 14.2 بندگونه ای که در 

 وادابهترین منافع را برای مبارزه با دوپینگ دارد،  اقدامکه این  تصمیم بگیرد واداتیکه صور

 افشایبدهد تا  را نامه های محرمانه مناسباختیار الزم جهت عقد موافقت ایران نادوتواند به  می

به تاخیر  کرده یا محدود نجام شده راهمکاری اساسی یا ماهیت همکاری اساسی اقرارداد موضوع 

 بیندازد.

 دیگر در غیاب شواهد و مستندات (ADRVتخلف )پذیرش  -10.7.2

ی توانسته منجر به اثبات پیش از دریافت ابالغیه جمع آوری نمونه که مورزشکار یا شخص دیگر  ههر گا

اعتراف نموده و  ،(ADRVتخلف )بطور داوطلبانه به ارتکاب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ وی شود، 

 از دریافت اولین پیش 2.1دوپینگ به غیر از بند یا در موارد تخلف از قوانین مبارزه با ) آن را قبول کند

زمان اینکه تنها مدرک و شاهد معتبر مبنی بر تخلف در ، تخلف را قبول کند( و 7اساس فصل  برابالغ 

تواند کاهش یابد  محرومیت میهمان پذیرش یا قبول ارتکاب به دوپینگ باشد، مدت  فقط ،قبول تخلف

 54اولیه باشد. یقابل اجراولی نباید کمتر از نصف مدت محرومیت 

                                                           
اقعی بکار می رود که یک ورزشکار یا شخص دیگر پیش قدم شده و در شرایطی که هیچ سازمان مبارزه با : این بند در مو.2710.] تفسیر بند  54

در شرایطی دوپینگی از ارتکاب به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ وی آگاه نبوده است، تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ را می پذیرد. این بند 

ین که متوجه می شود که دارد گیر می افتد و ارتکاب به تخلف را می پذیرد، نباید اعمال شود. میزان کاهش که ورزشکار یا شخص دیگر پس از ا

محرومیت باید بر اساس این احتمال که ورزشکار یا شخص دیگر هنگامی که گیر افتاده اعتراف کرده یا بصورت داوطلبانه حاضر شده است، 

 محاسبه شود.[
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 کاربرد موضوعات چند گانه برای کاهش مجازات -10.7.3 

یا  10.6،  10.5بیش از یکی از بندهای  مطابقه ورزشکار یا شخص دیگری اثبات نماید که در مواردیک

،  10.7محرومیت طبق بند  از اعمال هرگونه کاهش یا تعلیق پیش، مستحق کاهش مجازات است 10.7

ر گردد. اگر ورزشکاتعیین  10.6و  10.5 ،10.3، 10.2، براساس بندهای مربوطهمحرومیت  مدت ابتدا باید

در  استحقاق کاهش یا تعلیق مدت محرومیت را دارد 10.7یا شخص دیگر ثابت کند بر اساس بند 

نباید کمتر  مدتمحرومیت وی ممکن است مشمول کاهش یا تعلیق قرار گیرد ولی این  دوره، اینصورت

 از یک چهارم از کل محرومیت اولیه باشد.

 مدیریت نتایجنامه های توافق -10.8

 براساس پذیرش اولیه و قبول مجازات ( ADRVتخلفات ) ال کاهش برای برخی از یک س -10.8.1

ایران از قوانین مبارزه با دوپینگ توسط   یتخلفارتکاب  ابالغدرصورتیکه ورزشکار یا شخص دیگر، پس از 

  ده مای از محرومیت که طبق هر دوره ا)شامل  گردد او ساله یا بیشتر 4که می تواند باعث محرومیت  نادو

ره قطعی محرومیت و دو بپذیردتخلف را روز از دریافت ابالغیه،  20در مدت کمتر از (، اعالم شود 10.4

رومیت تعیین شده از سوی یک سال کاهش دوره مح می تواند از ، ورزشکار یا شخص دیگررا قبول کند

ه قطعی محرومیت را چنانچه ورزشکار یا شخص دیگر یک سال کاهش در دور .بهره مند گردد ایران نادو

قطعی  دوره  مجاز نخواهد بود از هیچ بند دیگری برای کاهش بیشتردریافت نماید، را  10.8.1بند  طبق

  55.استفاده کندمحرومیت 

 پرونده و فصل حلبرای  نامهتوافق -10.8.2

لف از قوانین درصورتیکه ورزشکار یا شخص دیگر تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ را پس از مواجهه با تخ

 انتخابرا بنا به  واداو  ایران نادو بپذیرد و پیامدهای قابل قبول برای  ایران نادومبارزه با دوپینگ از سوی 

اساس کاهش دوره محرومیت برمی تواند خود قبول نماید، در این صورت: الف( ورزشکار یا شخص دیگر 

                                                           
به خاطر استفاده از آنابولیک استروئید تخلف نموده است و  2.1اعالم نماید که ورزشکاری طبق بند  ایران نادوعنوان مثال، چنانچه : به 18.10.تفسیر بند  ] 55

سال دوره محرومیت در مهلت زمانی تعیین شده در این بند، بطور  3سال است، در اینصورت ورزشکار می تواند با پذیرش تخلف و قبول  4دوره محرومیت وی 

سال کاهش دهد اما هیچگونه کاهش دوره محرومیت دیگری مجاز نمی باشد. این پرونده بدون نیاز به جلسه دادرسی حل و  3یک جانبه دوره محرومیت را به 

 فصل می شود.[
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شده از قوانین  ادعاتخلفات  صدر خصو 10.7 لغایت 10.1بند های  ده ازبا استفا واداو  ایران نادوارزیابی 

ورزشکار یا شخص دیگر و زمان پذیرش تخلف از سوی  خطایتخلف، درجه  شدتمبارزه با دوپینگ، 

تاریخ زمان زودتری مثل  ب( دوره محرومیت می تواند ازو دریافت نماید؛ را  ورزشکار یا شخص دیگر 

در هر صورت، ز قوانین مبارزه با دوپینگ رخ داده، آغاز گردد. نمونه گیری یا تاریخی که آخرین تخلف ا

  تاریخدوره محرومیت توافق شده را از حداقل نیمی از باید رود، ورزشکار یا شخص دیگر  وقتی این بند بکار

سپری بود،  تعلیق موقت را پذیرفتهورزشکار یا شخص دیگر که از روزی یا  اتهام نزدیکتر، از روز قبول

 میزان کاهشو فصل پرونده،  نامه حلتوافقاجرایی شدن یا نشدن  بر ایران نادوو  وادا تصمیمشد. کرده با

آنها به شورای دادرسی  سپرده شود یا بررسی  تعیین، موضوعاتی نیستند که و زمان شروع دوره محرومیت

  نمی باشند.هم قابل استیناف  13 فصل طبقو 

این بند را داشته باشد،  طبقنامه حل پرونده توافق ورود به درخواستچنانچه ورزشکار یا شخص دیگر 

به ورزشکار یا شخص دیگر اجازه خواهد داد تا پذیرش تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ را  ایران نادو

 56به بحث بگذارد. عدم استفاده علیه اوتوافق منوط به 

 تخلفات چندگانه) تکرار جرم( -10.9

 ین تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ دومین یا سوم -10.9.1  

در رابطه با دومین تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ برای ورزشکار یا شخص دیگر،  -10.9.1.1

 دوره محرومیت باید بیشتر باشد از :

 ماه دوره محرومیت؛ یا 6الف( 

 بین: یب( دوره محرومیت

تخلف از قوانین مبارزه با  شده برای اولین در نظر گرفته( مجموع دوره محرومیت 1)

دومین تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  برای قابل اجرادوپینگ به عالوه دوره محرومیت 

 که تخلف صورت گرفته تخلف نوبت اول فرض شود، و نحوی به

                                                           
ری درباره پیامدهای بیان شده در بیان شده است، باید در تصمیم گی 10: هر گونه عوامل کاهش دهنده یا تشدید کننده ای که در فصل 10.8] تفسیر بند   56

 گرفته شود و کاربردی فراتر از شرایط این موافقت نامه نخواهند داشت[ رنامه حل و فصل پرونده در نظتوافق
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برای دومین تخلف از قوانین مبارزه با در نظر گرفته شده ( دو برابر مدت محرومیت 2)

 .تخلف صورت گرفته تخلف نوبت اول فرض شودبه نحوی که دوپینگ 

ورزشکار یا شخص  خطایبر اساس تمام شرایط و درجه  محدودهدوره محرومیت در این 

 دومین تخلف تعیین خواهد شد. برایدیگر 

سومین تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ همیشه به جز در مواردی که سومین تخلف،  -10.9.1.2

مربوط  ،را دارا بوده و یا تخلف 10.6یا  10.5محرومیت بر اساس بند  شرایط حذف یا کاهش دوره

در این موارد خاص مدت محرومیت  .منجر به محرومیت مادام العمر می گردد باشد 2.4به بند 

 سال تا مادام العمر تعیین شود. 8باید از 

 10.7س بند اسابر 10.9.1.2و  10.9.1.1دوره محرومیت تعیین شده در بند های  -10.9.1.3

 کاهش یابد.بیشتر می تواند 

مرتکب  کرده باشدثابت ورزشکار یا شخص دیگری  که از قوانین مبارزه با دوپینگ یتخلف در  -10.9.2

عالوه بر این،  در نظر گرفته نخواهد شد. 10.9با اهداف بند  مرتبط، به عنوان تخلف کوتاهی یا خطا نشده

با بند  مرتبطبه عنوان تخلف محکوم شده باشد  10.2.4.1بند  ه طبقکتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ 

                     در نظر گرفته نخواهد شد. 10.9

 احتمالی تخلفات چندگانهبرخی  برای بیشترمقررات   -10.9.3   

و  10.9.3.2جز آنچه در بند های، ب10.9اساس بند بر هامجازاتاعمال به منظور  -10.9.3.1

هنگامی دومین تخلف در نظر گرفته می  تنهاآمده، تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  10.9.3.3

به  بکند ورزشکار یا شخص دیگر پس از دریافت ابالغ برای ارتکا بتواند ثابت ایران نادوشود که 

جهت دادن ابالغیه برای اولین  کافیتالش  ایران نادو، یا پس از اینکه 7براساس فصل تخلف اول 

ایران ؛ اگر دومین تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ را مرتکب شده استبه عمل آورده،  را تخلف

در نظر گرفته باید یکجا به عنوان اولین تخلف واحد نتواند این موضوع را ثابت کند، تخلفات  نادو

کار دارد، از جمله به  شدید تریشود و مجازات اعمال شده بر اساس تخلفی باشد که مجازات 
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زودتر  تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگی که به . نتایج تمام مسابقاتهتشدید کنندبردن شرایط 

 57.می شوند باطل 10.10که مطابق بند  مرتبط بوده

 ،ابالغیه دریافت که ورزشکار یا شخص دیگر پیش از کندثابت  ایران نادو چنانچه -10.9.3.2

 ه طیتخلف اضاف آن و استشده مرتکب را رزه با دوپینگ قوانین مبارابطه با  ی دره اتخلف اضاف

در ، است اند اتفاق افتادهشده  متوجه آن بار از تخلفی که اولین پسیا  پیش ،ماه یا بیشتر 12

 تخلف اضافه،آن ه ای محاسبه می شود که به گون دوره محرومیت برای تخلف اضافه تاینصور

با دوره باید یکی پس از دیگری و نه همزمان  تمستقل بوده و این دوره محرومیتخلف  ناولی

درصورتیکه  .سپری گردد ابالغیه صادر شدهبرای آن  زودترمحرومیت اعمال شده برای تخلفی که 

 یتخلف 10.9.1بند  طبق رفته هم رویبا هم رخ داده اند  ی کهصدق کند، تخلفات 10.9.3.2بند 

 واحد محسوب می شوند.

را در  2.5تخلف بند  ی کهثابت نماید که ورزشکار یا شخص دیگر نادوایران  چنانچه،   10.9.3.3

، استمرتکب شده تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ ارتباط با فرایند کنترل دوپینگ برای اتهام 

و دوره محرومیت برای  مستقل بودهتخلف  اولینمی شود که  در نظربه گونه ای  2.5 تخلف بند

باید یکی پس از دیگری و رومیتی برای تخلف زمینه ساز اعمال شود چنین تخلفی، اگر دوره مح

 ، تخلفاتی که با هم رخ داده اندصدق کند 10.9.3.3 بند درصورتیکه . سپری گردد نه همزمان

 واحد محسوب می شوند. یتخلف 10.9.1بر اساس بند  روی هم رفته

حین را  (ADRVتخلف )ومین ثابت نماید که شخص دومین یا س ایران نادوچنانچه  -10.9.3.4

پس از  باید یکیچندگانه  ، دوره های محرومیت برای تخلفاتیک دوره محرومیت مرتکب شده

 .سپری گرددهمزمان دیگری و نه 

 

 

                                                           
حقایقی مبنی بر بروز تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ، پیش از  ایران نادو: جایی که پس از صدور حکم محرومیت 1.3.9.10]تفسیر بند  57

باید محرومیت را بر اساس میزان مجازاتی که  ایران نادودور ابالغیه برای اولین تخلف را کشف کند، همان قانون صدق می کند. به عنوان مثال ص

ممکن بود در صورت بروز دو تخلف در زمانی واحد برای ورزشکار صادر می شد را تعیین و اعمال نماید که شامل کاربرد شرایط تشدید کننده 

 شود.[می 
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 ساله 10تخلفات چندگانه از قوانین مبارزه با دوپینگ در یک دوره  -10.9.4

همان دوره طول ن مبارزه با دوپینگ، باید در هر یک از موارد تخلف از قوانی 10.9جهت اجرای اهداف بند 

 ساله رخ داده باشد، تا در زمره تخلفات چند گانه محسوب شود. 10

 ابطال نتایج در مسابقات به دنبال نمونه گیری یا ارتکاب به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ -10.10

بقات مثبت در حین آن مسا انجام شده گیری ی که نمونهخود به خودی نتایج مسابقاتغیر معتبر شدن عالوه بر 

خارج یا داخل ) مثبت تاریخی که نمونه پس ازورزشکار  آمده توسطکلیه نتایج بدست ، 9شده است، براساس فصل 

تعلیق موقت هر دوره آغاز  تا، رخ دادهنگ موارد تخلف از قوانین مبارزه با دوپی سایر جمع آوری شده یااز مسابقات( 

 کلیه پیامدهای و خواهد بود غیر معتبر ،مگر آنکه اصول عدالت طور دیگری اقتضا کند، یرومیتمحهر دوره یا 

 .58،داشتخواهد را همراه ها، امتیازات و جوایز دادن مدال سباز پشامل  حاصل از بی اعتبار شدن

 مصادره شدن جوائز نقدی   -10.11

باید به نحو  ،گیرد بدستقوانین مبارزه با دوپینگ را از  تخلف ناشی ازشده  مصادرهجوائز نقدی  ایران نادوچنانچه 

 در مسابقات شرکت نکرده بود مقامی بدست می آوردند فمتخلّاگر ورزشکار ورزشکارانی که  آنرا بین قابل قبولی

   59.دنمایو توزیع  داده تخصیص نددریافت جوائز نقدی بودمستحق و 

 پیامدهای مالی -10.12

به  ایران نادو د،ف از قوانین مبارزه با دوپینگ شوشکار یا شخص دیگر مرتکب تخلورز هجایی ک -10.12.1

وپینگ را می تواند )الف( هزینه های مرتبط با تخلف از قوانین مبارزه با د با رعایت تناسبد و خو انتخاب

ی دموارتنها در و یا )ب( طلب کند ، بدون توجه به دوره محرومیت اعمال شده از ورزشکار یا شخص دیگر

                                                           
: در قوانین مبارزه با دوپینگ هیچ چیز نمی تواند مانع  از تعقیب قضایی حقوق از دست رفته ورزشکاران پاک و یا اشخاص دیگری که 10.10] تفسیر بند  58

 ود را از شخص متخلف بگیرند[بخاطر ارتکاب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ شخصی دیگر متحمل شده اند بشود و اگر الزم باشد آنها می توانند خسارت خ
به شکل اقدام فعال برای جمع آوری جوائز نقدی ضبط شده  ایران نادو: هدف این بند تحمیل وظیفه تایید شده ای برای 10.11]تفسیر بند   59

ی چنین پولی را به گیر سنخواهد اقدامی جهت جمع آوری جوائز نقدی ضبط شده بعمل آورد، می تواند حق باز پ ایران نادو رباشد. اگ نمی

ع این ورزشکار )یا ورزشکارانی( که به هر حال این مبلغ جایزه را دریافت می کردند، واگذار نماید. اقدامات مناسبی که به منظور تخصیص و توزی

 با ورزشکاران دارد[ ایران نادوجوائز نقدی  انجام شود می تواند شامل بکارگیری پول جایزه ضبط شده بدست آمده بر اساس توافقی باشد که 
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 سقف تامی تواند  ورزشکار یا شخص دیگر  باشدشده  از قبل صادر صدورکه حداکثر دوره محرومیت قابل 

 .شود جریمه یورو 10000مبلغ 

مجازات یا کاهش  ی ایران نادو نباید بعنوان راهی برایهزینه ها جبراناعمال مجازات مالی یا   -10.12.2

 د.شوگرفته  ردر نظ هستند قابل اجرابا دوپینگ طبق قوانین مبارزه  ی کهمحرومیتدوره 

 آغاز دوره محرومیت  -10.13

، باشدیک دوره محرومیت  در حال سپری کردنبه دلیل تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  درصورتیکه ورزشکار

نصورت، به در غیر ای خواهد شد. شروعدوره محرومیت فعلی اتمام هر دوره محرومیت جدیدی از اولین روز پس از 

 اگر ود یاش آغاز شورای دادرسیاز تاریخ صدور حکم نهایی باید ومیت غیر از آنچه در زیر آمده است، دوره محر

پذیرش محرومیت  از تاریخ محرومیتانجام نشود  دادرسی اباشد یکرده صرف نظر  خود دادرسیحق از  ورزشکار

 .ددریا به شکلی که حکم شده آغاز می گ

 تاخیر غیر قابل انتساب به ورزشکار یا شخص دیگرموارد  -10.13.1

ورزشکار  ورخ دهد  طوالنیجدی و  یکنترل دوپینگ تاخیر جنبه هایدادرسی و یا دیگر  در روند ههر گا

شورای یا  ایران نادو، او ارتباطی نداشته است بتواند ثابت کند که چنین تاخیری به یا شخص دیگری

، یعنی محرومیت را از تاریخ زودتری شروع دوره ، می تواندر پرونده باشندهر کدام درگی ایران نادودادرسی 

از تاریخ وقوع  تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگاز زمان نمونه گیری و یا در مورد ارتکاب به دیگر موارد 

 ازرترواکتیو محرومیت  شامل، در طول دوره محرومیت بدست آمدهتایج کند. کلیه ن تعیینتخلف آخرین 

 .60شداعتبار ساقط خواهد 

 برای تعلیق موقت یا دوره محرومیت گذرانده شده ل شدنقائ اعتبار -10.13.2

این دوره تعلیق  برایبعداً  ،قبول کندتعلیق موقت را ورزشکار یا شخص دیگر اگر  -10.13.2.1

برای محرومیتی که در نهایت  مدتهر  برایو  اعتبار گرفتهموقت برای ورزشکار یا شخص دیگر 

                                                           
زمان مورد نیاز یک سازمان مبارزه با دوپینگ جهت کشف و یافتن  2.1: در مواردی از تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ به غیر از بند .11310.]تقسیر بند  60

جلوگیری از  از نفوذ خود برایزشکار یا شخص دیگر واقعیت های کافی برای اثبات تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ می تواند طوالنی شود، بویژه اگر ور

 شناسایی استفاده کرده باشد. در این موارد، انعطافی که در این بند برای شروع زودتر مجازات آمده است نباید بکار گرفته شود.[.
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اگر ورزشکار یا شخص دیگر دوره تعلیق موقت را محترم  گردد.می  هباسوی صادر شود، مح

ای از اگر دوره  .اعتباری نمی گیرد و دوره تعلیق موقت سپری شده به حساب نمی آیدنشمرد، 

، در اینصورت ورزشکار ه باشددش برای حکمی که مورد استیناف قرار گرفته است سپریمحرومیت 

 پس از محرومیتی که در نهایت  برایآن دوره محرومیت گذرانده شده دیگر برای یا شخص 

 .اعتبار کسب می کندشود، می  حکماستیناف 

به صورت کتبی  را ایران نادواگر ورزشکار یا شخص دیگر داوطلبانه تعلیق موقت  -10.13.2.2

علیق موقت داوطلبانه ای برای چنین دوره تآن دوره تعلیق موقت را محترم بشمرد، به بپذیرد و 

 اعتباری را دریافت می نماید. ،که در نهایت برای وی صادر می شود رومیتیمدت محهر  مقابلدر 

باید بالفاصله به هر ورزشکار یا شخص دیگر موقت  یک رونوشت از متن پذیرش داوطلبانه تعلیق

د، با دوپینگ مطلع شوقوانین مبارزه تخلف از اتهام د از حق دار 14.1که بر اساس بند  کسی

 61ارسال گردد.

