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 2020دليل مراقبة تعاطي المنشطات واألدوية لدورة األلعاب األولمبية طوكيو 
 من أجل ألعاب نظيفة وناجحة

 

 

 

 تهانينا

في هذه النسخة الخاصة بأكبر فعالية متعددة  .2020على اختياركم في دورة األلعاب األولمبية الثانية والثالثين في طوكيو خالص التهاني 

 الرياضات في العالم، يتم تمثيل رياضة الفروسية في ثالثة مجاالت وهم: )القفز وترويض الخيل للقفز وسباقات الفروسية( ويسعدنا أن تكون

 امرة!  جزًءا من هذه المغ

يول خلكل مجال خصائصه الخاصة وأسلوبه الفريد، وهذه هي فرصتنا لتوضيح مدى الروعة والفائدة المتبادلة للعالقة القائمة بين المتسابقين وال

 وما يمكننا تحقيقه سويًا.

نا بوضع دليل مكافحة تعاطي مع الشرف تأتي المسؤولية... ومن أجل مساعدتك أنت وأفراد الدعم لديك على االستعداد بشكل مناسب، قم

ستجد أيًضا روابط مفيدة خاصة  المنشطات الذي بين أيدينا والذي يلخص النقاط الرئيسية ويحدد االعتبارات الخاصة برياضة الفروسية لأللعاب.

ا قراءة هذا الدليل جنبًا إلى يرجى مالحظة أنه يجب أيضً  بالموارد التي تحتوي على تفاصيل تتعلق بالقواعد واإلجراءات والمواعيد النهائية.

  جنب مع الموارد التي قدمتها اللجنة األولمبية الدولية، والتي تحتوي على جميع التفاصيل ذات الصلة.

يُعد ضمان حصول الرياضيين وحاشيتهم على أدق التفاصيل في متناول أيديهم أولوية قصوى بالنسبة لنا، لكي ال تكون المشاركة في دورة 

  ناجحة فحسب، بل نظيفة أيًضا... 2020ولمبية طوكيو األلعاب األ

 إذا كان لديك أي استفسارات أخرى، ال تتردد في االتصال بنا ونتمنى لك التوفيق واالستمتاع باأللعاب!
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 ؟2020كيف ستكون طرق مكافحة المنشطات في طوكيو 
 

 المتسابقين

  2020.1األولمبية طوكيو خالل فترة دورة األلعاب  قواعد مكافحة المنشطات الصادرة عن اللجنة األولمبية الدوليةسيتم تطبيق. 

 .سيحتاج الرياضيون إلى تقديم معلومات عن أماكن تواجدهم إلى اللجنة األولمبية الدولية 

 .سيتم اختبار الرياضيين أثناء المنافسة وخارجها 

  جل من أتنطبق اإلجراءات والجداول الزمنية المخصصة على الرياضيين الذين بحاجة للحصول على إعفاءات االستخدام العالجي

 يرجى الرجوع إلى القسم المقابل في هذا الدليل من أجل الحصول على التفاصيل. األلعاب.

 ( من بداية أول 1في رياضات الفروسية، سيتم اعتبار دخول الرياضيين المشاركين المنافسة خالل الفترة التي تبدأ قبل ساعة واحدة )

 لهم في األلعاب )أو عملية جمع العينات المتعلقة بهذه المنافسة(. فحص للخيول من أجل تأهيلهم، وتنتهي بعد آخر منافسة

 

 

 الخيول

 يكون االختبار شاماًل وسيتم إجراؤه بواسطة فرق االختبار بنفس الطريقة التي تتم في جميع فعاليات االتحاد الدولي للفروسية األخرى؛ 

 تحاد الدولي للفروسية على الموقع، على النحو التالي:يمكن إجراء الفحص أثناء المنافسة في أي وقت خالل فترة والية اال  

 حتى نهاية مسابقة الترويض األخيرة؛ 2021يوليو  16من  الترويض:

  حتى نهاية مسابقة الفروسية األخيرة؛ 2021يوليو  21من  سباقات الفروسية:

