Testovacie registre a ADAMS
Hlavným cieľom SADA je zabezpečiť efektívny systém mimo-súťažného testovania. Dôležitým
nástrojom distribučného plánu testovania je Národný Register testovaných športovcov (NRTP)
a Základný register testovaných športovcov (BTP). Na športovcov v týchto dvoch skupinách
sa vzťahujú odlišné požiadavky a kritériá, čo sa týka informovania o mieste pobytu.
V nasledujúcich riadkoch sú uvedené rôzne požiadavky pre každú skupinu.
Aspoň raz ročne musí športovec v ktorejkoľvek skupine absolvovať aj online vzdelávací
antidopingový kurz, ktorý poskytuje základné informácie týkajúce sa antidopingových
požiadaviek pre športovcov NRTP a BTP.

Národný a Základný register testovaných športovcov
Športovci, ktorí boli informovaní o svojom zaradení do registra pre testovanie SADA (NRTP
a BTP), sú zodpovední za neustále udržiavanie aktuálnych a presných informácií o mieste
pobytu. Informácie o mieste pobytu športovca sa používajú výhradne na efektívne mimosúťažné testovanie, ktoré je základným nástrojom antidopingového programu. Poskytovanie
dôkladných a presných informácií o mieste pobytu nám pomáha chrániť čistý šport.

Ako bude športovec vedieť, či je v NRTP alebo BTP SADA?
Kritériá pre výber do NRTP a BTP stanovuje SADA. Športovci dostanú e-mailové upozornenie,
ako aj oznámenia o tom, kedy je potrebné vyplniť miesta pobytu.

Ako dlho môže športovec podliehať požiadavkám registru pre testovanie?
Ak športovec už nespĺňa požiadavky na zaradenie do príslušného registra alebo písomne
oznámil ukončenie svojej kariéry SADA, národnému športovému zväzu alebo medzinárodnej
federácii, bude e-mailom informovaný o vyradení z registra, ako aj dátume, ku ktorému už
nemusí poskytovať informácie o svojom mieste pobytu.

Aký športovec môže byť zaradený do NRTP a BTP?





Športovci zaradení do Registra pre testovanie medzinárodnej športovej federácie.
Športovci národnej úrovne vybraní SADA ako vhodní adepti na zaradenie do registra.
Sankcionovaní športovci.
Športovci, ktorí ukončili športovú kariéru a následne sa chcú vrátiť k športovej činnosti.

Aké sú požiadavky na informovanie o mieste pobytu pre športovcov v NRTP a BTP?
 Štvrťročne vypĺňať informácie o mieste pobytu v nasledujúcich termínoch: 20. marec,
20. jún, 20. september a 20. december.
 Požadované informácie zahŕňajú: 60-minútové časové okno na každý deň, dennú
polohu športovcov, miesto prespávania, miesta a časy tréningov, súťaže, ďalšie
pravidelne plánované aktivity (napríklad škola alebo miesto výkonu práce).
 Udržiavať informácie o mieste pobytu aktualizované, keď sa menia miesta a plány

Ako sú športovci informovaní o mimo-súťažnom testovaní ?
 Dopingoví komisári SADA použijú poskytnuté informácie o mieste pobytu na vykonanie
mimo-súťažnej dopingovej kontroly. Ak športovec nie je dostupný na uvedenom
mieste, DCO môže (ale nie je to jeho povinnosť) zavolať športovcovi počas posledných
piatich minút 60-minútového časového intervalu. Pre upresnenie, telefónny kontakt je
na potvrdenie nedostupnosti športovca, nie na vyhľadanie športovca na testovanie.
 Športovci môžu byť testovaní kedykoľvek, aj mimo svojho 60-minútového časového
úseku.
 Športovci musia byť na uvedenom mieste počas celého 60-minútového časového
úseku.