بدون  علیق موقت داوطلبانه،تعلیق موقت یا ت شروعاز تاریخ  پیش مانیدوره ز برای -10.13.2.3

 بوده، کرده تعلیق شرکت نکند یا تیم او را در مسابقه  بوده خود ورزشکارانتخاب اینکه  توجه به

 .اعتباری در نظر گرفته نمی شود

مگر شده باشد،  صادرمحرومیت برای یک تیم  ای از دوره اگر ،های تیمی در ورزش -10.13.2.4

شورای دادرسی دوره محرومیت از تاریخ آنکه جهت حفظ عدالت حکم دیگری صادر شود، شروع 

یا به هر  پذیرفته شده، یا اگر از دادرسی صرف نظر شده باشد، از تاریخی که محرومیت نهایی

یا داوطلبانه پذیرفته  اجباری) برای تیم هر دوره تعلیق موقت .بودد خواهود می ششکلی صادر 

  و اعتبار خواهد داشت. محاسبه شدهدوره محرومیت اعمال شده، کل ( برای باشد شده

 

 

 

                                                           
رم نیست و به هیچ عنوان نباید از آن بر علیه ورزشکار : قبول داوطلبانه تعلیق موقت توسط ورزشکار به منزله اعتراف یا پذیرش ج10.13.2.2] تفسیر بند  61

 استفاده شود.[
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 در دوره محرومیت یا تعلیق موقت وضعیت ورزشکار -10.14

 دوران محرومیت یا تعلیق موقتممنوعیت شرکت در مسابقات در  -10.14.1 

، به هیچ عنوان در مدت محرومیت یا داردمحرومیت یا تعلیق موقت  حکم ار یا شخص دیگری کهزشکور

)مگر در برنامه های آموزش مبارزه با فعالیت در هر سمتی در یک رقابت یا تعلیق موقت، نمی تواند 

کد  عهدینمتسازمان های عضو ، کد وادا متعهدین هر یک از که توسطدوپینگ و یا برنامه های بازتوانی( 

در یا ار می شود برگزیا  گرفتهمجوز  کد وادا متعهدعضو  ی ازرگانا یک باشگاه یا دیگر سازمان عضو یا

هر فعالیت ورزشی سطح ملی یا حرفه در ح ملی و بین المللی یا طمسابقات لیگ حرفه ای یا هر رقابت س

 شرکت کند.شود  حمایت مالی میای که از سوی سازمان دولتی 

 4است، پس از گذشت  محکوم شدهسال  4بیش از به مدت  یمحرومیت بهیا شخص دیگری که ورزشکار 

رشته ورزشی  در می تواند به عنوان ورزشکار در رویدادهای ورزشی محلی سال از این دوره محرومیت،

د ک متعهدیا عضو  کد وادا متعهد زیر نظر که در رویداد های ورزشیدیگری که در آن محرومیت ندارد یا 

که رویداد ورزشی محلی در سطحی نباشد که به  جاییفقط تا  ولی، شرکت کند برگزار می شود وادا

)یا با جمع آوری امتیاز( به رقابت یا شرکت ورزشکار یا شخص دیگر در  صورت مستقیم یا غیر مستقیم

به هیچ نباید  رزشکار یا شخص دیگرو، این شودمنجر ملی یا رقابت های بین المللی مسابقات قهرمانی 

 .سر و کار داشته باشد  Protectedبا افراد شکلی 

مایش یا نمونه آزمورد  همچنانمحکوم شده است محرومیت  به دوره ای ازورزشکار یا شخص دیگری که 

 ارائه اطالعاتدر ارتباط با  ایران نادو دستوراتهمه  ملزم به رعایت و قرار می گیرد گیری کنترل دوپینگ

 62.است تمرینمحل سکونت و 

                                                           
، ورزشکار محروم شده نمی تواند در اردوی آمادگی، نمایشی یا تمرینی که توسط فدراسیون  .21410.: به عنوان مثال، نظر به بند .11410.] تفسیر بند  62

ملی بوده یا توسط یک سازمان دولتی حمایت مالی می گردد، شرکت کند. بعالوه، ورزشکار محروم ملی خود برگزار می شود، یا باشگاهی که عضو آن فدراسیون 

چنین این نمی تواند در لیگ های حرفه ای سازمانی که متعهد به کد نیست نیز شرکت کند )مثالً در لیگ ملی هاکی، اتحادیه ملی بسکتبال و غیره(، هم

وسط سازمان های بین المللی غیر متعهد کد برگزار می شوند یا رقابت های ملی که توسط سازمان های غیر متعهد ورزشکاران نمی توانند در مسابقاتی که ت

شرکت نمایند. واژه فعالیت به عنوان مثال فعالیت های اداری مانند ارائه خدمات به عنوان  10.14.3کد برگزار می گردند، بدون ایجاد پیامد های مندرج در بند 

ر، مامور، مستخدم یا داوطلب یک سازمان توصیف شده در این ماده است. عدم صالحیت صادر شده در یک ورزش توسط سایر رشته های ورزشی کارمند، مدی

معتبر شناختن خود به خودی احکام(. ورزشکار یا شخص دیگری که در حال گذراندن دوره محرومیت است  15.1نیز قابل تشخیص خواهد بود )رجوع به بند 

زمان در حین دوره محرومیت منع گردیده، و در صورت انجام چنین عملی  رربیگری یا خدمت به عنوان شخص حامی ورزشی در هر سمت دیگری، در هاز م

در  یا فدراسیون های ملی ایران نادوورزشکار دیگر منتج می شود. هر استاندارد عملکردی که در طی دوره محرومیت حاصل شود، توسط  2.10به تخلف بند 

 ایران به هر منظوری به رسمیت شناخته نمی شود.[
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 بازگشت به تمرین -10.14.2

ورزشکار می تواند جهت تمرین با یک تیم یا برای استفاده از  10.14.1به عنوان یک مورد استثنا در بند 

 تعهد به کننده امضاءیا سایر سازمان های عضو  ایران نادوتسهیالت یک باشگاه یا سایر سازمان های عضو 

 که به آن محکوم ی( یک چهارم آخر دوره محرومیت2حرومیت ورزشکار، یا )( دو ماه آخر دوره م1: )از ،کد

 63به تمرین بازگردد. هر کدام که کوتاه تر باشد شده،

 ممنوعیت شرکت در مسابقات در دوران محرومیت یا تعلیق موقت نقض -10.14.3   

در مسابقات در شده است، ممنوعیت شرکت  محکوم یمحرومیت به ورزشکار یا شخص دیگری که هر گاه

در مسابقات  شرکتتوصیف شده است را نقض کند، بدنبال  10.14.1محرومیت که در بند  طول دوره

اولین ، به پایان محرومیت اولین برابر با طول مدت یمحرومیت جدید دورهشده و  تلقی باطل نتایج حاصله

ممکن است  وره محرومیت،بدون د توبیخشامل  ،جدید  شود. دوره محرومیت می اضافهدوره محرومیت 

تعیین اینکه ورزشکار یا  تعدیل یابد. پروندهو سایر شرایط براساس درجه خطای ورزشکار یا شخص دیگر 

مناسب  در میزان محکومیت تعدیل آیاشخص دیگر ممنوعیت شرکت در مسابقات را نقض کرده و اینکه 

 ایج دوره محرومیتکه مسئولیت مدیریت نت انجام شوداست یا خیر، باید توسط سازمان مبارزه با دوپینگی 

 می تواند مورد استیناف قرار گیرد.این حکم  13عهده داشته است. بر اساس فصل  بر اولیه را

 حین یک تعلیق موقت توصیف شده در بندمسابقات را ورزشکار یا شخص دیگری که ممنوعیت شرکت 

آن شده دریافت نمی کند و نتایج  گذراندهت را نقض کند، هیچ اعتباری برای دوره تعلیق موق 10.14.1

 خواهد شد. مسابقات هم بی اعتبار 

ممنوعیت  و نقض تخلف  را در انجام  ورزشکار ،که کارکنان پشتیبان ورزشکار یا شخص دیگری تدرصور

 برای ارتکاب به ایران نادوشرکت در مسابقات در طول دوره محرومیت یا دوره تعلیق موقت کمک کنند، 

 .علیه او حکم صادر می کند 2.9بند  تخلف

 

                                                           
: در بسیاری از ورزش های تیمی و برخی ورزش های انفرادی )نظیر پرش با اسکی و ژیمناستیک(، ورزشکاران نمی توانند خود به .21410.] تفسیر بند   63

شند تمرین کنند. در طول دوره تمرینی که در این فصل بیان شده ، یک ورزشکار تنهایی به شکل موثری که بتوانند برای رقابت در پایان دوره محرومیت آماده با

 آمده مشغول شود.[ 10.14.1محروم نمی تواند رقابت کند یا در هر فعالیتی بجز تمرین به شرحی که در بند 
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 دوران محرومیتدر حمایت مالی  متوقف کردن -10.14.4

مشمول  10.6یا  10.5جهت هر یک از موارد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ که بر اساس بند بعالوه، 

که ش را یا دیگر مزایای مرتبط با ورز حمایت های مالی ی یا تمامبخش د،کاهش دوره محرومیت نباش

ملی المپیک ایران، کمیته ملی ، دولت ایران، کمیته ایران نادودریافت می کند، از سوی چنین شخصی 

 ایران و فدراسیون های ملی نیز قطع خواهد شد. پارالیمپیک

 مجازات ها خبر خودکار عمومی انتشار  -10.15

آمده است،  14.3میت طبق آنچه در بند خبر محروخودکار هر مجازاتی اعالم عمومی و انتشار از  ی اجباریبخش

 .باشدمی 

 تیمی پیامدهای  فصل یازدهم:

 نمونه گیری از ورزش های تیمی   -11.1 

را  (ADRVتخلف )، ابالغیه 7ر اساس فصل تیم در یک ورزش تیمی ب بیش از یک نفر از اعضای ههر گا

کننده مسابقات باید نمونه گیری  در رابطه با یک رویداد یا مسابقه ورزشی دریافت کند، هیئت اداره

   حین مسابقات به اجرا بگذارد.در هدفمند مناسبی را جهت افراد تیم، 

 برای ورزش های تیمی پیامدها -11.2 

مرتکب در زمان مسابقات تیمی،  رشتهر یک تیم، د یک شود که بیش از دو نفر از اعضایمشخص  ههر گا

ه مسابقات باید مجازات مناسبی )مثالً گرفتن امتیازات، ، شده اند، هیئت اداره کنند(ADRVتخلف )

مورد  در را محرومیت از یک مسابقه یا رویداد یا دیگر موارد محرومیت( عالوه بر هرگونه پیامد اعمال شده

 .کند و به اجرا در نظر بگیردتیم  برایرا شده اند،  (ADRVتخلف )افرادی که مرتکب 

 

 

 



  

 62صفحه                                                                                                                                               2021، مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران

های تیمی وضع را برای ورزش شدید تریتواند پیامدهای قات، میمساب اداره کنندهنهاد  -11.3

 نماید

 که تصویب نمایدبرای ورزش های تیمی  را نهاد اداره کننده مسابقات می تواند به انتخاب خود مقرراتی

 64.آمده است را تحمیل کند 2.11در بند  نسبت به آنچه شدید تریپیامدهای 

 علیه سایر نهاد های ورزشی دوایران ناهای  فصل دوازدهم: مجازات

 در ایران نتوانستهدارای اختیار نهاد ورزشی متوجه شود یک فدراسیون ملی در ایران یا هر  ایران نادوهنگامی که 

 ایران نادوکند،  تقویت، حمایت و اجرا، قوانین مبارزه با دوپینگ را مراعات خود تحت کنترلحوزه سازمان یا  وندر

 بیشتر اقدامات درخواست کند تا اسیون های بین المللیلمپیک ایران، دولت ایران یا فدرلی اکمیته ماز می تواند 

اقدامات انضباطی اضافی زیر را انجام  ،در جایی که خود کنترل و قدرت الزم را داردد، یا انضباطی زیر را انجام دهن

 دهد:

مشخص ان از رویداد های آتی د یا سازم، اعضای آن نهامحروم کردن همه، یا برخی گروه ها -12.1

 شده یا همه رویداد های انجام شده در مدت زمانی مشخص.

انجام اقدامات انضباطی اضافی با توجه به شناخت آن سازمان یا نهاد، محرومیت اعضای آن  -12.2

 : بر اساسجریمه کردن آن سازمان یا نهاد  ، و/یاایران نادوبرای شرکت در فعالیت های 

جز تخلفات ب) مبارزه با دوپینگ چهار تخلف از قوانینر یا بیش از چها ابارتک -12.2.1

دیگر وابسته به آن سازمان یا نهاد در  ( توسط ورزشکاران یا اشخاص2.4مربوط به بند 

سازمان  از اعضای آنی: )الف( همه یا برخی شرایطدر چنین  ماهه. 12طول یک دوره 

ایران از شرکت در هرگونه فعالیت های ل سا 2برای مدت حداکثر یا نهاد ممکن است 

 جریمه شود.یورو  10000 مبلغ تامی تواند  منع شوند و/یا )ب( آن سازمان یا نهاد نادو

جز تخلفات )ب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگچهار یا بیش از چهار  ارتکاب -12.2.2

توسط ورزشکاران  12.2.1د عالوه بر تخلفات شرح داده شده در بن (2.4مربوط به بند 

                                                           
یک تیم از بازی های المپیک، حتی با تعداد کمتری از  حذف ه: برای مثال کمیته بین المللی المپیک می تواند مقرراتی را تصویب کند ک11.3]تفسیر بند  64

 موارد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ حین دوره بازی ها اتفاق بیافتد.[
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در چنین  ماهه. 12دیگر وابسته به آن سازمان یا نهاد در طول یک دوره  یا اشخاص

 سال به حالت تعلیق درآید. 4حداکثر  ن سازمان یا نهاد ممکن است برای مدتآ یشرایط

در یک بیش از یک ورزشکار یا شخص دیگر وابسته به آن سازمان یا نهاد  -12.2.3

ی، در چنین شرایط د.نشوقوانین مبارزه با دوپینگ مرتکب تخلف از  رویداد بین المللی

 جریمه شود. یورو 10000تا مبلغ  می تواندآن سازمان یا نهاد 

برای اطالع یافتن از  ایران نادوپس از دریافت درخواست  آن سازمان یا نهاد -12.2.4

Whereabouts در چنین  دهد. انجام ایران نادوتالش جدی برای آگاه سازی کار ورزش

 برای ایران نادو ی کههایکلیه هزینه الزام در جبرانعالوه بر ، آن سازمان یا نهاد شرایطی

یورو  10000تا مبلغ  می تواند، متقبل شده است تست ورزشکاران آن سازمان یا نهاد

 جریمه شود. برای هر ورزشکار 

 مالی و غیر مالی به آن سازمان یا نهادحمایت های  یا سایر بودجهیا کل  پرداخت بخشی از کل -12.3

 . متوقف کند را آن

 دادرسیهای آزمایشگاهی، هزینه های هزینه )شامل  مخارجکلیه  را ملزم نمایدآن سازمان یا نهاد  -12.4

ورزشکار یا شخص دیگر  تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگمربوط به  (، ولی نه محدود به این مواردسفرو 

 بازپرداخت نماید. ایران نادوبه پرداخت شده را سازمان یا نهاد  وابسته به آن

 65فصل سیزدهم : مدیریت نتایج : استیناف

 تجدید نظراحکام مشمول  -13.1

 می توانند ،می شونداتخاذ  ایران یا قوانین مبارزه با دوپینگ کد وادااحکام یا تصمیماتی که بر اساس 

یا  کد وادادر قوانین مبارزه با دوپینگ،  یا موارد دیگری که 13.7لغایت  13.2بند های  همانطور که در

                                                           
 : هدف کد، حل و فصل موضوعات مرتبط با مبارزه با دوپینگ بصورت عادالنه و با فرایندهای درونی شفاف در استیناف نهایی است.احکام 13]تفسیر فصل   65

، این وادابه روشنی بیان شده اند. به افراد و سازمان های مشخص ازجمله  14صادره برای تخلفات دوپینگ از سوی سازمان های مبارزه با دوپینگ در فصل 

 13ینفعی که طبق فصل فرصت داده می شود تا نسبت به این احکام صادره، دادخواست بازنگری ارائه دهند. الزم به ذکر است که تعریف سازمان ها و افراد ذ

 نمی شود.[حق استیناف نسبت به این احکام را دارند ورزشکاران، یا فدراسیون های آنها که ممکن است از حذف دیگر رقابت کننده نفع ببرند، را شامل 
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مورد  تا زمانی کهاین احکام مورد درخواست تجدید نظر قرار گیرند. استاندارد های بین المللی بیان شده، 

 صادر کند به قوت خود باقی خواهند ماند.دیگری  حکمتجدید نظر  شورایو  گیرندقرار تجدید نظر 

 ه بازبینی بدون محدودیتحوز -13.1.1 

پرونده و صراحتا محدود به موارد یا حوزه به  مربوط حوزه بازبینی نسبت به استیناف شامل کلیه مسائل

هر یک از طرفین استیناف می توانند اسناد و  .پیش از دادرسی ابتدایی نیست قضایا و احکامبازبینی 

 همان تا وقتی که از استدادرسی مطرح نشده که در اولین  را و استدالل های حقوقی هامدارک، ادعا

 نشات گرفته است را  ه در دادرسی اولیه عنوان شده استیا شرایطی ک حقایق کلی همانیا  اقدامعلت 

 66.ارائه دهند

 .داافتنخواهد تعویق  به نظر تجدید در حال برای یافته های CAS جلسه دادگاه -13.1.2       

ر قرار جدید نظت تصمیمش موردشده توسط نهادی که  صادرندارد رای  الزامی CASهنگام صدور حکم،  

 67.دارد را بپذیرد

 منتظر بماندداخلی  روند دادرسی هایالزامی ندارد تا اتمام  وادا -13.1.3          

 طرف دیگری چحق درخواست تجدید نظر یا استیناف را دارد و هی 13براساس فصل  وادا همواردیکدر 

می تواند  وادا، باشددرخواست استینافی مطرح ننموده  ایران نادو رونددر صادر شده نهایی نسبت به حکم 

دادگاه  بهاستیناف  برایمستقیماً ، ایران نادو اتمام روند دادرسی در نیاز بهبدون  احکامیدر مورد چنین 

CAS 68د.ده ارجاع 

 

                                                           
ن مطلب است. به عنوان مثال، در نیست، بلکه روشن نمود 2015: هدف از کالم تجدید نظر شده ایجاد یک تغییر اساسی نسبت به کد .1113.] تفسیر  66

رف درخواست صورتیکه یک ورزشکاردراولین دادرسی بدلیل دستکاری نمونه محکوم شود، اما همان اقدام می توانسته باعث مشارکت در جرم  هم تلقی گردد، ط

 [.کننده استیناف می تواند هر دو اتهام دستکاری و مشارکت در جرم را بر علیه ورزشکار دادخواست دهد
 محدود نمی کند[. CASانجام دوباره دادرسی است. اقدامات پیشین، شواهد یا اهمیت و تاثیر دادرسی را نزد  CAS: اقدامات .2113.] تفسیر بند  67
ک از طرفین دعوی صادر شود )برای مثال: دادرسی اولیه( و هیچی ایران نادو روند دادرسی: در مواقعی که حکم پیش از مرحله نهایی 3.1.13] تفسیر بند  68

می تواند مراحل باقیمانده در فرایند  وادارا مطرح نکرده باشد، در اینصورت  ایران نادو روند دادرسیدرخواست تجدید نظر نسبت به آن تصمیم در مرحله بعدی 

 مطرح کند[. CASمستقیماً درخواست تجدید نظر را در  نادو را دور زده ایران داخلی 
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، تعلیق مبارزه با دوپینگ، پیامدها یناز قوان اتتخلف برای هشد استیناف نسبت به احکام صادر -13.2

 اختیارات، اجرای احکام و موقت

اجرای حکم مربوط یا عدم  اجرادر مورد صدور رای ارتکاب یک تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ،  صدور رای به

مبارزه با  ارتکاب تخلف از قوانین صدور رای به عدمتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ، یا  ناشی ازپیامدهای به 

 روند دادرسی امکان پیشبرد( تجویزاز جمله برای مثال، ) در مواردی که بنا به دالئل اجراییصدور رای دوپینگ؛ 

بازگشت به مسابقات برای  ماهه 6الزام اعالن  بهبه عدم استثنا قائل شدن  وادانداشته باشد؛ حکم  یک تخلف وجود

 کد؛ حکم 7.1واگذاری مدیریت نتایج براساس بند  صدر خصو اداو؛ حکم 5.6.1بند  طبقیک ورزشکار بازنشسته 

تخلف از قوانین ( به عنوان ATF) آتیپیک( یا یافته  AAF) آزمایشگاهیطبیعی یافته غیرعدم پیگیری بر ایران نادو 

، تایجتخلف ادعا شده بر اساس بررسی تحقیقات مطابق استاندارد مدیریت ن عدم پیگیری یا حکم، مبارزه با دوپینگ

 رعایت در ایران نادو عدم موفقیت، بر اساس رای دادرسی موقتتعلیق یا رفع یک  اعمالبر صادر شده مبنی حکم 

اختیار قانونی برای اجرای تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ یا پیامدهای  ایران نادوکه مبنی بر آن حکمی  7.4بند 

 طبق، پیامدها درباره دوره محرومیت داندن یا عدم برگرداندن رایبرگرتعلیق یا عدم تعلیق،  حکم به، را ندارد آن

بند در رعایت  ایران نادوعدم موفقیت ؛ کد 7.1.5و  7.1.4بندهای در رعایت  ایران نادوعدم موفقیت ؛ 10.7.1بند 

مان ه توسط سازشد صادر مبنی بر عدم اجرای حکم  ایران نادو؛ حکم 10.14.3بند  صادر شده طبق حکم ؛10.8.1

 13.2آنطور که در بند صرفا  کد 27.3بند  طبقصادر شده  رایو ؛ 15فصل  بر اساس دیگر مبارزه با دوپینگ

 .مورد استیناف قرار گیرد می تواندتوضیح داده شده است 

 ورزشکاران سطح بین المللی یا رویدادهای بین المللی مربوط بهموارد استیناف  -13.2.1

ورزشکاران سطوح  مربوط به شرکت در یک رویداد بین المللی یا از فتهگربر احکام در پرونده هایی

 69شود.تجدید نظر  CASدر  فقطمی تواند  المللی بین

 سایر ورزشکاران یا اشخاص دیگرمربوط به موارد استیناف   -13.2.2

ید تجد ردمو ایران نادواستیناف  شورای درحکم صادره می تواند صدق نمی کند،  13.2.1در مواردیکه بند 

 .شوداساس استاندارد بین المللی مدیریت نتایج انجام بر باید . فرایند دادخواستقرار گیردنظر 

                                                           
که طبق قانون جاری، بازبینی جهت لغو یا تایید رای هیات داوری الزامی  نهایی و غیر قابل استیناف  هستند مگر مواردی CAS: احکام .1.213] تفسیر بند   69

 باشد[.
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   ایران نادواستیناف  شورایدادرسی ها نزد  -13.2.2.1  

مستقل و  دبیر اجراییمتشکل از یک   ایران نادواستیناف شورای  -13.2.2.1.1

 چهار عضو مستقل دیگر می باشد.

تجربه الزم در زمینه مبارزه با گرفتن هر یک از اعضا با درنظر -13.2.2.1.2

هر  ، ورزشی، پزشکی و یا علمی انتخاب خواهند شد.حقوقیدوپینگ نظیر تخصص 

 .منصوب می شود ،ساله قابل تجدید 3برای یک دوره  عضو

. باشندکردی و سازمانی مستقل عمل باید از نظر اعضای منتخب -13.2.2.1.3

یا  ایران نادورئیسه، کارکنان، کمیسیون، مشاورین و مقامات ئت اعضای هی

، بازرسی هاصی که در ( و هر شخطرف قرارداد ثالث شرکتنظیر ) های آن وابسته

در جلسات  قبال کهپرونده، به ویژه هر عضوی یا مدیریت نتایج  های اولیه داوری

اول یا دادخواستی نمونه  (، حکم مدیریت نتایجTUEمعافیت مصرف درمانی ) صدور

داشته است نمی توانند به عنوان  دخالتدر رابطه با همان ورزشکار یا شخص دیگر 

 .منصوب شوند ایران نادوشورای استیناف  منشیاعضا و یا 

 که بدون مداخلهباشد موقعیتی  باید در ایران نادواستیناف شورای  -13.2.2.1.4  

 د.هگیری و دادرسی را انجام د فرایند تصمیم دیگرییا هر شخص  ایران نادو

 هر دلیلیبه  پرونده دبیر اجراییاز سوی ب اگر یکی از اعضای منتص -13.2.2.1.5

می تواند فرد دیگری  دبیر اجراییرا نداشته باشد، دادرسی تمایل یا توانایی انجام 

 نماید.جایگزین نموده دادرسی جدیدی را  شوراییا  منصوب را

مطلق خود می به تشخیص  دارداختیار  ایران نادوناف استیشورای  -13.2.2.1.6

 کارشناسی را منصوب نماید. شوراجهت کمک یا مشاوره به 

المللی، فدراسیون ملی مربوطه، کمیته ملی المپیک،  فدراسیون بین -13.2.2.1.7

به عنوان ناظر  هر یک حق دارند واداپرونده نباشند، و درگیر  طرفخود  چنانچه

 حضور یابند. ایران نادواستیناف  شورایسی در جلسات دادر
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 نممک با حداکثر سرعت باید دادرسی مطابق با این بند  جلسات -13.2.2.1.8

انجام  صورت فوریبه  مربوط به رویدادها می توانندجلسات دادرسی  تکمیل شوند.

 شوند.

 ایران نادواستیناف شورای اقدامات  -13.2.2.2 

اصول شرح  باید ایران نادو ،استینافشورای  قضاییدر انجام روند  -13.2.2.2.1

رعایت نتایج  مدیریت استاندارد بین المللی 10و  9 ، 8داده شده در فصول 

 .شود

باشد( جهت  دبیر اجراییشامل  می تواند)که  را عضو 3 دبیر اجرایی -13.2.2.2.2

عضای اهنگام دادرسی استیناف، یکی از  استیناف منصوب می نماید. رسیدگی به

باید  عضو و یک سال 3حداقل  حقوقیتجربه  با واجد شرایط یوکیل شورا باید

 باشد.سال  3حداقل  مرتبطی تجربه پزشک باواجد شرایط  یپزشک

، هر توسط دبیر ایران نادواستیناف  شورای اعضایپس از انتصاب  -13.2.2.2.3

بجز شرایطی که اینکه  مبر اعالمبنی کنند  امضاءرا ای یک از اعضا باید اظهارنامه

 که ایشناخته نشده قید شده است هیچ واقعیت یا شرایط مشخص  هاظهار نامدر 

 .را ندارند ببرد لزیر سوا را نزد هر یک از طرفین بی طرفی آنها بتواند

دهد و طرف یا طرفین می را ارائه استیناف دهنده پرونده خود  -13.2.2.2.4

 خواهند داد.ارائه های خود را پاسخ  هم پاسخگو

چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده آنها پس از دریافت ابالغیه  -13.2.2.2.5

 د.شو میبرگزار به هر ترتیب دادرسی جلسه  ،د در دادرسی حضور یابدننتوان

به هزینه خودشان  در جلسه دادرسی هر یک از طرفین حق دارند -13.2.2.2.6

 .وکیلی آنها را نمایندگی کند

هر یک از طرفین حق دارند در جلسه دادرسی به هزینه خود با  -13.2.2.2.7

 .داشته باشندمترجم 
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 شواهدیک از طرفین روند پرونده، حق دسترسی و ارائه مدارک و هر  -13.2.2.2.8

 شاهدان را دارند. پرسش ازو فراخوان و  ارایه مطالب کتبی و شفاهی، مرتبط

  نادو ایراناستیناف شورای تصمیمات   -13.2.2.3 

 استیناف شورای، آن یا بالفاصله پس از جلسه دادرسیدر پایان  -13.2.2.3.1

 9 اصول فصل با رعایترا  ءو امضا تاریخدارای کتبی،  حکمیباید  ایران نادو

 را صادر کند.لی مدیریت نتایج استاندارد بین المل

ه دوربرای هر  تصمیم ل کاملاین حکم باید بطور مشخص دالی -13.2.2.3.2

 توجیهی برای عدمشامل  در صورت وجود(محرومیت اعمال شده، ازجمله )

 باشد. بالقوه مجازاتحداکثر  صدور

این حکم را به ورزشکار یا شخص دیگر،  باید ایران نادو -13.2.2.3.3

 سازمان های مبارزه با دوپینگبه  13.2.3طبق بند و فدراسیون ملی مربوطه 

 .کندگزارش  ADAMS بالفاصله در ،نموده ابالغحق استیناف،  دارای

استیناف قرار گیرد می تواند مورد  13.2.3بند  طبقحکم صادره  -13.2.2.3.3

 د.درگعمومی  اعالن 14.3بند  طبقو 

 دارای حق درخواست تجدید نظراشخاص  -13.2.3

 للیالمللی یا رویدادهای بین المورزشکاران بین مربوط بهتجدیدنظر یا استیناف  -13.2.3.1  

: )الف( ورزشکار را دارند CAS حق درخواست تجدید نظر نزدطرف های زیر  13.2.1براساس بند 

که  از پرونده است؛ )ب( طرف دیگری در ارتباط با او یا شخص دیگری که حکم مورد استیناف

و در صورت ) ایران نادومربوطه؛ )د( باشد؛ )ج( فدراسیون بین المللی  هصادر شد اوحکم در مورد 

محل اقامت شخص یا کشوری که شخص  ازمان ملی مبارزه با دوپینگ کشور( سبودن تفاوتم

صدق کند  اگر پارالیمپیکالمللی المپیک یا  کمیته بینیا گواهی اقامت آن را دارد؛ )ه( آن ملیت

مربوط  تاثیری داشته باشد، شامل تصمیمات پارالیمپیکبازی های المپیک یا  بر حکمجایی که 

 .وادا؛ )و( پارالیمپیکدر بازی های المپیک یا شرکت  به صالحیت
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 سایر ورزشکاران یا اشخاص مربوط بهتجدید نظر یا استیناف  -13.2.3.2 

: )الف( ورزشکار یا شخص  حق درخواست تجدید نظر را دارندطرفین زیر  13.2.2براساس بند  

از پرونده که حکم در  ریطرف دیگ؛ )ب( که حکم مورد استیناف در ارتباط با او است دیگری 

)و در صورت متفاوت   ایران نادو؛ ) د( المللی مربوطه ؛ )ج( فدراسیون بینباشد هصادر شدمورد او 

بودن( سازمان ملی مبارزه با دوپینگ کشور محل اقامت شخص یا کشوری که شخص ملیت آن 

اگر صدق کند جایی که  یکپارالیمپالمللی المپیک یا  کمیته بین)ه( یا گواهی اقامت آن را دارد؛ 

تاثیری داشته باشد، شامل تصمیمات مربوط به صالحیت  پارالیمپیکحکم بر بازی های المپیک یا 

 .وادا؛ )و( پارالیمپیکشرکت در بازی های المپیک یا 

و  پارالیمپیک، کمیته بین المللی المپیک، کمیته بین المللی وادا 13.2.2براساس بند   

را  ایران نادوشورای استیناف صادر شده توسط دارند رای  ، حقفدراسیون بین المللی مربوطه

 .ارایه دهند CAS برای استیناف به

 دریافت ، مستحقه باشددکررا مطرح تقاضای تجدید نظر هریک از طرفین دعوی که  

ینگی است که حکم و وطه از سازمان مبارزه با دوپبرای دریافت تمام اطالعات مرب  CASهمکاری

این اطالعات ،  CASدستور  در صورتتصمیم وی مورد استیناف یا تجدید نظر قرار گرفته است و 

 ارائه گردد. باید

 وظیفه ابالغ نمودن -13.2.3.3  

و  واداتضمین کنند که  باید CAS نزداستیناف و تجدید نظر  درگیر در هر پرونده موردطرفین   

 .نمایند، ابالغیه استیناف را به موقع دریافت درخواست تجدید نظردارای حق  تمامی طرفین

 تعلیق موقت بر اجرای حکمدرخواست تجدید نظر  -13.2.3.4  

تعلیق موقت، اجرای حکم  برتمامی مقررات بیان شده در اینجا، تنها شخصی که می تواند  برعکس  

شده  صادر علیه او یق موقت لدرخواست تجدید نظر کند، ورزشکار یا شخص دیگری است که تع

 است.

 12فصل  طبقاحکام صادره  بردر خواست تجدید نظر  -13.2.3.5  
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فدراسیون ملی یا ، 12بر اساس فصل   ایران نادواحکام صادر شده توسط برای تجدید نظر بر   

 .نمایندارجاع  CASبه صرفا می توانند درخواست خود را  سایر سازمان ها

 13.2.4-Cross Appeal   مجاز می باشند.درخواست های استیناف بعدی  و 

 علیه درخواست دهنده استیناف CASشده به تقاضای تجدید نظر که علیه او  طرفی) استیناف های متقابل

 طرف دیگردرخواست های استینافی که ناشی از استیناف متقابل  سایرو  دهد(تقاضای تجدید نظر ، اولیه

 طبقکه  طرفیشوند، صریحاً مجاز می باشند. هر  ارجاع  CASبه  د واداک طبقدر مواردیکه پیش می آید 

در مهلت تعیین  متقابل یا متعاقب خود را تقاضای تجدید نظر دارای حق استیناف است باید  13فصل  این

 70 د.مربوطه ارائه کن پاسخ طرف شده در

 ایران نادوکوتاهی در صدور به موقع حکم توسط  -13.3

مبارزه  تخلف از قوانین ارتکاب بهمربوط حکم  وادادر مهلت مناسب تعیین شده توسط  ان نادوایر،  ههر گا

با تصور اینکه ایران نادو رای به برائت از تخلف داده نماید، را صادر ندر مورد پرونده خاص  با دوپینگ

 شورای دادرسی رتیکه درصو .ارسال نماید CASخود را مستقیماً به تقاضای تجدید نظر می تواند  وادااست، 

CAS  در ارائه  وادامشخص کند که ارتکاب به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ صورت گرفته است و

وادا  یهزینه هاباید  ایران نادوورت ، در این صدرست عمل کردهوده و ب دارای حق درخواست تجدید نظر 

 71.نماید باز پرداخت را است دنبال کردهرا  استیناف که واداو حق الوکاله وکیل 

 (TUEsبا معافیت مصرف درمانی) مرتبطاستیناف  -13.4 

استیناف قرار مورد می توانند آمده است،  4.4نه که در بند همانگو صرفاحکام مربوط به معافیت مصرف درمانی ا

 گیرند.

 ابالغ احکام استیناف  -13.5

                                                           
زه با دوپینگ اجازه استیناف متقابل برای ورزشکار هنگامی که یک سازمان مبار CAS، قوانین 2011: این شرط ضروری است زیرا از سال .4213.] تفسیر بند  70

  کند، نداده است. این بند دادرسی کامل برای طرفین را ممکن می کند.[.پس از انقضای زمان ورزشکار درخواست استیناف را ارائه می
ن تعیین یک مهلت : با در نظر گرفتن شرایط متفاوت بررسی و فرایند مدیریت نتایج هر پرونده تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ، امکا13.3]تفسیر بند  71

را مطرح کند، وجود ندارد. پیش  CAS مستقیماً درخواست تجدید نظر نزد وادا، پیش از اینکه ایران نادوزمانی ثابت جهت تصمیم گیری و صدور حکم از سوی 

 ی صادر نشده است را ارائه دهد.[فرصت می دهد تا دلیل آنکه هنوز را ایران نادومشورت خواهد کرد و به  ایران نادوبا  وادااز انجام چنین کاری 
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یر سازمان های مبارزه با دوپینگ دارای یا شخص دیگر و ساورزشکار  بهاستیناف را  رایبالفاصله باید   ایران نادو 

 .ارائه کند ،آمده است 14.2در بند  همانطور که 13.2.3بند  طبقحق استیناف 

 72تقاضای تجدید نظر زمان برای  -6.13

  CAS نزدتقاضای تجدید نظر  -13.6.1  

توسط طرف  رایفت روز از تاریخ دریا CAS، 21نزد طرح درخواست تجدیدنظر  یزمان مهلت 

در مهلت  می توانند زیر ، مواردباال مطلبصرف نظر از خواهد بود. درخواست کننده استیناف 

 طرفی کهنه  ولی ،کنند اقدام استیناف دارای حق طرفتقاضای تجدید نظر در ارتباط با های زیر 

 :بوده شده به رایتقاضای تجدید نظر  موجب پیگیری هایش

از سازمان مبارزه با دوپینگی که ین( حق دارند .، طرف )رایزمان ابالغ  روز از 15 ظرف)الف(  

 ند؛ارسال ک راپرونده مربوط به تصمیم کامل کپی بخواهند  هاختیار داشتمدیریت نتایج را در 

از  پرونده کپی د، طرف متقاضیوش دادهروز  15در مدت  درخواست ارسال کپی پرونده )ب( اگر 

ارائه  CAS را به تقاضای تجدید نظر فرصت دارد تا روز  21ریافت می کند را دپرونده  که تاریخی

 دهد.

 خواهد بود:زیر  به شرح واداتجدید نظر توسط  درخواست، مهلت صرف نظر از مطلب باال 

تقاضای تجدید  استیناف می توانستهدارای حق  دیگر طرفاز آخرین روزی که  پسروز  21)الف(  

 خود را ارسال کند.نظر 

 .را دریافت می کند رایپرونده کامل مربوط به  روزی که وادا از پسروز  21 )ب( 

  13.2.2بند  طبقاستیناف های  درخواست -13.6.2 

روز از تاریخ دریافت رای توسط طرف  CAS ،21زمانی طرح درخواست تجدیدنظر نزد  مهلت                     

ر از مطلب باال، موارد زیر می توانند در مهلت درخواست کننده استیناف خواهد بود. صرف نظ

                                                           
یا قوانین مبارزه با دوپینگ حکم فرما باشند، روزشمار مهلت هر طرف برای استیناف تا زمانی که حکم دریافت  CAS : درصورتیکه قوانین13.6]تفسیر بند  72

 نقضایی برای ارسال درخواست استیناف وجود ندارد.[نشده باشد آغاز نمی شود. به همین دلیل تا وقتی که طرف رای را دریافت نکرده باشد هیچگونه ا
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های زیر در ارتباط با تقاضای تجدید نظر طرف دارای حق استیناف اقدام کنند، ولی نه طرفی که 

  :تنظر اسکه موضوع تجدید  شده یرای صدورپیگیری هایش موجب 

زه با دوپینگی که ین( حق دارند از سازمان مبار.روز از زمان ابالغ رای، طرف ) 15)الف( ظرف  

 بخواهند کپی کامل پرونده مربوط به تصمیم را ارسال کند؛ هاختیار داشتمدیریت نتایج را در 

روز داده شود، طرف متقاضی کپی پرونده از  15)ب( اگر درخواست ارسال کپی پرونده در مدت  

ارائه  CASرا به  روز فرصت دارد تا تقاضای تجدید نظر  21تاریخی که پرونده را دریافت می کند 

 دهد.