 حتى نهاية مسابقة القفز األخيرة؛ 2021يوليو  27من  القفز:

 سيتم تحليل العينات في مختبر  ت بنفس الطريقة التي يتم بها في جميع فعاليات االتحاد الدولي للفروسية األخرى.سيتم تحليل العينا

Laboratory of Racing Chemistryطوكيو؛ ، 

 .وتتضمن هذه المسؤولية اإلجراءات القانونية الرياضيون هم األشخاص المسؤولون عن الخيول ويتحملون كامل المسؤولية تجاهها 

  قد يتحمل أعضاء فريق الدعم الخاص بك المسؤولية معك أيًضا. إذا كانت نتيجة اختبار خيلك إيجابية.

 

 

 ما هي المحظورات؟
 

 المتسابقين

 2021محظورات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الخاصة بالمواد واألساليب المحظورة )"القائمة"( لعام قائمة يُحظر أي شيء ُمدرج في 

إذا تم فحصك وكانت عينتك  كما يحظر استخدام المواد التي لها نفس التركيب الكيميائي أو التأثير البيولوجي للمواد المدرجة في القائمة. .

 في القائمة، سيعد ذلك انتهاًكا لقواعد مكافحة المنشطات ما لم يكن لديك إعفاء استخدام عالجي مماثل.  إيجابية إلحدى المواد المدرجة 

 

يمكن  فئات أخرى من طرق انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات. 10باإلضافة إلى إيجابية الفحص الخاص بك ألحد المواد المحظورة، يوجد 

حة المنشطات ليس فقط من جانب الرياضيين ولكن أيًضا من قِبل أشخاص آخرين، بما في ذلك ( من انتهاكات قواعد مكاف7ارتكاب سبعة )

  أفراد دعم الرياضيين.

 

  النتهاكات قواعد مكافحة المنشطات هي: 11الفئات الـ 

 

 المثول 

 )الفحص اإليجابي للرياضي (

 االستخدام 

 )استخدام الرياضي أو محاولته استخدام مادة أو طريقة محظورة(

 التهرب من جمع العينات  

                                           

 1 

 2021أغسطس  8يوليو حتى  13من  :2020فترة دورة األلعاب األولمبية طوكيو 

https://inside.fei.org/system/files/IOC%20Anti-Doping%20Rules%20applicable%20to%20the%20Games%20of%20the%20XXXII%20Olympiad%20Tokyo%202020%20in%202021_clean.pdf
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents
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و يرفض إجراء الفحص أو ال يقدم عندما يتم إخطاره بموعد الفحص أ المنشطات )عدم ذهاب الرياضي إلى محطة مراقبة تعاطي 

 عينة كاملة(.

 اإلخفاق في تقديم معلومات عن أماكن تواجدهم 

)ال يُقصد بتجمع االختبار المسجل للرياضيين مكان التواجد الذي صرحوا به في ملف المعلومات الخاص بأماكن تواجدهم أو 

دقيقة أو عدم تقديم معلومات أماكن تواجدهم في الوقت  60التخلف عن موعد الفحص خالل الفترة الزمنية المحددة والتي تبلغ 

 المحدد أو إرسال معلومات غير كاملة أو خاطئة عن أماكن تواجدهم(.

 التالعب 

 ، بما في ذلك التدخل أثناء المحاكمة في قضية(. المنشطات)تدخل الرياضي أو أي شخص آخر في عملية الفحص أو مراقبة

 الحيازة 

 )يوجد بحوزة الرياضي أو أفراد الدعم لديه مادة محظورة(.

 اإلتجار 

 أو محاولة بيعها(. )متاجرة الرياضي أو أي شخص آخر في مواد محظورة أو نقلها أو بيعها

 إعطاء الدواء للرياضي 

 )يقوم الرياضي أو أي شخص آخر بإعطاء أو محاولة إعطاء مادة محظورة إلى شخص رياضي(.

 التواطؤ 

على انتهاك قواعد مكافحة المنشطات أو يشارك في  التستر)يقوم الرياضي أو أي شخص آخر بمساعدة أو بمحاولة المساعدة في

 انتهاك قواعد مكافحة المنشطات بأي شكل من األشكال(.