Čo sa stane, ak športovci nesplnia požiadavky NRTP a BTP?
 Športovci v NRTP podliehajú povinnosti poskytovať informácie o mieste pobytu.
Športovec môže byť informovaný o chybe pri vypĺňaní miest pobytu. Napríklad, že
neuviedol požadované informácie alebo ich neuviedol do stanoveného termínu,
prípadne uviedol nepresné alebo nedostatočné informácie alebo je nedostupný
na testovanie na uvedenom mieste.
 Ak športovec nie je k dispozícii na testovanie počas uvedeného 60-minútového
časového úseku, môže mu byť udelený čierny bod za tzv. „missed test“.
 Tri chyby pri poskytovaní informácií o mieste pobytu ako je nevyplnenie, resp.
nezastihnutie športovca na testovanie v priebehu 12 mesiacov sa považujú
za porušenie antidopingových pravidiel, za čo môže byť športovcovi udelený až
dvojročný zákaz činnosti.

Požiadavky na NRTP, vyplnenie informácií o mieste pobytu
Podľa Medzinárodnej normy pre testovanie a vyšetrovanie (ISTI) a podľa pravidiel SADA
o vypĺňaní informácií o mieste pobytu je športovec zaradený do NRTP alebo BTP zodpovedný
za informovanie o svojom mieste pobytu. Je potrebné, aby športovci poskytovali presné
a úplné štvrťročné informácie týkajúce sa poskytovania informácií o mieste pobytu.

Na zabezpečenie súladu s požiadavkami o informovaní o mieste pobytu sú športovci
povinní:
 Uviesť presné a úplné údaje o mieste svojho pobytu.
 Kompletné informácie o mieste pobytu zahŕňajú: denne miesto prespávania, miesta
a časy tréningov, súťaže, ďalšie pravidelne plánované aktivity, ako sú napríklad škola,
resp. pracovné miesta, 60-minútový časový interval (medzi 5:00 a 23:00).
 Aktualizovať si informácie o mieste pobytu hneď ako sa zmenia ich plány (nečakajte
na poslednú chvíľu alebo príchod na nové miesto). Športovci tiež musia pri pridávaní
nového miesta pobytu vymazať staré miesto pobytu.

Ako potvrdiť odoslanie informácií o mieste pobytu?
Športovci využívajú na vkladanie informácií o mieste pobytu online systém ADAMS. SADA
poskytne športovcom používateľské meno a heslo na prístup do online systému ADAMS. Ak
máte otázky týkajúce sa aktualizácií alebo problémov s používateľským menom alebo heslom,
kontaktujte SADA na e-mailovej adrese office@antidoping.sk.

Aktualizácia miest pobytu
Ak sa v priebehu štvrťroka zmení plán športovca zaradeného v NRTP alebo BTP, musí odoslať
aktualizáciu čo najskôr. Napríklad, ak sa športovec bude nachádzať na inom mieste, než aké
uviedol pri svojich štvrťročných informáciách o mieste pobytu, ako napríklad cestovanie
na súťaž, musí aktualizovať už uvedené miesta pobytu.

Rady na vypĺňanie informácií o mieste pobytu:
 Športovci sú povinní priebežne aktualizovať uvedené miesta pobytu.
 Športovci môžu byť testovaní kedykoľvek počas dňa, a to aj mimo svojho 60minútového časového intervalu.
 Odchádzate z mesta? Okamžite aktualizujte miesta pobytu. Aj keď nepoznáte adresu
ani presné podrobnosti, uveďte čo najskôr aspoň základné informácie ako je štát
(mesto) a ďalšie dostupné informácie o polohe vášho miesta pobytu.
 Športovci majú často chybu pri poskytovaní informácií o mieste pobytu, keď čakajú
s aktualizáciou, kým prídu na letisko, do lietadla alebo až keď dorazia na konkrétne
miesto. Aktualizujte informácie pred odchodom!
 Pri aktualizácii údajov nezabudnite pridať dni cesty a odstráňte staré miesta pobytu.
 Ak sa športovec presťahuje alebo zmení svoje bydlisko alebo tréningové zariadenie,
musí tieto údaje aktualizovať.
 Športovci musia poskytnúť presnú polohu prespávania pre každý deň, odo dňa kedy
sú zaradení do registra pre testovanie.
 Chyby pri poskytovaní informácií o mieste pobytu často vznikajú, keď športovca
dopingový komisár hľadá doma, ale dozvie sa, že športovec je v skutočnosti

