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Затверджено:  
рішенням Президії   
ВФТС від 02.12.2009 р. 

 
АНТИДОПІНГОВИЙ КОДЕКС ВФТС (АДК ВФТС) 

 
Стаття 1: Основні принципи 
При розробці даного Кодексу за основу взяли Антидопінговий кодекс WDSF. 
1.1. Допінг протистоїть основним принципам танцювального спорту та медичній етиці. 
1.2. Допінг категорично заборонений. 
1.3.Рекомендація, дозвіл, укривання, використання або сприяння використанню будь-якої речовини, 
котрі підпадають під визначення допінгу, або торгівля ним заборонені. 
1.4. Анти допінг – це одне з положень, включених в Статтю 2 (пункти c і d) Статуту WDSF. 
1.5. Члени ВФТС зобов’язані дотримуватись даного Кодексу в межах їхньої власної юрисдикції,  як 
частина умов членства в ВФТС. 
1.6. Справжній Анти допінговий кодекс являється основною складовою частиною зведених правил 
ВФТС. 
 
Стаття 2: Визначення. 
2.1 Визначення термінів 
Допінг означає: 
А) використання речовини або методу, котрі потенційно наносять шкоду здоров’ю спортсмена та 
здатні покращити його результати або одне з двох; 
Б) наявність в організмі спортсмена забороненої речовини або очевидність її застосування або 
очевидність застосування забороненого методу для покращення спортивного результату; 
2.2. «Допінг в крові» означає дослідження крові, червоних кров’яних тілець або будь-яких інших 
продуктів крові спортсмена, елементи котрих можуть бути отримані в ході забору крові спортсмена 
або іншим способом, якщо спортсмен знаходиться в тій стадії тренувань, котрі не дозволяють  взяти у 
нього кров; 
2.3. «навмисний допінг» означає допінг в ситуації, коли підтверджується або є всі підстави вважати, 
що хтось діяв свідомо або навпаки порушував правила та умови використання допінгу; 
2.4. «замаскований агент» означає будь-яку речовину або процедуру, використані з метою 
отримання ефекту зміни або зменшення результатів аналізу сечі або інших аналізів, котрі взяті з тіла 
спортсмена (тканини або рідини); 
2.5.”суб’єкт змагання ” – це будь-який спортсмен, інструктор, тренер, а також посадова особа 
федерації, медичний або середній медичний персонал, який працює з або має  зв'язок з або 
доглядає за спортсменом, котрий приймає участь або готується до змагань під егідою ВФТС та всіх 
змагань, котрі організовані під керівництвом, на пряму або не на пряму  ВФТС або обласними 
відділеннями  ВФТС; 
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2.6.”фармацевтична, хімічна та фізична маніпуляція” – це використання будь-яких речовин та 
методів, включаючи замасковані агенти, котрі змінюють або роблять спробу змінити, або потенційно 
можуть змінити правдивість аналізів сечі, або будь-якої іншої рідини, або тканини людини, які 
використовуються при контролі на допінг, включаючи без обмеження дію цього визначення 
катетеризацію, фальсифікацію аналізів сечі або підробку одного з них, сповільнення ниркової 
діяльності, наприклад, з допомогою пробенициду та аналогічних препаратів зміни тестостерону та 
епітестостерону, як наприклад, застосування епітестостерону або стимулювання бромантаном; 
2.7. «заборонений метод» - це будь-який метод, котрий визначений в даному Кодексі як такий; 
2.8. «заборонений засіб» - це будь-який засіб, котрий визначений в даному Кодексі як такий; 
2.9. аналогічний засіб – це будь-який засіб, який має фармацевтичну дію та хімічну структуру, або 
одне з двох, подібний на заборонений засіб або будь-який інший засіб , котрий причетний до даного 
Кодексу, включаючи, але не обмежуючись метаболітами забороненого засобу;  
2.10. «розповсюдження» - це дія, коли особа без отримання відповідного дозволу від компетентного 
органу: 
А) виробляє, витягає, переробляє, готовить, зберігає, сприяє, імпортує, експортує, транспортує 
транзитом, пропонує за плату або безкоштовно, розповсюджує, продає, здійснює угоду за 
дорученням, обмінює, отримує в будь-якій формі, виписує, займається комерційною діяльністю, 
передає, приймає, володіє, зберігає, купує або придбає будь-яким чином заборонені засоби; 
Б) застосовує будь-які міри з метою сприяти або отримати результати, котрі описані в пункті 2.10 А, 
включаючи фінансування будь-яким чином або посередництво в їх фінансуванні, сприяння, пряме 
або непряме, для вживання або використання подібних засобів або створення умов для отримання і 
вживання подібних засобів; 
В) використання заборонених методів;  
2.11. «використання» - це застосування ін’єкцій або вживання іншим чином заборонених засобів, або 
використання будь-якого з «заборонених методів» та даного тут без обмеження визначення, включає 
пораду з використання, дозвіл або укривання використання будь-якого забороненого засобу або 
методу; 
2.12. «член ВФТС (ЧВФТС)» - це будь-яке обласне відділення ВФТС, або будь-який спортивно 
танцювальний клуб (ТСК), або будь-який спортсмен як юридична, так і фізична особа; 
2.13. «представник ВФТС з анти допінгу» - це офіційна особа ВФТС, котра є членом Президії ВФТС та 
призначена на цю посаду Президією ВФТС на тимчасовій основі;  
2.14. список заборонених засобів та методів. 
Список Міжнародного Олімпійського Комітету або списки заборонених засобів і заборонених 
методів, котрі публікуються МОК періодично, також є складовою даного Кодексу. Цей список має 
регулярно продивлятися представником ВФТС з анти допінгу, котрий може запропонувати зміни та 
уточнення до нього. Подібні доповнення та уточнення мають бути затверджені Президією ВФТС та 
вступають в силу на протязі трьох місяців з дня затвердження. Доповнення та уточнення  мають бути 
відображені в Додатку А даного Анти допінгового Кодексу у пункті 5 Додаткових правил. 
 