 به شرح زیر خواهد بود: واداصرف نظر از مطلب باال، مهلت درخواست تجدید نظر توسط  

روز پس از آخرین روزی که طرف دیگر دارای حق استیناف می توانسته تقاضای تجدید  21)الف(  

 نظر خود را ارسال کند.

 ه رای را دریافت می کند.روز پس از روزی که وادا پرونده کامل مربوط ب 21)ب(  

 و اطالع رسانی  راز داری:  چهاردهمفصل 

و  آتیپیکمربوط به یافته های غیر طبیعی آزمایشگاهی و یافته های  اطالعات  -14.1 

 سایر تخلفات اثبات شده از قوانین مبارزه با دوپینگ 

 به ورزشکار و یا اشخاص دیگر (ADRVتخلفات )ابالغ  -14.1.1  

همانطور به ورزشکاران و یا دیگر اشخاص ادعا شده بر علیه آنها  (ADRVفات )تخلابالغ  

 . انجام می شودشرح داده شده، 14 و 7که در فصل های 

  ایران نادو، (ADRVمحکوم شدن به تخلف )هر زمانی در حین مدیریت نتایج تا در اگر  

)مشروط  را آگاه کندورزشکار یا شخص دیگر ، باید نبردپیش  را موضوعکه  بگیردتصمیم 

در حال انجام آگاه شده از مدیریت نتایج  پیشاز ورزشکار یا شخص دیگر  بر اینکه

 باشند(.
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سازمان های ملی مبارزه با دوپینگ، فدراسیون ( به ADRV)تخلفات اعالم  -14.1.2 

 واداهای بین المللی و 

شکار یا شخص دیگر، به سازمان ملی مبارزه با دوپینگ ورز (ADRVتخلف )ابالغ اثبات  

همانطور که در فصل  وادافدراسیون بین المللی و متفاوت باشد،  ایران نادو یکه بادر صورت

 آمده، به طور همزمان با ابالغ به ورزشکار یا شخص دیگر عمل می کنند. 14و  7های 

  ایران نادو، (ADRVمحکوم شدن به تخلف )اگر در هر زمانی در حین مدیریت نتایج تا  

به سازمان های  13.2.3طبق بند ، باید پیگیری نکندصمیم گرفت که این مسئله را ت

 اطالع دهد. )با ذکر دالیل عدم پیگیری( مبارزه با دوپینگ با حق درخواست تجدید نظر

 تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ یه یابالغ محتوای -14.1.3 

نام ورزشکار، کشور، باشد:  زیرامل موارد ابالغیه تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ باید ش 

حین مسابقات یا خارج از رشته و ماده ورزشی، سطح رقابتی ورزشکار، نوع نمونه گیری 

نتایج آنالیز آزمایشگاهی و سایر گزارش آزمایشگاه از ، تاریخ نمونه گیری، مسابقات بوده

المللی مدیریت ندارد بین و استا ISTIاستاندارد بین المللی نمونه گیری اطالعاتی که در 

 نتایج الزم می باشند.

تخلف ادعای تخلف و اساس  موضوعباید شامل  2.1بند غیر از ( ADRV)تخلفات ابالغ  

 هم باشد.

 پرونده گزارش وضعیت -14.1.4 

  ایران نادومتولی ورزشکار یا شخص دیگر )در صورتیکه  سازمان ملی مبارزه با دوپینگ 

وضعیت و یافته های هر گونه بازبینی یا اقداماتی منظم آخرین  نباشد(، باید به صورت

که طبق بند  تحقیقاتیبا موارد مرتبط جز ب را، انجام شده 13یا  8،  7که براساس فصول 

به فدراسیون  شده،تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ منجر ن ارتکاب به احرازبه  14.1.1

صادره  الزم یا رای دالیلبا ذکر بصورت کتبی  و فوراگزارش نماید  وادابین المللی و 

 .را ارائه نماید شدن موضوعدرباره حل و فصل 
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 راز داری -14.1.5 

ایران ، تا زمانی که (ADRV)سازمان های دریافت کننده اطالعات مربوط به موارد تخلف  

د این نبایمجاز شمرده شده اقدام به اعالم عمومی نماید،  14.3مطابق آنچه در بند  نادو

شامل کارکنان ) مطلع شوند بایداشخاصی که  بجزدر اختیار افراد دیگری اطالعات را 

 قرار دهند.مسئول در کمیته ملی المپیک، فدراسیون ملی و افراد تیم در ورزش تیمی( 

 از اطالعات محرمانه ایران نادومحافظت کارمند یا نماینده  -14.1.6 

یافته های غیرطبیعی آزمایشگاهی عات مربوط به اطال باید تضمین کند که ایران نادو 

(AAF) و سایر تخلفات آتیپیک، یافته های (ADRV) تا زمانی که این اثبات شده ،

باید  ایران نادو اعالم عمومی شوند، محرمانه باقی می ماند. 14.3اطالعات بر اساس بند 

شرکت ، مشاوران و ، نمایندگاننپیمان کارا(، موقتکارکنان )دائم یا که  کندتضمین 

محرمانه بودن هستند قرارداد و رعایت وظیفه رعایت مشمول  ،قرارداد اوطرف های ثالث 

ارد افشای مو ی باانضباط و برخورد تحقیقاتبرای  مناسبی را ییاجراالزام آور و اقدامات 

 د داد.انجام خواهو یا غیر مجاز اطالعات محرمانه  نامناسب

 

تعلیق موقت و خلفات مربوط به محرومیت، تارزه با دوپینگ، نین مبابالغ تخلف از قوا -14.2

 درخواست پرونده ها

ط با تخلفات آراء مرتبتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ یا  رای صادر شده برای -14.2.1 

  ،  10.6،  10.5 ، 8.2،  7.6  بندهای منطبق باتعلیق موقت  محرومیت یاعدم رعایت 

 باشد،چنین حکمی صدور دالئل کاملی برای  باید دربردارنده 13.5  یا 10.14.3  ، 10.7

 صادر مجازات ممکنحداکثر  علت اینکه چرا، توجیه صدق کند، چنانچه از جمله اینکه

باید  ایران نادوبه زبان انگلیسی یا فرانسه نباشد،  رای صادرهنشده است. درصورتیکه 

به زبان های انگلیسی یا فرانسه را آن  هبه همراه دالئل حمایت کنند رایاز  ایخالصه 

 د.کنتهیه 
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 را مطابقدریافتی  رایکه حق استیناف نسبت به  یسازمان مبارزه با دوپینگ -14.2.2 

یک نسخه از کل پرونده داشتن ، رایروز از دریافت  15دارد، می تواند ظرف  14.2.1بند 

 را درخواست نماید. رایمربوط به 

 اعالم عمومی -14.3

به ورزشکاران المللی مدیریت نتایج  پس از اطالع رسانی براساس استاندارد بین -14.3.1 

، به سازمان های مبارزه با دوپینگ 14.1.2مطابق با بند  اطالع رسانی ویا اشخاص دیگر 

 از قوانین مبارزه با دوپینگبالقوه تخلف  ابالغیه ص دیگری کهشخیا  ورزشکار هرهویت 

، ماهیت تخلفی که مرتکب شده استفاده شده د یا روش های ممنوعه، موارا دریافت کرده

بطور تواند  می ،هست یا نهتعلیق موقت  معرض ورزشکار یا شخص دیگر درآیا اینکه  و

 برسد.علنی افشا و به اطالع عموم 

بندهای  بقاطمناف استی شورای روز از زمانی که 20ظرف مدت حداکثر  -14.3.2  

براساس فصل ورزشکار که صورتی دریا  ،خود را صادر کرده قطعیی را 13.2.2یا  13.2.1

یا در موعد مقرر  ،صرف نظر کرده باشد دادرسی از حق خود برای برگزاری جلسه  8

یا  ده باشد،کرن اقدامیتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ به نسبت به ادعای ارتکاب 

 دوره جدیدی ازمبنی بر  رای، یا حل و فصل شده باشد 10.8موضوع براساس بند 

روش  باید  ایران نادوصادر شده باشد،  10.14.3مطابق بند  توبیخ کتبیمحرومیت یا 

موضوع مبارزه با دوپینگ، شامل رشته ورزشی، نوع تخلف از قوانین  برخورد متداول با

شخص دیگری که مرتکب تخلف شده، نوع ماده ممنوعه  اورزشکار یمبارزه با دوپینگ، نام 

درصورت وجود( پیامدهای اعمال شده را منوعه ای که استفاده شده است و )روش م یا

 رای شورایروز  20طی  باید  ایران نادوبعالوه  برساند.بطور علنی افشا و به اطالع عموم 

که در باال شرح داده شده را بطور  مواردی را، شامل ( ADRVتخلفات )  دربارهاستیناف 

 73موم برساند.علنی افشا و به اطالع ع

                                                           
، منجر به نقض سایر قوانین اجرایی گردد، در اینصورت قصور عدم اعالن عمومی .2314.: در صورتیکه انجام اعالن عمومی مطابق بند .2314.] تفسیر بند   73

د بین المللی محافظت از اطالعات شخصی و خصوصی تصریح شده است، نخواهد استاندار 4.1به تلقی عدم رعایت قوانین کد، همانطور که در بند  ایران نادو

 شد.[.
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به ارتکاب  13.2.2 یا 13.2.1طبق بند  آنکه رای شورای استینافپس از  -14.3.3 

 استیناف درخواست از در صورتی که یارا تایید کرد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ 

که از دادرسی  یا درصورتی 8صرف نظر شده باشد، یا در یک دادرسی براساس فصل 

 تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگادعای ارتکاب  در موعد مقرر به شده باشد، یا صرف نظر

 ایران نادو شده باشد، حل و فصل 10.8یا موضوع براساس بند اعتراض نشده باشد، 

 بصورت علنیموضوع درباره  به اطالع عموم رسانده وچنین تصمیم یا حکمی را تواند  می

 .نظر دهد

ورزشکار  که ، مشخص گردددر هر پرونده ای نافپس از دادرسی یا استی وقتی -14.3.4 

 درخواست موضوعیا شخص دیگر، مرتکب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ نشده است، 

و  رایمی تواند بطور عمومی افشا شود. با این وجود، خود  استیناف برای چنین رایی

مربوط به او  رایکه  یجز با رضایت ورزشکار یا شخص دیگرمربوط به آن بیت های عواق

نسبت به با روش های معقول می تواند  ایران نادو می تواند بطور علنی فاش شود.ن، بوده

بطور تمام و  می تواندو در صورت کسب رضایت، آن حکم  فرد اقدام کندرضایت  کسب

 .گرددبطور علنی فاش  کردهورزشکار یا شخص دیگر تائید  به شکلی کهال یا کم

قراردادن اطالعات الزم بر روی وب سایت به شکل  حداقل یدبا انتشار اخبار -14.3.5

یا در سراسر  دوره محرومیت تر ازیک ماه بیش و باقی گذاردن آنها به مدت  ایران نادو

پس از انقضای مشخص شده، خبر مربوطه بالفاصله  .انجام شود محرومیت شود دوره

 برداشته خواهد شد.

، هیچ یک از سازمان 14.3.3و  14.3.1شده در بندهای به استثنای موارد ارائه  -14.3.6 

، یا اعضای رسمی واداهای مبارزه با دوپینگ، فدراسیون ملی یا آزمایشگاه های معتبر 

در حال  خاص در هر پرونده حقایق، نباید بطور علنی در مورد مشابهیآنها یا هر هیئت 

بجز اظهار نظر کنند،  (است علم در تقابلتوصیف کلی فرآیند و  همانطور که بابررسی )

ی از ورزشکار یا شخص دیگرظرات عمومی یا اطالعات فراهم شده توسط ندر پاسخ به 

 .ایندگان ایشان نسبت داده شده استنم بین

در مواردی که ورزشکار یا  14.3.2افشای اجباری اطالعات به عموم طبق بند  -14.3.7 

  Protectedسن قانونی، شخص  زیرنگ شخص متهم به تخلف از قوانین مبارزه با دوپی
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در هرگونه افشای اختیاری اطالعات  الزامی نیست. ،باشد Recreationalیا ورزشکار 

متناسب با باید  Recreationalیا ورزشکار   Protected، زیر سن قانونی  مورد افراد

 . انجام شودحقایق و شرایط پرونده 

 گزارش آماری -14.4

ینگ های کنترل دوپاز فعالیت کلی داقل ساالنه یک گزارش آماریباید ح  ایران نادو  

همچنین . کندارسال   واداو یک نسخه از آن را به  خود را به طور علنی منتشر نماید

و  قرارگرفتند مورد آزمایش انی کههایی شامل نام ورزشکارتواند گزارشمی ایران نادو

 منتشر نماید.گیری آنها را  تاریخ نمونه

  رعایت استانداردهابر پایگاه اطالعاتی کنترل دوپینگ و نظارت  -14.5

به اشتراک تضمین استفاده موثر از منابع و در رعایت استانداردها بر  وادا ینقش نظارتبرای آنکه            

 ایران نادوکنترل دوپینگ در بین سازمان های مبارزه با دوپینگ، مرتبط با اطالعات  گذاشتن

 وادابه  ADAMS خود شامل موارد زیر را از طریق ات مرتبط با کنترل دوپینگاطالعباید 

 :گزارش کند

 ورزشکاران سطح ملی و بین المللی ولوژیک )الف( اطالعات پاسپورت بی 

 هستند. RTPورزشکارانی که در لیست شامل  Whereaboutsاطالعات )ب( 

 (TUE)درمانی )ج( احکام مربوط به معافیت مصرف 

 کام مدیریت نتایج)د( اح

 است.آمده  مربوطهمطابق با آنچه در استاندارد های بین المللی 

، جلوگیری از گیری هایع نمونه توزهماهنگ  ریزیه منظور تسهیل برنامهب -14.5.1 

های مختلف مبارزه با توسط سازمان ،نمونه گیریدر  غیر ضروریهای ی دوباره کار

روز ای پاسپورت بیولوژیکی ورزشکار به هکه پروندهاین اطمینان ازگ و به منظور دوپین

کردن  ثبتاز مسابقات را با  و خارج حینموظف است نمونه گیری های  ایران نادوباشند، 

در  مانی تعیین شدهالزامات و جدول ز طبق ADAMSهای کنترل دوپینگ در فرم

 گزارش کند.  وادا، به  ISTI نمونه گیریمللی استاندارد بین ال

معافیت های مصرف بر  وادابه منظور تسهیل حق استیناف و نظارت  -14.5.2 

داللت احکام و مستندات ، TUEکلیه درخواست های  باید ایران نادو، (TUEsدارویی)
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  ADAMSدر سایت   ISTUEزمان بندیالزامات و  مطابقرا   دارو تجویزکننده بر نیاز به 

 د.گزارش کن

 باید ایران نادومدیریت نتایج،  بر وادااستیناف و نظارت ق به منظور تسهیل ح -14.5.3 

مدیریت نتایج  الزامات و زمان بندی شده در استاندارد بین المللیمطابق اطالعات زیر را 

و  (ADRVتخلفات ): )الف( ابالغیه های مربوط به کندگزارش  ADAMSدر سایت 

)ب( ابالغیه ها و احکام ؛ (AAFیافته های غیرطبیعی آزمایشگاهی ) وط بهاحکام مرب

؛ (AAFیافته های غیرطبیعی آزمایشگاهی ) بغیر از (ADRV) تخلفاتسایر  امرتبط ب

یا بازگرداندن  رفع، رایی مبنی بر صدور ؛ و )د( هرگونه Whereabouts failure)ج( 

 تعلیق موقت.مجدد 

 با مطابق بودنو مناسب ه در این فصل در صورت اطالعات شرح داده شد -14.5.4 

دوپینگ ورزشکار و فدراسیون ورزشکار، سازمان ملی مبارزه با  قابل تعمیم بهقوانین 

 نمونه گیری کندورزشکار  که بتواند از سازمان های مبارزه با دوپینگ  هرالمللی و  بین

 .بودخواهند  استفادهقابل 

 

 محرمانه بودن اطالعات -14.6

در صورت  را ورزشکاران و سایر اشخاصصی می تواند اطالعات شخ ایران نادو -14.6.1   

 های بین المللیدارد، استانطبق کدمبارزه با دوپینگ فعالیت های  برای هدایتنیاز 

(، دارد بین المللی حفاظت از اطالعات محرمانه و خصوصی اشخاصاستان شامل ویژه)ب

ذخیره،  جمع آوری، ،قانون مربوطه با رعایتقوانین مبارزه با دوپینگ و این مجموعه 

  تهیه یا افشا نماید.

 باید: ایران نادوبدون محدودیت در موارد مذکور،  -14.6.2 

 اساس زمینه قانونی معتبر مورد بررسی قرار دهد.برتنها العات شخصی را )الف( اط 

به  رااو را شامل می شود  قوانین مبارزه با دوپینگکه  یهر شرکت کننده یا شخص)ب(  

انین اجرایی و استاندارد بین المللی محافظت از اطالعات شخصی شیوه ای مطابق با قو

با هدف اجرای قوانین  ایشاناطالعات شخصی ممکن است که  آگاه کند، خصوصی افراد و

 .دو سایر اشخاص مورد بررسی قرار گیر ایران نادو مبارزه با دوپینگ توسط
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 طرف قرارداد ثالث تشرکثالث )از جمله نماینده  عواملهر یک از  )ج( تضمین کند 

با آنها به اشتراک را  یاطالعات شخصی شرکت کننده یا شخص دیگر ایران نادو( که ستاد

حریم حفاظت از محرمانه بودن و  از نظرمناسب  بواسطه قرارداد و روش هایمی گذارد 

 .مورد کنترل هستند اطالعاتی چنین خصوصی

 فصل پانزدهم : اجرای احکام

 تعهد به امضاء کننده مبارزه با دوپینگسازمان های  توسط هصادر شد احکام -15.1

 الزام آور هستند ، خودبخود برای همه کشورهای عضوکد

تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ توسط یک سازمان مبارزه با  حکمی که برای -15.1.1 

 دشو صادر می CAS( یا کد 13.2.2)مطابق بند شورای استیناف ، پیمان متعهد دوپینگ

 گروه هایی فرای طرفین پروندهبرای خودبخود طرفین دادرسی، رسانی به پس از اطالع 

و در هر کشور هر رشته ورزشی  ، برایو هر فدراسیون ملی در ایران ایران نادو یعنی

 خواهد بود:الزام آور با تاثیراتی که در زیر آمده است،  ،امضاء کننده تعهد به کد

توسط هر یک از تعلیق موقت مبنی بر اعمال ی هر تصمیم یا حکم -15.1.1.1

یا  شدهپس از آنکه دادرسی موقت انجام هیئت های فوق الذکر صادره شود )

از حق دادرسی موقت و یا  ها شخص دیگر تعلیق موقت را پذیرفتورزشکار ی

 7.4.3براساس بند  توصیه شده یا تجدید نظر سریع ، دادرسیکردهصرف نظر 

تعلیق  ندر حیورت خودکار ورزشکار یا شخص دیگر را ( بصانجام شده باشد

آمده است( در تمامی رشته  10.14.1مطابق با آنچه در بند ) از مشارکتموقت 

 منع می کند. پیمان کنندگان امضاءزیر نظر هر یک از های ورزشی 

دوره ای از محرومیت توسط  مبنی بر اعمالهر تصمیم یا حکمی  -15.1.1.2

 شدهپس از آنکه دادرسی انجام )ی فوق الذکر صادره شود هر یک از هیئت ها

در ه باشد( بصورت خودکار ورزشکار یا شخص دیگر را یا از آن صرف نظر شد

آمده است(  10.14.1دوره محرومیت از مشارکت )مطابق با آنچه در بند  نحی

منع  پیمان کنندگان امضاءدر تمامی رشته های ورزشی زیر نظر هر یک از 

 کند. می
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هر یک از هیئت های فوق الذکر  توسطهر تصمیم یا حکم صادره  -15.1.1.3

توسط  پذیرفته باشد، بصورت خودکار را مبارزه با دوپینگ تخلف از قوانین که

 .معتبر شناخته می شود متعهدینکلیه 

یک دوره ن نتایج ه شدمردود شمرد هر تصمیم یا حکمی مبنی بر -15.1.1.4

در آن دوره نتایج بدست آمده  تمامصورت خودکار، ب 10.10بند  مشخص، طبق

 بی اعتباررا  امضاء پیمانکنندگان  امضاءمسئولیت هر یک از  هدر حوزمشخص 

 د.می کن

حکم صادره و  15.1.1مطابق با بند باید ایران  و هر فدراسیون ملی  ایران نادو -15.1.2

را ابالغیه واقعی حکم   ران نادوایتاریخی که از بدون هیچگونه اقدام اضافی، اثرات آن را 

هر کدام زودتر  قرار می گیرد، ADAMS مدر سیستیا تاریخی که حکم دریافت نموده 

 و اجرا نماید. شناختهبه رسمیت  باشد،

شورای سازمان مبارزه با دوپینگ،  توسطه شد هر تصمیم یا حکم صادر -15.1.3

 ید بدون هیچگونه اقدام اضافی توسطبا مبنی بر تعلیق، یا لغو پیامدها CASیا  استیناف

ابالغیه واقعی حکم را   ایران نادوهر فدراسیون ملی در ایران، از تاریخی که و ، ایران نادو

قرار می گیرد، هر کدام زودتر  ADAMS مدر سیستدریافت نموده یا تاریخی که حکم 

 باشد، به رسمیت شناخته و اجرا نماید.

