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   :مقدمه 

ف چهارچوب ک� وظا�ف کمیته مبارزە  مقررات و دستورالعمل های اجرائئ مبارزە با دو�ینگ در راستای تعینی

 به تما� امور مرتبط با آن تنظ�م و تدو�ن گرد�دە 
گ

با دو�ینگ و نحوە اخذ و ارسال نمونه و اجرا و رس�د�

امون مبارز  ا�ط ە با دو�ینگ با توجه به �ش است به نحوی که درخور و پاسخگوی تما� مسائل و امور پ�ی

ف فدراسیون جهائف اسبدوائف باشد.   داخ� کشور و مطابق با قواننی

  

 :  بند الف. نحوە کار و دستور اجرائئ 

اخذ نمونه دو�ینگ با صالحد�د و �شخ�ص اعضاء کمیته با�سیت در تما� مسابقات اسبدوائف کشوری،   .۱

 با اطالع رسائف از قبل و �ا بدون اطالع قب� و شهرستائف  ستائف استائف ، جام ها و مسابقات هئ�ت های ا

انجام پذیرد. انجام مسابقات بدون اخذ نمونه های دو�ینگ توسط کمیته مبارزە با دو�ینگ موجب ئب 

   اعتباری ان مسابقه خواهد بود

 و با  و شهرستائف  اخذ نمونه دو�ینگ در تمام مسابقات کشوری و استائف   .۲
گ

تأی�د و  � با�ست با هماهن�

د.در غ�ی اینصورت فاقد اعتبار است.   تحت نظارت کمیته مبارزە با دو�ینگ صورت گ�ی

  

 بندب. نحوە انتخاب  اسب و اخذ نمونه دو�ینگ:  

ف برگزاری مسابقه و �ا از قبل مشخص گردد که از چه  .۱ اخذ نمونه دو�ینگ در مسابقات ، � تواند در حنی

کت کنندگان ن� باشد.  مقام  هائئ و به چه شکل گرفته خواهد شد و ن�از به اطالع رسائف قب� به �ش

انتخاب تعداد اسب و اسبهای مد نظر جهت اخذ نمونه دو�ینگ با تصم�م اعضای کمیته و بنا بر اهم�ت   .۲

د:  وحه ذ�ل صورت � گ�ی  مسابقه به �� از فرم های م�ش
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ی مقام  ی از اسبهائی که در مسابقات جا�گاە قهرمائف �ا مقام های دوم و به بعد را  : نمونه  نمونه گ�ی گ�ی

 کسب کردە اند.   

ا�ط و با دل�ل خاص مد نظر باشد ، �ست هدفمند بنابر نظر  ی هدفمند: زمان�که �ک اسب با �ش نمونه گ�ی

ف مندرج در ز�ر شک م�دان و �ا درخواست مسئولنی ف  با اف� دو�ینگ ا دام�پ
گ

د ، نتخاب خواهد شو هماهن�

کالن�ت و �ا � اسبدوائف و �ا قائم مقام وی در مسابقات اسبدوائف انتخاب نمونه هدفمند بر عهدە معاونت 

 معاونت اسبدوائف به اطالع اف� دو�ینگ مستقر در م�دان میباشد. م�دان 
گ

ی هدفمند با هماهن� نمونه گ�ی

سد.   م�ی

: انتخاب تصاد�ف �ک اسب  ی تصاد�ف  ائم مقامقه ق�د قرعه در حضور معاونت اسبدوائف �ا بنمونه گ�ی

 � باشد.  امکان پذیر �کالن�ت م�دان ا�شان و 

ا نور  ب مسقف، محصور و امن)با�س(مسئول برگزاری مسابقات موظف به تعب�ه و اختصاص محل   .۳

ف جهت اخذ نمونه دو�ینگ به تعداد مورد ن�از و اعالم شدە از سوی   کا�ف  ل و مجهز به دور�نی و قابل کن�ت

 کمیته ضد دو�ینگ  � باشد. 