Стаття 3 : Область застосування 
3.1.1. Даний Кодекс застосовується до всіх суб’єктів змагання. 
3.1.2. Кожне обласне відділення має інформувати зареєстрованих в якості своїх членів всіх суб’єктів 
змагання : спортсменів, тренерів та функціонерів про даний Анти Допінговий Кодекс (АДК), видаючи 
їм екземпляр даного Кодексу. Всі суб’єкти змагання мають дати згоду умовам даного 
Антидопінгового Кодексу у формі документу з анти допінгу, котрий періодично затверджується 
Президією ВФТС. 
3.1.3. Кожне обласне відділення та його члени, котрі заявляють будь-якого суб’єкта змагання з 
танцювального спорту, мають визнати даний АДК та заявляти для участі у змаганні з танцювального 
спорту суб’єктів, котрі погоджуються виконувати всі зобов’язання, котрі вказані та витікають з АДК. 
3.1.4. На всіх змаганнях має бути оприлюднена копія АДК  для інформованості всіх бажаючих. 
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3.1.5. До будь-якого спортсмена може бути застосований контроль на допінг - КД- (аналіз сечі, крові 
та інші затверджені способи виявлення заборонених препаратів та методів). 
3.1.6. Не дивлячись  на обов’язки інших суб’єктів змагання діяти у відповідності з даним Кодексом,  
особистою відповідальністю спортсмена являється  виконання умов даного Кодексу з метою 
забезпечення того, що він/вона не приймає та не дозволяє використовувати будь-який заборонений 
препарат та метод. 
3.1.7. Ні один зі спортсменів не може бути допущений до Чемпіонату або Кубку України, як і обласне 
відділення ВФТС  не може заявляти спортсмена на змагання, котрі проводить ВФТС до того часу, доки 
даний спортсмен не дасть згоди на проведення контролю на допінг КД, який здійснюється в рамках 
змагань ВФТС. 
3.2.1. На всіх міжнародних змаганнях з танцювального спорту, котрі проводить ВФТС у відповідності з 
Правилом 5. Правил змагань WDSF, WDSF може за рішенням представника WDSF по анти-допінгу 
передати свої повноваження та призначити відповідальним за КД члена WDSF, у чиєму 
підпорядкуванні проводиться змагання, або місцевому організатору змагання при умові, що, якщо, 
на думку представника WDSF з анти допінгу, член WDSF або організатор не в стані задовільним чином 
виконати функції з КД, представник WDSF з анти допінгу може прийняти власні міри, котрі він/вона 
будуть вважати достатніми. 
3.2.2. Умовою членства в ВФТС є зобов’язання ЧВФТС включити у свій Статут відповідне положення 
або видати власну постанову, котра відображає: 