تخلف از قوانین مبارزه با  حکم 15.1.1بند ایط بدون در نظر گرفتن شر -15.1.4

 فرآیندیبا   حین یک رویداد (MEO) مسابقات بزرگ برگزارکنندهدوپینگی که توسط 

مگر اینکه  نیستیا فدراسیون های ملی ایران الزام آور  ایران نادوبرای صادر شده،   سریع

یدنظر تحت مراحل فرصتی در جهت درخواست تجدبرگزارکننده مسابقات بزرگ قوانین 

 74.را برای ورزشکار یا شخص دیگر در نظر گرفته باشد (غیر فوری) عادی

 سازمان های مبارزه با دوپینگ صادر شده توسط اجرای سایر احکام -15.2

سایر احکام مبارزه با  ی کردنرایو هر فدراسیون ملی در ایران می تواند جهت اج ایران نادو

نیامده است، مانند  15.1.1که در بند  یهای مبارزه با دوپینگ توسط سازمانشده  صادردوپینگ 

                                                           
)سازمان برگزارکننده مسابقات بزرگ( به ورزشکار یا شخص دیگر امکان انتخاب درخواست  MEO: به عنوان مثال، درصورتیکه قوانین .4115.] تفسیر بند  74

را بدهد، تصمیم یا حکم نهایی یا داوری توسط سازمان برگزار کننده مسابقات بزرگ برای  CASی طی فرایند عاد appeal CASیا  CASتجدیدنظر سریع به 

 نندگان بدون توجه به اینکه ورزشکار یا شخص دیگر گزینه درخواست سریع را انتخاب نموده یا خیر، الزام آور خواهد بود.[امضاکسایر 
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تعلیق موقت پیش از دادرسی موقت یا پذیرش توسط ورزشکار یا شخص دیگر، تصمیم گیری 

 75نماید.

 نمی باشد متعهدین از هیئتی که  صادر شده توسطاجرای احکام  -15.3

نیست  کداین  متعهدینتی که جزو حکم صادر شده توسط هیئکه  متوجه شود ایران نادوچنانچه 

 صادررزه با دوپینگ آن هیئت مطابق با کد وادا در حوزه اختیارات و قوانین مباصادره حکم ولی 

اجرایی و ایران و هر فدراسیون ملی در   ایران نادو صورت آن حکم باید توسط ندر ایباشد،  شده

 76.عملی شود

 : قانون محدودیت ها فصل شانزدهم

د آغاز شود نمی توان هیچ اقدامی در رابطه با تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ زشکار یا شخص دیگربر علیه ور

 تخلف اتهام فرد از ،مورد ادعاسال از تاریخ وقوع تخلف  10مدت  ظرف ،آمده است  7در فصل  کهطورهمانمگر 

 شده باشد. انجام به وی تالش کافی برای اطالع رسانییا  مطلع شده باشد

 

 : آموزش  فصل هفدهم

برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی  نسبت به ،آموزشو استاندارد بین المللی  کد 18.2الزامات بند  یراستا درباید  ایران نادو

 .اقدام کندو ترویج آموزش 

 

 وظایف و مسئولیت های فدراسیون های ملی  سایرفصل هجدهم : 

                                                           
نندگان بدون نیاز به هرگونه امضاکبصورت خودکار توسط سایر  15.1ازمان مبارزه با دوپینگ طبق بند : احکام صادره توسط س 15.2و  15.1] تفسیر بندهای  75

نندگان، اجرا می شوند. به عنوان مثال، هنگامیکه یک سازمان ملی مبارزه با دوپینگ تصمیم به تعلیق موقت یک ورزشکار امضاکتصمیم یا اقدامی فراتر از سوی 

گردد. جهت شفاف سازی، رای همان حکمی است که توسط سازمان ملی مبارزه ودکار در سطح فدراسیون بین المللی اجرایی میمی گیرد، آن حکم بصورت خ

نادرستی برای وی با دوپینگ صادر گردیده، قرار نیست رای دیگری توسط فدراسیون بین المللی صادر شود. از این رو، ورزشکاری که ادعا دارد تعلیق موقت به 

 15.2طبق بند  دیده، صرفا باید ادعای خود را در مقابل سازمان ملی مبارزه با دوپینگ اثبات کند. اجرای احکام صادره از سازمان های مبارزه با دوپینگصادر گر

از هر درخواست بطور جداگانه  15.2یا  15.1نندگان طبق بند امضاکنندگان است. اجرای هر تصمیم یا حکمی از طرف امضاکمنوط به اختیار هر یک از 

و استاندارد بین المللی معافیت  4.4نزد سایر سازمان های مبارزه با دوپینگ توسط بند  TUEتجدیدنظر اصلی قابل تجدیدنظر نمی باشد. میزان اعتبار احکام 

 مصرف درمانی تعیین می شود[.
ست، در برخی جوانب مطابق با رعایت کد و در برخی موارد مغایر آن باشد، : در صورتیکه حکم صادر شده توسط هیاتی که کد را نپذیرفته ا15.3] تفسیر بند  76

دین به کد، اتهام نندگان باید تالش نمایند تا حکم را هماهنگ با اصول کد بکار ببندند. به عنوان مثال، اگر در یک فرایند مطابق با کد، یکی از غیر متعهامضاک

بدلیل وجود ماده ممنوعه در بدن ورزشکار را وارد کرده، اما دوره محرومیت اعمال شده کوتاه تر از دوره محرومیت ارتکاب به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ 

نندگان باید یافته تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ را به رسمیت بشناسند و سازمان ملی مبارزه با دوپینگ امضاکتوصیه شده در کد باشد، بنابراین تمامی 

یک دادرسی انجام دهد. اجرا یا عدم  8ید جهت تعیین اینکه آیا دوره طوالنی تر محرومیت طبق توصیه کد باید حکم شود یا خیر، مطابق فصل ورزشکار با

 قابل تجدید نظر است.[ 13براساس فصل  15.3نندگان، طبق بند امضاکاجرای یک حکم توسط هر یک از 
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، استانداردهای بین المللی، و قوانین مبارزه کدا باید کلیه فدراسیون های ملی ایران و اعضای آنه -18.1

به رسمیت الزم جهت  اقداماتدر سیاست ها، قوانین و برنامه های خود،  بایدو  را رعایت کنندبا دوپینگ 

قوانین  تقویتبرای اجرای برنامه ملی مبارزه با دوپینگ ایران و  ایران نادواختیار و مسئولیت  شناختن

 اتشکاران و سایر اشخاص در حوزه اختیاربا ورز هدر رابط( نمونه گیریاز جمله انجام نگ )با دوپی مبارزه

حوزه بخش قوانین ) مجموعه اینکه در مقدمه به  همانطوررا بطور مستقیم ایران نادو  مبارزه با دوپینگ

 ( اشاره شده است، منظور نمایند.قوانین مبارزه با دوپینگ

 

زه ان باید ذات و شرایط برنامه های ملی مبارزه با دوپینگ ایران و قوانین مبارهر فدراسیون ملی ایر -18.2

دریافت حمایت مالی و یا سایر کمک ها از دولت ایران و/یا کمیته ملی  شرطپیش با دوپینگ را به عنوان 

 77پذیرفته و از آنها پیروی نماید.المپیک ایران 

مطالب یا با رجوع  امستقیمقوانین مبارزه با دوپینگ را  این مجموعههر فدراسیون ملی ایران باید  -18.3

، بگنجاند آن فدراسیون به عنوان بخشی از قوانین ورزشیخود اسناد، اساسنامه و/یا قوانین  آنها در به

در را  ، آن قوانینخود فدراسیون ملی بتواند به رعایت آنها باشند وکه اعضای فدراسیون ملزم قوانینی 

 .نمایدجرا الزم اال خود اختیار مبارزه با دوپینگ در حیطه ران و سایر اشخاصرابطه با ورزشکا

حاکم آنها در اسناد و قوانین گنجاندن و  وپینگقوانین مبارزه با د تصویببا فدراسیون های ملی  -18.4

احکام باید آنها همچنین  همکاری و از آن حمایت کنند. ایران نادوبا  عملکردحوزه خود، باید در این  بر

افراد تحت  ریم، از جمله احکام مربوط به اعمال مجازات و تحبا قوانین مبارزه با دوپینگ مطابقصادر شده 

 کنند. از آن پیروی کرده و اجرابه رسمیت شناخته،   رااختیار 

، استاندارد های بین المللی و رعایت کدبرای  ات الزمکلیه فدراسیون های ملی ایران باید اقدام -18.5

 انجام دهند از جمله: و را اجباری دانسته وانین مبارزه با دوپینگق

یا سایر  ایران نادواستفاده از  فدراسیون بین المللی خود و مستدلانجام نمونه گیری تنها تحت اختیار ( 1)

 آوری نمونه ها مطابق با استاندارد بین المللی نمونه گیری و بررسی.گردبرای  گیری جع نمونهامر

 برای ایران نادوو کمک کردن متناسب  کد 5.2.1با بند  مطابق ایران نادورسمیت شناختن اختیار  ( به2)

 .آن رشتهاجرای برنامه ملی نمونه گیری برای 

                                                           
و پذیرش و اجرای  ایران نادواری متقابل دولت و کمیته ملی المپیک، اطمینان یابد که به رسمیت شناخته شدن باید با همک  ایران نادو: 18.2] تفسیر بند  77

سایر کمک ها از دولت و/یا کمیته ملی قوانین مبارزه با دوپینگ توسط فدراسیون های ملی شرط و پیش شرطی برای پرداخت هرگونه کمک های مالی و/یا 

 .[ستاالمپیک به فدراسیون ملی 
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  واداتایید شده  یانمونه های جمع آوری شده با استفاده از یک آزمایشگاه معتبر  همه تجزیه و تحلیل( 3)

 ؛ 6.1مطابق با بند 

در سطح ملی از سوی کشف شده تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  پرونده هایاینکه ( تضمین 4)

و استاندارد بین المللی  8.1مطابق با بند  اتیمستقل عملی شورای دادرسیفدراسیون های ملی توسط یک 

 مدیریت نتایج قضاوت و داوری می شوند.

تا تمامی ورزشکارانی که برای شرکت در یک کلیه فدراسیون های ملی باید قوانینی را وضع کنند  -18.6

مسابقه یا فعالیت مجاز یا سازمان یافته از سوی فدراسیون ملی یا یکی از سازمان های عضو آن آماده 

مرتبط با چنین ورزشکارانی را ملزم نماید تا موافقت و پایبندی خود  نپشتیباشوند و همه کارکنان  می

ینگ و پذیرش اختیار مدیریت نتایج سازمان مبارزه با دوپینگ مطابق با به پیروی از قوانین مبارزه با دوپ

 کد را به عنوان پیش شرط مشارکت در ورزش ابراز نمایند.

ه با دوپینگ یا کلیه فدراسیون های ملی باید هرگونه اطالعات دال بر بروز تخلف از قوانین مبارز -18.7

یون بین المللی خود گزارش کنند و با هر سازمان مبارزه با و فدراس ایران نادوآن را به  اطالعات مرتبط با

 دوپینگ دارای اختیار انجام تحقیقات در زمینه دوپینگ و تحقیقات مرتبط همکاری نمایند.

کلیه فدراسیون های ملی باید قوانین انضباطی مناسبی را بکار گیرند تا کارکنان پشتیبانی که  -18.8

وعه یا روش های ممنوعه استفاده می کنند نتوانند بعنوان پشتیبان ورزشکار بدون توجیه معتبر از مواد ممن

 یا فدراسیون ملی فعالیت کنند. ایران نادودر کنار ورزشکاران تحت اختیار 

 اجرا کنند. ایران نادوکلیه فدراسیون های ملی باید آموزش مبارزه با دوپینگ را با هماهنگی  -18.9

 

 ایران نادومسئولیت های  وظایف و دیگرفصل نوزدهم : 

 20.5بند بارزه با دوپینگ شرح داده شده در های سازمان های ملی معالوه بر وظایف و مسئولیت -19.1

کد،  24.1.2باید گزارشی از رعایت الزامات کد و استاندارد های بین المللی مطابق با بند  ایران نادوکد، 

 را به وادا ارایه دهد.

شرکت )و افراد منصوب به  ایران نادوت رئیسه، مدیران، مامورین و کارکنان تمامی اعضای هیئ -19.2

(، که در هر بخش از کنترل دوپینگ دخالت دارند،  باید بر اساس قانون اجرایی، مطابق ثالث طرف قرارداد

کد، به عنوان اشخاصی که طبق کد مسئول مستقیم اقدام و هر سوء رفتار آگاهانه خود  20.5.10با بند 

 نمایند. امضاءستند، فرم موافقت و پایبندی به این مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ را ه
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که در کنترل  ایران نادوکد، هر یک از کارکنان  20.5.11بر اساس قانون اجرایی، مطابق با بند  -19.3

 هبیانیباید  دوپینگ )به غیر از برنامه های رسمی آموزش مبارزه با دوپینگ یا توانبخشی( دخالت دارند

، تایید کننده اینکه در تعلیق موقت یا مشمول یک دوره محرومیت نیستند و ایران نادوارائه شده از سوی 

مرتکب اقدام منجر به تخلف از قوانین مبارزه با  از روی آگاهی سال گذشته به طور مستقیم یا  6ظرف 

 نمایند. امضاءرا  اند و قوانین کد برای این اشخاص قابل اجرا است دوپینگ نشده

 وظایف و مسئولیت های ورزشکاران دیگرفصل بیستم : 

 کافی و پیروی از این مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ. داشتن آگاهی -20.1

 78.برای ارایه نمونه در هر زمان در دسترس بودن و آمادگی -2.20

 کند.ه می خورند یا استفاده میقبول مسئولیت، در زمینه مبارزه با دوپینگ، در برابر هر آنچ -20.3

مطلع نمودن پرسنل پزشکی از اجبار به عدم مصرف داروها و روش های ممنوعه )توسط ورزشکار(  -20.4

که برای ایشان انجام می شود، قوانین مبارزه با  پزشکیو قبول مسئولیت حصول اطمینان از آنکه درمان 

 دوپینگ را نقض نکند.

و فدراسیون بین المللی مربوطه از هر گونه حکمی که بخاطر اتهام تخلف  ادوایران نمطلع نمودن  -20.5

 صادر شده باشد. هیاتی غیر متعهد به کدسال گذشته توسط  10ورزشکار از قوانین مبارزه با دوپینگ در 

زه با دوپینگ همکاری با سازمان های مبارزه با دوپینگی که تحقیقات درباره تخلفات از قوانین مبار -20.6          

 را در دست اجرا دارند.

عدم همکاری کامل ورزشکار در تحقیقاتی که سازمان های مبارزه با دوپینگ جهت بررسی تخلفات از 

می تواند به متهم شدن  ایران نادوقوانین مبارزه با دوپینگ انجام می دهند، طبق قوانین کمیته انضباطی 

 ورزشکار به سوء رفتار منجر  شود.

، فدراسیون ملی یا هر سازمان دیگر مبارزه با ایران نادوورزشکار باید در پاسخ به درخواست  -20.7

 دوپینگ دارای مسئولیت و اختیار نسبت به ورزشکار، اطالعات هویتی پرسنل پشتیبان خود را ارائه کنند.

که در  رفتار توهین آمیز ورزشکار نسبت به یک مقام رسمی کنترل دوپینگ یا شخص دیگری -20.8

ایران نباشد، طبق قوانین کمیته انضباطی  Tamperingکنترل دوپینگ دخالت دارد، حتی اگر مصداق 

 می تواند به متهم شدن ورزشکار به سوء رفتار منجر  شود. نادو

                                                           
: با احترام به حقوق بشر و حریم خصوصی ورزشکار، گاهی مالحظات قانونی مبارزه با دوپینگ ایجاب می کند که نمونه گیری ها در اواخر  20.2] تفسیر بند  78

می کنند که تا صبح دیگر قابل را در این ساعات استفاده  EPOشب یا صبح زود انجام شود. به عنوان مثال مشخص شده که برخی از ورزشکاران دوزهای پایین 

 کشف نخواهد بود.[
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 وظایف و مسئولیت های کارکنان پشتیبان ورزشکار فصل بیست و یکم : دیگر

 مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ. کافی و پیروی از این داشتن آگاهی -21.1

 همکاری با برنامه نمونه گیری از ورزشکاران. -21.2

استفاده از نفوذ و تاثیر خود بر رفتار و ارزش های ورزشکار برای پیشبرد و تقویت نگرش و انگیزه  -21.3

 های مبارزه با دوپینگ

هر گونه حکمی که بخاطر اتهام تخلف  و فدراسیون بین المللی مربوطه از ایران نادو مطلع کردن -21.4

برای ایشان صادر شده  هیاتی غیر متعهد به کدسال گذشته توسط  10از قوانین مبارزه با دوپینگ در 

 باشد.

همکاری با سازمان های مبارزه با دوپینگی که تحقیقات درباره تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ  -21.5

 را در دست اجرا دارند.

اری کامل پرسنل پشتیبان در تحقیقاتی که سازمان های مبارزه با دوپینگ جهت بررسی تخلفات عدم همک

می تواند به متهم  ایران نادواز قوانین مبارزه با دوپینگ انجام می دهند، طبق قوانین کمیته انضباطی 

 شدن به سوء رفتار منجر  شود.

بر مواد یا روش های ممنوعه را در اختیار داشته کارکنان پشتیبان ورزشکار نباید بدون توجیه معت -21.6

 یا مصرف نمایند.