 المشاركة المحظورة 

دمات من أحد أفراد دعم الرياضي الذي يقضي فترة )تعاون الرياضي أو أي شخص آخر أو طلبه المساعدة أو الحصول على خ

  تعليق(.

 تثبيط العزيمة أو الثأر 

المشتبه بها أو السعي للثأر من أولئك الذين المنشطات )قيام الرياضي أو شخص آخر بتخويف شخًصا ما من اإلبالغ عن تعاطي 

  (.لمنشطاتا أبلغوا عن تعاطيه 

 

" 2020لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الدورات التدريبية عبر اإلنترنت "منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات ألولمبياد طوكيو 

 .مية لمكافحة المنشطات عبر اإلنترنتمنصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات الصادرة من الوكالة العالعلى موقع 

 

 الخيول

  خالل فترة ويجب أال توجد أي مادة واردة في القائمة في جسم الحصان  قائمة المواد المحظورة للخيلينشر االتحاد الدولي للفروسية

 والية االتحاد الدولي للفروسية على الموقع؛

 .كما يحظر استخدام المواد التي لها نفس التركيب الكيميائي أو التأثير البيولوجي  

  يجب توخي الحذر للتأكد من عدم تواجد المواد المحظورة في جسم الحصان بعد تناوله لعالج سابق، وعدم احتواء أي أعالف أو

 أو مستحضرات طبية موضعية مستخدمة مواد محظورة؛مكمالت غذائية 

  ؛هنايمكنك معرفة كيفية التحقق مما إذا كان يمكنك استخدام مادة ما بالضغط 

 وتطبيق جوال أيًضا.  كقاعدة بياناتائمة المواد المحظورة للخيول كما يمكن أن يتم إنتاج ق  

 

د تؤدي بالخيول.  فقليس مجرد الفحص اإليجابي الذي يمكن أن يؤدي إلى انتهاك لوائح مكافحة المنشطات واألدوية الخاضعة للرقابة الخاصة 

  أي من اإلجراءات التالية إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإمكانية االستبعاد من البطوالت وفقدان الميداليات.

 

 رفض تقديم الحصان ألخذ العينات عند اختياره؛ 

 حيازة مادة محظورة؛ 

 .العبث بأي جزء من معدات أخذ العينات والتالعب خالل تلك العملية 

 

 

 

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#بند-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#بند-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=cover#بند-597
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#بند-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#بند-13
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://inside.fei.org/sites/default/files/2021%20Prohibited%20Substances%20List.pdf
https://inside.fei.org/system/files/FAQs%20for%20athletes%20grooms%20and%20support%20personnel_0.pdf
http://prohibitedsubstancesdatabase.feicleansport.org/search/
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 مخاطر؟ما هي ال
 

  المتسابقين

  تذكير: تتحمل بصفتك أحد الرياضيين المسؤولية القانونية عن أي مواد محظورة يتم العثور عليها في نظامك، دون االلتفات إلى

  ويطلق على هذا المبدأ "المسؤولية القانونية". طريقة وصولها إليه أو ما إذا كان لديك نية للخداع.

 الحصول على إعفاء استخدام عالجي مماثل، فستكون أنت المسؤول إذا كانت نتيجة الفحص للمادة  وإذا كنت تستخدم مادة ما دون

 المعنية إيجابية.

  إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، ستخسر )أنت وجميع أعضاء فريقك، في حالة المنافسة الجماعية( الميداليات وسيتم استبعادك من

 المنافسة.

 كافحة المنشطات، قد تتضمن العواقب والعقوبات: الحرمان من النتائج وعدم األهلية واالستبعاد من اعتماًدا على انتهاك قواعد م

 ستُعلن العواقب والعقوبات على عامة الجمهور. األلعاب.