a) зобов’язання, за яким ЧВФТС проводить поза межами змагання КД, результати якого вона 
повинна щорічно повідомляти в ВФТС; 
b) умови, котрі дозволяють ВФТС проводити КД на обласних Чемпіонатах ЧВФТС або подібних 
змаганнях; 
c) умови, котрі дозволяють ВФТС перевіряти поза межами змагання спортсменів даного 
ЧВФТС; 
d) що в обов’язки будь-якого ЧВФТС або офіційної особи ЧВФТС входить завдання сприяти 
ВФТС та іншим ЧВФТС в проведенні подібного тестування, якщо це видається необхідним 
представнику ВФТС з анти допінгу АД.  У відношенні будь-якого ЧВФТС, чий представник 
заважав, затримував, відкладав або іншим методом перешкоджав проведенню подібних тестів,  
будуть застосовуватися санкції згідно Статуту ВФТС. 

3.2.3. Контроль на допінг КД поза міжнародних змагань спортсменів з рейтингу WDSF виконує WADA. 
Перевірка на допінг спортсменів поза межами всіх інших змагань  виконують члени WDSF самостійно. 
3.2.4. Для того, що б в повному обсягу та досконало виконувати даний Кодекс та його дух слід 
враховувати наступні фактори у відношенні визнання результатів КД: 

a) Кожен ЧВФТС повинен інформувати представника ВФТС з АД про будь-які позитивні 
результати, отримані в ході КД, котрі провели ЧВФТС. Ці результати повинні розглядатися 
представником ВФТС з АД, котрий зобов’язаний, діяти відповідально та від імені всіх членів 
ВФТС, визнати будь-який отриманий позитивний результат. Ці позитивні результати КД, 
проведеного ЧВФТС, є кінцевими та обов’язковими для всіх, хто за посадою зобов’язаний  
приймати необхідні розумні міри що до виконання цього рішення;  
b) У випадку, коли КД проводить сама ВФТС, кожен ЧВФТС має визнати результати цього КД та 
прийняти всі необхідні дії що до виконання цього рішення; 
c) Представник ВФТС з АД, діючи від імені всіх членів ВФТС, може визнати результати КД, 
проведеного спортивною організацією, котра не входить у ВФТС, або членом такої спортивної 
організації, чиї правила та процедури відрізняються від правил та процедур ВФТС, при умові, 
що він/вона задоволені тим, як проведено тестування, та що правила, згідно котрих така 
організація здійснює забір проб, гарантують достатню безпеку спортсменам. 
d) У випадку, коли запропоновано визнати результати КД, проведеного спортивною 
організацією, котра не входить в ВФТС або членом такої організації, згідно правил та процедур, 
котрі відрізняються від ВФТС, потенційний кандидат на таку перевірку має отримувати 
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письмове повідомлення. Якщо кандидат побажає зробити подання в письмовому вигляді, він 
повинен передати його представнику ВФТС з АД на протязі місяця від дня повідомлення 
спортсмена. 
e) У випадку, якщо представник ВФТС з АД вирішує визнати позитивний результат КД, котрий 
був проведений організацією, яка не входить у ВФТС, на такого спортсмена падає підозра у 
порушенні відповідного правила ВФТС і на нього розповсюджується дія санкцій та процедур, 
котрі випливають з даного Кодексу, як на спортсмена, котрий здійснив порушення. Усі ЧВФТС 
мають прийняти необхідні міри для забезпечення виконання цього рішення. 
 

Стаття 4 : Застосування КД 
4.1. Вибір групи спортсменів, котрі підлягають тестуванню КД проводиться : 
4.1.1. В парних змаганнях у чотирьох спортсменів - по два кожної статі : один з партнерів 
танцювальної пари котра перемогла та три інших спортсмени, котрих вибирають шляхом 
жеребкування. 
4.1.2. В командних змаганнях у чотирьох спортсменів - по два кожної статі: один представник 
команди котра перемогла та три інших спортсмени, котрих вибирають шляхом жеребкування. 
4.1.3. Спортсменів, у відношенні до яких у ВФТС є серйозні підстави підозрювати їх в порушенні АДК. 
4.1.4. Витрати пов’язані з проведенням аналізів покриває організатор змагання. 
4.2. Зобов’язання не перешкоджати контролю та надавати інформацію. 
Спортсмени зобов’язані не перешкоджати проведенню КД та у повній мірі активно приймати участь в 
його проведенні, а саме , шляхом надання відомостей про ті медичні препарати, які вони приймали 
за три дні до проведення КД. Ця інформація про прийняті медичні препарати має бути занесена до 
протоколу КД. 
4.3. Призначення комісії з КД. 
4.3.1. Організатор змагання зобов’язаний призначити комісію з КД (ККД), котра проведе КД на місці. 
4.3.2. ККД складається щонайменше з двох осіб – керівника комісії та одного або більше помічників. 
Стать спортсменів, котрі підлягають контролю, необхідно брати до уваги при створенні ККД. Один з 
членів ККД має бути тієї статі, що й спортсмен. Керівник ККД має бути терапевтом. 
4.4. Проведення КД на місці. 
ККД має прибути на змагання без попередження та доповісти про своє прибуття організатору або 
відповідальному представнику ВФТС або ЧВФТС, котрий має терміново провести ККД у приміщення, 
яке призначене для проведення КД та, якщо потрібно, організовує всі необхідні зміни для того, що би 
КД був проведений у відповідності до правил і без скарг зі сторони ККД. 
4.5. Жеребкування з метою визначення спортсменів, котрі будуть проходити тестування. 
Якщо є необхідність, керівник ККД проводить жеребкування у відповідності зі статтею 4 для того, що 
б визначити спортсменів, котрі будуть проходити тестування.     
4.6. Повідомлення спортсменів. 
4.6.1. Одразу після закінчення змагання або після оголошення результатів  фіналу, спортсмени 
вибрані в ході жеребкування, мають негайно пройти в приміщення КД. 
4.6.2. Спортсмен має право прийти на КД у супроводі особи згідно його/її вибору (офіційної особи, 
тренера, лікаря, масажиста і т.п.).  
4.6.3. Окрім того спортсмен має бути проінформований про можливі наслідки того, що він/вона не 
прибуде на тестування.  
4.6.4. КД має бути проведений після змагання бажано без затримки. 
4.7. Процедура аналізу сечі. 
4.7.1. Окрім спортсмена  та особи, котра його/її супроводжує, дозволяється присутність наступних 
осіб в кімнаті КД : 

 Представник організатора змагання.  

 Члени КД. 
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4.7.2. Після прибуття до кімнати КД спортсмен має надати документ, який підтверджує його особу 
(паспорт, права водія, свідоцтво про підтвердження особи і т.п.). 
4.7.3. Час прибуття до кімнати КД і відомості, котрі підтверджують особу спортсмена, мають бути 
зафіксовані у відповідних документах членами ККД. 
4.7.4. Спортсмен обирає для себе посуду для аналізу сечі (склянка). Щонайменше 75 мл сечі мають 
бути наповнені в посуду під спостереженням члена ККД однієї зі спортсменом статі. Після цього 
спортсмен обирає 2 контейнери, кожен з яких має спеціальний код. В них розміщують 2 маленькі 
пляшечки, які помічені одним номером  коду та літерами «A» або «B». Спортсмен розміщує зібрану 
сечу у дві маленькі пляшечки (пляшечка «A» заповнюється на 2/3, пляшечка «B» заповнюється на 
1/3), далі пляшечки опечатуються. Дозволяється перевірити чи щільно запечатані пляшечки. Далі 
пляшечки розміщують в контейнери. Контейнери опечатуються спеціальною печаткою. 
4.7.5.Час забору сечі та номер коду заносять до протоколу. Таким же чином до протоколу заносять усі 
препарати, які спортсмен приймав за 72 години до контролю на допінг (згідно усної заяви 
спортсмена). 
4.7.6. Після того як спортсмен перевірив дані та контейнери, він/вона підписує протокол, 
підтверджуючи цим, що КД пройшов правильно. В подальшому протокол також підписують керівник 
ККД, особа котра супроводжувала спортсмена (якщо така була), а також представник з АД (якщо 
такий був). 
4.7.7. Спортсмен отримує копію протоколу. 
4.7.8. Протоколи та контейнери запаковуються, опечатуються і негайно, одразу по завершенні 
процедури КД, членами ККД вручаються організатору змагання. Організатор здійснює подальшу 
доставку аналізів сечі у відповідну лабораторію. 
4.7.9. У випадку, якщо спортсмен не в стані надати достатню кількість сечі після однієї або декількох 
спроб, наявна кількість сечі має бути схоронена у пляшці, котру обере спортсмен. Після подальшого 
випускання сечі, спортсмен відкриває пляшку та змішує «стару сечу» з «новою». Кількість сечі 
ділиться на 2 пляшечки, як описувалося вище. Наступна процедура здійснюється так, як було описано 
вище. 
4.8. Процедура аналізу крові. 
 4.8.1. Аналіз крові повинен забиратися кваліфікованим медперсоналом. Будь-яка офіційна особа, 
котра проводить аналіз крові на Допінг, має засвідчити спортсмену свою медичну кваліфікацію до 
того, як кров буде забрана на аналіз. 
4.8.2. Аналіз крові не може бути забраний до того часу, доки спортсмену не пояснять процедуру, і 
він/вона підпише форму згоди на аналіз крові. Якщо спортсмен не дає згоди на аналіз крові, кров не 
може бути забрана на аналіз, і подібне рішення може вважатися як неприпустима відмова від 
перевірки на допінг, окрім випадків описаних далі.  
4.8.3. Обладнання,потрібне для аналізу крові включає наступні предмети в достатній кількості. 
Предмети з a) до f) включно мають бути відповідної якості для здійснення забору крові в медичних 
цілях. Предмети з a) до f) включно мають бути в наявності та бути стерильними, якщо цього вимагає 
медперсонал. 

