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در مقبيسو  1021ىبي ممنٌعو  مٌاد ً رًش فيرستتغييرات اصهي در  كداو

 ؟ايجبد ضده است  1022 فيرستبب 

 

(  بو مٌارد استثنبء در گرًه آگٌنيست ىبي بتب Formetrolرمترًل )ٌف

 : دً اضبفو ضده است

بِ  هػزفدر غَرت   "بتا دٍ آگًَيست ّا "ليستسَم  بخصرهتزٍل اس َ، حذف ضذى ف2102يكي اس تغييزات هْن در ليست 

 .است فزم استٌطاقي با دٍس هعوَل درهاًي

رهتزٍل استٌطاقي در َ، ف ًگزاًي ّايي كِ اس جاًب اعضاء جاهعِ ٍرسضي ابزاسضذُبا در ًظز گزفتي ًتايج تحقيقات اخيز ٍ 

 هوٌَع ًوي باضذ. اس ايي بِ بعذدٍسّاي درهاًي 

ساعت(، سالوتزٍل  22هيكزٍگزم طي  0011بتا دٍ آگًَيست ّا بِ جش سالبَتاهَل )هاكشيون  كليِ هػزفليست هوٌَعِ در 

  ساعت( هوٌَع هي باضذ. 22هيكزٍگزم طي  60رهتزٍل )هاكشيون َد ٍ اكٌَى فَبِ فزم استٌطاقي هػزف ضسهاًي كِ 

( بعٌَاى يكي اس هَضَعات حائش اّويت WADAبا دٍپيٌگ )هَضَع بزرسي بتا دٍ آگًَيست ّا بزاي آصاًس جْاًي هبارسُ 

فعاليت ّاي تحقيقاتي، بِ هٌظَر حػَل اطويٌاى اس پيطگيزي ٍ هواًعت اس تجَيش دٍسّاي باالي ايي تزكيبات اداهِ خَاّذ 

 .اًذ داضت، اها هزاقبت ّا ٍ درهاى ّاي هٌاسب بيواراى هبتال بِ آسن تسْيل ضذُ

 

 : اضبفو ضده استنيكٌتين بو برنبمو پبيص 

بّ يُظٕس ؽُبعبيي انگْٕبي عٕء يقشف ازتًبني، َيكٕتيٍ بّ بشَبيّ 

آژاَظ خٓبَي . اضافِ ضذُ است 2102در سال  (WADAهبارسُ با دٍپيٌگ )پبيؼ آژاَظ خٓبَي 

بيؾتش بّ دَببل پبيؼ بِ دًبال ّذف قزار دادى افزاد سيگاري ًوي باضذ، بلكِ  (WADAهبارسُ با دٍپيٌگ )

بّ فشو ُْگبو يقشف كبسآيي ٔسصؽي  ياثش َيكٕتيٍ بش سٔٔ بشسعي 

 يي ببؽذ.    snusيثم دْبٌ دخبَي اص ساِ  فشآٔسدِ ْبي

ًْشاِ بب َبسكٕتيك ْبي كّ  چُذ يسشكي اعتيكي اص َيكٕتيٍ 

. ًْچُيٍ يقبسف اضافِ ضذُ است بّ بشَبيّ پبيؼ ٌ ٔ تشايبدٔلذْٔيذسٔك

گهٕكٕكٕستيكٕاعتشٔئيذ ْب بّ  Out of Competition)يبٌ يغببقّ )اص صخبسج 

 بشَبيّ پبيؼ اضبفّ ؽذِ اعت. 

آصاًس جْاًي هبارسُ با آييٍ َبيّ خٓبَي يببسصِ بب دٔپيُگ،  5-4بش اعبط يبدِ 

يك عيغتى پبيؼ ٔ بشسعي بشاي يٕادي  ايدبد ٔ اػًبل بشاي (WADAدٍپيٌگ )

تًبيم بّ پبيؼ ٔ بشسعي  آصاًسكّ  خضء فٓشعت يًُٕػّ ًَي ببؽُذ ٔنيكٍ 

يتؼٓذ يي  داسد،انگْٕبي عٕء يقشف  ٔ كؾف آَٓب بّ يُظٕس ؽُبعبيي

 ببؽذ.

