
  
 

 

Segédlet a WADA „Athlete Central” alkalmazáshoz 

 

A Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba tartozó sportolók negyedévente holléti 
információjuk feltöltésére, valamint azok naprakészen tartásáért felelősek. Ennek elsődlegesen 
támogatott felülete az Internet Explorer, azonban a sportolóknak lehetőségük van a WADA 
„Athlete Central” nevű alkalmazásában is holléti információikat kezelni, mely használata során az 
alábbiakat vegyék figyelembe. 

 

A WADA az ADAMS rendszert folyamatosan frissíti, melynek eredményeként időközönként a 
rendszer a megadott email cím megerősítését kéri. Ez az üzenet azonban az alkalmazásban nem 
jelenik meg, ellenben az email cím megerősítése nélkül a holléti információt az alkalmazás nem tölti 
fel, ugyanakkor azt jelzi, hogy a holléti információ elküldésre került. Ennek elkerülése érdekében 
megkérjük a Sportolókat, hogy figyeljék ADAMS profiljukat internetes böngészőn 

keresztül is, valamint győződjenek meg ott a jelentés elküldéséről.  
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a negyedéves holléti jelentésük elküldésére az applikációt 
használják figyeljenek arra, hogy az adatok mindaddig KIZÁRÓLAG a mobiltelefonon tárolódnak, 
ameddig a jelentés megfelelően elküldésre nem kerül. 

 

Ennek lépései a következők: 
 

1. Adja meg a szükséges, egyben kötelező információkat, úgy mint: 

 

• Postai levelezési cím 

• Napi 60 perces ráérési idő (RTP tagok 

esetében) 

• Rendszeres elfoglaltság 

o edzés, edzőtábor, egyéb napi 

tevékenység pl. otthon tartózkodás 

• Éjszakai szállás 

o este 11 és reggel 5 óra között 

• Versenyinformáció 

o itt lehetősége van megadni azt is, ha 

az adott időszakban nincs versenye 

• Utazási információ 

o itt meg tudja adni utazási 

információit, amennyiben hosszabb 

– például repülőúton – vesz részt 



2. Az adatok feltöltése után, akkor is, ha a kötelező elemek mellett zöld pipát lát a jelentése még 
nem került elküldésre. 

 

3. Ügyeljen arra, hogy amíg azt látja, hogy a jelentés „Nincs kész”, addig az adatai még nem kerültek 
elküldésre 

 

4. A jelentése akkor került elküldésre, amennyiben az applikáció ezt egyértelműen jelzi. 
 



Amennyiben bármely problémája lenne az ADAMS rendszerrel kapcsolatban, úgy kollégánk az 

info@antidopping.hu elérhetőségeken tud segítséget nyújtani Önnek. 
 

Amennyiben pedig időszakos probléma miatt nem tudja holléti információit feltölteni / frissíteni, 

akár az alkalmazásban, akár a böngészőben, úgy holléti információját a 

teamwhereabouts@antidopping.hu email címre is megküldheti ideiglenesen. 
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