Sporcu Yer Bilgisi
Sporcular hem elçi hem de rol modeldir. Sporun bütünlüğünü korumak gibi bir
sorumlulukları vardır. Bu zorunluluğun bir parçası olarak sporcular bulundukları yer
bilgilerini vermelidirler ki; dopingle mücadele otoriteleri tüm sporcuların dürüst ve adil
yarıştıklarından emin olsunlar.
Yer Bilgisi Neden Önemlidir?
Yer bilgisinin elde edilmesi, temiz spor için sporcuların haklarını koruma amacı
taşımaktadır. Yer bilgisi; doping yaparak kendilerini aldatmayı tercih eden sporcuların,
Dopingle Mücadele Kurumları tarafından haber verilmeksizin test edilebilme
konusunda çok önemlidir.
Test için, sporcunun bulunduğu yerin bilinmesi, etkili bir dopingle mücadele programı
için yaşamsal öneme haizdir.
Kimler Dahildir?
Kayıtlı Test Havuzu’nda bulunan sporcular ve bu bilgiyi vermesi gereken sporcular tam,
doğru ve geçerli yer bilgilerini sağlamak zorundadır.
Hangi sporcuların yer bilgilerini ileteceklerini, Uluslararası Federasyon’lar ve Ulusal
Dopingle Mücadele Kurumları saptayacaktır.
Hangi Bilgileri İletmek Gerekiyor?
Eğer, Dopingle Mücadele Kurumu yer bilgilerinizi iletmenizi isterse;
-ev adresi;
-antreman bilgileri ve yeri;
-yarışma takvimi;
-okul ve iş gibi günlük olağan kişisel aktiviteler;
-Kayıtlı Test Havuzu’nda bulunan sporcular, gün içinde test için hazır olabilecekleri 60
dakikalık bir zaman dilimini ve yeri belirleyip, bildireceklerdir.
Tüm sporcuların, herhangi bir yer ve zamanda teste tabi tutulabileceğini unutmayınız.
Kayıtlı Test Havuzu’ndaki sporcular, belirledikleri 60 dakikalık zaman diliminde test için
bulunamazlar ise, kaçırılmış test durumu oluşabilecektir.

Yer Bilgisi Değişiklikleri ile İlgili Uyarılar
-Yer bilgisi değişikliklerini, ilgili Dopingle Mücadele Kurumu’na göndereceğiniz bir eposta ya da kısa mesaj ile kolaylıkla yapabilirsiniz.
-Geçerli bir neden olmaksızın, bulunmanız gereken yerde olmaz iseniz, bunun bazı
olumsuz sonuçları olabilir. Eğer test için bulunamamış iseniz, bunun sebebini açıklama
fırsatınız olacaktır.
-Yer bilgisi bildirimleri için bir temsilci seçip, bu işlemleri ona yaptırabilirsiniz ancak
sorumluluğun hala sizde olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.
-Eğer bir takımın üyesi iseniz; yer bilgileriniz antrenör veya takım yöneticisi tarafından
toplu olarak da iletilebilir.
Değişiklikleri En Kolay Bildirme Yolu ADAMS
WADA Dopingle Mücadele Uygulamaları ve Yönetim Sistemi (ADAMS), sporcuların
herhangi bir yer ve zamanda giriş yapıp, yer bilgilerini güncelleyebilecekleri, kısa mesajı
da kapsayan aktif, çalışır bir yöntemdir. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça,
Hollandaca, Fince, Almanca, İtalyanca, Japonca ve Rusça dillerinde ADAMS formatı
vardır.
ADAMS ücretsizdir, kullanımı kolaydır ve çeşitli seviyelerde erişim kontrolleri ile
bilgilerin kişiye özel olmasını ve güvenliğini sağlayan bir sistemdir. ADAMS ve kullanımı
ile ilgili detaylı bilgiyi bağlı bulunduğunuz Dopingle Mücadele Kurumu’ndan
alabilirsiniz.
Unutmayınız
Yarışmacıların yarış alanında eşit düzeyde bulunabilmesini sağlamak için sporcu yer
bilgisi çok önemlidir.
-Sadece siz, kendi yer bilgilerinizden sorumlusunuz.
-Hatalı doldurma veya değişikliklerin bildiriminin unutulmasından dolayı seçtiğiniz
temsilciyi sorumlu tutup, suçlayamazsınız.
-Eğer Kayıtlı Test Havuzu’nda yer alıyorsanız, her üç ayda bir yer bilgilerinizi ileterek,
test için yeriniz bilinmelidir.

- Eğer Kayıtlı Test Havuzu’nda yer alıyorsanız, doğru yer bilgisi bildiriminde başarısız
olursanız, bu durumun bazı olumsuz yaptırımlara sebep olabileceğini UNUTMAYINIZ.