می تواند به متهم  ایران نادوهرگونه مصرف یا همراه داشتن مواد ممنوعه طبق قوانین کمیته انضباطی 

 به سوء رفتار منجر  شود.فرد شدن 

رل دوپینگ یا شخص رفتار توهین آمیز کارکنان پشتیبان ورزشکار نسبت به یک مقام رسمی کنت -21.7

نباشد، طبق قوانین کمیته  Tamperingدیگری که در کنترل دوپینگ دخالت دارد، حتی اگر مصداق 

 می تواند به متهم شدن کارکنان پشتیبان ورزشکار به سوء رفتار منجر  شود. ایران نادوانضباطی 

 

 ه با دوپینگقوانین مبارز ئولیت های اشخاص مشمولوظایف و مس دیگرفصل بیست و دوم: 

 کافی و پیروی از این مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ. داشتن آگاهی -22.1
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و فدراسیون بین المللی مربوطه از هر گونه حکمی که بخاطر اتهام تخلف  ایران نادو مطلع کردن  -22.2

صادر شده برای ایشان  هیاتی غیر متعهد به کدسال گذشته توسط  10از قوانین مبارزه با دوپینگ در 

 باشد.

همکاری با سازمان های مبارزه با دوپینگی که تحقیقات درباره تخلفات از قوانین مبارزه با   -22.3

 دوپینگ را در دست اجرا دارند.

در تحقیقاتی که سازمان های مبارزه با دوپینگ جهت بررسی تخلفات از  عدم همکاری کامل این اشخاص

می تواند به متهم شدن  ایران نادودهند، طبق قوانین کمیته انضباطی  قوانین مبارزه با دوپینگ انجام می

 به سوء رفتار منجر  شود.فرد 

نباید بدون توجیه معتبر مواد یا روش های ممنوعه را در اختیار داشته یا مصرف  این اشخاص -22.4

 نمایند.

یا شخص دیگری که در نسبت به یک مقام رسمی کنترل دوپینگ  رفتار توهین آمیز این اشخاص -22.5

ایران نباشد، طبق قوانین کمیته انضباطی  Tamperingکنترل دوپینگ دخالت دارد، حتی اگر مصداق 

 می تواند به متهم شدن کارکنان پشتیبان ورزشکار به سوء رفتار منجر  شود. نادو

 کدفصل بیست و سوم: تفسیر 

گردد. لیسی و فرانسه منتشر میبان انگز 2و به  نگهداری می شود واداتوسط  کدمتن رسمی  -23.1

 خواهد بود.مالک متن انگلیسی ، صورت هرگونه اختالف یا تناقض بین متن انگلیسی و فرانسهدر

 می شود.ارائه  کدبرای درک بهتر و تفسیر  ،کدمختلف  توضیحات بند های -23.2

 لوایحیا موجود قوانین یرد و به گمی، مورد تفسیر قرار مستقل و خودمختار یمتنبه عنوان  کد این -23.3

 .رجوع نمی کند یا دولت ها متعهدین

نباید  و تنها جهت سهولت کار می باشند کد و بندهای مختلف برای بخش های بکار رفتهعناوین  -23.4

مقرراتی که به آنها اشاره بندها و  متن بر یا به هر طریقی گرفته شوند ردر نظ کد اساسبه عنوان بخشی از 

 تاثیر بگذارند. ودمی ش

است روزهای تقویمی منظور ، استفاده شده باشدروز از واژه  یا استاندارد بین المللی کددر  ههر گا -23.5

  .گردد مشخص ی متفاوتمنظورمگر اینکه 

 ،باشد اعالم شده متعهدتوسط  کدپیش از تاریخ پذیرش و اجرای تخلفاتی که  برای کدقوانین -،23.6

برای موارد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ پس به منظور تعیین محرومیت  ،این حالبا  .صدق نمی کند
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 دومین تخلف یا اولین تخلفبه عنوان  کدپذیرش از  پیشقبلی تخلفات  ،10براساس فصل  ،از پذیرش کد

 می شوند. شمرده

، 2 تعاریف و ضمیمه  ،1و ضمیمه  کد برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ وهدف، دامنه و سازماندهی  -23.7

 شوند.می گرفته درنظر کد، به عنوان جز الینفک از 10فصل  از کاربردی یها نمونه

 

 فصل بیست و چهارم : مقررات نهایی

در کد یا استاندارد بین المللی از واژه روز استفاده شده باشد، منظور روزهای تقویمی است  ههر گا -24.1

  دد.مگر اینکه منظوری متفاوت مشخص گر

به عنوان متنی مستقل و خودمختار، مورد تفسیر قرار  قوانین مبارزه با دوپینگمجموعه این  -24.2

 یا دولت ها رجوع نمی کند. متعهدینگیرد و به قوانین موجود یا لوایح می

 

و استانداردهای بین المللی  کد مرتبط در طبق مقررات قوانین مبارزه با دوپینگمجموعه این  -24.3

، تفسیر خواهند و استانداردهای بین المللی کددر مرتبط ه ای مطابق با مقررات و به گون رفته شده اندپذی

قوانین مبارزه با  مجموعه و استانداردهای بین المللی به عنوان بخش های جدایی ناپذیر این کدشد. 

 .گرفته خواهند شد و در صورت هر گونه اختالف، مالک خواهند بود ردر نظدوپینگ 

در قوانین مبارزه با دوپینگ  مجموعه به عنوان بخش های جدایی ناپذیر این 1مقدمه و ضمیمه  -24.4

  گرفته خواهند شد. رنظ

توضیحات قوانین مبارزه با دوپینگ گنجانده شده است:  مجموعه در این کدتوضیحات جایی که  -24.5

ین قوانین مبارزه با درک بهتر و تفسیر ا هتجقوانین مبارزه با دوپینگ  مجموعه این مفاد مختلفدرباره 

 ارایه شده است.دوپینگ 

( به مرحله رسمیت یافتن کدتاریخ ) 2021با دوپینگ از اول ژانویه  قوانین مبارزه مجموعه این -24.6

 می کند. غیر معتبررا  ایران نادوقوانین مبارزه با دوپینگ  نیپیش همه نسخین قوانین ااجرا درخواهد آمد. 

اعالم  رسمیت یافتن کدتاریخ  مواردی که پیش از برای مبارزه با دوپینگقوانین  مجموعه این -24.7

 . هرچند: صدق نمی کند ،باشدشده 
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رسمیت یافتن تخلف های بعدی پس از تاریخ  برای به منظور تعیین میزان محرومیت -24.7.1

 اتفاق افتاده باشد یافتن کدرسمیت پیش از تاریخ که  (ADRV) یتخلفات، 10براساس فصل کد ، 

 .شمرده خواهند شد دومین تخلف یا اولین تخلفبه عنوان 

رسمیت یافتن پیش از تاریخ  مربوط به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ پروندههر  -24.7.2

از  پسکه  یو هر مورد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ آن کامل نشدهرسیدگی حقوقی که کد 

، کد بوده رسمیت یافتنبه تخلفی پیش از مربوط  بررسی می شود ولی ت یافتن کدرسمیتاریخ 

و نه طبق قوانین اساسی مبارزه با  نظراس قوانین حاکم در زمان وقوع تخلف مورد باید براس

تشخیص  پرونده شورای دادرسیمگر اینکه  د،صل شوآمده حل و ف مجموعهدوپینگ که در این 

سبک تر بخاطر بروز تخلف پیش از رسمیت  مجازات برخورداری از)  Lex Mitiorدهد که اصل 

مربوط ، دوره های منظوربرای این  ، براساس شرایط پرونده، جایز بوده و مصداق دارد.(یافتن کد

 هدگرفته ش ردر نظتخلفات متعدد  10.9.4ند ب قبلی طبقتخلفات  کهبه پرونده های گذشته ای 

 نه قوانین اساسیمعمول و  مورد استفاده، قوانین 16ده در فصل تعیین ش ، قانونی مدت اعتبارو 

به همراه سایر قوانین این قوانین مبارزه با دوپینگ در مورد پرونده های قبلی  طبقو باید هستند 

مدت  که ف می شودبه پرونده های قبلی عط یصورت درتنها  16فصل شوند ) بکار گرفتهمعمول 

 نشده باشد(.منقضی  رسمیت یافتن کدیخ از تارپیش آن  قانونی اعتبار

)مطابق با شرایط تعریف شده در  2.4بند  ،Whereabouts failure تخلف هرگونه -24.7.3

 نمونه غیبت دریا  از موارد عدم ثبت آدرسیک هر  برای استاندارد بین المللی مدیریت نتایج

ابق با استاندارد بین مطاید ب، ءانقضااز دوره  پیشو  ،کد رسمیت یافتنپیش از تاریخ ( گیری

ماه پس از  12 الزاما باید، اما  استناد شودمی توان به آن  پیگیری شود و مدیریت نتایجالمللی 

 .تخلف خاتمه یافته تلقی شودوقوع آن 

پرونده هایی که حکم نهایی در ارتباط با تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  ارتباط با در -24.7.4

از تاریخ صادر شده است، ولی ورزشکار یا شخص دیگر در  کد رسمیت یافتنریخ از تا پیشآنها 

ن مواردی ورزشکار یا شخص را طی می کند، در چنی خود دوران محرومیترسمیت یافتن هنوز 

های مبارزه با دوپینگ مسئول مدیریت نتایج رسیدگی یا سایر سازمان ایران نادوتواند از دیگر می

مبارزه با  جدید رزه با دوپینگ درخواست نماید که با استناد به این قوانینتخلف از قوانین مبا

از پایان دوره  پیش. چنین درخواستی باید دهندکاهش  را دوپینگ، دوران محرومیت وی

مورد استیناف قرار گیرد. این  13.2محرومیت ارائه شود. چنین حکمی می تواند براساس بند 
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د در مورد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگی که حکم نهایی آنها قوانین مبارزه با دوپینگ نبای

 د.نصادر و مدت محرومیت سپری شده است، بکار برده شو

برای دومین تخلف، در مواردی که  10.9.1ارزیابی دوره محرومیت بر اساس بند در  -24.7.5

، تعیین کد جدید رسمیت یافتنپیش از تاریخ  قبلی اولین تخلف طبق قوانین اجراییمجازات 

شده در صورتی که این قوانین مبارزه با ارزیابی  اول ، دوره محرومیتی که برای تخلفباشدشده 

 79شود. معین اساس همین باشند، باید بر قابل اجرادوپینگ، 

فهرست مرتبط با مواد یا روش های   TDتغییرات فهرست مواد ممنوعه و اسناد فنی -24.7.6

 معین دیگریمشخص حالت بصورت مگر اینکه  نیست گذشته تخلفات قابل تعمیم بهممنوعه 

جدید داروها و وعه از فهرست . البته به عنوان استثنا زمانی که یک ماده یا یک روش ممنگردد

ماده یا روش آن بخاطر مصرف که  ، ورزشکار یا شخص دیگریممنوعه حذف شودروش های 

ایران  از، می تواند ندن دوره محرومیتی استدر حال گذرا ای که از لیست خارج شده ممنوعه

از قوانین مبارزه با  اتتخلفینگی که مسئولیت مدیریت نتایج یا سایر سازمان مبارزه با دوپ نادو

با توجه به خارج شدن آن ماده یا روش از لیست تا  کنددوپینگ را بر عهده دارند، درخواست 

 در نظر بگیرند.  قبلی صادر شدهمحرومیت دوره مدت کاهشی برای ممنوعه 

 

  80: تعاریف ضمیمه اول 

، ابزاری و مدیریت مبارزه با دوپینگ اجراییسامانه :  ADAMS/و مدیریت مبارزه با دوپینگ اجراییسامانه 

و گزارش اطالعات، با  اشتراک گذاری، ذخیره، وب است که جهت ورود شبکه اطالعات مبتنی بر پایهمدیریتی بر

و دیگر اعضا را تسهیل  وادانها طراحی شده است تا انجام امور و برنامه های مبارزه با دوپینگ تکیه بر حفاظت از آ

 نموده و به آنها کمک نماید.

در مصرف یا  شکل همکاریفراهم کردن، تامین، نظارت، تسهیل یا به هر  شامل:  Administration /تجویز

 خالصانه، با این وجود، این تعریف عملکرد است رتالش برای مصرف یک ماده یا روش ممنوعه توسط شخص دیگ

یا سایر  مشروعمواد ممنوعه یا روش ممنوعه بکار برده شده برای اهداف درمانی و  باکارکنان پزشکی درگیر 

                                                           
اگر پیش از رسمیت یافتن کد، حکم نهایی مربوط به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  .5724.: به غیر از شرایط شرح داده شده در بند .5724.] تفسیر بند  79

 ا دوپینگ برای توصیف مجدد تخلف پیشین نمی تواند استفاده گردد.[و دوره محرومیت صادر شده به طور کامل طی شده باشد، این قوانین مبارزه ب
آنها، و همچنین عباراتی است که در بخش های دیگر  )Possessive(و ملکی  )Pleural(] تفسیر تعاریف: اصطالحات تعریف شده شامل فرم های جمع  80

 .[می باشدگفتار استفاده شده 
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که در نمونه  ای اقدامات مربوط به مواد ممنوعه دربرگیرندهتوجیهات قابل قبول را شامل نخواهد شد و همچنین 

اهداف ه ای برای مگر در شرایطی که مشخص شود چنین مواد ممنوعسابقات ممنوع نیستند گیری خارج از م

 .ستین ،باشدعملکرد ورزشی مورد استفاده قرار گرفته  ءدرمانی قانونی و درست بکار نرفته و یا برای ارتقا

مورد  گزارشی از سوی یک آزمایشگاه :Adverse Analytical Finding/یافته غیر طبیعی آزمایشگاهی

ده ممنوعه آزمایشگاهی، وجود ماکه براساس استاندارد بین المللی  وادایا دیگر نهادهای تائید شده توسط  واداتائید 

 تاییدشواهد استفاده از یک روش ممنوعه را در یک نمونه یا نشانگرهای آن یا  یا مواد حاصل از سوخت و سازها

 می کند.

طبیعی یک یافته غیر مویداست گزارشی  :Adverse Passport Finding /یافته غیر طبیعی در پاسپورت

 پاسپورت که در استاندارد های بین المللی توضیح داده شده است.

است که در صورت  انجام آنها  شرایط یا اقداماتی: Aggravation Circumstances /تشدید کنندهشرایط 

 را برای آن تخلف لی بیشتر از مجازات استانداردخی ،یمحرومیتصدور رای موجب  توسط ورزشکار یا سایر افراد

استفاده یا مالکیت : خواهد بودتنها محدود به آنها نه شامل موارد زیر البته  ی. چنین شرایط یا اقداماتتوجیه می کند

ممنوعه یا روش  ، استفاده یا مالکیت یک مادهورزشکار یا شخص دیگرممنوعه توسط  روشممنوعه یا  چندین ماده

صرف نظر از دوره  ممکن است؛ یک فرد عادی دیگر (ADRV) چندین تخلف یا ارتکاب موقعیت چندین وعه درممن

لذت ببرد؛ ورزشکار  فات( از قوانین مبارزه با دوپینگیا تخلات افزایش عملکرد تخلف )از تاثیرمحرومیت قابل اجرا، 

تخلف از قوانین مبارزه با  داوریروند یا  لفکشف تخ کننده لتیا مخ در انجام رفتار فریبکارانهیا شخص درگیر 

برای جلوگیری از  دستکاری در مدیریت نتایج مشارکت داشته است. بهیا ورزشکار یا شخص دیگری که ؛ دوپینگ

نیستند و سایر شرایط یا  موارد همهشرایط و اقدامات شرح داده شده در اینجا،  هر گونه شبهه، مثال هایی از

 دوره محرومیت طوالنی تر را توجیه کنند. صدور حکم باانند اقدامات مشابه می تو

مبارزه با دوپینگ،  مربوط بهآموزش و اطالعات   :Anti-Doping Activities/فعالیت های مبارزه با دوپینگ

ورزشکار، انجام  بیولوژیک ، مدیریت پاسپورت هایRTP، حفظ و نگهداری گیری برنامه ریزی توزیع نمونه

انجام مراحل مختلف کاربردهای ، تحقیقاتنجام تجزیه تحلیل نمونه ها، گردآوری اطالعات و انجام اگیری،  نمونه

TUE ،و کلیه فعالیت های مرتبط با مبارزه با دوپینگ ، مدیریت نتایج، نظارت و پذیرش هر گونه پیامد اعمال شده

و/یا استانداردهای بین المللی  کده در که توسط یا از طرف یک سازمان مبارزه با دوپینگ انجام شود، همانگونه ک

 آمده است.
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آغاز  که مسئولیت متعهدیا یک سازمان  وادا : Anti-Doping Organizationسازمان مبارزه با دوپینگ/ 

هریک از بخش های مراحل کنترل دوپینگ را برعهده دارد. برای  تقویت، اجرا و قوانین پذیرش و رعایت کردن

مسابقات بزرگ  برگزارکننده، سایر سازمان های پارالیمپیکی المپیک، کمیته بین المللی مثال، کمیته بین الملل

و سازمان های ملی مبارزه با  دهند، فدراسیون های بین المللییانجام م را که نمونه گیری ها در مسابقات خود

 دوپینگ می باشند.

که توسط هر فدراسیون بین المللی مللی )رشته ورزشی در سطح بین ال هر شخصی که در: Athlete ورزشکار/  

به رقابت می پردازد. یک  می شود( تعیینمان ملی مبارزه با دوپینگ، وسط سازکه تملی) می شود( یا سطحتعیین 

بارزه با دوپینگ اختیار دارد تا قوانین مبارزه با دوپینگ را برای ورزشکاری که در سطح بین المللی و سازمان م

 آنبرای محسوب نماید.  ارتعریف ورزشک زمره درهم افراد را  بدین ترتیب این دستهکار گیرد؛ و ملی قرار ندارد، ب

 ورزشکارانی که در سطح بین المللی و ملی قرار ندارند، سازمان مبارزه با دوپینگ می تواند انتخاب کند دسته از

ی این تجزیه و تحلیل نمونه هایا ؛ ندهد انجام نمونه گیری اصالدهد یا  انجام نمونه گیری محدود که از ایشان یا

 Whereabouts اطالعات ؛درخواست نماید فهرست کامل مواد ممنوعه مواد در کمتری از تعدادبرای گروه را 

های مصرف درمانی از معافیت  نیاز برای؛ یا ندهددرخواست کند یا اصال  درخواسترا بصورت محدود  ورزشکار

 . به هر حال، اگر ورزشکاری در حوزه اختیارات و قلمرو یک سازمان مبارزه با دوپینگرا الزامی نداند پیش تهیه شده

قانون  2.5یا  2.3، 2.1بندهای  مرتکب تخلفاتپردازد ز بین المللی یا ملی به رقابت بدر سطح پائین تر ا لیو باشد

 2.8بندهای اهداف  طبق ود.باید در مورد وی اعمال ش کد، آنگاه عواقب مشخص شده در گرددمبارزه با دوپینگ 

و همچنین جهت مقاصد آموزشی و اطالع رسانی، ورزشکار به شخصی اطالق می شود که رسماً تحت  2.9و 

مبارزه با دوپینگ را  کد، دولت ها و یا دیگر سازمان های ورزشی که کد متعهدینحاکمیت و قلمرو هر یک از 

 81پذیرفته اند، در ورزش شرکت می کند.

 کناربرنامه و روش های جمع آوری و : Athlete Biological Passport ورزشکار/ ولوژیکپاسپورت بی

و نیز استاندارد بین المللی  تحقیقاتداده ها طبق آنچه در استاندارد بین المللی نمونه گیری و  هم قرار دادن

 آزمایشگاه ها آمده است.

