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• Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) –

міжнародна незалежна організація, яка була створена

в 1999 році за ініціативою МОК за підтримки та участі

міждержавних організацій та урядів країн

EXECUTIVE COMMITTEE (12 членів) 

також складається з представників 
олімпійського руху та урядів

Основні Цілі: 

СПРИЯННЯ, КООРДИНАЦІЯ та МОНІТОРИНГ 

боротьби із допінгом у спорті.

ВАДА

FOUNDATION BOARD (38 членів) 

Вищий орган прийняття рішень 

складається з представників 
олімпійського руху та урядів

Структура антидопінгової програми



Взаємозв'язок  
Міжнародна конвенція про 
боротьбу з допінгом у спорті

Всесвітній антидопінговий 
кодекс

Копенгагенська 
декларація

Міжнародний стандарт з 
терапевтичного 
використання

Міжнародний стандарт  
Заборонений Список

Міжнародний стандарт  
для лабораторій

Міжнародний стандарт  
з тестувань та 
розслідувань

Забезпечує міжнародно-
правову базу для урядів і 

визнає кодекс

Представляє прагнення 
урядів відповідати кодексу

Кодекс  - основа всесвітньої 
антидопінгової програми. Є 

обов'язковим документом для 
всього спортивний руху та 

національних антидопінгових 
установ

МС скеровують реалізацію 
всесвітньої антидопінгової 
програми за напрямками

Структура антидопінгової програми



ПРІОРИТЕТИ ВАДА

Code Compliance 

Monitoring

Cooperation with Law 

Enforcement

Science & Medicine

Anti-Doping 

Coordination

Anti-Doping 

Development

Education

Athlete Outreach

Структура антидопінгової програми



• Рівень 1 - Всесвітній антидопінговий Кодекс; 

• Рівень 2 - Міжнародні стандарти (МС Заборонений 

список, МС для лабораторій, МС з тестування)

• Рівень 3 – АНТИДОПІНГОВІ ПРАВИЛА

Основні документи
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Антидопінгові правила 
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Антидопінгові правила – це правила, які регулюють умови здійснення спортивної 

діяльності та спрямовані на реалізацію уніфікованих та гармонізованих принципів 

боротьби з допінгом в спорті. 

Існують окремі антидопінгові правила:

1 – міжнародних федерацій; 

2 – НОКів;

3 – національних антидопінгових організацій;

4 – організаторів крупних спортивних заходів.

Антидопінгові правила МФ, НАДО та ОІ



• Наявність в пробі або застосування чи спроба 

застосування забороненої речовини чи метода

• Відмова від здачі проби або інші випадки ухиляння від 

здачі проби.

• Не подання інформації про місцезнаходження

• Фальсифікація під час проходження тестування

• Володіння або розповсюдження

• Призначення або спроба призначення спортсмену 

забороненого методу або субстанції, або будь який 

інший вид співучасті

Що таке допінг? 
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Допінг визначається як вчинення одного або
кількох порушень антидопінгових правил
(Ст. 1 Всесвітнього антидопінгового кодексу)



Атлет несе повну відповідальність за 
те, що знайдено в його/її організмі
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Принцип прямої відповідальності

• Відповідно до принципу принципу прямої 

відповідальності, який є основним для всіх 

антидопінгових правил, порушення антидопінгового 

правила відбувається всякий раз, коли заборонена 

речовина міститься в пробі, взятої у спортсмена.

Антидопінгові правила МФ, НАДО та ОІ



Антидопінгові правила НАДЦ 
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• Розроблені та погоджені з ВАДА у 2015 рокі, та відповідають останній версії 

Всесвітнього антидопінгового кодексу

• Затверджені 30 вересня 2015 року

• Визнані всіма національними федераціями з видів спорту

Ключові моменти відносно участі федерацій: 

• визнають повноваження та обов’язки НАДЦ для впровадження Національної

антидопінгової програми

• вповноважують НАДЦ застосовувати ці Правила до всіх осіб, які підпадають під

юрисдикцію національної федерації

• повинні визнавати, чітко дотримуватися та виконувати рішення винесені

відповідно до цих Правил, включаючи рішення комісій, які розглядають допінгові

справи, про застосування санкцій до осіб, які знаходяться під їх юрисдикцією.

