
Regisztráció az 

rendszerbe



www.wada-ama.org
kattintson az ADAMS logóra



Ha szükséges, számítógépén engedélyezze a pop-up
ablakok használatát. 
A Magyar Antidopping Csoporttól kapott 
felhasználónévvel lépjen be.



Három biztonsági kérdést kell majd választania a 
legördülő menüből, ezeket fogja (a jelszaván kívül) 
kérdezni majd a jövőben a  rendszer. 
A válasz minimum öt karakter kell legyen, ékezet 
és szóköz nélkül.



éééé.hh.nn formátumban 

(pl. 2000.01.02.) írja be a 

születésnapját

Jelszó beírása

Elfogadás



Ne adja meg telefonszámát! 
Kattintson az ugrás gombra.



Az e-mail címére kap egy kódot (6 számjegy), 
ezt illessze be, majd nyomjon a megerősítésre.



Írja be a HUNADO-tól kapott jelszót, majd készítsen 
magának új jelszót a megadott feltételek alapján. 
Kattintson a megerősítésre.



Válassza ki, hogy az holléti naptárjában 
vasárnappal vagy hétfővel kezdődjön a hét.



Jelölje be, hogy megtagadja a letétkezelő szervezet 
hozzáférését. Írja be születési dátumát és jelszavát.



Mentse el a változtatásokat. 



Később konfigurálni akarom



Kattintson a saját profilom-ra.



Írja be a kért adatokat a 
piros csillaggal jelölt 
mezőkbe.Töltsön fel 
magáról egy (igazolvány) 
képet, amin csak Ön 
szerepel és jól látható az 
arca. 
Írja be a levelezési címét.



Írjon be egy címkét (pl. otthon/home) és minden rubrikát 
pontosan töltsön ki. Az egyéb információkba olyan 
tudnivalókat írjon be, amik fontosak, hogy megtalálhassuk 
Önt. (Pl. ha Ön bérli a lakást, és a csengőn a tulaj neve van.) 
Mentse az adatokat, és csináljon új címkét.

Annyi új címkét csináljon, ahány 
helyen gyakran tartózkodik, így a 
holléti információit gyorsan 
megadhatja. 
Tehát ha rendszeresen két helyen 
edz, akkor pl. Edzés 1 és Edzés 2. 



Gratulálunk, 
Ön elkészítette az ADAMS profilját!

• A továbbiakban az lesz a teendője, hogy negyedévente 
feltöltse holléti adatait. Ne feledje, hogy az adatokat a 
negyedévet megelőző hónap 15-ig kell megadni ( március 15., 
június 15., szeptember 15. és december 15.)

• Az előre leadott adatok a későbbiekben – a változást 
megelőzően - természetesen módosíthatóak. 



Az, hogy Ön egy vizsgálati csoport tagja, 
felelősséggel jár. 

• A holléti információk feltöltése során minden napra meg kell adjon egy 
60 perces idősávot,  amikor a doppingellenőrök rendelkezésére áll, és 
ez olyan helyszínen kell legyen, ahol az ellenőrzés végrehajtható. 
(Tehát pl. iskolában, munkahelyen nem, hacsak nincs egy teljesen 
különálló, erre a célra alkalmas helység és mosdó.)
• Ettől függetlenül máskor, pl. edzésen, versenyen is ellenőrizhető lesz.
• Fontos, hogy adatait pontosan és egyértelműen töltse fel, és ha 

változás van a programjában, azt a lehető leghamarabb módosítsa. 
• Az Ön által megadott időpontokban tartózkodjon az Ön által jelzett 

helyeken. 



Ne feledje, a holléti mulasztások 
doppingvétségnek minősülnek!
Elmulasztott bejelentés lehet:

• Lekésett bejelentési határidő

• Helytelenül megadott információ (pl. hiányos cím, rossz házszám stb.)

• Nincs frissítve a holléti információ, függetlenül attól, hogy keresi-e a 
doppingellenőr vagy sem (pl. éjszakai szálláshely Budapest, de a 
sportoló a közösségi oldalán posztolja, hogy épp külföldön nyaral)

Elmulasztott teszt lehet:

• A sportoló nincs az általa megadott helyen és a doppingellenőr keresi



Lehetséges büntetések

•2 évig terjedő felfüggesztéssel járhat, ha  egy 
nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportoló 12 
hónapon belül megvalósítja 3 elmulasztott teszt 
és/vagy elmulasztott bejelentés bármely 
kombinációját.

•A mintaszolgáltatás megtagadása is doppingvétség, 4 
éves eltiltással járhat.



További tájékoztatásért keresse munkatársunkat a 

info@antidopping.hu e-mail címen vagy a 

+36703396372 telefonszámon. 


