ستاد ملی مبارزه با دوپینگ
 RTPیا بستر (مجموعه) نمونهگیری از ورزشکاران ثبت شده (رسمی) یکی از الزامات سازمان وادا برای ورزشکاران
و فدراسیونهای ملی است که با هدف تسهیل وظیفه سازمان مبارزه با دوپینگ (برنامهریزی و هماهنگی برای
انجام تستهای کار آمد) ایجاد شده است ،ورزشکاری که در این مجموعه ثبت میشود بطور ضمنی متعهد بودن
خود را به ورزش پاک و آمادگی برای آزموده شدن در هر زمان و مکان اعالم میدارد .ورزشکاران برجسته و مطرح
هر رشته در مجموعه  RTPفدراسیونهای بینالمللی یا سازمان مبارزه با دوپینگ ملی کشور ثبت میشوند تاحداقل
در طول سال  3نوبت (در هر زمان حتی در دوره آسیب دیدگی ،بیرون بودن از تمرینات تیمی یا انفرادی ،خارج از
فصل و در حتی طی دوره محرومیت ناشی از دوپینگ قبلی) مورد نمونهگیری خارج از مسابقات قرار گیرند .در این
سیستم ورزشکاران ملزم هستند تا  4نوبت در سال آدرسهای محل سکونت ،تمرین برای هر روز هفته در طول
فصل پیشرو و آدرسی را که  06دقیقه مشخصی از شبانهروز قطعاً در آن هستند (معروف به )Where abouts
را در سامانه مدیریتی وادا  ADAMSثبت کنند .عدم ثبت آدرس بعنوان  Filling failureمورد جریمه قرار
میگیرد ،در صورت بروز هر تغییری در آدرس ،ورزشکار باید تغییرات را در سامانه آدامز ثبت کند ،بعالوه بصورت
روتین هر  3ماه یکبار (در آغاز هر فصل) نسبت به بازبینی موارد ثبت شده خود اقدام کند .در دی ماه  89ایران نادو
بعنوان متولی اجرای این طرح در سال  0606نسبت به گردآوری اطالعات ورزشکاران رشتههای ورزشی از
فدراسیونهای منتخب ورزشی اقدام نموده است تا نسبت به انجام نمونهگیری های بدون اطالع قبلی در طول سال
 0606اقدام نماید .اهمیت ثبت  Where aboutsدر این است که در صورت عدم ثبت آدرس یا مراجعه نادو
برای نمونهگیری و نبودن ورزشکار در آدرس اعالم شده برای فرد غیبت ثبت شده و پس از  3نوبت غیبت دقیقاً
مشابه تست مثبت دوپینگ (بند  0-4کد) دچار محرومیتهای ورزشی میگردد .ایران نادو بعنوان متولی طرح در
قدم اول نسبت به ایجاد نام کاربری و رمز عبور برای هر ورزشکار اقدام میکند ،سپس آنها را به فدراسیون مربوطه
و خود فرد ارائه میدهد تا اختیار ثبت و ویرایش موارد مرتبط در اختیار فرد قرار گیرد ،بعالوه به هر ورزشکاری که
به مجموعه اضافه یا از آن خارج میشود همچنین  51روز پیش از شروع هر فصل (برای بازنگری آدرسهای ثبت
شده) از طریق ایمیل یا سایر طرق مقتضی اطالعرسانی خواهد نمود .نرمافزار همراه وادا بنام Athlete central
از  play storeو سایت وادا  wada-ama.orgقابل دریافت است که روی گوشیهای همراه نصب شده با
ورود کد و رمز عبور قابل استفاده برای ثبت مشخصات و آدرسها خواهد بود .کلیه اطالعات ورزشکاران محرمانه
هستند و صرفاً برای انجام امور کنترل دوپینگ در اختیار نادو است بدیهی است پس از خارج شدن ورزشکار از
مجموعه نمونهگیری آدرسها حذف میشوند.