                                                           
( ورزشکار سطح ملی، 2( ورزشکار سطح بین المللی ، 1گروه قرار گیرند:  5شرکت دارند، می توانند در یکی از این  ] تفسیر ورزشکار:  افرادی که در ورزش 81

( ورزشکاران 4لط دارد، ( افرادی که جزو ورزشکاران سطح ملی یا بین المللی نیستند اما فدراسیون بین المللی یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگ بر این افراد تس3

تسلط ندارد. تمامی ورزشکاران سطح ملی و بین المللی طبق ( افرادی که هیچ فدراسیون بین المللی یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگی بر آنها 5ای و  هحرفغیر 

بارزه با دوپینگ تنظیم و در نظر تعاریف دقیق ورزش سطح ملی و بین المللی که در قوانین مبارزه با دوپینگ فدراسیون های بین المللی و سازمان های ملی م

 گرفته شده است، ملزم به اطاعت از قوانین مبارزه با دوپینگ کد هستند.[
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هر یک از مربیان، تمرین دهندگان، مدیران،  : Athlete Support Personnel کارکنان پشتیبان ورزشکار/

شخاص دیگری که با ورزشکار کارگزاران، خدمه تیم، مسئولین، پرسنل پزشکی و پیراپزشکی، والدین یا هر یک از ا

 .می کنندشی آماده یا ورزشکار را برای شرکت در رقابت ورزکنند یا یاری می رسانند درمان می ،کنندکار می

دوپینگ بوده یا در آینده به رفتار های تخلف تخلف ارتکاب به  مهم درکه گامی  آگاهانه نجاما:  Attemptتالش/ 

شود. به هر حال، اگر شخصی تالش برای تخلف از قوانین مبارزه با  منجر می از یک قانون مبارزه با دوپینگ

اید چنین موردی نم رکرسما تدوپینگ را پیش از کشف آن بوسیله شخص ثالثی که در این تالش دخالت ندارد 

 تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب کرد.نباید اساس یک بار تالش، را تنها بر

یا دیگر آزمایشگاه های مورد  وادا آکردیتهگزارشی از یک آزمایشگاه :  Atypical Finding /آتیپیکیافته های 

مللی آزمایشگاه ها و یا اسناد فنی مربوطه، جهت اساس استاندارد بین ال، مبنی بر وجود ماده ای که برواداتایید 

 .نیاز دارد به بررسی های بیشتر( AAFیافته غیر طبیعی آزمایشگاهی ) بروزاثبات 

 آتیپیکگزارشی توصیفی از یک یافته پاسپورت :  Atypical Passport Finding /آتیپیکیافته پاسپورت 

 ت.شده اس تعریفکه در استاندارد بین المللی مربوطه 

CAS : ورزشدادگاه حکمیت 

 جهانی مبارزه با دوپینگ  کد:  Code /کد

واحد یا رقابت ورزشی انفرادی.  (game(، بازی)match(، رویارویی)raceمسابقه) یک:  Competitionرقابت/

متر سرعت المپیک در رشته دو و میدانی. برای  100به عنوان مثال، یک بازی بسکتبال یا فینال های مسابقات 

مسابقات مرحله ای و دیگر رقابت های ورزشی در صورتیکه جوایز به صورت روزانه یا سایر روش های دوره ای اهدا 

( بر اساس قوانین فدراسیون بین Event( و یک رویداد ورزشی)Competition) شوند، تفاوت بین یک رقابت

 المللی مربوطه مشخص خواهد شد.

 :Consequences of Anti-Doping Violations (Consequences) ینگ/از قوانین مبارزه با دوپ عواقب تخلف

از موارد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ از سوی یک ورزشکار یا یک شخص ممکن است باعث یک یا چند مورد 

ر به این معنی است که نتایج به دست آمده توسط ورزشکار د :Disqualification ذیل گردد: )الف( ابطال نتایج 

های حاصله از جمله پس گرفتن هرگونه مدال، عتبار خواهد شد و شامل همه پیامدیک رقابت یا مسابقه خاص بی ا
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به این معنی است که ورزشکار یا شخص دیگر برای یک  :Ineligibilityمحرومیت )ب( امتیاز و جایزه می شود؛ 

دریافت منابع مالی و وجوه در نظر گرفته شده  دوره زمانی خاص از شرکت در هر نوع رقابت یا دیگر فعالیت ها یا

به این معنی است که ورزشکار  :Provisional Suspensionمحروم می شود؛ )ج( تعلیق موقت  14.10در بند 

انجام می شود به طور موقت از شرکت  8از حکم نهایی در یک دادرسی که بر اساس فصل  پیشیا شخص دیگر 

به معنی مجازات  :Financial Consequencesهای مالی جریمه)د( منع می شود؛ در هر نوع رقابت یا فعالیتی، 

تخلف از قوانین برای تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ یا پوشش دادن هزینه های مرتبط با مالی اعمال شده 

، عالوه  رزشکارو به معنای انتشار و توزیع اطالعات :Public Disclosure؛ و )ه( اعالم عمومی مبارزه با دوپینگ

. تیم ها در ورزش های تیمی ممکن به عموم جامعه مجاز به دانستن بوده اند 14بر اساس فصل  قبالبر آنهایی که 

 شوند. 11است مشمول پیامد های مندرج در فصل 

وجود  است ولی حاوی یک ماده ممنوعهاست که ورده ای فرآ:   Contaminated Productفراورده آلوده/ 

 ی دربارهاطالعات مناسبدر یک جستجوی اینترنتی  نشده و یا اعالممحصول بر روی برچسب آن وعه ماده ممن

 وجود آن ماده ممنوعه مشخص نگردد. 

همانگونه که در استاندارد بین المللی برای آزمایشگاه ها تعریف شده است  :Decision Limitتصمیم/  حدود

Level و گزارش شدن تلقیمثبت رای ب که است در نمونهاز ماده  گزارش شده AAF یافته غیرطبیعی یا

 .باالتر باشد معین از یک حد آستانهباید ماده آن گزارش شده   Level ،آزمایشگاهی

از  بخشانجام هر  برای ایران نادوی که شرکتهر : Delegated Third Party/  شرکت ثالث طرف قرارداد

تنها  البتهو شامل افراد زیر  ،داشته باشد دقراردابا آن ا دوپینگ کنترل دوپینگ یا برنامه های آموزشی مبارزه ب

: اشخاص ثالث یا سایر سازمان های مبارزه با دوپینگ که گردآوری نمونه یا سایر خواهد بودن به این افرادمحدود 

به عنوان مثال:  انجام می دهند) ایران نادو را خدمات کنترل دوپینگ یا برنامه های آموزشی مبارزه با دوپینگ برای

 نمی شود. CAS شامل این تعریف ماموران یا همراهان غیر کارمند کنترل دوپینگ(.

 که در باال آمده است، مالحظه گردد.(ADRVتخلفات ) پیامدهای :Disqualificationابطال نتایج/

ایان یک درخواست مراحل، از برنامه توزیع نمونه گیری تا پ کلیه اقدامات و:Doping Controlکنترل دوپینگ/

، که شامل موارد زیر دقرار دارنپیامدها از جمله تمامی مراحل و اقدامات که بین این دو مرحله تجدیدنظر و اجرای 

، معافیت مصرف Whereabouts، تحقیقات: نمونه گیری، نیستند مواردو البته تنها محدود به این می شوند 



  

 94صفحه                                                                                                                                               2021، مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران

جزیه تحلیل آزمایشگاهی، مدیریت نتایج و بررسی ها یا اقدامات مرتبط درمانی، جمع آوری نمونه ها و ارسال آنها، ت

 وضعیت در طول دوره محرومیت یا تعلیق موقت(.) 10.14با تخلفات طبق بند 

فرایند یادگیری برای ایجاد ارزش ها و توسعه رفتارهایی که باعث تقویت و محافظت از  :Educationآموزش/

 می شوند. آگاهانه و غیر  آگاهانه نگ روحیه ورزشی، و جلوگیری از دوپی

 ) به عنوان مثال:و تحت نظارت یک نهاد قانون گذار هم ردر کناوره از مسابقات انفرادی که یک د :Eventرویداد/

ان امریکن( برگزار یک فدراسیون بین المللی، یا بازی های پدر ای المپیک، مسابقات قهرمانی جهانبازی ه

 شوند. می

زمان بین شروع و پایان یک رویداد، که براساس مقررات نهاد برگزارکننده  :Event Periodد/مدت زمان رویدا

 آن رویداد، مشخص می شود.

 کم برای آن رویداد مشخص شده اند.آن دسته از اماکنی که توسط نهاد حا :Event Venuesاماکن رویداد/

یک موقعیت ویژه  نسبت بهناسب مراقبت م عدمیک وظیفه یا هرگونه به معنای سرپیچی از خطا  :Fault/خطا 

گرفته شوند عبارتند  ردر نظاست. به عنوان مثال، عواملی که باید در ارزیابی درجه قصور ورزشکار یا شخص دیگر 

 نظیر ورزشکار ویژه نیازهایاست،   Protected از تجربه ورزشکار یا شخص دیگر، اینکه ورزشکار یا شخص دیگر

در ارتباط با آن سطح  ورزشکار کهو ارزیابی  مراقبتو میزان  تجربه می کندکه به ورزشکار  خطریمیزان معلولیت، 

 باید گرفته شده  ردر نظ. در ارزیابی درجه قصور ورزشکار یا شخص دیگر، شرایط خطر درک شده انجام داده است

توضیح دهد. از این رو، را نتظار ورزشکار یا شخص دیگر از استاندارد رفتاری مورد ا خروجویژه و مرتبط باشند تا 

از دست خواهد به عنوان مثال، این واقعیت که ورزشکار فرصت کسب مبالغ هنگفتی را در طی دوره محرومیت 

اش را در اختیار  تقویم ورزشی زمان، یا از باقیمانده دوره شغلیداد، یا این مسئله که ورزشکار تنها زمان کوتاهی 

در نظر گرفته  10.6.2یا  10.6.1بندهای برای کاهش دوره محرومیت طبق ی که مرتبط و مناسب ، عواملدارد

 82محسوب نمی شوند. ،شوند

                                                           
، .2610.ند ]تفسیر خطا:  معیار ارزیابی درجه خطای ورزشکار همان معیاری است که در تمام بندهای کد، خطا درنظر گرفته می شود. با این وجود، طبق ب 82

مگرآنکه پس از ارزیابی درجه خطا ، نتیجه گیری نشان دهد که خطا یا کوتاهی از سوی ورزشکار یا شخص دیگر خیلی جدی و مهم  هیچگونه کاهش مجازاتی

 نبوده است، قابل قبول نمی باشد[
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که در باال آمده است، مالحظه  (ADRVتخلفات ) پیامدهای :Financial Consequencesپیامدهای مالی/

 گردد.

 ای روز پیش از مسابقه بعد از ظهر 11:59ساعت از ای است که دوره :In.Competitionدر حین مسابقات/

 گیری مربوط به و فرایند نمونهها  رقابت تا پایان این در آن شرکت کند شروع  می شود و ورزشکار قرار استکه 

آن  برای ی متفاوتارائه تعریف برای اگر فدراسیون بین المللی توجیه قانع کننده ای .ادامه می یابد مسابقاتن آ

تعریف آن ، واداتصویب ، به محض برای آن رشته ورزشی وادا بر تاییدوط مشرباشد،  خاص داشتهرشته ورزشی 

ی خاص، برای آن رشته ورزش (MEOs) توسط تمامی سازمان های برگزارکننده رویدادهای بزرگباید جایگزین 

 83شود. دنبال

ت تحت نظار که از ناظرین و/یا ممیزین یتیم :Independent Observer Programبرنامه ناظر مستقل/

مشاهدات خود می نمایند و  راهنماییروند کنترل دوپینگ پیش از یا در حین رویداد های خاص نظارت و ، بر وادا

 گزارش می کنند. وادا رعایت استاندارد های  را به عنوان بخشی از برنامه نظارت

 هرگونه ورزشی که تیمی نباشد. :Individual Sportورزش انفرادی/

 که در باال آمده است، مالحظه گردد.( ADRVتخلفات )  پیامدهای :Ineligibilityمحرومیت/

به لحاظ سازمانی از باید هیئت های دادرسی استیناف  :Institutional Independenceاستقالل سازمانی/

آنها به هیچ عنوان نباید بنابراین  .باشندسازمان مبارزه با دوپینگ مسئول مدیریت نتایج، به طور کامل مستقل 

 شوند. مدیریتیا  بوده سط سازمان مبارزه با دوپینگ مسئول مدیریت نتایج اداره، مرتبطتو

هر رویداد یا مسابقه ای که کمیته بین المللی المپیک، کمیته  :International Eventرویداد بین المللی/

سایر سازمان های ورزشی، یک، فدراسیون بین المللی، سازمان برگزار کننده مسابقات بزرگ یا پمیبین المللی پارال

 نهاد اداره کننده آن رویداد باشند یا اینکه مسئولین فنی آن رویداد توسط این نهاد ها منصوب شوند. 

                                                           
اران کلیه رشته های ، هماهنگی بیشتری را در بین ورزشک"در حین مسابقات": داشتن یک تعریف پذیرفته شده کلی برای "در حین مسابقات"] تفسیر  83

هد، از ورزشی فراهم می کند، سردرگمی در بین ورزشکاران در رابطه با دوره زمانی مربوطه برای نمونه گیری در حین مسابقات را حذف یا کاهش می د

مزایای ارتقاء عملکرد بالقوه ناشی از های غیرطبیعی آزمایشگاهی بین مسابقات در طول یک رویداد جلوگیری به عمل می آورد و به جلوگیری از هرگونه  یافته

 مواد ممنوع شده در خارج از مسابقات که در طول دوره مسابقه مصرف شده است، کمک می نماید.[
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ورزشکارانی که از سوی فدراسیون های  :International –Level Athleteورزشکار سطح بین المللی/

 84گیرند. قرار می تحقیقاتبین المللی برای نمونه گیری و بین المللی معرفی می شوند و مشمول قوانین و استاندارد 

ارایه  کددر حمایت از  وادا از سویاستانداردی است که  :International Standardاستاندارد بین المللی/

سایر استاندارد ها، روش ها یا شیوه های جایگزین دیگر(  عیت از یک استاندارد بین المللی )در مقابل. تبمی شود

 مورد نظر بدرستی اجرا شوند. استاندارد بین المللی باید فرآیندهایتا  کافی باشد نتیجهبرای رسیدن به این  باید

 .در استاندارد بین المللی را شامل گردداسناد فنی ارائه شده همه 

انجمن های قاره ای  :Major Event Organizationsهای برگزارکننده مسابقات بزرگ/ سازمان

که به عنوان نهاد اداره کننده در رویداد ها بین المللی زشی ری المپیک و دیگر سازمان های چند وهای مل کمیته

 کنند.می یا مسابقات قاره ای، منطقه ای یا دیگر مسابقات بین المللی عمل 

ه )های( بیولوژیکی که استفاده از یک ماده ممنوع یک ترکیب، یا گروهی از ترکیبات یا متغیر :Markerنشانگر/

 . را تایید می کندیا روش ممنوعه 

 .تولید شده باشد Biotransformationیک فرایند بواسطه ده، هرگونه ماده تولید ش :Metaboliteمتابولیت/

یک ماده ممنوعه یا  از تخمینی غلظت :Minimum Reporting Level/دهی حداقلی  سطح گزارش

 نباید غلظتی کمتر از آن ماده در، واداآزمایشگاه های معتبر است که  آن در نمونه یمتابولیت)ها( یا نشانگر)ها(

 گزارش دهند. AAF به عنوان یک یافته تحلیلی نامطلوبرا نمونه 

 .سالگی نرسیده است 18طبیعی که به سن  یفرد :Minorصغیر/

ه د)های( تعیین شده بوسیلنها :National Anti-Doping Organizationسازمان ملی مبارزه با دوپینگ/

، جمع آوری مستقیم نمونه ها، و اجرای قوانین مبارزه با دوپینگو مسئولیت اصلی تصویب  اختیارکه  هر کشور

مدیریت نتایج آزمایشات و اجرای موارد دادرسی و رسیدگی در سطح ملی را بر عهده دارد. چنانچه این نهاد از 

                                                           
طبقه بندی  را برای ] تفسیر ورزشکار سطح بین المللی: مطابق با استاندارد بین المللی نمونه گیری و تحقیقات، فدراسیون بین المللی آزاد است تا معیارهایی 84

بندی، شرکت در رویداد های بین المللی ویژه، به وسیله نوع گواهینامه. با این وجود هر فدراسیون  ورزشکاران بین المللی تعیین کند، به عنوان مثال از طریق رده

ه سرعت و آسان متوجه شوند چه زمانی به عنوان بین المللی می بایست معیار های مربوطه را به شکلی شفاف و دقیق منتشر نماید تا ورزشکاران قادر باشند ب

ینصورت ورزشکاران سطح بین المللی طبقه بندی می شوند. به عنوان مثال اگر معیار ها شامل شرکت در برخی رویداد های بین المللی خاص باشد، در ا

 ماید[فدراسیون بین المللی مربوطه می بایست فهرستی از آن رویداد های بین المللی را منتشر ن
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ملی المپیک کشور یا نماینده آن خواهد بود.  نشده باشد، وظیفه آن برعهده کمیته تعیینسوی مسئولین ذیصالح 

  .است ایران نادودر ایران، سازمان ملی مبارزه با دوپینگ، 

رویداد یا مسابقه ورزشی که در آن ورزشکاران  سطح ملی یا بین المللی شرکت  :National Eventملی/ رویداد

 .نیستبین المللی  ی، اما رویداددمی کنن

در ایران که عضو یک فدراسیون یک نهاد ملی یا منطقه ای  :National Federationفدراسیون ملی/

به عنوان نهاد حاکم بر رشته ورزشی مربوطه در آن منطقه یا کشور،  آن را المللی است یا فدراسیون بین المللی بین

 .می شناسدبه رسمیت 

سطح ملی طبق آنچه  ورزشکارانی که در ورزش هایی در :National-Level Athleteورزشکار سطح ملی/

  استاندارد بین المللی نمونه گیری از سوی هر یک از سازمان های ملی مبارزه با دوپینگ تعریف شده، مطابق با 

(ISTI) مبارزه با دوپینگ  شرکت می کنند. در ایران، ورزشکاران سطح ملی، همانگونه که در مقدمه این قوانین

 تعریف شده اند. (، "مبارزه با دوپینگ قوانین مجموعه حوزه این "آمده است )بخش

سازمانی است که توسط کمیته بین المللی  :National Olympic Committeeکمیته ملی المپیک/

شامل کنفدراسیون ملی ورزش در باید المپیک به رسمیت شناخته می شود. واژه کمیته ملی المپیک همچنین 

لیت های خاص کمیته ملی المپیک را در زمینه مبارزه با ، مسئودرآنها کشورهایی که کنفدراسیون ملی ورزش

 ، کمیته ملی المپیک ایران می باشد.در ایران . کمیته ملی المپیکباشد دوپینگ برعهده دارد

یا هر شخص دیگری که قصد ورزشکار  :No Fault or Negligence/استنداشته  قصور یا کوتاهی هیچ

حتی با بکارگیری نهایت  که شک کند بطور منطقی و درستی توانسته نمو  اطالع نداشتهاو دارد ثابت نماید 

به استثنا افراد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب شود. منجر به ، استفاده از روش یا ماده ممنوعهاحتیاط، 

Protected  یا ورزشکارRecreational ماده  بعالوه باید اثبات نماید که 2.1، ورزشکار برای هر تخلف بند

 ممنوعه چگونه وارد بدنش شده است.

