
  

 

 

 RTP ورزشکاران  برایالزامات سازمان وادا  یکی از)رسمی( ثبت شده  از ورزشکاران گیرینمونه )مجموعه( بستریا

ریزی و هماهنگی برای برنامه) سازمان مبارزه با دوپینگ هیفظوبا هدف تسهیل  است که های ملیو فدراسیون

بطور ضمنی متعهد بودن شود مجموعه ثبت میورزشکاری که در این ، ایجاد شده است (آمدهای کار انجام تست

. ورزشکاران برجسته و مطرح دارداعالم میزمان و مکان هر در برای آزموده شدن آمادگی به ورزش پاک و خود را 

تاحداقل شوند ثبت می ملی کشور المللی یا سازمان مبارزه با دوپینگبین هایفدراسیون RTPدر مجموعه  هر رشته

، خارج از بیرون بودن از تمرینات تیمی یا انفرادیآسیب دیدگی، دوره  هر زمان حتی در )در نوبت 3در طول سال 

در این  قرار گیرند.گیری خارج از مسابقات نمونهمورد ( ناشی از دوپینگ قبلی دوره محرومیتحتی طی در  و فصل

برای هر روز هفته در طول تمرین  سکونت،های محل آدرسنوبت در سال  4سیستم ورزشکاران ملزم هستند تا 

 (Where abouts)معروف به  در آن هستند روز قطعاًمشخصی از شبانه دقیقه 06 که را رو و آدرسیفصل پیش

مورد جریمه قرار   Filling failureبعنوانعدم ثبت آدرس کنند.  ثبت  ADAMSمدیریتی وادا در سامانهرا 

بصورت د، بعالوه کنثبت  در سامانه آدامزتغییرات را باید  ورزشکار ،در آدرس یربروز هر تغیی در صورتگیرد، می

ایران نادو  89در دی ماه . اقدام کند یکبار )در آغاز هر فصل( نسبت به بازبینی موارد ثبت شده خودماه  3هر  روتین

از  های ورزشیاطالعات ورزشکاران رشتهنسبت به گردآوری  0606بعنوان متولی اجرای این طرح در سال 

در طول سال  بدون اطالع قبلیگیری های نسبت به انجام نمونه تااقدام نموده است  ورزشیمنتخب های فدراسیون

نادو مراجعه  عدم ثبت آدرس یا در این است که در صورت Where aboutsثبت . اهمیت نمایداقدام  0606

 دقیقاً  نوبت غیبت 3پس از و  ثبت شدهفرد غیبت برای ورزشکار در آدرس اعالم شده  نو نبودگیری برای نمونه

در بعنوان متولی طرح ایران نادو  گردد.های ورزشی میدچار محرومیتکد(  0-4مشابه تست مثبت دوپینگ )بند 

ه فدراسیون مربوطه آنها را ب کند، سپسمیهر ورزشکار اقدام برای نام کاربری و رمز عبور ایجاد نسبت به قدم اول 

هر ورزشکاری که به  ، بعالوهقرار گیردموارد مرتبط در اختیار فرد  ویرایشتا اختیار ثبت و  دهده میو خود فرد ارائ

های ثبت بازنگری آدرسبرای ) پیش از شروع هر فصلروز  51همچنین شود خارج میاز آن به مجموعه اضافه یا 

 Athlete centralبنام وادا  همراه افزارنرم .خواهد نمودرسانی طرق مقتضی اطالعسایر از طریق ایمیل یا  (شده

صب شده با های همراه ناست که روی گوشیقابل دریافت  wada-ama.orgو سایت وادا  play storeاز 

کلیه اطالعات ورزشکاران محرمانه خواهد بود.  هابرای ثبت مشخصات و آدرسستفاده قابل اعبور ورود کد و رمز 

در اختیار نادو است بدیهی است پس از خارج شدن ورزشکار از  برای انجام امور کنترل دوپینگ صرفاًهستند و 

 شوند.ها حذف میگیری آدرسمجموعه نمونه

 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ


