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1. КОИДАХОИ УМУМИ
1. Ташкилоти чамъияти «Федератсияи варзиши сабуки Чумхурии Точикистон»
ташкилоти гайридавлатии ихтиерии чамъияти буда, мувофики Оинномаи худ дар бобати
идора намудани инкишофи варзиши сабук дар Чумхурии Точикистон ваколатдор
мебошад ва варзиши сабуки Чумхурии Точикистонро дар Шурои Презедентхои
Федератсияи варзиши сабук Иттиходи Давлатхои Мустакил, Федератсияи
Байналмилалии Варзиши Сабук (ИААФ), Ассосиатсияи Осиѐгии Варзиши Сабук (ААА)
намояндаги менамояд.
2. Федератсияи Варзиши Сабуки Чумхурии Точикистон ба IAAF (ва тавассути IAAF ба
Ассосиатсияи Варзиши Сабуки Осиѐ (ААА) хамрох карда шудааст.
3. Фаъолияти Федератсия аз тарафи ќонунгузории чумхурияви ва Оинномаи мазкур ба
танзим оварда мешавад.
4. Федератсияи Варзиши Сабуки Чумхурии Точикистон Конститутсияи чори, Ќоидахо,
Меъѐрхои IAAF ва Ассосиатсияи Варзиши Сабуки Осиѐ, инчунин хама гуна ислохотро
эътироф, истифода ва риоя менамояд. Ин махсусан ба ќоидахои Зидди-допинг таалуќ
дорад.
5. Федератсияи варзиши сабук мутобики Ойинномаи мазкур фаъолияти касби ва хифзи
ичтимоии аъзоѐни худро таъмин менамояд.
6. Федератсияи варзиши сабук робитахои варзиширо бо федератсияхои варзиши сабуки
мамлакатхои дигар, федератсияхои миллии давлатхои хоричи, Ассосиатсияи Осиѐгии
варзиши сабук мустахкам мекунаг ва ривоч медихад.
7. Федератсияи варзиши сабук аз замони дар Вазорати Адлияи Чумхурии Точикистон ба
кайд гирифта шуданаш сохиби хукуки шахси юридики мегардад.
8. Нишонии дафтари кории Федератсия: шахри Душанбе кучаи Айни 24.
2. МАКСАД ВА ВАЗИФАХОИ АСОСИ
Максади асосии Федератсия ин дар Чумхурии Точикистон
инкишоф додани варзиши сабук мебошад.
баланд бардоштани накши варзиши сабук дар инкишофи хамачонибаи шахсият,
мустахкам намудани саломати ва ташаккули тарзи хаѐти солим;
такмил додани системаи тайѐр намудани варзишгарони бомахорат, гаъмин
намудани иштироки дастаи мунтахаби Чумхури дар чемпионатхои байналхалкии,
ИДМ, Осиѐ ва чахон.
мувофики конун ташкил ва рохбари намудан ба фаъолияти табъу нашр, реклама,
истехсоли асбобхои варзиши, воситахои айѐни, тухфаю ирмугон ва махсулоти
дигар;
тартиб додани накшаи таквимии мусобикахо, ташкил ва гузаронидани онхо;
муайян намудани хайати дастаи мунтахаб ва ба мусобикот омода намудани ом;
иштирок намудан дар омузиш ва чобачогузории треыерон;
ташкил ва гузаронидани чамьомадхо бо максади баланд бардоштани махорати
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тренерон, доварон, дигар мутахассисон ва фаъолони чамъияти;
таргиби варзищи сабук дар байни ахоли;
мувофики конунхои мавчуди ба рох мондани фаъолияти молияви ва хочаги.

3. ХУКУК ВА ВАЗИФАХО
1. Барои ноил шудан ба максадхои оинномави ва халлу фасли
вазифахои гузошта
шуда, Федератсияи тибки конунгузории Чумхурии Точикистон хукук дорад:
дар хусуси фаъолияти худ ахли чамеаро иттило дихад;
вохурихо, мизхои мудаввар, семинархо, конференсияхоро гузаронад, хукукхо ва
манфиатхои аъзоѐни худро дар макомоти суди пешниход ва хифз намояд,
созишномахои мухталифро бо Ташкилотхои чамъияти чи дар каламрави умхурии
Точикистон ва хорич аз он ба тасвиб расонад.
УХДАДОРИХО:
дар чараѐни амалигардонии фаъолияти Оинномави ба талаботи Сарконун,
Конунхои Чумхурии Точикистон, санадхои байналхалкии хукуки, ки аз чониби
Точикистон пазируфта шудаанд, мувофикат кунад;
дар хусуси фаъолияти Федератсия ба намояндагони макомоти сабт, чихати
иттилоот рухсат дихад;
макомоти сабтро дар бораи гузаронидани чорабинихои мухталиф иттило дихад;
хар сол то 1 апрел ба макомоти сабт дар хусуси кори гузаронидашуда, бо
нишондоди сурогаи конунии макомоти рохбарикунандаи Марказ хисобот
пешниход кунад.