شکائف که بعنوان مسئول نمونه  .۴ ف شک و �ا دام�پ ف ی  اخذ نمونه دو�ینگ تحت نظر دام�پ ز سوی کمیته ا گ�ی

ا�ط   معر�ف � گردند بوس�له افراد آموزش د�دە و دارای  � گردد.  انجاممهارت با نظارت و رعا�ت تما� �ش

 

 بند پ.  زمان اخذ نمونه: 

 اخذ نمونه دو�ینگ در مسابقات:    .۱

ف انجام مسابقات، قبل و �ا بعد از اتمام مسابقه (مسئول اخذ نمونه میتواند در هر زمان از رو�داد  )در حنی

ی نما�د.        از اسب مورد نظر نمونه گ�ی

یبا�د در محوطه بالفاصله اسب های صاحب مقام  ، و اعالم نتایج �س از اتمام رو�داد   .۲  نمونه گ�ی

   .دنحضور �اب

�دان م(مسابقه  پ�ستاسبهای مورد نظر جهت اخذ نمونه دو�ینگ به هیچ عنوان حق خارج شدن از  .۳

 را نخواهند داشت.  )های اص�
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ی:    بند ت. آ�اە شدن افراد مسئول در مورد نمونه گ�ی

� با�ست �ک نفر را بعنوان نمایندە خود جهت حضور در  مرئب در صورت عدم حضور مال� و �ا  .۱

ف معر�ف نامه کتیب اعزام نما�د.  ی و امضاء فرم م��وطه با همراە داشنت  محوطه نمونه گ�ی

ه به ک  � است  �ک نفر بعنوان نمایندە برگزار کنندە �ا م���انعالوە بر نمایندە مال� که حضور او الزا .۲

ی حضور �افته و نظارت نما�د.  تای�د معاونت اسبدوائف رس�دە باشد، ف � تواند در محل نمونه گ�ی  ن�ی

ی را نخواهند داشت.  .۳  افراد متفرقه اجازە حضور در محل نمونه گ�ی

ی نخواهد گرد�د.  .۴  عدم حضور نمایندە مال� �ا مسئول اسب مانع اجرای نمونه گ�ی

ا�ف بر   .۵ در صورت عدم حضور مسئول و نمایندە معر�ف شدە و امضاء نکردن فرمها، حق هرگونه اع�ت

ی، کد گذاری و پلمپ کردن نمونه ها و تصم�م اتخاذ شدە از سوی کمیته ضد دو�ینگ  مراحل نمونه گ�ی

 اسب سلب � گردد.  ا� از مال� و �ا مرئب و انضب

 بند ث. پروتکل برای انتخاب ن�ع نمونه جهت اخذ: 

ا�ط مسابقه بر عهدە کمیته ضد دو�ینگ �  .۱ تصم�م در مورد ن�ع نمونه اتخاذی و تعداد با توجه به �ش
 باشد.  

ت سئول اخذ نمونه در صور بطور معمول  نمونه ادرار و �ا خون  گرفته م�شود. مسئول کمیته  و �ا م .۲

صالحد�د و مشاهدە موارد مشکوک مجاز است تا از سایر اجزا بدن و مواد و وسا�ل مرتبط به آن نمونه 

اخذ نما�د. از جمله: مو،پوست، مخاطات ، بزاق، ترشحات،پماد های موض� ، بانداژ �ا هر مادە مشکوک  

 . که در وسا�ل اسب و نگهداری اسب از آن استفادە � شود
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ا�ط عمو� در�افت نمونه ادرار در اول��ت و در صورت گذشت  .۳ از  )دق�قه ۶۰ (ساعت  �کدر �ش

ل و عدم اخذ نمونه ادرار، مسئول م��وطه  د به اخذ نمونه خون خواه مجاززمان ورود اسب به با�س کن�ت

 بود. 

 � با�ست بعد از اتمام مدت ذکر شدە نمونه 
�
ل دو�ینگ حتما ف کن�ت تب�ە: بند فوق دال بر اینکه مسئولنی

ل دو�ینگ تا هر زمائف که الزم باشد � تواند اسب مورد نظر تا  خون اخذ نمایند ن� باشد و مسئول کن�ت

ل این کمیته نگهداری و مسئو  ی � ل اسب موظف به همکار اخذ نمونه مورد ن�از در با�س های تحت کن�ت

 باشد. 

ف مسئول اخذ نمونه براساس تصم�م اتخاذ شدە از سوی کمیته برای آن رو�داد و �ا آن   .۴ در مواردی ن�ی

 مورد مد نظر � تواند  تنها نمونه خون و �ا هم نمونه خون و هم نمونه ادرار را اخذ نما�د   .  

خاب شدە چند مرتبه و چند ن�ع نمونه بر حسب ن�از اخذ مسئول اخذ نمونه � تواند از اسبهای انت .۵

 نما�د. 