Предмети: 
a. Медична голка. 
b. Шприци у вакуумному упакуванні. 
c. Пластикові підставки. 
d. Ємність для вакуумних шприців.  
e. Стерильні салфетки. 
f. Турнікет. 

 
Предмети з a) до d) включно, котрі використовуються індивідуально для кожного аналізу мають 
зберігатися в середині модуля. 
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4.8.4. Спортсмен має вибрати модуль для забору крові щонайменше з двох штук. Після вибору 
модуля має початися аналіз. Офіційна особа, котра проводить аналіз крові має прикласти турнікет до 
руки спортсмена. Не можна брати кров з будь-якої іншої частини тіла, окрім руки. Керівник ККД 
дезінфікує шкіру спортсмена спеціальною салфеткою та проводить забір крові з вени. Керівник ККД 
має старатися зробити це якомога безболісно. Необхідно набрати 4 пробірки крові.  
4.8.5. Спортсмен має право відмовитися від забору крові якщо: 
а. Особа, котра бере аналіз крові не в стані представити докази своєї професійної компетентності. 
б. Предмети a) та d) (див. п.4.8.3), котрі є в модулі по забору крові нестерильні, не запаковані або 
якщо їх упаковка пошкоджена. 
в. Офіційна особа пропонує або пробує взяти більше, ніж 25 мл. крові спортсмена. 
4.8.6. Кров повинна братися у спортсмена в 4 вакуумні пробірки. Ці пробірки мають бути поміщені в 
ємності для перевезення зразків а) та d). Ці ємності повинні бути негайно запаковані. Кожна пробірка 
з аналізом повинна бути помічена кодовим номером. Цей кодовий номер має бути внесений до 
протоколу КД відповідною офіційною особою. Спортсмен має переконатися, що код на пробірках з 
аналізами відповідають коду, котрий записаний офіційною особою в його формулярі (протоколі). 
4.8.7. Спортсмен, котрий здавав аналіз, особа котра супроводжує його/її (якщо така є), представник з 
АД (якщо такий є) та керівник ККД повинні підписати формуляр КД, котрий підтверджує, що 
процедури проведені з вказівкою того, що якщо спортсмен або будь-яка інша особа вважає, що 
процедури проведені незадовільно він/вона можуть заявити про це в формулярі КД та пояснити 
причини свого незадоволення. Якщо такої заяви не поступило, це означає, що спортсмен 
відмовляється від будь-яких законних претензій, котрі визнають процедуру недійсною. 
4.8.8. Спортсмен має повідомити відомості про  приймання лікарських препаратів для занесення до 
формуляру КД, а також про те чи робилось йому в попередні 6 місяців переливання крові.  
4.8.9. Протоколи та контейнери запаковуються, опечатуються та негайно вручаються організатору 
членами ККД. Далі організатор забезпечує подальшу їхню доставку у відповідну лабораторію. 
4.9. Зберігання та доставка аналізу. 
4.9.1. Входить в компетенцію медперсоналу. 
4.9.2. Перед відправкою необхідно перевірити чи співпадає кількість аналізів з кількістю, котра 
вказана в списку. Аналізи бажано помістити в холод. 
4.9.3. Основний аналіз (A) та запасний (B) мають бути запаковані і негайно відправлені у відповідну 
лабораторію. 
4.9.4. Під час транспортування ємності відкривати не можна. Якщо є потреба митного оформлення, 
ВФТС надає  ідентифікаційні наклейки. Відкриття ємностей анулює результати КД. 
4.9.5. Аналізи, котрі беруть у спортсмена з метою КД, стають власністю ВФТС. 
4.10. Процедура, котра слідує за відмовою пройти КД. 
Якщо спортсмен відмовляється здати сечу або кров на аналіз, можливі наслідки мають бути доведені 