4. АЪЗОЁНИ ФЕДЕРАТСИЯ.
1. Шахрвандони Чумхурии Точикистон, шахрвандони хоричи ва шахсони дорои
шањрвандии дутарафа, ки ба синни 18-солаги расидаанд, новобаста аз чинс, нажод,
инчунин шахсони хуќуќии хохишманди иштирок дар дар барномахои Федератсия
метавонанд аъзои Федератсия бошанд.
2. Узвият дар Федератсия ихтиѐри буда, метавонад шакли дастачамъи, фарди ва ифтихори
дошта бошад.
3. Аъзои дастачамъии (коллективи) Федератсия он федератсияхои варзиши сабуки
вилотхо. шахрхо шуда метавонад, ки Ойинномаро эътироф намоянд ва дар амаги
намудани хадафхои Федератсия фаъолона кор кунанд. Хамчунин, ташкилоту созмонхое,
ки ба Федератсия дар асоси шартнома кумаки молияви ѐ модди мерасонанд, аъзои
коллективии Федератися шуда метавонанд.
4. Варзишгарон, тренерон, доварон, олимон, нависандахо, хабарнигорон ва дигар
мутахассисон, ходимони давлати ва собикадорони варзиш, ки ба инкишофи варзиши
сабук сахм гирифтаанд, аъзои фахри буда метавонанд.
5. Масъалахои кабули коллектива ва фардиро дар асоси аризаашон, инчунин аъзои
фахрии федератсияро Президиуми Федератсия хал мекунад.
6. Аъзоѐни Федератсия метавонанд хорич карда шаванд:
- бо хохиши худ аз аъзогии Федератсия бароянд, дар холати ичро ва риоя накардани
ўхдадорихои худ ва дар холати беэътимолии амалхои худ нисбати маќсаду вазифахо
вобаста ба ичрои ќарорхои Федератсия.
7. Хар кадом шахрванди Чумхурии Точикистон, ки ба Шўрои IAAF интихоб карда
мешавад, де-юре, аъзои Шўро ѐ худ Президиуми Федератсияи Варзиши Сабуки
Чумхурии Точикистон бо хуќуќи пурраи овоз мебошад.
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8. Котиби генерали аз рўи вазифаи худ бояд аъзои Президиум ва дорои хуќуќи
баромадкуни бошад, вале вай дар овоздихи иштирок карда наметавонад.
5. ХУКУК ВА ВАЗИФАХОИ АЪЗОЁНИ ФЕДЕРАТСИЯ.
1. Аъзоѐни Федератсия хукук доранд:
иштирок дар хамаи горабинихое, ки федератсия мегузаронад;
интихоб намудани ва интихоб шудан дар хамаи органхои Федератсия;
гирифтани маълумот аз органхои рохбарикунандаи Федератсия дойр ба фаъолияти он;
ба органхои рохбарикунанда пешниход намудани масъалахо дойр ба фаъолияти
Федератсия;
баромадан аз федератсия бо тартиби мукараршуда.
2. Аъзоѐни Федератсия вазифадоранд:
риоя намудани Ойннома ва иштироки фаъолона дар халли вазифахои
дар назди Федератсия истода;
ичро намудани карори органхои рохбарикунандаи Федератсия;
пардохтани хаки дохилшави па хаки аъзоги мувофики нишондоди
Федератсия.
6. СОХТОРИ ИДОРАКУНАНДА ВА МАКОМОТИ ФЕДЕРАТСИЯ.
1. Асоси Федератсияро ташкилотхои ибтидои ва иттиходи чудогона ташкил медихад.
Ташкилотхои територияви, райони, шахри, вилояти ваидорави ба вучуд меоянд
(иамунааш Федератсия чаъмияти спортии варзиши сабуки ччмхури).
2. Макомоти олии рохбарикунаидаи Федератсия конфронс буда, дар ду сол як маротиба
даъват карда мешавад. Дар байни конфронсхо бошад, макоми рохбарикунанда
Президиуми Федератсия хисоб меѐбад.
Ба ваколати конферентсия дахл дорад:





интихоби Президенти Федератсия ва шунидани хисоботи хатти;
тасдиќи хайати Президиуми Федератсия, интихоб ва аз вазифа озод кардани
Ноиби Президент, Котиби генерали ва Хазинадори Федератсия;
дастрасии маълумот доир ба фаъолияти Федератсия барои намояндагони
маќомоти баќайдгиранда;
хабардор кардани маќомоти баќайдгиранда дар бораи гузаронидани чорабинихои
гуногун.