 بند ج . نمونه ها �س از جمع آوری: 

ی موظف است �س از تائ�د ه��ت اسب  .۱ ه دقت ب  )شمارە م�کروچ�پ/ شناسنامه (مسئول نمونه گ�ی

ی و کد  مشخصات اسب را با فرم م��وطه و فرم را با مشخصات نمایندە تطابق دادە و ظرف نمونه گ�ی

 الصا�ت را برر� و از صحت تما� موارد اطمینان کامل داشته باشد. 

ی با�د با دقت �سته را در حضور مسئول م��وطه اسب پلمپ و �سته بندی نما�د.    .۲  مسئول نمونه گ�ی

�ا هر نمونه د�گری عالوە بر نمونه اص�،  )عالوە بر نمونه خون و ادرار(ر صورت اخذ دو ن�ع نمونهد .۳

مسئول اخذ نمونه � تواند نمونه م��وط به �ک اسب را با �ک کد و در �ک �سته و �ا هر ن�ع نمونه اخذ 

گاە ارسال کند به آزما�ششدە را بصورت جدا�انه در �سته های مختلف با کد متفاوت پملب و �سته بندی و 

ح هر کدام را بطور کامل در فرم م��وطه وارد نما�د.   اما � با�ست �ش

ی ، نمونه های اخذ شدە   .۴ ی با�د �س از اتمام نمونه گ�ی ا صورتجلسه را ب )اص� و شاهد (مسئول نمونه گ�ی

 بالفاصله برای  کمیته ارسال بنما�د. 
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ف نگهداری ، نمو  .۵ نه ها را � با�ست تا زمان ارسال به آزما�شگاە در �خچال نگهداری و مسئول �ا مسئولنی

 نمونه های اص� را  به فور�ت  از زمان در�افت به آزما�شگاە ارسال نمایند.  ا نهایت

ف به آزما�شگاە ارسال گردد و نمونه شاهد   –) خون  Aنمونه اص�  .۶ ادرار �ا هردو ( � با�ست جهت آنال�ی

B ف � توان نمونه شاهد را هم همزمان در  تا مشخص شدن نت�جه نمونه اص� نگهداری گردد همچننی

 به آزما�شگاە مرجع جهت نگهداری ارسال نمود.نمونه ادرار و نمونه خون � با�ست  در 
گ

صورت هماهن�

ف شدە ن�از به نگهداری ادرار د  ر �خچال نگهداری گردد.. در زمان نگهداری بلند مدت ب�ش�ت از زمان معنی

 ف��زر و خون در �خچال � باشد. 

ف شدە بصورت  )شاهد  (نمونه دوم  .۷ ا�ط استاندارد تعینی تا بازگشائئ نت�جه آزما�شگاە نمونه اص� در �ش

 محرمانه و پلمب شدە نگهداری � گردد. 

 در صورت من�ف شدن نتایج نمونه های اص� ، نمونه های شاهد با�د بالفاصله معدوم گردند.  .۸

 چ. آزما�شگاە: بند 

آزما�شگا� که نمونه های دو�ینگ برای آنها ارسال � گردد با�د قابل�ت های انجام آزما�ش را داشته و  .۱

 اعتبار آن به تأی�د فدراسیون رس�دە باشد. 

ف ب ر�است صالح�ت آزما�شگاە از سوی کمیته برر� و �س از تائ�د  .۲ ه آن فدراسیون نمونه جهت آنال�ی

 آزما�شگاە ارسال � گردد. 

، توانائی های تکن�� و �شخ�� و ک�ف�ت آزما�ش و مورد تائ�د  .۳ آزما�شگاە بر اساس موقع�ت جغراف�ائی

ف مورد اطمینان بودن در ا ف � گرددبودن و به روز بودن روش آزما�ش و همچننی  .نجام و صحت نتایج تعینی

ی ، ارسال و انجام به  ه��نه های کامل م��وط پرداخت .۴ بعهدە مسئول و �ا  Aازما�ش نمونه نمونه گ�ی

ه�ات برگزاری مسابقات میباشد در غ�ی اینصورت مسئول�ت هرگونه تاخ�ی در ازما�ش نمونه ها و اعالم 

زما�ش روی م آه��نه های کامل م��وط به ارسال و انجانتایج بعهدە مسئول برگزاری مسابقات خواهد بود. 