 

" على 20 كيولمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الدورات التدريبية عبر اإلنترنت "منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات ألولمبياد طو

 .منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات الصادرة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التعليمية عبر اإلنترنتموقع 

 

 

 الخيول

  تم في حالة، المنافسة الجماعية( ميدالياتك وسيإذا كانت نتيجة فحص الخيل الخاص بك إيجابية، ستخسر )أنت وجميع أعضاء فريقك

 استبعادك من المنافسة؛

  ة المنشطات واألدوية الخاضعة للرقابة الخاصة بالخيوللوائح مكافحيمكن العثور على مزيد من المعلومات في. 

 

 

 كيف تستعد؟
 

  المتسابقين

 

 لمكافحة المنشطات على اإلنترنت. 2020حضور دورة طوكيو  .1

في الدورة التدريبية عبر اإلنترنت "منصة  2020تم شرح جميع عمليات مكافحة المنشطات لدورة األلعاب األولمبية في طوكيو 

 منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات الصادرة من الوكالة العالمية" على 2020مكافحة المنشطات ألولمبياد طوكيو تعليم وتعلم 

إذا كنت رياضيًا أو ضمن  يُعد االلتحاق بهذه الدورة أمًرا ضروريًا للغاية بالنسبة لك .لمكافحة المنشطات التعليمية عبر اإلنترنت

  .2020فريق دعم شخص رياضي سيشارك في أولمبياد طوكيو 

دليل مراقبة المنشطات في أولمبياد و  2020قواعد مكافحة المنشطات الصادرة عن )اللجنة األولمبية الدولية( ألولمبياد طوكيو اقرأ  .2

 .2020طوكيو 

عليمية لمكافحة المنشطات التي تسبق األلعاب والتي تنسقها اللجنة األولمبية الوطنية و/ أو المنظمة الوطنية شارك في البرامج الت .3

 لمكافحة المنشطات.

 اتبع الخطوات الموضحة في "قائمة المهام المراد تنفيذها قبل الوصول" الواردة في هذا الدليل. .4

 

 الخيول

 تُعد فترة التمهيد التي تسبق المنافسة وقتًا مهًما  يقك قبل وأثناء األلعاب األولمبية.تعاون بشكل وثيق مع الطبيب البيطري ضمن فر

 لضمان خلو حصانك من المواد المحظورة؛

 يمكنك فقط الوصول إلى اإلسطبالت في الليل إذا كنت برفقة ممثل االتحاد الدولي للفروسية؛ 

  ويجب أن تمنحك اللجنة البيطرية اإلذن قبل أن تقوم بمعالجة حصانك؛يجب ملء النماذج البيطرية إذا احتاج حصانك إلى عالج 

https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://inside.fei.org/sites/default/files/EADCMRs-effective%201%20January%202021-22Feb2021-Final-Clean_with%20correction.pdf
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://inside.fei.org/system/files/IOC%20Anti-Doping%20Rules%20applicable%20to%20the%20Games%20of%20the%20XXXII%20Olympiad%20Tokyo%202020%20in%202021_clean.pdf
https://inside.fei.org/system/files/20DOP1321000_Doping%20Control%20Guidebook_en_210202.pdf
https://inside.fei.org/system/files/20DOP1321000_Doping%20Control%20Guidebook_en_210202.pdf
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 .يجب استخدام صناديق العالج ما لم تمنحك  ال يمكن معالجة الخيول في إسطبلها الفردي/صندوقها الخاص أثناء األلعاب األولمبية

 اللجنة البيطرية اإلذن بخالف ذلك؛

  من األشخاص لتقديم المساعدة والمشورة كما تتوفر المعلومات على الموقع اإللكتروني حيث يوجد العديد  -ال تقلق بشأن طرح األسئلة

FEI Clean Sport  . 

 

 

 قائمة مهامك المراد تنفيذها قبل الوصول
 

 المتسابقين

 فحص تعاطي العالج -1

  ؛2021لقائمة المحظورات لعام بمساعدة طبيب فريقك، راجع جميع العالجات الطبية الحالية أو المتوقعة وفقًا 

  أساليب محظورة،تقدم بطلب للحصول على إعفاء استخدام عالجي ألي عالج موصوف لك يتضمن مواد و/ أو 

 إذا أظهر الفحص الدوائي أنك تتعاطى أي عالجات غير موصوفة تحتوي على مواد محظورة، توقف عن تناولها؛ 

 .2020دليل طوكيو  راجع ضع قائمة بجميع األدوية التي ستحتاجها معك في طوكيو وتأكد من حصولك على إذن إحضارها معك 

التكميلية حول إجراءات استيراد األدوية  2020معلومات طوكيو ( و 3-7)وعلى وجه الخصوص القسم   للجمارك وشحن البضائع

يعد هذا األمر بالغ األهمية ألي شخص ينوي إحضار أدوية من بلده إلى طوكيو، ألن   .والمعدات الطبية ومستحضرات التجميل

 الياباني صارم للغاية.القانون 

 

 

 

 

 المكمالت الغذائية -2

 .لمزيد من  حيث توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مواد محظورة غير مصرح بها. تجنب استخدام المكمالت الغذائية

الدورة التدريبية لمكافحة المنشطات البشرية على منصة حرم االتحاد المعلومات، يرجى الرجوع إلى قسم "المكمالت الغذائية" في 

 .الدولي للفروسية

 

 

 2020عملية الحصول على إعفاءات االستخدام العالجي والجداول الزمنية ألولمبياد طوكيو  -3

 (2021يوليو  13مايو إلى  14قبل "فترة األلعاب" )= من  -أ

 إذا كان الالعب لديه إعفاء استخدام عالجي بالفعل: -1

  إذا كان ملف إعفاء االستخدام العالجي الكامل موجوًدا في نظام إدارة وتنظيم مكافحة تعاطي الرياضيين المنشطات

 :2الممنوعة

o .ال يلزم قيام الرياضي بأي إجراء آخر  

o نة األولمبية الدولية ووكالة االختبارات الدولية من خالل نظام إدارة وتنظيم تتم مشاركة المعلومات مع اللج

  مكافحة تعاطي الرياضيين المنشطات الممنوعة.

o  سيتم مراجعة جميع إعفاءات االستخدام العالجي الموجودة مسبقًا وسيتم االعتراف بها إذا كانت قد تم منحها وفقًا

 لقواعد مكافحة المنشطات.

 

 الملف الكامل موجوًدا في نظام إدارة وتنظيم مكافحة تعاطي الرياضيين المنشطات الممنوعة: إذا لم يكن 

o فال يمكن االعتراف بإعفاءات االستخدام العالجي  

o " أدناه.2يجب إعادة إرسال الملف كما هو موضح في الفقرة " 

                                           

 الرياضيين المنشطات الممنوعةنظام إدارة وتنظيم مكافحة تعاطي 2 

https://inside.fei.org/fei/cleansport
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-prohibited-list
https://inside.fei.org/system/files/Tokyo%202020%20Customs%20%20Freight%20Forwarding%20Guide_Revised%20Final%20ver(20210129).pdf
https://inside.fei.org/system/files/Tokyo%202020%20Customs%20%20Freight%20Forwarding%20Guide_Revised%20Final%20ver(20210129).pdf
https://inside.fei.org/system/files/Supplementary%20information%20on%20import%20procedures%20for%20medicines%20medical%20equipment%20and%20cosmetics_20210305.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Supplementary%20information%20on%20import%20procedures%20for%20medicines%20medical%20equipment%20and%20cosmetics_20210305.pdf
https://campus.fei.org/course/info.php?id=210
https://campus.fei.org/course/info.php?id=210
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/adams
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 إذا احتاج الالعب إلى الحصول على إعفاء استخدام عالجي جديد: -2

o  المنظمة المسؤولة )االتحادات الدولية أو المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات( مسؤولية إدارة إعفاءات االستخدام تتحمل

فحةومن أجل معرفة المنظمة المسؤولة، يرجى الرجوع إلى  العالجي ويجب اتباع إجراءاتها. ص فاء   من اإلع

تخدام س عالجي اال ي ال   ..inside.FEI.org ف

o  الدولي للفروسية، قسم إعفاءات االستخدام العالجيتواصل مع االتحاد tue@ita.sport 

 

 (2021أغسطس  8 -يوليو  13خالل "فترة األلعاب" )=  -ب

 يجب على الرياضيين الذين يحتاجون إلى الحصول على إعفاء استخدام عالجي جديد المتابعة على النحو التالي:

 الرياضي وطبيبه/طبيبها التقدم بطلب للحصول على إعفاء استخدام عالجي في المكتب المخصص لذلك ،الذي سيكون  يجب على

 في العيادة الشاملة في القرية األولمبية في طوكيو.

 وفي الحاالت حيث ال يستطيع فيها الرياضي الحضور، يجب على طبيبه/طبيبها أن يبدأ في إجراءات الطلب في مكتب الحصول 

 على إعفاء استخدام عالجي.

 .في أي حاالت أخرى، سيتم توفير رقم هاتف خالل فترة األلعاب والذي يمكن من خالله اإلرشاد بشأن اإلجراءات 

 

 أماكن التواجد -4

 ةيجب على جميع الرياضيين الذين تم تضمينهم في مجموعة االختبار خالل فترة األلعاب االستمرار في االحتفاظ بمعلومات دقيق 

ومحدثة عن مكان تواجدهم كما هو مطلوب عادةً، بما في ذلك تفاصيل اإلقامة أثناء التواجد في اليابان )على سبيل المثال، أرقام 

 الغرف في حالة اإلقامة في قرية الرياضيين(.

  وطنية تقديم األوليمبية الوبالنسبة للرياضيين غير المدرجين في مجموعة االختبارات، تطلب اللجنة األولمبية الدولية من اللجنة

  معلومات عن مكان تواجدهم خالل فترة األلعاب، بما في ذلك جداول السفر وتفاصيل اإلقامة ومواعيد التدريب.

 

وااللتحاق بالدورة التدريبية عبر اإلنترنت  2020دليل مراقبة المنشطات في أولمبياد طوكيو لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى 

الوكالة العالمية  منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات الصادرة من" على 2020"منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات ألولمبياد طوكيو 

 .لمكافحة المنشطات التعليمية عبر اإلنترنت

 

 

 الخيول

 يمكنك التحقق من خلو حصانك من المواد المحظورة قبل السفر إلى طوكيو عن طريق إجراء فحص ما قبل الوصول؛ 

 أللعاب؛ت التي تم أخذها خالل اسيتم تحليل العينات المقدمة إلى برنامج فحص ما قبل الوصول بنفس الطريقة تماًما مثل تلك العينا 

  عن طريق االتحاد الوطني الخاص بك.  تقديم عينةتعرف على كيفية 

 

 

 

 ماذا يحدث أثناء الفحص؟
 

  المتسابقين

  لمحة عامة عن إجراءات الفحص. مقطع فيديو قصيرنقدم لك من خالل 

  بمجرد إخطارك بموعد الفحص، يجب عليك إبالغ محطة مراقبة تعاطي المنشطات على الفور، ما لم يتم منحك إذن بتأخير القيام

 أخير لرياضي الفروسية في الحاالت التالية:في األلعاب األولمبية، يجوز منح إذن ت بذلك.

o حفل توزيع الجوائز؛  

mailto:tue@ita.sport
https://inside.fei.org/system/files/20DOP1321000_Doping%20Control%20Guidebook_en_210202.pdf
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://inside.fei.org/fei/cleansport/horses/pre-arrival-testing
https://www.youtube.com/watch?v=sWhudwnE3Fg
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o الوفاء بالتزامات وسائل اإلعالم )بما في ذلك الصحافة ومناطق البث اإلذاعي المختلطة والمؤتمرات الصحفية(؛  

o :المنافسة مرة أخرى في مسابقات أخرى أو إكمال أحد الدورات التدريبية  

اق وسينافس مرة أخرى في وقت قريب جًدا )أحيانًا خالل الدقائق القليلة القادمة( ويجب أن يتأهل الرياضي لبدء السب -1

  يتم اإلخطار بذلك بعد األداء الثاني.

  يتنافس الرياضي مرة أخرى في مسابقات أخرى. -2

زء من جدول تُعد الدورات التدريبية ضرورية للحصان وهي ج يجب على الرياضي إنجاز أو إكمال دورة التدريب. -3

  وال يمكن تخطيها أو تأجيلها إلى وقت آخر دون التسبب في حدوث خلل؛ مهام اليوم.

 

o إجراء تمارين تهدئة )يمكن للرياضيين أخذ خيولهم في جولة تهدئة في منطقة التدريب بعد المنافسة(؛  

o تلقي العالج الطبي الالزم؛  

o تحديد موقع الممثل و/ أو المترجم الفوري؛  

o  على بطاقة هوية تحمل صورة؛الحصول  

o .اتخاذ الترتيبات الالزمة لرعاية الحصان، بما في ذلك مرافقته في االسطبالت أو إلى العيادة البيطرية  

o الحاجة إلى حضور فحص الخيول، بما في ذلك مرافقة الحصان إلى العيادة البيطرية؛  

o داخل البلد إذا لم تكن هناك إمكانية أخرى للقيام بذلك في وقت  في سباقات الفروسية، يمكن المضي قدًما في الدورة التدريبية

  آخر؛

o  استحم في الظروف االستثنائية التالية: الحاجة إلى تنظيف المنظر بسبب اإلصابة )أو كجزء من عالج طبي آخر( أو إذا كنت

  تبدو متسًخا )على سبيل المثال مغطى بالطين( أو تحتاج إلى القيام بمهمة رسمية.

o  ظرف استثنائي آخر يمكن تبريره ويجب توثيقه بواسطة الوصيفة.أي  

 

 

 الخيول

  لمحة عامة عن إجراءات الفحص؛  مقطع فيديو قصيرنقدم لك من خالل 

 .ب من أي شخص آخر معين يجوز للرياضي أن يطل ليس من الضروري أن يقوم الرياضي بمرافقة الحصان إلى صناديق الفحص

 مرافقة الحصان؛ على سبيل المثال، سائس الخيل أو الطبيب البيطري بالفريق.

 بمجرد اختيار الحصان إلجراء الفحوصات، يمكن تهدأته وإزالة السرج واللجام منه وغسله قبل نقله إلى صناديق الفحص؛ 

  ُسمح بإحضار العلف أو التبن.يمكن إحضار الماء إلى صناديق الفحص الخاصة بحصانك، ولكن ال ي 

 

 

 

 

 التواريخ الرئيسية
 

 المتسابقين

 

 

يوليو  12 -مايو  14

"فترة ما قبل  2021

 األلعاب"

يجب تقديم إعفاءات االستخدام العالجي الحالية إلى اللجنة األولمبية الدولية لمراجعتها بحلول هذا 

 التاريخ

إعفاء استخدام عالجي جديد التقدم بطلب إلى اللجنة يجب على الرياضيين الذين يريدون الحصول على 

 األولمبية الدولية اعتباًرا من هذا التاريخ

يمكن للجنة األولمبية الدولية أو وكالة االختبارات الدولية نيابة عنها، إجراء فحوصات الرياضيين 

 خالل هذه الفترة.

https://youtu.be/mTvp30yRvyo
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)بداية  2021يوليو  13

 فترة األلعاب األوليمبية(

 

  قرية األلعابافتتاح 

 2020حفل افتتاح األلعاب األولمبية طوكيو  2021يوليو  23

 2021أغسطس  8

)نهاية فترة األلعاب 

 األولمبية(

 

  الحفل الختامي

 

 

 الخيول

 

  فترة والية االتحاد الدولي للفروسية على الموقع )الفحص أثناء المنافسة(:

 :الترويض األخيرة؛حتى نهاية مسابقة  2021يوليو  16من  الترويض 

 :حتى نهاية مسابقة الفروسية األخيرة؛ 2021يوليو  21من  سباقات الفروسية  

 :حتى نهاية مسابقة القفز األخيرة. 2021يوليو  27من  القفز 

 

 

 كلمة واحدة ألفراد دعم الرياضيين
 

و يعالج أو يساعد أحد الرياضيين المشاركين أ يشير مصطلح "أفراد دعم الرياضيين" إلى مرافقي الرياضيين: أي شخص يعمل مع رياضي أو

في رياضة الفروسية، ينطبق هذا المصطلح على األشخاص الذين يعملون مع كل من الرياضيين  يستعدون للمشاركة في مسابقة رياضية.