 

  : نكم ً بتببهٌكرىبا



(، انكم ديگش بّ FIQ)بٕنيُگ بُب بّ دسخٕاعت فذساعيٌٕ بيٍ انًههي 

سؽتّ ْبي بشاي دس فٓشعت ػُٕاٌ يبدِ يًُٕػّ دس صيبٌ يغببقّ 

 .يًُٕع َيغت ninepin  ٔtenpinبٕنيُگ

ٔ تببدل ٔ دس ادايّ بسث  (WADAآصاًس جْاًي هبارسُ با دٍپيٌگ )بؼذ اص بشسعي يدذد 

فذساعيٌٕ ْبي ٔسصؽي ًْكبساٌ ٔ افشاد ريُفغ، بب َظش 

قبيق ، پُتبنٌٕ يذسٌ، يٕتٕسعيكهت،  bobsleigh & skeleton ، curling))عٕستًّ

ٔ كؾتي اص فٓشعت ٔسصػ ْبيي كّ دس آَٓب بتب بهٕكش Sailing))ببدببَي 

  ْب يًُٕع يي ببؽُذ، ززف ؽذِ اَذ.

 

 

 و :مٌاد فبقد تأييدي

رٍش ّاي هوٌَعِ را هطخع گزديذ كِ ، چزا كِ ضذُ استهٌتقل بخص هَاد هوٌَعِ سيز  بِ -S1 - يِتأييذفاقذ هَاد  بخص

 د.ضَضاهل ًوي 

هَاد  ّوشهاىتغييز يافتِ است،  "هثالبِ عٌَاى "بِ  "عبارت است"بِ هٌظَر تعوين بيطتز ايي بخص كلوِ    گذضتِ اس ايي،

 بيطتزي بِ هٌظَر ضفاف ساسي بيطتز گستزُ ايي بخص اضافِ ضذُ است.

در ًظز  ٍ هٌاسب گزٍُ ّاي ديگز كافي بزاي قزار گزفتي دراضافِ خَاّذ ضذ كِ  S1هَاد ديگزي بِ گزٍُ در غَرتي فقط 

 .ذذُ باضٌطًگزفتِ 

 خاظ در ًظز گزفتِ هي ضًَذ.  هَادبعٌَاى  S1هَاد هطوَل گزٍُ 

 