ورزشکار یا  No Significant Fault or Negligence /ه است نداشتهیچ قصور یا کوتاهی قابل توجه 

هنگامی که کلیه شرایط و معیار های نداشته است،  قصور یا کوتاهی قصد دارد ثابت نماید هر شخص دیگری که

باید ثابت کند که ف از قوانین مبارزه با دوپینگ در نظر گرفته می شوند، عدم قصور یا کوتاهی در رابطه با تخل

یا ورزشکار  Protectedافراد  . به استثنانبوده استقابل توجه  قصور یا کوتاهی او نسبت به تخلف
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Recreational ،ماده ممنوعه چگونه وارد بدنش که ماید باید اثبات نبعالوه  2.1هر تخلف بند  ورزشکار برای

 ده است.ش

یئت رئیسه، اعضای ( اعضای ه1به این معنی است که ) :Operational Independenceاستقالل کارکردی/

نتایج یا شرکت مدیریت  یتمسئولبا کارکنان، اعضای کمیسیون، مشاوران و مقامات سازمان مبارزه با دوپینگ 

در  راندر کاهمچنین هر شخص دست به عنوان مثال، فدراسیون عضو یا کنفدراسیون(، های وابسته به آن )

تا آنجا که چنین کارمندی در فرایند شفاف ) و پیش داوری این موضوعات به عنوان اعضا یا کارکنان تحقیقات

هیئت های دادرسی آن سازمان نمی توانند بعنوان عضو در ( سازی و یا پیش نویس هر حکمی مشارکت داشته باشد

( هیئت های دادرسی در موقعیتی خواهند 2ریت نتایج منصوب شوند و )دیمسئولیت م دارایمبارزه با دوپینگ 

هدف بود تا دادرسی و فرایند تصمیم گیری را بدون مداخله سازمان مبارزه با دوپینگ یا شخص ثالث انجام دهند. 

 شورای دادرسی که در تصمیم  اشخاص دیگرییا  شورای دادرسیاعضای اطمینان حاصل شود که که  این است

 .نداشته باشند پرونده مشارکت تصمیم گیری برای ادامهیا  تحقیقاتدارند، در  قشن

 باشد.نمسابقات  حینهر مدت یا دوره ای که در  :Out-of-Competitionخارج از مسابقات/

 به هر یک از ورزشکاران یا کارکنان پشتیبان ورزشکاران، گفته می شود. :Participantشرکت کننده/

 یا یک سازمان یا نهاد دیگر.شخص حقیقی  یک :Personشخص/

تنها در صورتیکه معلوم شود که شخص، واقعی یا مالکیت تفسیری )و  مالکیت فیزیکی :Possessionمالکیت/

کنترل انحصاری یا قصد انجام کنترل یا کاربردی روی این مواد یا روش های ممنوعه داشته و یا این مواد و یا 

، اگر شخص روی یک ماده یا روش ممنوعه یا تهر صوردر  ؛صی وی یافت شود(روش های ممنوعه در ملک خصو

نداشته باشد مالکیت تفسیری  مطلقملک خصوصی که در آن یک ماده یا روش ممنوعه وجود داشته است، کنترل 

تنها در صورتی مصداق خواهد داشت که شخص در رابطه با وجود ماده یا روش ممنوعه آگاهی و اطالع داشته و 

از دریافت هرگونه اخطار یا ابالغ مبنی  پیشقصد انجام کنترل و کاربری بر روی آن را داشته باشد. به هر حال اگر 

بر تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ، فرد با دالیل محکم و فعالیت جدی نشان دهد که هرگز قصد مالکیت نداشته 

بر تنها ارزه با دوپینگ، به طور شفاف انکار نماید، صرفاً است و مالکیت خود را از طریق اعالم به یک سازمان مب

مغایر با این دیگری  تعریفهر  صرف نظر ازاساس مالکیت نباید مشمول تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ گردد. 
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شامل خرید الکترونیک یا اینترنتی یا به هر طریق دیگر( از سوی شخصی ید یک ماده یا روش ممنوعه )، خرتعریف

 85ه خرید را انجام داده است، مالکیت محسوب می شود.ک

 فهرستی است که مواد ممنوعه یا روش های ممنوعه را تعیین می کند. :Prohibited Listفهرست ممنوعه/

 هر روشی که در فهرست ممنوعه، توضیح داده شده است. :Prohibited Methodروش ممنوعه/

ده یا گروهی از مواد، که در فهرست ممنوعه توضیح داده شده هر ما :Prohibited Substanceماده ممنوعه/

 است.

ورزشکار یا هر شخص حقیقی دیگر که در زمان تخلف از قوانین  :Protected /Protected Personشخص 

سال نرسیده باشد و اطالعات وی در هیچ  18( به سن 2سال نرسیده باشد؛ ) 16( به سن 1مبارزه با دوپینگ: )

باشد و هرگز در هیچ یک از رویداد های بین المللی در رده آزاد رقابت نکرده نشده باشد ثبت  RTPدر لیست یک 

 86.باشدتوانایی قانونی تعیین شده  فاقد یی کشوراجرا( به دالیلی غیر از سن طبق قوانین ملی 3؛ یا )

و کوتاهی است  دادرسی سریع 7.4.3دادرسی موقت بر اساس بند  :Provisional Hearing/دادرسی موقت

جهت ابالغ اولیه به ورزشکار، انجام می شود تا ورزشکار فرصت یابد  8از دادرسی اصلی بر اساس فصل  پیشکه 

 87به صورت کتبی یا شفاهی دفاعیات خود را اعالم کند.

                                                           
ود مگر ] تفسیر مالکیت: طبق این تعریف آنابولیک استروئید های یافت شده در خودروی یک ورزشکار، تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب می ش 85

حتی با وجود آنکه ورزشکار  آنکه ورزشکار ثابت نماید که شخص دیگری از خودرو استفاده کرده است؛ در اینصورت، سازمان مبارزه با دوپینگ باید ثابت کند که

ور مشابه در صورت کنترل انحصاری بر روی خودرو نداشته، ولی از وجود آنابولیک استروئید یافت شده مطلع بوده و قصد داشته است از آنها استفاده کند. به ط

و همسر او می باشد، سازمان مبارزه با دوپینگ باید ثابت  پیدا شدن آنابولیک استروئید در منزل یک ورزشکار در قفسه داروهایی که در کنترل مشترک ورزشکار

ید یک ماده ممنوعه به نماید که ورزشکار از وجود آنابولیک استروئید در قفسه اطالع داشته است و بنابراین قصد داشته آنها را مورد استفاده قرار دهد. عمل خر

ثال این محصول به دست خریدار نرسیده یا توسط شخص دیگری دریافت شده یا به آدرس تنهایی، مالکیت را برقرار می کند حتی درصورتیکه به عنوان م

 شخص ثالثی فرستاده شده باشد.[

 

 
از سایر ورزشکاران یا اشخاص در شرایط خاص متفاوت است، بر این مبنی که، زیر یک  Protected :  رفتار کد با اشخاص Protected person] تفسیر  86

مشخص، ورزشکار یا شخص دیگری که گنجایش ذهنی کافی برای درک و رعایت موارد منع شده در مقابل اقدامات مشمول این کد را  سن یا گنجایش ذهنی

 رده"کار گرفتن واژه ندارد. به عنوان مثال این مورد می تواند شامل یک ورزشکار پارالیمپیک که به استناد معلولیت ذهنی ثابت شده فاقد ظرفیت قانونی است. ب

 به این دلیل است که رقابتی که محدود به نوجوانان یا گروه های سنی است، را کنار بگذارد.[ "آزاد
شد. پس از ] تفسیر دادرسی موقت: دادرسی موقت تنها یک اقدام مقدماتی است که نمی تواند بررسی کامل از حقایق مندرج در پرونده را دربر  داشته با87

همانطور که این واژه در بند  "دادرسی تسریع شده "حق برخورداری از دادرسی کامل بعدی را خواهد داشت. از سوی دیگر  برگزاری دادرسی موقت، ورزشکار

 به کار رفته است، بیانگر حق برخورداری فرد به برگزاری دادرسی کامل بر اساس یک جدول زمان بندی تسریع شده می باشد.[ 7.4.3
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 گردد. مالحظهکه در باال آمده است،  (ADRVتخلفات )پیامدهای  :Provisional Suspension/تعلیق موقت

 گردد. مالحظهکه در باال آمده است،  (ADRVتخلفات )پیامدهای  :Publicly Disclose/م عمومیاعال

ای همانطور که در مقدمه  هغیر حرفدر ایران، ورزشکار  :Recreational/Recreational Athleteورزشکار 

 .شده استیف ، تعر("حوزه این قوانین مبارزه با دوپینگ") بخش این قوانین مبارزه با دوپینگ آمده

تشکیالت منطقه ای  :Regional Anti-Doping Organization/سازمان منطقه ای مبارزه با دوپینگ

که از سوی کشور های عضو منطقه برای هماهنگی و مدیریت برنامه های ملی مبارزه با دوپینگ آنها تعیین شده، 

ریزی و جمع آوری نمونه ها، مدیریت نتایج،  که شامل پذیرش، تصویب و اجرای قوانین مبارزه با دوپینگ، برنامه

 ، انجام دادرسی ها و انجام برنامه های آموزشی در سطح منطقه باشد.TUEsبازنگری موارد 

 دارای یورزشکارانشامل  RTPحوزه  :Registered Testing Pool /حوزه نمونه گیری ثبت شده و رسمی

توسط فدراسیون های بین المللی و در سطح ملی  المللی بطور جداگانه در سطح بین که است باالترین اولویت

توسط سازمان ملی مبارزه با دوپینگ با هدف نمونه گیری متمرکز در حین مسابقات و خارج از مسابقات، به عنوان 

بخشی از برنامه توزیع نمونه گیری هر فدراسیون بین المللی یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگ پایه ریزی و دایر 

   اطالعات  ارایه ملزم به ISTIکد و استاندارد بین المللی نمونه گیری  5.5طبق بند  ه و بنابراینشد

Whereabouts می باشد. در ایران،  خود تمرین، استراحت و ...( محل  )آدرس هایRTP مطابق با  ایران نادو

 این قوانین مبارزه با دوپینگ آمده، تعریف شده است.  5.5آنچه در بند 

 5بین اطالع رسانی طبق فصل  بازه زمانی این فرایند شامل :Result Management/یریت نتایجمد

سپورت بیولوژیکی به عنوان مثال، یافته غیر طبیعی، پا) استاندارد بین المللی مدیریت نتایج یا در برخی موارد

استاندارد بین  5ر فصل (، نظیر مراحل پیش از اطالع رسانی که به صراحت دWhereaboutsورزشکار، قصور 

المللی مدیریت نتایج آمده است، از طریق اتهام تا زمان حل نهایی موضوع، از جمله پایان روند دادرسی در مرحله 

 می باشد. د(دیدنظر ارائه شده باش)اگر درخواست تج اول یا در استیناف

 88کنترل دوپینگ. هر نوع ماده زیستی جمع آوری شده جهت اهداف :Sample or Specimen/نمونه

                                                           
شده است که نمونه گیری از خون  به برخی از اعتقادات گروه های مذهبی یا فرهنگی خدشه وارد می کند یا با آنها مغایر ] تفسیر نمونه: در مواردی ادعا  88

 است، ولی مشخص شده است که چنین ادعاهایی بی پایه و اساس هستند.[
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را پذیرفته  کدآمده است،  کد 23آن دسته از نهادهایی که طبق آنچه در فصل  :Signatories/به کد متعهدین

 هستند. کدبه اجرای  ملزمو 

 مالحظه گردد. 4.2.2بند  :Specified Substance/ماده خاص

تاکید دارد که اثبات نقض  کد 2.2و  2.1که به استناد بند است قانونی  :Strict Liability/مسئولیت اکید

نیت، قصور، کوتاهی یا مصرف نیازی به در نظر گرفتن ازمان مبارزه با دوپینگ، قوانین مبارزه با دوپینگ از سوی س

 .وجود نداردآگاهانه مواد ممنوعه توسط ورزشکار 

  مالحظه گردد. 4.2.3بند  :کاربرد سوء مصرف دارایمواد  

شخصی که همکاری اساسی و جدی  10.7.1 مطابق با بند :Substantial Assistance/همکاری اساسی

( با امضای یک بیانیه کتبی یا مصاحبه ضبط شده و بطور کامل همه اطالعاتی را که در 1ارائه می نماید باید: )

، افشا رددر اختیار دا 10.7.1.1مورد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ یا سایر اقدامات شرح داده شده در بند 

است، همکاری در رابطه با آن اطالعات یا موضوعی که  ( بطور کامل در تحقیقات و بازرسی هر مورد2نماید و )

نماید، به عنوان مثال، شامل ادای شهادت در جلسه دادرسی درصورت درخواست سازمان مبارزه با دوپینگ یا 

عتبر و قابل اطمینان بوده و سهم مهمی از هر پرونده . عالوه براین، اطالعات داده شده باید ماستشورای دادرسی 

 مبنای متقن برای اقامه دعوی و داورینشده باشد، باید  آغازپرونده  پیگیری را شامل شود یا اگر در حال پیگیری

 فراهم آورد. را و شواهد الزم را برای پرونده مربوطه 

، در تعریف روش می کند اما دوپینگ را مختل که روند کنترل آگاهانه ای استرفتار  :Tampering/دستکاری

ندادن یا  دادن رشوه برای انجام قبولیا  پیشنهاد. دستکاری، بدون محدودیت، شامل جای نمی گیردهای ممنوعه 

، کندغیرممکن آنالیز نمونه را یا  بر تجزیه و تحلیل نمونه تاثیر گذارد، شود از جمع آوری نمونه مانع کاری است که

، شهادت نادرست از ارائه شودشورای دادرسی یا  TUEبه یک سازمان مبارزه با دوپینگ یا کمیته  یجعلمدارک 

 برای شورای دادرسیدیگر بر علیه سازمان مبارزه با دوپینگ یا  همتقلّبانهرگونه اقدام به ، ارتکاب داده شود شاهدان
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مشابه یا تالش برای مداخله در هر جنبه  انه آگاه، و هرگونه مداخله ر مدیریت نتایج یا تحمیل پیامدهاتاثیر ب

 89می شود. کنترل دوپینگ

انتخاب ورزشکاران خاص جهت نمونه گیری براساس معیار های  :Target Testing/نمونه گیری هدفمند

 .ISTIاستاندارد بین المللی نمونه گیری تصریح شده در 

 جریان رقابت، امکان پذیر و مجاز باشد. ورزشی که در آن تعویض بازیکنان در :Team Sport/ورزش تیمی

شامل الزامات فنی و  هدشتصویب و منتشر  واداتوسط ی است که سند :Technical Document/اسناد فنی

 است. تعریف شده استاندارد بین المللی که در است مبارزه با دوپینگخاص  وضع شده در موضوعاتاجباری 

ند کنترل دوپینگ که شامل مراحل برنامه ریزی جهت توزیع نمونه از فرای بخش هایی :Testing/نمونه گیری

 .استگیری، جمع آوری نمونه، نگهداری نمونه، و انتقال نمونه به آزمایشگاه 

شامل ورزشکارانی است که برخی اطالعات  و است  RTPرده ای پایین تر از :Testing Pool/بانک نمونه گیری

  خارج از مسابقه الزم است. درو نمونه گیری کار ورزش پیدا کردنمحل زندگی آنها جهت 

مانی تنها اگر شرایط مصرف در معافیت :Therapeutic Use Exemption( TUE)/معافیت مصرف درمانی

به ورزشکار مبتال  و استاندارد بین المللی برای معافیت های مصرف درمانی برآورده شوند 4.4تصریح شده در بند 

  .ی دهد تا یک ماده ممنوعه یا روش ممنوعه را مصرف کندبه شرایط پزشکی اجازه م

یا مالکیت برای چنین ارسال، رساندن یا پخش و توزیع ) فروش، تحویل، نقل و انتقال، به :Trafficking /قاچاق

به هر چه بصورت فیزیکی، چه بصورت الکترونیک یا از طرق دیگر( یک ماده ممنوعه یا روش ممنوعه ) قصدی(

وسط یک ورزشکار، کارکنان پشتیبان ورزشکار یا هر شخص دیگری که در حوزه اختیارات یک شخص ثالث ت

سازمان مبارزه با دوپینگ قرار دارند، قاچاق اطالق می شود؛ به هر حال، این تعریف شامل فعالیت های صحیح 

توجیه و قانونی هستند،  اهداف درمانی قابلکه درگیر استفاده از ماده ممنوعه برای  واجد شرایط کارکنان پزشکی

                                                           
در هنگام تجزیه  Bرا هنگام نمونه گیری، شکستن بطری  ] تفسیر دستگاری: به عنوان مثال، این فصل تغییر شماره های شناسایی در فرم کنترل دوپینگ 89

یا ، تغییر یک نمونه با افزودن یک ماده خارجی یا ارعاب تا تالش برای ارعاب یک شاهد بالقوه یا شاهدی که در فرایند کنترل دوپینگ شهادت Bتحلیل نمونه 

 رفتاری باشد که حین فرایند مدیریت نتایج رخ می دهد. ءشامل سواطالعاتی را فراهم کرده است، ممنوع اعالم می کند. دستکاری می تواند 

 رجوع شود. با اینحال، اقداماتی که یک شخص به عنوان بخشی از دفاع قانونی از اتهام تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ انجام می دهد به 10.9.3.3به بند  

ک مقام کنترل دوپینگ یا شخص دیگری که در کنترل دوپینگ دخیل است و دستکاری محسوب عنوان دستکاری تلقی نمی شود. رفتار توهین آمیز نسبت به ی

 نمی شود،  باید بواسطه قوانین انضباطی سازمان های ورزشی مورد رسیدگی قرار گیرد.[
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نمی شود و همچنین نباید شامل استفاده از مواد ممنوعه ای که در زمان خارج از مسابقات ممنوع نیستند ) هنگام 

ای  چنین مواد ممنوعه نشان دهد ی که به طور کلی، مگر در شرایطشود اتالق ه گیری های خارج از مسابقات(نمون

  یح مصرف نشده یا به نیت ارتقا عملکرد ورزشی، استفاده شده اند.به قصد اهداف درمانی قانونی و صح

کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش شامل  :UNESCO Convention/کنوانسیون یونسکو

 2015اکتبر  19هرگونه اصالحات جزئی و کلی است که در سی و سومین کنفرانس عمومی یونسکو که در تاریخ 

المللی  رسمی و دولتی عضو کنوانسیون بین طرف های حاضر در کنوانسیون و کنفرانس نهاد های ی اشخاص واز سو

  مبارزه با دوپینگ در ورزش، مورد پذیرش قرار گرفته است.

 ، تزریق یا بکارگیری هر نوع ماده یا روش ممنوعه به هر صورت ممکن.خوردن، استعمال، استفاده:Use/مصرف

 ه با دوپینگآژانس جهانی مبارز: وادا

Without Prejudice Agreement:  

کتبی بین یک سازمان مبارزه با دوپینگ و  یقراردادباید ،  10.8.2و  10.7.1.1دستیابی به اهداف بندهای  برای

که به ورزشکار یا شخص دیگر اجازه دهد تا در یک محدوده زمانی  تنظیم گردد یک ورزشکار یا شخص دیگر

 همکاریاگر توافق برای  نکته توجه شود که این و به ارائه کند زمان مبارزه با دوپینگاطالعات را به سا مشخص

شده توسط ورزشکار یا شخص دیگر در این وضعیت ارائه ، اطالعات باشدنشده  نهاییپرونده  و فصل اساسی یا حل

دوپینگ علیه ورزشکار یا توسط سازمان مبارزه با برای هر روندی از مدیریت نتایج مطابق با کد نمی تواند خاص 

برای هر روندی شده توسط سازمان مبارزه با دوپینگ در این وضعیت خاص ارائه رود، و اطالعات بکار شخص دیگر 

از مدیریت نتایج مطابق با کد نمی تواند توسط ورزشکار یا شخص دیگر علیه سازمان مبارزه با دوپینگ ورزشکار 

ستفاده سازمان مبارزه با دوپینگ، ورزشکار یا شخص دیگر از هرگونه اطالعات چنین توافقی نباید مانع ا .بکار رود

، نموده ه زمانی مشخصدرآن محدود نامهتوافق در از هر منبعی به غیر از آنچهدیگری  یا مدرک جمع آوری شده 

 .گردد

 ایران ستاد ملی مبارزه با دوپینگترجمه: 

 : دکتر فرزاد شارکیویرایش

 1399 آبان