 والخيول.

 والمسؤولين والعاملون في القطاع الطبيكما يمكن أن يشمل هذا المصطلح السائس والمدربين والمروضين والمديرين والوكالء وطاقم الفريق 

  والطواقم الطبية المساعدة والوالدين ومالكي الخيول أو أي شخص آخر.

ومن بين  . شطاتالمن فحص أفراد دعم الرياضيين بحثًا عن مواد أو أساليب محظورة، يمكن معاقبتهم على انتهاكات قواعد تعاطي  يتم بينما ال

 من هذه الفئات. 7، يمكن ألفراد دعم الرياضيين ارتكاب  المنشطاتالحالية النتهاكات قواعد مكافحة 11الفئات الـ 

، يرجى قراءة هذا الدليل وااللتحاق بالدورة التدريبية عبر اإلنترنت 2020إذا كنت من ضمن أفراد دعم الرياضيين المتجهين إلى طوكيو 

صة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات الصادرة من الوكالة العالمية من" على 2020"منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات ألولمبياد طوكيو 

 .لمكافحة المنشطات التعليمية عبر اإلنترنت

 

 

  تفاصيل االتصال لطلب المساعدة والمشورة
 

 المتسابقين

  إذا كانت لديك استفسارات قبل الوصول إلى طوكيو، يرجى االتصال بكاثرين بولون، استشارية خدمات الرياضيين ومكافحة تعاطي
 .catherine.bollon@fei.orgالمتسابقين للمنشطات: 

 

 لمزيد من المساعدة، يمكنك  ثناء المنافسة في طوكيو، استشر طبيب فريقك أواًل.إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مشورة أ
 أنت وطبيب فريقك طلب المشورة من رئيس الخدمات الطبية في االتحاد الدولي للفروسية )الدكتور/ بيتر وايتهيد( في العيادة.

 

  في الموقع لتقديم المشورة:سيتواجد أيًضا ممثلي قسم الشؤون القانونية في االتحاد الدولي للفروسية 

 mikael.rentsch@fei.org (+ 41 78 750 61 24)ميكائيل رنتش، المدير القانوني لالتحاد الدولي للفروسية: 

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=bedding#بند-648
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#بند-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#بند-13
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
mailto:catherine.bollon@fei.org
mailto:mikael.rentsch@fei.org
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 aine.power@fei.org (+ 41 78 750 61 55)إين باور، نائب المدير القانوني لالتحاد الدولي للفروسية: 

 

 الخيول
 

  إذا كانت لديك أي استفسارات قبل الوصول إلى طوكيو ، يرجى االتصال بكاترينا تيرمين، المستشار البيطري في االتحاد الدولي
 .caterina.termine@fei.orgللفروسية: 

 

 .وإذا كنت  إذا كانت لديك أي أسئلة أو إذا كنت بحاجة إلى مشورة أثناء المنافسة في طوكيو، فاستشر أواًل الطبيب البيطري في فريقك
  ة.صبحاجة إلى مزيد من المساعدة، فيمكنك أنت والطبيب البيطري في فريقك الحصول على المشورة من الهيئة البيطرية المخت

 

 سيتواجد ممثل من قسم الطب البيطري في االتحاد الدولي للفروسية يمكن الرجوع إليه للحصول على المشورة:

 caterina.termine@fei.org (+41 78 750 61كاترينا تيرمين، المستشار البيطري في االتحاد الدولي للفروسية: 

48)   
 

 

 

 

mailto:aine.power@fei.org
mailto:caterina.termine@fei.org
mailto:caterina.termine@fei.org