до його/її відома. Відмова від аналізу веде до покарання згідно ст.5 п. 7. Якщо спортсмен продовжує 
відмовлятися, цей факт заноситься до протоколу. Цей запис має бути підписаний представником з АД 
ВФТС (якщо такий є) та головою ККД. Протокол має бути негайно переданий представнику ВФТС з АД. 
4.11. Аналіз аналізів. 
Працювати з аналізами можуть виключно лабораторії, котрі акредитовані Міністерством України у 
справах сім’ї молоді та спорту. Обробка аналізів проходить негайно з застосуванням визнаних 
методів. Результати необхідно надати у письмовій формі. 
4.12. Оповіщення спортсмена про результат. 
4.12.1. Лабораторія інформує організатора про результати аналізу в письмовій формі, а організатор у 
свою чергу передає результати далі : 
4.12.2. Спортсмену у разі «негативного» результату.  
  а. Спортсмену у разі «позитивного» результату, з вимогою його/її коментарів або надання 
інформації з подальшої процедури (аналіз «B»), представнику з АД та Президії ВФТС. 
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 б. Якщо спортсмен бажає, що би були оброблені аналізи «B», організатор влаштовує цю процедуру. 
Спортсмен має право бути присутнім під час аналізу (або призначена ним особа). Спортсмен несе 
витрати за проведення повторного аналізу у випадку позитивного результату. 
4.12.3. Спортсмену дана можливість «розбору» аналізу. Результати аналізу «B» розсилають як 
кінцевий. Подальші аналізи заборонені. 
4.13. Витрати. 
Організатор несе витрати за проведення аналізу та його обробку. Якщо аналізи взяті за підозрою 
ВФТС згідно статті 4.1.3., витрати несе ВФТС. 
Стаття 5. Санкції 
5.1. Принципи. 
В обов’язки спортсмена входить гарантувати, що ні один із засобів, котрі заборонені даним Кодексом 
не міститься  в тканинах або рідинах його організму.  
5.2. Правила доказів. 
5.2.1. Позитивний результат аналізу крові або сечі є первинним доказом вини спортсмена у 
застосуванні допінгу. 
5.2.2. Докази, отримані у ході метаболічних і/або ізотопних радіо вимірів, можуть бути використані 
для отримання незаперечних доказів застосування анаболічних андрогенних стероїдів. 
5.2.3. Успіх або неуспіх застосування заборонених препаратів (ЗП) або заборонених методів (ЗМ) не є 
матеріальний. Достатньо того, що ЗП або ЗМ були застосовані або була спроба застосувати допінг для 
того, що б вважатися здійсненим та завершеним. 
5.3. Санкції. 
У разі виявлення допінгу. 
5.3.1. Покарання за перше застосування є наступне : 

а. Якщо застосовані ЗП (ефедрин, фенілпропоноломін, псевдо ефедрин, кофеїн, стрихнін, або 
аналогічні засоби); 

а.1. письмове попередження; 
а.2. заборона на участь у будь-якій якості на одне або декілька змагань; 
а.3. штраф у розмірі 20000 CHF (шв. франків); 
а.4. заборона на участь у будь-якій якості у змаганнях на термін від 1 до 6 місяців; 

б. Якщо застосовані ЗП, котрі не перераховані у пункті 5.3.1.а: 
б.1. заборона на участь у будь-якій якості на одне або декілька змагань;  
б.2. штраф у розмірі 20000 CHF (шв. франків); 
б.3. заборона на участь у будь-якому змаганні на 2 роки з обумовленням, що у випадку 
особливих виключних обставин, які розглядаються в першій інстанції компетентним 
органом, може бути передбачена зміна терміну. 

5.3.2. У разі 

 Свідомого допінгу. 

 Застосування замаскованого агента. 

 Махінації та маніпуляції, котрі можуть привести до ухилення або зміни будь-якого аналізу, 
про котрий ідеться в даному Кодексі. 

