Tájékoztató holléti információ szolgáltatásáról RTP tagok
számára
Tájékoztatjuk, hogy a 2021 január 1-jétől hatályba lépő, új WADA Kódex által a holléti
információ szolgáltatási határidők módosulnak.
Az új rendelkezések értelmében a negyedévet megelőző hónap 15. napjáig kell holléti
információikat megadniuk az ADAMS rendszerben az alábbiak szerint:
Kitöltendő periódus:

A holléti információ
határideje:

feltöltésének

január, február, március (I. negyedév)

a megelőző év december 15. napja

április, május, június (II. negyedév)

a tárgyév március 15. napja

július, augusztus, szeptember (III. negyedév)

a tárgyév június 15. napja

október, november, december (IV. negyedév)

a tárgyév szeptember 15. napja

Továbbá, kérem vegye figyelembe, hogy az alábbi információk megadása kötelező a holléti
információ szolgáltatás körében:
•

Edzés ideje és helye (rendszeres tevékenység);

•

Verseny időpontja és helyszíne (pontos cím megjelölésével);

•

Éjszakai szálláshely megnevezése és pontos címe;

•

naponta 60 perces időintervallum megjelölése, mely az Ön megítélése szerint egy
esetleges mintavétel szempontjából a legalkalmasabb időpont és helyszín;

•

Utazás (bármely hosszabb utazás időpontjának megjelölése)

•

Egyéb: Ön által fontosnak ítélt információ közlése a doppingellenőrök számára (szülési
szabadság, kórházi kezelés, sérülésből való otthoni lábadozás, a vírushelyzetre tekintettel
hatósági karantén, vagy önként vállalt elkülönítés otthoni körülmények között, stb.)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind hazai (település, utca neve, házszám, kapucsengő), mind
külföldi tartózkodása esetén (szálloda neve, pontos címe, szoba száma stb.), pontos és
elégséges adatokat szükséges megadnia!
Továbbá tisztelettel nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy a nem beazonosítható lakcím
(épület / lépcsőház vagy a lakás pontos számának hiánya), illetve a megadott lakcímen az
Önnel való kapcsolatba lépés képtelensége (nincs vagy nem működő csengő, nem
beazonosítható név a kaputelefonon, stb.) a holléti információ szolgáltatásának elmulasztását
jelenti, és a hatályos nemzetközi és hazai szabályozás értelmében 12 hónapon belül 3 mulasztás
regisztrálása, doppingfegyelmi eljárást von maga után.
Mivel a nemzetközi szabályozás a doppingellenőr számára a sportolóval való telefonon történő
kapcsolatba lépést a helyszínen, csak nagyon speciális körülmények között engedélyezi, így az
utóbbi időben gyakran tapasztalható megjegyzés a holléti információban, nevezetesen, hogy
„kérem hívjanak fel telefonon”, sajnálatos módon nem kivitelezhető!
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Az Ön teendője, ha holléti információt kell szolgáltatnia:

• Regisztráció és sportolói adatlap kitöltése (www.antidopping.hu)
• Az értesítőlevélben megküldött kérelem nyomtatvány kitöltése és beküldése a
megjelölt email címre

• Az értesítőlevélben megküldött (2. sz.) nyilatkozat kitöltése és beküldése a megjelölt
email címre

• A Magyar Antidopping Csoport koordinátora megküldi Önnek az ideiglenes belépő
kódját az ADAMS rendszerhez

• A belépést követően a személyes profiljának feltöltése
• A holléti-információk teljes körű feltöltése
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adataiban történt – pl.: az e-mail és levelezési
címét illető - esetleges változásokat haladéktalanul frissítse, mivel az adatok mindenkor
naprakész állapotban tartása, továbbá a bejövő levelek ellenőrzése, az Ön személyes
kötelessége és felelőssége.
Tekintettel arra, hogy a Magyar Antidopping Csoport a hivatalos értesítéseit elektronikus úton
juttatja el Önhöz, ezúton kérjük, hogy az előzetesen megadott e-mail címére érkező leveleit - az
Ön érdekében - rendszeresen ellenőrizni szíveskedjék.

Fontos tudni:

• Az ADAMS rendszer 2015 óta magyar nyelven is elérhető.
• A pop-up ablakok használatát jóvá kell hagyni, mert a hibaüzenetek, és egyes
kiegészítő információk csak így hozzáférhetők.

• A belépési jelszót maximum 3 havonta meg kell változtatni, különben a rendszer
letiltja a használatot.

• Letiltás, vagy belépési kód újra generálása ügyében, minden sportolónak az elsőként
őt a rendszerbe beállító, és felregisztráló szervezet tud segíteni (Ez lehet a HUNADO, a
sportág Nemzetközi Szövetsége, vagy akár a WADA is). Az „ügy-gondnokot” sajnálatos
módon a sportoló nem tudja megválasztani. (Ez ügyben a HUNADO sem tud segíteni,
ha nem ő volt az elsőként regisztráló szervezet.)

• TUE engedély iránti kérelem beadása 2015. január 01-től kizárólag az ADAMS
rendszeren keresztül lehetséges.

• Az a tény, hogy a sportoló valamilyen oknál fogva nem tud belépni a rendszerbe, - nem
mentesít az adatszolgáltatási kötelezettsége alól! Ilyen esetekben e-mail formájában
kell megadni a holléti információit mindaddig, amíg a rendszert újra tudja
rendeltetés-szerűen használni.

• Minden sportoló az ADAMS rendszerben látja a saját mintavételeit és azok
laboratóriumi eredményeit is.