na tréningu, v práci alebo mimo mesta. Nezabudnite uviesť všetky požadované
informácie o mieste pobytu v systéme ADAMS.
 Pri aktualizácii informácií nezabudnite odstrániť všetky informácie, ktoré už nie sú
aktuálne.
Povinnosťou športovca je informovať SADA vždy, keď sa zmení jeho harmonogram oproti
informáciám poskytnutým pri štvrťročnom vyplňovaní údajov o mieste pobytu, aj keď bola
úloha aktualizovať delegovaná na niekoho iného.

Čo predstavuje chybu pri poskytovaní informácií o mieste pobytu?
Chyba pri poskytovaní informácií o mieste pobytu je neposkytnutie informácií o mieste pobytu
(tzv. „filling failure“) alebo vynechanie testu (tzv. „missed test“). Chyba pri poskytovaní
informácii o mieste pobytu je nahratá v systéme ADAMS, kde si to športovci môžu pozrieť.

Ako môže športovec dostať čierny bod za „missed test“?
Športovci zaradení v NRTP môžu dostať čierny bod za „missed test“ v prípade, že nie sú
k dispozícii počas 60-minútového časového úseku na mieste uvedenom v ADAMSe.

Ako môže športovec dostať čierny bod za „filling failure“?
Športovec zaradený v NRTP alebo BTP môže dostať čierny bod za chybu pri poskytovaní
informácií, ak:
 Štvrťročné informácie o mieste pobytu neboli vyplnené do stanoveného termínu.
 Informácie o mieste pobytu neboli aktualizované včas.
 Informácie o mieste pobytu sú nepresné alebo neúplné na to, aby bolo možné
športovca lokalizovať na testovanie.

Ako bude športovec NRTP alebo BTP informovaný o chybe pri poskytovaní informácií
o mieste pobytu?
Športovcom NRTP alebo BTP bude zaslané prvé upozornenie prostredníctvom e-mailu
o zjavnej chybe pri poskytovaní informácií o mieste pobytu najneskôr do 7 dní od zistenia
chyby. Športovci si tiež môžu zvoliť ďalšiu osobu ako kontakt, aby dostával oznámenia o ich
chybe (chybách) pri poskytovaní informácií o mieste pobytu.
 Po prijatí oznámenia budú športovci zodpovední za následné chyby pri poskytovaní
informácií o mieste pobytu bez ohľadu na to, či následné neposkytnutie zahŕňa rovnaký
typ chyby neposkytnutia informácií o mieste pobytu alebo iný typ chyby. Napríklad
športovec, ktorého prvá chyba vyplynula z neposkytnutia informácie do stanoveného
termínu, bude tiež zodpovedný za druhé neposkytnutie bez ohľadu na to, či to súvisí s

pokračujúcim neposkytnutím informácií do nasledujúceho termínu, alebo za iné
vynechanie testu alebo chyby pri poskytovaní informácií.
 Športovci majú možnosť odpovedať na počiatočný list a písomne vysvetliť svoje
konanie do 7 dní od prvého oznámenia.
 Ak je odpoveď doručená, SADA ju posúdi a do 7 dní od prijatia odpovede rozhodne.
Športovec je potom informovaný o konečnom rozhodnutí.
1. Ak športovec neposkytne žiadnu odpoveď, počiatočné rozhodnutie bude potvrdené
a športovec bude o tom informovaný.
2. Ak sa športovec rozhodne napadnúť konečné rozhodnutie o chybe pri poskytovaní
informácií o mieste pobytu, môže písomne požiadať o administratívne preskúmanie
do 7 dní od posledného oznámenia.
3. WADA a každá Medzinárodná federácia (IF) má tiež právo odvolať sa proti
konečným rozhodnutiam SADA o chybe pri poskytovaní informácií o mieste pobytu.

POZOR!
TRI chyby pri poskytovaní informácií o mieste pobytu za 12 MESIACOV budú
považované za porušenie antidopingových pravidiel.