Ролі національних федерацій



СПІВПРАЦЯ НАДЦ та НФ
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• ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

• Сьогодні - лекції та семінари для тренерів, лікарів, спортсменів які проводяться 

співробітниками НАДЦ

• В майбутньому - створення груп менеджерів освітніх програм (кожна 

федерація пропонує особу або двох), які проходять ґрунтовне навчання на 

базі НАДЦ, отримують сертифікат про навчання та в подальшому проводять 

самостійно освітні заходи (в регіонах, не тільки для елітних спортсменів і 

тренерів).

• СКЛАДАННЯ ПУЛУ ТЕСТУВАНЬ

• - на запит НАДЦ подавати інформацію про актуальний рейтинг спортсменів, 

• ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО СПОРТСМЕНА

• - федерація має допомагати НАДЦ встановити контакт з певним спортсменом 

для повідомлення про включення до пулу тестувань, можливого порушення 

антидопінгового правила, інформування про неподання інформації про 

місцезнаходження тощо.

Ролі національних федерацій



Підтримання зв'язку НАДЦ та НФ
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• НАДЦ звертається до федерацій з видів спорту з 

проханням призначити відповідального у федерації з 

питань боротьби з допінгом

• - одна контактна особа (ПІБ, тел, е-мейл) 

• - інформування про останні події у сфері боротьби з допінгом

• - складання національного реєстраційного пулу   

• - отримання доступу до спортсмена (НАДО – федерація – спортсмен)

• - інформування про подання/ можливе неподання / неповне подання 

інформації про місцезнаходження

• - Координація освітніх програм

Призначення відповідальних в НФ



Антидопінгові правила РІО 2016
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Встановлюють особливості проведення тестувань 

у переолімпійськиї період

Період Олімпійських ігор: 24 липня - 21 серпня 2016

Визначають що змагальний період починається за 

12 годин до змагання в якому спортсмен заявлений 

на участь

Дисциплінарна процедура має бути завершена 24 

години

Будь-яка проба може піддаватися за запитом МОК 

подальшому аналізу в будь-який час

СТРОК ДАВНОСТІ – 10 РОКІВ

Антидопінгові правила РІО 2016



ТЕСТУВАННЯ У 

ПЕРЕДОЛІМПІЙСЬКИЙ ПЕРІОД
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Вимоги про подання інформації про місцезнаходження спортсмена до 

приїзду в олімпійське селище -ADAMS

Антидопінгові правила РІО 2016



ТЕСТУВАННЯ У 

ПЕРЕДОЛІМПІЙСЬКИЙ ПЕРІОД
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• Запит на федерації (перелік спортсменів + 

уповноважена особа від федерації)

• Перелік спортсменів-кандидатів до участі в Іграх

ХХХІ Олімпіади 2016 року, які не подають

інформацію про місцезнаходження через систему 

ADAMS

• Активація облікових записів та надання доступу до 

ADAMS атлетам

• Заповнення інформації в системі (персонально 

спортсменом)

Особливості Whereabouts/Пул тестувань МФ та НАДО



ТЕСТУВАННЯ У 

ПЕРЕДОЛІМПІЙСЬКИЙ ПЕРІОД
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Спеціальні завдання по тестуванню спортсменів учасників ігор 

від ВАДА та МОК. 

Вимоги ВАДА та МОК до тестувань напередодні ОІ



ТЕСТУВАННЯ У 

ПЕРЕДОЛІМПІЙСЬКИЙ ПЕРІОД
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Спеціальні завдання по тестуванню спортсменів учасників ігор 

від ВАДА та МОК. 

Вимоги ВАДА та МОК до тестувань напередодні ОІ

1. Планування на основі поданих в ADAMS даних

2. Тестування (забор проби) – за рахунок НАДЦ

3. Транспортування в ВАДА-лабораторію – віднайти 

можливість оплати…

4. Аналіз в лабораторії – віднайти можливість оплати…

5. Результат



E-mail: info@nadc.org.ua
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http://www.nadc.org.ua/



