 .1به دوپینگ بگوییم نه!
!SAY NO TO DOPING
مصادیق ده گانه ی نقض قوانین کنترل دوپینگ

لزوم آگاهی دادن به ورزشکاران در بحث دوپینگ بر کسی پوشیده نیست زیرا محکومیت هایی که توسط سازمان جهانی مبارزه با
دوپینگ در نظر گرفته شده بسیار سختگیرانه است و گاها باعث اتمام فعالیت ورزشی یک ورزشکار برای همیشه میگردد .یکی از پایه
ای ترین موارد در بحث کنترل دوپینگ ،آشنایی با موارد مصداق نقض قوانین کنترل دوپینگ است .اکثر ورزشکاران و مربیان ورزشی
بر این باورند که نقض قوانین دوپینگ تنها به معنی مثبت شدت تست و وجود ماده ی ممنوعه در نمونه ی تست دوپینگ می باشد.
در حالیکه سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ  ،ده مصداق را معادل نقض قوانین دوپینگ میداند که رخداد هر کدام از آنها باعث ایجاد
محکومیت و محدودیت ورزشی برای ورزشکار  ،مربیان یا سایر افراد دخیل در ورزش میشود  ،و این تنها خود فرد است که باید نسبت
به این مصادیق آگاهی داشته باشد و صرف ندانستن این مصادیق  ،هیج تاثیری روی احکام صادره علیه ورزشکار ندارد .در ادامه ضمن
اشار ه به این ده قانون  ،توضیح مختصری در ارتباط با هر کدام داده میشود که با توحه به پیچیدگی های موجود در ارتباط با قوانین
قضایی دوپینگ  ،این توضیحات شامل تمام شرایط نمی شود.

🔴 مصادیق نقض قوانین کنترل دوپینگ:

 .1وجود ماده ی ممنوعه یا متابولیت های آن در نمونه ی ورزشکار  :مثبت شدت نمونه ی خون یا ادرار اخذ شده از ورزشکار
با یکی یا بیشتر از مواد ممنوعه ای موجود در لیست مواد ممنوعه معادل نقض قوانین و مشمول اعمال محکومیت می باشد .این
لیست به صورت ساالنه توسط سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) انتشار می یابد.
 .2مصرف یا تالش برای مصرف یک ماده ی ممنوعه یا روش ممنوعه توسط ورزشکار  :در صورتیکه اثبات گردد بازیکن ماده
ی ممنوعه ای را استفاده کرده است و یا تنها قصد استفاده از آن را داشته است  ،وی به علت نقض قوانین دوپینگ با اعمال محکومیت
روبرو خواهد شد .در این حالت نیازی نیست که حتما از بازیکن نمونه تهیه شود و یا نمونه اخذ شده از بازیکن مثبت اعالم شود.
 .3طفره رفتن ،امتناع یا ندادن نمونه توسط ورزشکار  :در صورتیکه بازیکن برای انجام تست دوپینگ انتخاب شود ولی بازیکن
از دادن نمونه امتناع کند  ،این اقدام معادل نقض قوانین کنترل دوپینگ بوده و مشمول اعمال محکومیت می باشد.
 .4سه نوبت اطالع رسانی اشتباه طی یکسال نسبت به محل حضور ورزشکار  :ورزشکاران رشته های انفرادی و تیم ها در
مورد ورزش های تیمی  ،موظفند در زمان هایی که از آنها خواسته میشود  ،محل دقیق سکونت  ،تمرین  ،بازی و  ..خود را اعالم
نمایند تا افسران کنترل دوپینگ بتوانند در هر زمان که مد نظرشان بود نسبت به محل بازیکنان آگاهی داشته باشند و در صورت

نیاز از آنها تست بگیرند  .اعالم اشتباه محل  ،تیییر محل بدون اطالع  ،حضور نداشتن ورزشکار در محل ذکر شده توسط ورزشکار
پس از مراجعه ی افسر کنترل دوپینگ و  ...همگی مشمول اعمال محکومیت هستند.
 .5دستکاری یا تالش برای دستکاری در هر کدام از مراحل کنترل دوپینگ  :هر گونه تالش برای ایجاد اختالل در روند نمونه
گیری و یا تالش برای دستکاری نمونه مثل انداختن جسم خارجی در نمونه ی اخذ شده  ،معادل نقض قوانین و مشمول اعمال
محکومیت می باشد .بدیهی است هیچ فردی اجازه ندارد در پروسه ی تست گیری دوپینگ اختالل ایجاد کند و همه موظف به
همکاری با افسر کنترل دوپینگ می باشند.
 .6مالکیت هر گونه ماده یا روش ممنوعه  :صرف همراه داشتن و مالکیت یک ماده ممنوعه یا ابراز دوپینگ و یا روش ممنوعه
میتواند فرد را با اعمال محکومیت مواجه کند.
 .7قاچاق یا تالش برای قاچاق هرگونه ماده یا روش ممنوعه  :هر گونه تالش برای خرید و فروش مواد ممنوعه و یا روش های
ممنوعه معادل نقض قوانین کنترل دوپینگ می باشد.
 .8تجویز یا تالش برای تجویز هرگونه ماده یا روش ممنوعه به ورزشکار :در صورتیکه یک ورزشکار  ،مربی  ،پزشک و یا سایر
افراد  ،یک ماده یا روش ممنوعه را برای یک ورزشکار دیگر تجویز نمایند  ،آنها نیز عالوه بر ورزشکاری که مرتکب دوپینگ شده با
محکومیت روبرو خواهند شد.
 .9تبانی و همدستی ،کمک ،تشویق ،حمایت ،سرپوش گذاشتن یا هرگونه همکاری در نقض قوانین کنترل دوپینگ :
هر گونه تالش برای ترویج دوپینگ در ورزش و تالش برای نقض هر کدام از مصادیق دوپینگ  ،به هر شکل ممکن اعم از همدستی
در انجام دوپینگ  ،تشویق دیگران به انجام دوپینگ  ،آگاهی داشتن به وقوع دوپینگ ولی سرپوش گذاشتن بر آن و  ....معادل نقض
قوانین دوپینگ بوده و با اعمال محکومیت همراه است.
 .11همکاری ممنوعه ( با افراد محروم)  :هر گونه همکاری با افرادیکه به علت نقض قوانین دوپینگ محروم شده اند  ،تا قبل از
پایان دوران محرومیتشان ممنوع می باشد.

بیایید دست در دست هم برای حفظ سالمت ورزشکاران و حفظ روح ورزش " به دوپینگ بگوییم نه!"
می توانید سواالت خود را با ما در میان بگذارید.

