Tájékoztató holléti információ szolgáltatásáról
RTP tagok számára

FIGYELMEZTETÉS: 2016. január 01-től holléti információt szolgáltatni kizárólag a
WADA által felügyelt ADAMS rendszeren keresztül lehet! (Átállási idő 2 hónap.)

Amennyiben Ön nem regisztrált felhasználója a Magyar Antidopping Csoport elektronikus
rendszerének, elsőként kérjük, regisztráljon a Magyar Antidopping Csoport honlapján
(www.antidopping.hu) a "Sportolók" menüpont alatt.
Az Ön teendője, ha holléti információt kell szolgáltatnia:
1. Sportolói adatlap kitöltése (www.antidopping.hu)
2. Megvárni, hogy a Magyar Antidopping Csoport koordinátora megküldje Önnek az
ideiglenes belépő kódját az ADAMS rendszerhez.
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 értesítései egy részét
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.
 Bár az ADAMS rendszer bizonyos alkalmazásai „okostelefonról” is elérhetők, a teljes
rendszerhez való hozzáférés „okostelefonról” korlátozott.
 A programot optimálisan internet explorer böngészőről kell megnyitni (a google
chrome alkalmanként nem használható).
 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.
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 Letiltás, vagy belépési kód újragenerálása 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
rendeltetésszerűen 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.
 Azon sportolónak, akinek még nincs belépőkódja, a HUNADO fogja kiküldeni az
ideiglenes jelszót, melyet az első belépésnél javaslunk azonnal megváltoztatni.
A holléti információ szolgáltatására vonatkozóan, minden sportoló köteles az alábbi előírások
betartására:
1. minden edzést (hely és idő), edzőtábort, versenyt pontosan fel kell tüntetni, teljes
időtartamával együtt (minimum időtartam: 60 perc);
2. amennyiben az adott napon nincs edzés, edzőtábor vagy verseny, akkor arra a napra
vonatkozóan legalább 1 óra elérhetőséget/ráérést kell biztosítani és megadni;
3. az elérhetőséget a valóságnak
beazonosíthatóan kell megadni;

megfelelően,

és

bárki

számára

egyértelműen

4. csak olyan időtartam és helyszín jelölhető meg, ahol a doppingellenőrzés - a sportoló
megítélése szerint – végrehajtható;
5. az adatszolgáltatást a lehető legrövidebb időn belül frissíteni kell, amennyiben az előzőleg
megadott információkhoz képest változás történik;
6. a jelentés módosítását, a programjában bekövetkező változás tudomására jutásától
számítva, a lehető legrövidebb időn belül meg kell tenni;
7. a holléti információ szolgáltatását legkésőbb tárgyhónap 1 napjának 0. (nulladik) órájáig
kell elkészíteni, és a teljes negyedévi programot (3 hónap), az ADAMS holléti információs
rendszer számára megadni.
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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

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
BNO kód
sportág
sportoló beosztása (tagja-e a Nemzetközi, vagy a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati
Csoportnak)
 versenyen kívüli / versenyen történő alkalmazás
 következő verseny / nemzetközi esemény időpontja
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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

A mintavételi eljárás rögzítésénél az alábbi adatok kerülnek felvezetésre a Magyar
Antidopping Csoport által:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Teszt kiküldetési kódja
Teszt/Mintavétel napja
Tesztért és Eredményért felelős szervezet megnevezése
Mintavételért felelős szervezet megnevezése
Sportág
Mintavétel típusa: Versenyen kívüli (OOC) / Versenyen történő (IC)
Státusz (folyamatban / befejezve / törölve)
Státusz változásának indoklása
Minta típusa (vizelet, vér, biológiai útlevél)
Minta kódszáma
Mintavétel időpontja
Labor megnevezése
Fajsúly

Belépés cím:

www.wada-ama.org

4

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

National Federations ID
National Anti-Doping
NADO ID Organizations’ ID

Nemzeti Szövetségek azonosítója
Nemzeti Doppingellenes Szervezetek
azonosítója

RTP
IRTP

Registered Testing Pool
International Registered Testing
Pools

Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport
Nemzetközi Nyilvántartott Vizsgálati
Csoport

ABP

Athlete Biological Passport

Sportolói Biológiai Útlevél

TUE

Therapeutic Use Exemptions

Terápiás Alkalmazási Kivétel

DoU

Declaration of Use

TA

Testing Authority

Használat bejelentése
A mintavétel elrendeléséért felelős
Szervezet

RMA

Result Managment Authority

SCA

Sample Collection Authority

Az eredmény kezeléséért felelős Szervezet
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

Biológiai Útlevél Vizsgálati Eredménye

BPID

Biological Passport Lab Results
Biological Passport Identification
code

IC

In Competition

Versenyen

OOC

Out of Competition

Versenyen kívüli

NF ID

Biológiai Útlevél azonosító kódja
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