 Співучасть або інші форми притягнення до акту застосування допінгу осіб медичної, 
фармацевтичної та інших професій.  
покарання наступне: 
а. Якщо використання ЗП (ефедрін, фенілпропаноламін, псевдоефедрін, кофеїн або стрихнін та 
аналогічні препарати): 

а.1. заборона на участь в будь-якій якості на одне або декілька змагань; 
а.2. штраф у розмірі 20000 CHF (шв. франків); 
а.3. відсторонення від участі у будь-яких змаганнях від 2 до 8 років. 

б. Якщо ЗП не входять в п. 5.3.1.або у разі повторного звинувачення в застосуванні допінгу (під 
другим звинуваченням розуміємо черговий випадок виявлення допінгу, здійснений на протязі 



 

02206, Ukraine,Kyiv 
25 AndriyaMalyshka str., ap. 37 
tel.  +38 (097) 3067241, +38 (050) 469 5321, 
e-mail audsf.president@gmail.com, audsf.office@gmail.com 

02206, Україна, Київ 
вул. Андрія Малишка, 25, кв. 37 
тел. +38 (097) 3067241, +38 (050) 4695321 
ел. пошта audsf.president@gmail.com, audsf.office@gmail.com 

 

 

10 років з моменту застосування санкцій за вживання допінгу незалежно від їх форми та причин 
застосування):  

б.1. по життєва заборона на участь в спортивних заходах будь-якого рангу;  
б.2. штраф у розмірі 20000 CHF (шв. франків); 
б.3. відсторонення на термін від 4 років до по життєвого терміну від усіх заходів. 

5.4. Відсторонення. 
Спортсмен має бути відсторонений від змагань з того моменту як представник ВФТС з АД повідомляє 
про позитивний результат аналізу крові і/або сечі (проба A) будь-якому іншому члену Президії ВФТС 
або ЧВФТС (ст.6 п.2). 
5.5. Дискваліфікація. 
Будь-який випадок застосування допінгу під час змагання автоматично веде до анулювання будь-
якого отриманого результату (зі всіма наслідками, включаючи конфіскацію всіх медалей та призів), 
незалежно від того чи вже була застосована інша санкція. Цей випадок передбачений. Розділом 5.3. 
даної статті. 
У разі дискваліфікації спортсмена з команди або з формейшн, ця дискваліфікація розповсюджується 
на всю команду. 
5.6. Наслідки. 
Покарання за застосування допінгу учасником змагання, котре було виявлене в ході аналізів, котрі 
проводилися не на змаганнях, mutatis mutandis починає діяти з моменту опублікування позитивного 
результату. 
5.7. Відмова від здачі аналізів. 
Відмова здати аналізи для КД або надати аналізи крові і/або сечі розглядається як обтяжуюча 
обставина та порушення зобов’язання члена ВФТС. 
Спортсмен має право відмовитися надати аналізи крові і/або сечі, якщо порушені процедури  та 
гарантії, котрі вказані в АДК ВФТС. 
5.7.1. У разі відмови надати аналізи перший раз, передбачене наступне покарання: 
      а. попередження; 
      б. заборона на участь в будь-якій якості на одне або більше змагань; 
      в. штраф в розмірі 20000 CHF (шв. франків); 
      д. відсторонення від участі у змаганнях на термін від 1 до 6 місяців. 
5.7.2. У разі відмови надати аналізи другий раз, передбачене наступне покарання: 
      а. заборона на участь в будь-якій якості на одне або більше змагань; 
      б. штраф у розмірі 20000 CHF (шв. франків); 
      в. відсторонення від будь-яких змагань на термін від 2 до 8 років. 
5.7.3. У разі відмови надати аналізи повторно, передбачені наступні покарання: 
      а. по життєва заборона на участь в будь-якій якості у будь-яких змаганнях; 
      б. штраф у розмірі 20000 CHF (шв. франків); 
      в. відсторонення від всіх змагань на термін від 2 років до по життєвого терміну. 
5.8. Розповсюдження ЗП 
Покарання за розповсюдження ЗП, котре не відповідає звичайному шляху розповсюдження згідно 
визнаній професії або через торгову організацію наступне: 
5.8.1. За розповсюдження ЗП – по життєве відсторонення від участі в будь-якій якості у будь-яких 
спортивних заходах. Додатково звинувачення в розповсюдженні ЗП має бути надане в компетентні та 
судові інстанції будь-якою фізичною або юридичною особою. Будь-яка спроба розповсюдження має 
бути покарана в такому ж об’ємі, як і розповсюдження. 
5.8.2. Незнання природи або складу ЗП або природи та ефектів ЗМ не є причиною для ухилення від 
покарання за розповсюдження та спробу розповсюдження. 
5.9. Медичне звільнення 
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Спортсмен може вимагати  від представника ВФТС з АД надати йому відстрочку та дозволити 
приймати препарат, котрий заборонений ВФТС. Дане звільнення надається виключно у випадках 
невідкладної клінічної необхідності.  
 
