Березень 2021

Пам'ятка спортсмена
Надання Інформації
про місцезнаходження
(Whereabouts)

Якщо ви - частина національного чи міжнародного Реєстраційного пулу тестування (РТП), вам
необхідно щоквартально надавати Інформацію про своє місцезнаходження! А саме:

Адреса, електронна пошта,
номер телефону
Додайте інформацію:
- номер квартири
- номер будинку
- код домофону
- доступний номер телефону

Поточне місцезнаходження
вночі

Час регулярної
активності

Розклад і місце змагань

Часовий інтервал
тривалістю 60 хвилин

Додайте інформацію:
- домашня адреса
- адреса тимчасового місця
перебування
- назва готелю (якщо ви на
тренувальному зборі чи
змаганнях)
- номер кімнати

Бажано включити:
- повну адресу місця, де
проходить тренування
тощо
- звичайний час здійснення
таких регулярних видів
діяльності

Додайте інформацію:
- графік усіх змагань;
- адреса та назва кожного
об'єкта, де планується виступ
- інформація про вашу
подорож (якщо ви
знаходитеся в дорозі)

Проміжок часу
від 5:00 до 23:00
Це час, коли ви доступні
для тестування (дім,
місце тренування тощо)

Якщо ви не були доступні для тестування в зазначений 60-хвилинний інтервал,
то велика ймовірність того, що ви отримаєте повідомлення
про Пропущений тест!
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Яким чином подавати Інформацію?

Через ADAMS - систему антидопінгового
адміністрування та менеджменту
(через браузер або мобільний додаток)

Через Athlete Central (мобільний додаток)

Примітка

Для першого входу в систему ваша
антидопінгова організація чи Міжнародна
федерація надає вам логін та пароль. Також
вам необхідно обрати
три контрольних питання і дати на них
відповідь. Їх потрібно запам'ятати.
Далі ADAMS запропонує змінити пароль.
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Новий пароль повинен:
включати принаймні одну букву
містити принаймні одну заголовну букву
включати принаймні один числовий символ
містити принаймні один символ нижнього
регістру
бути не менше 10 символів

Граничний термін подання Інформації
Квартал I
1 січня - 31 березня

Квартал II
1 квітня - 30 червня

Квартал III
1 липня - 30 вересня

Квартал IV
1 жовтня - 31 грудня

Подання
інформації
до 15 грудня

Подання
інформації
до 15 березня

Подання
інформації
до 15 червня

Подання
інформації
до 15 вересня

Примітка

Існує ймовірність того, що на даний момент ви не можете надати достовірну Інформацію про своє
місцезнаходження упродовж кожного дня наступного кварталу. Тому як тільки вам стало відомо про
зміну планів, ви повинні оновити Інформацію про місцезнаходження в системі
ADAMS або через мобільний додаток Athlete Central.
Пам'ятайте, що надання актуальної Інформації про місцезнаходження
допомагає вам продемонструвати дотримання антидопінгових правил!
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Конфіденційність. Санкції
Конфіденційність

Антидопінгова організація або Міжнародна федерація гарантує конфіденційність наданої Інформації про
місцезнаходження. Ця інформація буде використана лише для організації та проведення позазмагальних
тестувань.

Примітка

Зверніть увагу, що будь-яка інша антидопінгова організація з належними повноваженнями (наприклад
Міжнародна федерація з вашого виду спорту) може тестувати вас у позазмагальний період у будь-який час,
використовуючи Інформацію про місцезнаходження або іншу інформацію, яку ви подали до системи ADAMS.

Наслідки
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Якщо ви не дотримуєтеся правил подання Інформації про місцезнаходження, то це - "Порушення порядку
надання Інформації про місцезнаходження спортсменом".
Покарання у вигляді 2 років відсторонення настає, якщо існує комбінація із трьох порушень (чи то пропущені
тести, чи то неправильне подання Інформації про місцезнаходження) у 12-місячний період.

Види порушень

Пропущений
тест

Якщо ви не знаходитеся чи недоступні для тестування
в зазначений 60-хвилинний період.

Спортсмен має бути заявлений у доступному для допінгконтролю місці!

Неправильне
заповнення
інформації

Неподання чи невчасне подання щоквартальної інформації

Подання неповної Інформації про місцезнаходження

Надання неправдивої Інформації про місцезнаходження
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Слід пам'ятати!
Усі спортсмени можуть бути протестовані в будь-який час і будь-де.

Якщо спортсмен відсутній без поважної причини, то можуть мати місце наслідки. У разі недоступності для
тестування у спортсмена є можливість надати пояснення.

Будьте уважні при заповненні електронної системи ADAMS! При наявності помилок або за відсутності
необхідних відомостей система винесе попередження про помилку.

Спортсмен повинен слідкувати за правильним наданням Інформації про місцезнаходження та її
оновленням. Навіть якщо спортсмен отримав допомогу від тренера чи агента в заповненні Інформації про
місцезнаходження, то відповідальним за правильність надання все одно є спортсмен.
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Додатково
ВИ

МАЄТЕ

ЦЕ

ЗНАТИ!
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У разі включення до РТП спортсмен отримує подомлення від Національної антидопінгової організації або
Міжнародної федерації з інформацією про включення до списку РТП, а також у разі виключення з нього.

У разі якщо спортсмен, включений до РТП Національної антидопінгової організації або Міжнародної федерації,
вирішив закінчити свою спортивну кар'єру, то він/вона має власноруч заповнити відповідну заяву та подати її
до Міжнародної федерації.
Спортсмен, включений до РТП Національної антидопінгової організації або Міжнародної федерації, який
закінчив свою спортивну кар'єру, не може знову розпочати змагатися на міжнародному та національному
рівнях, допоки за 6 місяців до початку змагань не повідомить про це в письмовій формі Національну
антидопінгову організацію або Міжнародну федерацію. Отже, спортсмен зможе забезпечити свою
доступність для тестувань.
Якщо спортсмен завершує спортивну кар'єру, відбуваючи період відсторонення, то розпочати змагатися на
міжнародному та національному рівнях він/вона зможе, тільки якщо за 6 місяців до початку змагань
повідомить у письмовій формі Національну антидопінгову організацію або Міжнародну федерацію про свої
наміри відновити спортивну кар'єру.

Поради спортсменам
Налаштуйте свій календар на граничні терміни надання щоквартальної
Інформації про місцезнаходження
Налаштуйте будильник на ваш 60-хвилинний період

Намагайтеся бути максимально точними при наданні
Інформації про місцезнаходження

Якщо необхідно, оновлюйте свою контактну інформацію
(поштову адресу, електронну пошту, номер телефона)
У разі будь-яких сумнівів зверніться по допомогу до своєї антидопінгової
організації або Міжнародної федерації
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Ця інформаційна пам'ятка розроблена Національним
антидопінговим центром України. Якщо дана інформація
містить будь-які розбіжності в читанні із Всесвітнім
антидопінговим кодексом, перевагу матиме Кодекс. Дана
інформація може бути змінена
в будь-який час. Для того щоб володіти інформацією щодо
останніх змін антидопінгових правил, підтримуйте зв'язок зі
своєю Міжнародною федерацією, Національною
антидопінговою організацією або Національною федерацією.
У разі виникнення питань звертайтеся:
Тел.: +38(098) 0053074
Ел. адреса: adams.nadc@gmail.com

ДЯКУЄМО!