3. Конференс вакте ваколатдор хисобида мешавад, ки агар дар он аз се ду хиссаи
вакилони интихоб гардида иштирок кунанд. Карорхои конфронс баъди овоздихи бо раъйи
аксарияти вакилони аз кайд гузашта кабул карда мешавад.
4. Вазифахои Президиуми Федератсия:
кабул намудани карор дар бораи даъвати конфронс ва рохбари ба гузаронидани он;
ташкил намудани макомоти корни Федератсия (комитет, комиссия, шуро, иттифок.
ассосиатсия);
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шунидан ва тасдик намудани хисоботи молияви, смета ва харочоти солонаи
Федератсия.
5. Президенти Федератсияро дар конференсия хисоботи интихоботии чумхурияви ба
муддати чор сол интихоб мекунанд. Интихобот дар асоси алтернативи бо овоздихии
махфи гузаронида мешавад. Дар мавриде, ки ба макоми раиси ду е зиѐда номзад
пешниход мешавад, шахсе ба ин вазифа интихоб мешавад, ки овози бештари вакилонро
гирифта бошад.

6. Аъзоѐни Президиуми Федератсия (на камтар аз 50 % -и хайат) дар бораи ба Ойиннома
чавобгу будани фаъолияти Президенти Федератсия масъала гузоранд ва барои халли ин
масъала даъват намудани конфроси гайринавбатиро талаб намоянд. Карор дар бораи аз
вазифа гирифтани Президенти Федератсия бо райъи аз се ду хиссаи вакилони конференс
кабул карда мешавад.
7. Дар конференсияи хисоботи-интихоби бо овоздихии кушода ва ѐ пўшида Ноиби
Президент (ду), Котиби генералии Федератсия, Хазинадор, аъзоѐни Президиум (нўх
нафар, аз чумла се нафар занон) интихоб карда мешаванд. Президиуми Федератсия ба
чаласахои худ на камтар аз 1 маротиба дар се мох чамъ мешаванд. Ќарорхо бо овоздихии
оддии кушода ва бартарияти аксарияти овозхо дар хузури на камтар аз 2/3 хиссаи аъзоѐн
ќабул карда мешаванд.
8. Агар аъзои нави Президиум ворид карда шавад ѐ худ аъзои Президиум аз хайати
Президиум то гузашти мўхлат, ки барои он интихоб карда шуда буд, хорич карда шавад,
Президиум барои мўхлати боќимондаи ваколати Президиум ба чойи ў аъзои навро
интихоб мекунад, бо тасдиќи минбаъдаи вай дар Конференсияи наздиктарин.
7. ВОХИДХОИ СОХТОРИ
1. Федератсия барои ноил шудан ба мак,садхои худ ва ичро кардани вазифахои
гузошташуда дар тамоми худуде, ки фаъолияташ дар бар мегирад, Филиалхо ва
Намояндагихо барпо менамояд.
2. Филиалу Намояндагихои Федератсия хукуки шахси юридикиро надоранд.
3. Филиалу Намояндагихои Федератсия ба амволи ба онхо вобастакардашуда хукуки
моликиятро надоранд.
4. Филиалу Намояндагихои Федератсия ба амволи ба онхо вобастакардашуда дар асоси
хукукхои идоракунии оперативи ихтиѐрдори мекунанд.
5. Филиалу Намояндагихои Федератсия дар асоси Низомномаи тасдикнамудаи
макоми рохбарикунандаи Федератсия амал менамояд. Федератсия дар худуди чунин
шахру нохия ва вилоятхо вобаста ба имконият фаъолият менамояд: ВМКБ, Хоруг,
Мургоб, Ишкошим, Шугнон, Рошткалъа, Рушон, Дарвоз, Ванч, Вилояти Сугд,
Хучанд, Ч.Расулов, Исфара, Конибодом, Панчакент, Истаравшан, Б.Гафуров,
Кайрокум, Чкаловск, Спитамен, Ашт, Айни, Мастчох, Мастчохи Кухи, Шахристон.
Табошар, Зафаробод, Гончи, Вилояти Хатлон, Кулоб, Норак, Сарбанд, Ёвон,
Кургонтеппа, Балчувон, Ховалинг, Н.Хисрав, Бохтар, Вахш, Восеъ, Хуросон,
Дангара, Чиликул, Кубодиѐн, Ч.Руми, Кумсангир, Хамадони, Муминобод, Фархор,
Панч, Темурмалик, А.Чоми, Шахритус, Шуробод, шахри Душанбе, шахру нохияхои
тобеи чумхури Рудаки, Варзоб, Турсунзода, Шахринав, Хисор, Вахдат, Файзобод,
Рогун, Нуробод, Рашт, Точикибод, Тавилдара, Чиргатол.
8. ХУКУКХОИ ЮРИДИКИ ВА САЛОХИЯТХОИ ФЕДЕРАТСИЯ.