Стаття 6. Процедури в разі позитивного результату аналізу. 
6.1. Відсторонення 
У разі, якщо результати аналізу проби A у спортсмена позитивні, Президія ВФТС має відсторонити 
спортсмена, якщо це необхідно в інтересах змагання. 
6.2. Участь спортивного арбітражу. 
6.2.1. У разі позитивного аналізу представник ВФТС з АД має зв’язатися  з Президією ВФТС. Президія 
ВФТС бере на себе функції спортивного арбітражу. 
6.2.2. Президія ВФТС приймає рішення про застосування санкцій згідно статті 5 даного Кодексу, а 
також про відміну відсторонення. 
6.3. Процедура. 

1. Президія ВФТС проводить засідання в ізольованій кімнаті. 
2. Слухається справа. За згодою всіх зацікавлених осіб рішення може бути прийняте без 
слухання. 
3. Особі, котра задіяна у процесі, має бути дана можливість викласти свою справу у письмовій 
або усній формі. Вона може взяти адвоката.  
4. Президія ВФТС визначає час та місце заслуховування. Задіяна особа має бути 
проінформована рекомендованим листом про слухання, не пізніше як за 2 тижні до слухання.  
5. У разі, якщо задіяна особа не з’явиться на засідання, хоча була запрошена, Президія ВФТС 
може прийняти рішення без їхнього заслуховування. 
6. Президент ВФТС в межах своєї юрисдикції може дозволити прийняти письмове, 
обґрунтоване, прискорене рішення у випадку, якщо це необхідно для збереження правил 
федерації або прав спортсмена. Апеляція проти прискореної процедури може бути надана на 
протязі одного тижня. Президія ВФТС розглядає цю апеляцію.     
7. Президія ВФТС приймає рішення більшістю голосів. Всі рішення прийняті Президією ВФТС 
мають бути завірені письмово та підписані всіма членами. 

6.4. Підстави для відмови від участі в розгляді. 
1. Будь-який член Президії ВФТС може бути відсторонений від участі в розгляді справи якщо:  

a. член Президії або спортсмен його обласного відділення або його клубу задіяні в справу;  
b. особа, котра задіяна в справі, є: 

а) нареченим або нареченою члена Президії ВФТС; 
б) є або була чоловіком або дружиною (враховуючи те, що шлюб вже не існує); 
в) є родичем по прямій лінії або в результаті шлюбу по бічній лінії в троюрідній родині.  

2. Будь-який член Президії ВФТС може самостійно оголосити про своє упередження або бути 
звинувачений іншим членом Президії у підозрі на упередженість. У цьому випадку заява 
приймається виключно в письмовій формі та має бути негайно оголошена. У випадку 
відсторонення одного з членів Президії ВФТС за статтею 6.4 п.1 або п. 2, має бути присутня 
відповідна кількість членів Президії. 

6.5. Витрати. 
1. Президія ВФТС приймає рішення про джерела покриття витрат для розгляду справи. 
2. У разі, якщо спортсмену визначено покарання, він має покрити витрати для розгляду справи. 
3. Витрати, котрі необхідно покрити: 

а. Для виклику свідків для надання доказів; 
б. Витрати за проїзд, проживання, харчування всіх осіб, котрі приймають участь у 
слуханнях, включаючи членів Президії, суддів, працівників відомств і т. п. 

6.6. Право на апеляцію. 
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1. Рішення, прийняті Президією ВФТС як дисциплінарної інстанції ВФТС, не підлягають 
оскарженню в інших інстанціях, включаючи суди загальної юрисдикції. 
2. Апеляція на рішення, котрі прийняла Президія ВФТС як дисциплінарна інстанція ВФТС, може 
бути подана в Арбітражний суд в Лозані (Швейцарія).  

 
Додатки. 
1. Додаток . 
Перелік заборонених препаратів (див. файл «Заборонені препарати»). 
 
 
 

 