• Az ADAMS rendszerből az adatok kinyomtathatók.
• A sportolóra vonatkozó adatokat a Nemzeti Sportszövetsége is látja az ADAMS
rendszerben.

• Az ADAMS rendszer nyelvezete nagyon sok rövidítést használ. A legfontosabb
rövidítések listája alább megtalálható.
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• Azon sportolónak, akinek még nincs belépőkódja, a HUNADO fogja kiküldeni az
ideiglenes jelszót, melyet az első belépésnél javaslunk azonnal megváltoztatni.

Adams rendszer - felvezetett adatok leírása

Sportoló regisztrációja:
Minimális adatok, melyeket a rögzíteni kell a sportoló ADAMS rendszerbe történő
regisztrációjához:

1.
2.
3.
4.
5.

Sportoló neve (vezeték- és keresztnév)
Neme (férfi/nő)
Születési dátum
Nemzetiség/ Sporttevékenység során megnevezett nemzetiség
Sportág (megjelölve a sportág Nemzetközi és Nemzeti Szövetségét is)

A sportoló a saját adatlapjához az alábbi személyes adatokat rögzítheti még fel:

•
•
•
•
•

„ellenőrzi a koordinátor által felvitt adatokat és javítani is tudja”
saját fotója
pontos lakcíme
e-mail címe
telefonszáma

Ha a sportoló holléti információ szolgáltatására kötelezett, akkor az alábbi adatokat kell még
felvezetnie a rendszerbe:

•
•
•
•

tartózkodási hely/ek pontos címe
időpontok pontos hozzárendelése a megadott címekhez
megjelölni melyik kategóriába tartozik az adott cím (edzés/szállás/verseny stb.)
ismétlődés beállítása, ha szükséges
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Gyógyászati célú mentesség (TUE) kérelem esetében:

A sportolónak az alábbi adatokat kell rögzítenie:
Fontos, hogy minden megadott információt és szöveget két nyelven: magyar/angol vagy
magyar/francia nyelven kell felvezetni. A csatolmányokat is két nyelven kell megjeleníteni.

•
•
•
•

betegség megnevezése

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

versenyen kívüli / versenyen történő alkalmazás

BNO kód
sportág
sportoló beosztása (tagja-e a Nemzetközi, vagy a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati
Csoportnak)
következő verseny / nemzetközi esemény időpontja
a retroaktív kérelem megjelölése (visszamenőleges hatályú kérelem)
kezelő orvos adatai: vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím
pontos diagnózis megnevezése
rövid leírás a betegségről (tünetek és panaszok)
aktív hatóanyag/ok pontos megnevezése
tiltott hatóanyag/ok megnevezése a hatályos WADA Tiltólista alapján
a kezelés / terápia pontos leírása; gyógyszerek adagolása
a terápia alkalmazásának gyakorisága
alkalmazás módja
releváns orvosi dokumentumok csatolása
egyéb megjegyzések
Sportolói Nyilatkozat elfogadása
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A mintavételi eljárás rögzítésénél az alábbi adatok kerülnek felvezetésre a
Magyar Antidopping Csoport által:

1.
2.

Teszt kiküldetési kódja

3.
4.
5.

Tesztért és Eredményért felelős szervezet megnevezése

6.

Mintavétel típusa: Versenyen kívüli (OOC) / Versenyen történő (IC)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Státusz (folyamatban / befejezve / törölve)

Teszt/Mintavétel napja
Mintavételért felelős szervezet megnevezése
Sportág

Státusz változásának indoklása
Minta típusa (vizelet, vér, biológiai útlevél)
Minta kódszáma
Mintavétel időpontja
Labor megnevezése
Fajsúly
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Legfontosabb rövidítések az ADAMS rendszerben:

Rövidítés

Angolul

Magyarul

ADAMS

Anti-Doping Administration &
Management System

Doppingellenes Adminisztrációs és
Irányítási Rendszer

IF ID

International Federations ID

Nemzetközi Szövetségek azonosítója

NF ID

National Federations ID

Nemzeti Szövetségek azonosítója

NADO ID

National Anti-Doping
Organizations’ ID

Nemzeti Doppingellenes Szervezetek
azonosítója

RTP

Registered Testing Pool

Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport

IRTP

International Registered Testing
Pools

Nemzetközi Nyilvántartott Vizsgálati
Csoport

ABP

Athlete Biological Passport

Sportolói Biológiai Útlevél

TUE

Therapeutic Use Exemptions

Terápiás Alkalmazási Kivétel

DoU

Declaration of Use

Használat bejelentése

TA

Testing Authority

A mintavétel elrendeléséért felelős
Szervezet

RMA

Result Managment Authority

Az eredmény kezeléséért felelős Szervezet

SCA

Sample Collection Authority

A mintavétel lebonyolításáért felelős
Szervezet

TC

Test Coordinator

Teszt Koordinátor

MO

Mission Order

Doppingellenőrzés megrendelése

DCO

Doping Control Officer

Doppingellenőr

DCF

Doping Control Form

Doppingellenőrzési űrlap

AAF

Adverse Analytical Finding

Pozitív vizsgálati eredmény megállapítása

ATF

Adverse Atypical Finding

Atipikus vizsgálati eredmény megállapítása

ADRV

Anti-Doping Rule Violation

Doppingvétség

BPLR

Biological Passport Lab Results

Biológiai Útlevél Vizsgálati Eredménye

BPID

Biological Passport Identification
code

Biológiai Útlevél azonosító kódja

IC

In Competition

Versenyen

OOC

Out of Competition

Versenyen kívüli
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