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1. Федератсия аз замони ба кайд гнрифтани Ойинномааш шахси юридики хисоб
меебад.
2. Федератсия дорои баланси алохида, сурат хисоб ва дигар хисобхо, аз чумла, хисоби
асъор дар муассисихои бонкии чумхури мебошад. Инчунин, Федератсия дорой мухри
гербдор, мухрхои дигар, штампхо бо ном ва эмблема мебошад.
3. Федератсия хукук дорад:
аз вазоратхо, муассисахо, ташкилотхои чамъияти мувофики тартиботи чоришуда
дойр ба масъалахои ба Федератсия дахлдошта маълумот гирад;
аз Кумитаи варзиш ва тарбияи чисмони дар назди Хукумати Чумхурии Точикистон
оарои ичрои вазифахои ба зимма доштаи хуччатхо, маълумот ва дигар маводхоро
гирад;
барои тахияи хуччатхои мухталиф, барои иштирок дар санчишхо ва хамчунин,
барои машварат олимону мутахассисонро даъват намояд.
бо созмонхои хоричи. вазорату идорахо, муассиса ва корхонахои чамъияти,
иттиходии ва чамъиятхо, инчунин бо ашхоси алохида карордод ва шартномахои
хочаги, аз чумла, шартномахо дойр ба тичорати хоричи, кредити бандад.
корхонахо, иттиходияхо ва дигар ташкилотхои ба хисоби хочаги коркунанда, ки оа
максаду вазоифи Федератсия мувофиканд, аз он чумла, корхонаи асбобу анчом,
тахизоти варзиши, армугон, нишонахои варзиши, махсулоти реклама созмон дихад;
мувофики тартиби муайн мачалла ва рузномаи хеш, инчунин, дигар маводхои
дастури. хабариву ахбори варекламаро мунташир сохта, даромади онро истифода
кунад;
азъоѐни федератсияро барои иштирок дар кори чамъияти аз чихати маънави в
модди хавасманд созад; барои додаии унвони фахри, мукофотхои давлати,
шавкмандсози аз тарафи Кумитаи варзиш ва тарбияи чисмони дар назди Хукумати
Чумхурии Точикистон дархостномахо омода намояд, мукофотхои пули ва тухфахои
хотиравию хадяхо дихад;
барои ичрои супоришоти Федератсия кормандонро дар худуди Точикистон ва
кишвархои хоричи ба командировкаи хидмати фиристода, харочоти оиро пардозад;
мачмуи мукофотхои расми, аз чумла, эмблема, вимпел, ифтихорнома, нишонаи
сарисинаги, медалхои хотирави дошта бошад.

9. МАБЛАГХОИ ФЕДЕРАТСИЯ.
1. Федератсия пардохт ба бучаро мувофики тартиби бо конун муайяншуда ичро мекунад.
2. Манбахои маблаггузори барои фаъолияти Федератсия инхоянд:
маблаггузороии максаднок, аз чумла бо арз, аз бучаи Кумитаи варзиш ва тарбияи
чисмони дар назди Хукумати Чумхурии Точикистон барои гузаронидани
мусобикоти Чумхуриявиго байналхалки ва барои ташвику таргиби варзиши сабук;
мабаггузории максаднок, аз он чумла, бо арз, аз бучаи Кумитаи варзиш ва тарбияи
чисмони дар назди Хукумати Чумхурии Точикистон барои нигох доштани дастаи
мунтахаби Точикистон оид ба варзиши сабук ва варзишкорони чавон;
пардохтхои ихтиѐрии шахрвандони алохида, аъзоѐни коллективии Федератсия ва
спонсорон;
даромадхои, ки аз хисоби шаклхои гуногуни фаъолияти хочаги ба даст меояд
(чорабиннхои варзишию тамошои, карордодхои варзишию техники ва хайрияви,
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фуруши рамзхову нишонхои варзиши). Хамчунин даромаде, ки аз хисоби хизмати
пулаки ба ахоли, тичорат ва дигар фаъолиятхо ба даст меояд;
дигар манбахои даромад, ки мухолифи талаботи Ойинномаи Федератсия нестанд.
3. Маблагхои Федератсия тибки сметай тасдиккардаи Президиуми Федератсия бо
мавсади таъмин намудани фаъолияти Федератсия сарф мешавад.
10. КАТЪИ ФАЪОЛИЯТИ ФЕДЕРАТСИЯ.
Федератсия бо карори конфронс хангоми имконнопазирии адои фаъолияти хеш ѐ дар
дигар холатхо аз байн бурда мешавад. Дар ин маврид баъд аз катьи фаъолияти федератсия,
амволи бокимондаи он барои халли макса два вазифахои дар Оиннома зикргардида, тибки
мукаррароти суди равона карда мешавад.
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