 به عهدە ی مال� �ا مرئب � باشد.  Bنمونه ی 
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 بند ح. مواد  ممنوعه : 

 

ف المل� تما� داروهای ممنوعه مورد آزما�ش  .۱ ف بنی د طبق قواننی ین و در صورت استفادە از اقرار � گ�ی

ف طبق دستورالعمل مشخص شدە برخورد خواهد شد.   موارد دو�ینگ محسوب � گردد و با متخلفنی

ف المل� هر ساله کمیته ضد دو�ینگ ل�ست  .۲ مجاز اعالم شدە از سوی اتحاد�ه های بنی داروهای غ�ی

اروهای غ�ی مجاز، شامل و� محدود اسبدوائف را به اطالع عموم خواهد رساند. الزم به ذکر است ل�ست د

به ل�ست های فوق ن� باشد. بنابراین چنانچه داروئی توسط آزما�شگاە اعالم گردد که در ل�ست ثبت 

ف مواردی به عهدە ی کمیته ی ی در خصوص چننی ف دو�ینگ خواهد بود. ه ضد  �شدە باشد، تصم�م گ�ی  مچننی

نونه استفادە شدە طبق �شخ�ص ازما�شگاە و اعمال تاخ�ی در بروز رسائف مان� جهت اعالم داروهای مم

.هد بود اجرا�م و محروم�ت ها نخو 
 

 

  

اض خبند   به شکا�ات و نتایج  -. اع�ت
گ

 رس�د�

مراە با معاونت اسبدوائف ه –�س از واصل گرد�دن نت�جه از آزما�شگاە نتایج از ط��ق سا�ت فدراسیون  .۱

 نتایج و مستندات اطالع رسائف � نما�د. 

له اعالم رس� نتایج دو�ینگ  .۲ ف اطالع رسائف از ط��ق سا�ت فدراسیون سوارکاری و �ا معاونت اسبدوائف بم�ف

 ن به مال� و مرئب اسب میباشد . آو ابالغ رس� 

اسب در صورت تما�ل � تواند درخواست  مال� �ا مرئب در صورت مثبت بودن نت�جه آزما�ش اسب،  .۳

 )اهدش (م با پرداخت ه��نه های مرتبط با ارسال و آزما�ش مجدد نمونه دومخود را جهت آزما�ش نمونه دو 

 روز �س از تار�ــــخ ابالغ نت�جه ارائه نما�د.  ٧ظرف حدا��� اسبدوائف معاونت  فدراسیون سوارکاری �ا  به

اض � با�ست بصورت کتیب بانضمام ف�ش وار�زی ه��نه آزما�ش و  ارسال مجدد نمونه دوم که از . ۴ اع�ت

 وی امور ما� اعالم م�گردد به کمیته مبارزە با دو�ینگ ارائه گردد. س
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ض � تواند درخواست ارسال نمونه به آزما�شگاە د�گری به غ�ی از آزما�ش .۵ ل را نما�د  گاە او شخص مع�ت

 نمونه دوم توسط متقا�ف  و آزما�ش پرداخت کامل ه��نه ازما�ش مجدد قبل از ارسال که � با�ست با 

د صورت    . انتخاب آزما�شگاە دوم بر عهدە ی کمیته ی ضددو�ینگ فدراسیون سوارکاری خواهد بود. گ�ی

ف المل� وجود ندارد،  .۶ ا�ط ارسال نمونه به آزما�شگاە های مرجع بنی با توجه به اینکه در حال حا�ف �ش

  پذیرد.  مال� �ا مرئب موظف است � تعهدی اعالم نما�د، نت�جه ی آزما�ش دوم هر آنچه باشد �

 اجرا خواهد شد.  Bزما�ش نمونه آمحروم�ت و ج��مه مرئب خا� و اسب براساس نتایج  .۷

 

 :   محروم�ت و جرائم م��وط به تخلفات دو�ینگ در مسابقات اسبدوائن
 

ف اسبدوائف  بق ال� طب و حسب مورد مو اسمرئب  هتعه جادە از داروهای ممنو مجازات استف .۱ قواننی

ف نامه برگزاری مکشور بر اساس  ف ضو کمیته های اخالق و ان سابقاتآینی این جرائم بر  و  � گردد  با� تعینی

ف � گردد.   اساس ن�ع داروی م��ف و سابقه دو�ینگ اسب و مرئب تعینی

�ائب شدە رددر نمونه، ج��مه شامل جمع جرا�م تک تک داروهای دارو  ۱در صورت رد�ائب ب�ش از  .۲

 خواهد بود. 

و در صورت عدم ارتکاب مجدد دو�ینگ پا� خواهد شد. این  روز  ۳۶۵سوابق دو�ینگ مرئب �س از  .۳

 مدت زمان �س از �س��ه حساب ج��مه ی دو�ینگ، محاسبه خواهد شد. 

 

۹ 
 