 ًضعيت كهنبٌترًل چيست ؟

كهُبٕتشٔل يك يبدِ يًُٕػّ يي ببؽذ ٔ عطر آعتبَّ اي كّ يقبديش 

 َببؽذ، ٔخٕد َذاسد.پبئيٍ تش اص آٌ عطر يًُٕع 

دس زبل زبضش ٔ بش اعبط َظشيبت كبسؽُبعي، بشَبيّ اي بشاي يطشذ ٔ 

 بشاي كهُبٕتشٔل ٔخٕد َذاسد. اػالو ًَٕدٌ يك عطر آعتبَّ

تست ؽشايط خبؿ ايٍ ايكبٌ ٔخٕد داسد، كّ ٔخٕد يقبديش َبچيض اص 

كهُبٕتشٔل دس ًََّٕ ٔسصؽكبس َبؽي اص آنٕدگي غزايي بٕدِ ببؽذ. بب 

ًّْ ػٕايم الصو اعت كّ يتفبٔت بٕدِ ٔ  ؽشايط بشاي ْش يٕسدٔخٕد ٍ اي

 ، دس َظش گشفتّ ؽَٕذ.  ضيبًٌْ

بش اعبط آييٍ َبيّ خٓبَي يببسصِ بب دٔپيُگ، يذيشيت َتبيح يٕاسد 

بشاي ْش ٔسصؽكبس فشفتي سا پيؼ بيُي ًَٕدِ اعت تب چگَٕگي ٔسٔد ْش 

 ًَبيذ.يبدِ يًُٕػّ بّ داخم بذٌ خٕد سا تؾشير 

بب كؾٕسْب، فذساعيٌٕ ْبي بيٍ انًههي  (WADAهبارسُ با دٍپيٌگ )آژاَظ خٓبَي 

سٔيذادْبي ٔسصؽي بقٕست تُگبتُگ ًْكبسي يي ًَبيذ  گبٌٔ بشگضاس كُُذ

سعًي  اص طشيق كُتشل ٔ َظبست بش گٕؽت دس ْتم ْب ٔ سعتٕساٌ ْبيتب 

خطش آنٕدگي كًك ًَبيذ. ايٍ يك يٕضٕع دٔنتي ٔ َّ يك يٕضٕع  كبْؼ بّ 

 يي ببؽذ. (WADAهبارسُ با دٍپيٌگ )آژاَظ خٓبَي 

 

 

 ًضعيت كبفئين چيست ؟



  دِ اعت. كبفئيٍ دس عبلگزؽتّ تغييشي َكش عبلٍ اص كبفئئضؼيت 

 يقشف كبفئيٍ دس ٔسصػ يًُٕع َيغت. . ززف ؽذاص فٓشعت يًُٕػّ  4004

ًّْ  كبسؽُبعبٌ يؼتقذ ْغتُذ كّ كبفئيٍ دس تشكيببغيبسي اص 

كبْؼ آعتبَّ كبفئيٍ يًكٍ اعت  يٕاد غزايي ٔخٕد داسد ٔ ْب ٔ َٕؽيذَي

غزايي ٔ ٔسصؽكبساٌ بشاي يقشف  يسشٔييتبيت ببػث ايدبد خطش َٓدس

ْبي يتفبٔتي دس افشاد  . بؼالِٔ كبفئيٍ بب عشػتؽٕد كبفئيٍ تفشيسي

 ؽٕد. يضِ يييختهف يتببٕن

يٕادي سا . ايٍ بشَبيّ يي ببؽذ  WADAبشَبيّ پبيؼ  بخؾي اص فئيٍ كب

بّ ػهت كؾف انگْٕبي  WADAكّ دس ٔسصػ يًُٕع َبٕدِ ايب يي ؽٕد ؽبيم 

 عٕء يقشف دس ٔسصػ، آَٓب سا تست پبيؼ قشاس دادِ اعت. 

انگٕي خٓبَي اص عٕء يقشف كبفئيٍ دس ٔسصػ  4000ٔ  4000بشَبيّ پبيؼ 

ٔ فبػ ًَُٕدِ اعت، بب ٔخٕد ايٍ يك افضايؼ قببم تٕخّ دس يؾبْذِ 

 .خبيؼّ ٔسصؽي يؾبْذِ يي ؽٕدئيٍ دس كبفيقشف 

 

 

 

 چيست ؟ Actoveginًضعيت 

دس ٔسصػ بشاعبط  Actoveginٔضؼيت اص عبل گزؽتّ تغييشي َكشدِ اعت ٔ 

( WADAْبي يًُٕػّ آژاَظ خٓبَي يببسصِ بب دٔپيُگ ) يٕاد ٔسٔػ فٓشعت

 يگش ايُكّ بب اَفٕصيٌٕ ٔسيذي تضسيق ؽٕد. ،َيغتيًُٕع 

يًُٕػّ )دعتكبسي ْبي  فٓشعت M4ْبي ٔسيذي بش اعبط بخؼ  اَفٕصيٌٕ

 . ذُفيضيكي ٔ ؽيًيبي ( يًُٕع ييببؽ

كّ يبدِ ببؽذ  يدبص يي دسفٕستي اص طشيق عشَگ عبدِتضسيق ٔسيذي 

ٔ  َبٕدِييهي نيتش  50، زدى تضسيق بيؾتش اص تضسيق ؽذِ يًُٕع َببؽذ

عبػت دسيبفت  6تضسيقبت داخم ٔسيذي بب فٕافم بشابش يب بيؾتش اص 

  ؽَٕذ.

ْبي ٔسيذي  تٕاَذ دس اطالػبت پضؽكي بشاي اَفٕصيٌٕ اطالػبت اضبفي يي )

 (يؾبْذِ ؽٕد.

Actovegin   يك أنتشافيهتشِ عشو گٕعبنّ اعت كّ بّ سٔػdeproteinized 

داساي پتبَغيم افضايؼ  ْبي خَٕي عتخشاج ؽذِ اعت ٔ فبقذ عهٕلا

. ايٍ تشكيب بٕعيهّ آصيبيؾگبْٓبي يببسصِ بب يي ببؽذ اَتقبل اكغيژٌ

ْبي يًُٕػّ دس آٌ  ٌٕگَّٕ ْٕسيٌٕ سؽذ ٔ ْٕسيصيبيؼ ؽذ ٔ ْيچدٔپيُگ آ

 .يبفت َگشديذ

( اص يقشف ايٍ WADAآژاَظ خٓبَي يببسصِ بب دٔپيُگ ) ،بب ٔخٕد ايٍ

ًكٍ اعت ًْشاِ بب عبيش يٕادي كّ ي ْب ازتًبالا  فشآٔسدِ دس بؼضي ٔسصػ

. بُببشايٍ آژاَظ خٓبَي يببسصِ بب دٔپيُگ يًُٕع ببؽُذ آگبِ اعت

(WADA ّب ) ٔ دقيق پبيؼActovegin  خٕاْذ داد.اياد ّ 

 

 

 ؟ چيست خبصمبده  

كبْؼ بيؾتش  يكبٌيؼيٍ ايك يبدِ خبؿ يبدِ اي اعت كّ تست ؽشايط 

ٔي بب آٌ يبدِ يؾخـ ًََّٕ  ي كّعبنّ سا بشاي ٔسصؽكبس 4يسشٔييت 

 . يثبت ؽُبختّ ؽذِ ببؽذ سا فشاْى يي آٔسد



بّ يك يبدِ تؾخيـ ايٍ يٕضٕع يي ببؽذ كّ آيب يًكٍ اعت كّ  ،ْذف

اخبصِ اَؼطبف  دس َتيدّٔاسد بذٌ ٔسصؽكبس ؽٕد ٔ  فٕست غيش ػًذ

پزيشي بيؾتش دس ُْگبو فذٔس زكى يسشٔييت سا دس اختيبس دادگبِ قشاس 

 دْذ. 

خطش  بب ينضٔيأ تشكيببتدس قيبط بب عبيش يٕاد يًُٕػّ خبؿ  يٕاد

َيغتُذ ٔ ًْچُيٍ ايٍ يٕاد ٔسصؽكبساٌ سا كًتش بشاي يقبفذ دٔپيُگ 

فشف دس قببل كهيّ يٕادي كّ ٔاسد  پزيشي يغئٕنيتاص قبٕل افم 

 د. عبصًَي  خالؿ ،بذَؾبٌ يي ًَبيُذ

بيؾتشي بشاي ايٍ يٕاد ٔخٕد داسد كّ ٔ ازتًبل بب ٔخٕد ايٍ، ؽبَظ 

يطببق آَچّ دس بخؼ  يؼتبشتٕخيّ ببٔسكشدَي ٔ  يغتؼذ پزيشػبتٕاَُذ 

 .ببؽُذآييٍ َبيّ خٓبَي يببسصِ بب دٔپيُگ يطر ؽذِ اعت،  00.4

ايٍ ازتًبل بيؾتش بشاي بؼضي اص يٕاد يؾخـ بّ عبدگي قببم ببٔس ٔ 

ٔ بّ ًْيٍ  -ٕسيٌٕ سؽذبّ ػُٕاٌ يثبل اعتشٔئيذْب ٔ ْ  -پزيشػ َيغت

 دنيم اعت كّ ايٍ يٕاد بّ ػُٕاٌ يٕاد خبؿ گشِٔ بُذي َؾذِ اَذ.  


