
Holléti információk megadása az

rendszerben



Határidők
Ne feledje, hogy az adatokat a negyedévet megelőző hónap 15-ig 
kell megadni ( március 15., június 15., szeptember 15. és 
december 15.)!

Minden napra meg kell adni 
• az éjszakai szállás címét 
• egy legalább 60 perces idősávot 05-23 óra között, amikor Ön a 

doppingellenőrök rendelkezésére áll, bármely helyszínen, amely 
ellenőrzésre alkalmas. 
• Rendszeres tevékenységét (edzés, pontos cím feltüntetésével)
• Verseny információit (pontos cím feltüntetésével)



www.wada-ama.org
kattintson az ADAMS logóra



Jelentkezzen be a felhasználónevével

Adja meg újra 
jelszavát + következő 
majd 
válaszoljon a 
biztonsági kérdésre + 
következő.



A bejelentkezés után az alábbi felületre jut.
Válassza a holléti jelentést



Válassza ki a megadott negyedéven belül az első 
hónapot, és kezdje el kitölteni. Itt kiválaszthatja, 
hogy milyen nézetben (nap/hét/hó) szeretné 
nézni.

Itt heti nézetben 
látja. Kattintson az 
első napra, a 

megfelelő 
időpontra és a 
kategóriából 
válassza ki az 
egyiket. 



Kategóriák

• A kategóriákon belül megtalálja az 
éjszakai szálláshelyet  - ezt minden napra 
vonatkozóan meg kell adnia – ennek 
lehet a címkéje pl. az „otthon” vagy 
„home”. Lehetősége van arra is, hogy itt 
adja meg a napi kötelező 60 perces 
idősávját is.

• Itt jelölheti be a rendszeres 
tevékenységeket is, pl. edzés, amely 
megadása kötelező! Ha otthon edz, akkor 
az edzés címét módosítsa arra. 

• Vagy megadhatja, hogy versenyen lesz

• Mindig mentse el a változtatásokat!



A holléti információk feltöltése során minden napra meg kell 
adjon egy 60 perces idősávot amikor a doppingellenőrök 
rendelkezésére áll, és ez olyan helyszínen kell legyen, ahol az 
ellenőrzés végrehajtható.

Minden új 
bejegyzésnél 
eldöntheti, hogy a 

fenti idősáv ebben 
vagy más 
időpontban lesz. Ha 
ebben, akkor azt itt 
jelölje be.



Minden új bejegyzésnél eldöntheti, hogy az egy 
egyszeri vagy egy rendszeres elfoglaltság lesz.

Ha rendszeres tevékenység 
(edzés), akkor válassza ki, hogy az 

milyen ismétlődés lesz. Pl. napi 

vagy minden kedd és csütörtök. 

Az elfoglaltságok hossza 
tetszőlegesen módosítható. 



Ha egy teljesen új egyszeri címet szeretne megadni (pl. 
verseny) akkor kattintson az időpontra, válassza a 
verseny kategóriát és a címke melletti „új” gombot.

Ekkor a felugró 

ablakban adja meg 
pontosan a verseny 
adatait. Ne felejtse 
ilyenkor az éjszakai 

szállásának címét is 
módosítani



Utazás

• A kategóriákból válassza: „egyéb”

• Címkék közül: utazás. Ekkor felugrik 
az alábbi szöveg

• Kattintson a megerősítésre

• Válassza ki a szállítás típusát, és a 
további kért adatokat, majd mentse 
el a bejegyzést.

Az utazás bejegyzés olyan 
alkalmakra vonatkozik, amikor az 
utazási terv nem ad lehetőséget 
arra, hogy megadjon vagy:

- egy 60-perces idősávot reggel 6:00 
és este 11:00 között,
- vagy egy éjszakai tartózkodási 
helyet

Amennyiben meg tudja adni ezeket 
az információkat, kérjük, kattintson 
a Vissza gombra és végezze el a 
bejegyzést, majd kattintson a 
Megerősít gombra a folytatáshoz.



Adatok módosítása

Kattintson a nem megfelelő időpontra, a felugró 
ablakban válassza a szerkesztést, és módosítsa a 
helytelen adatokat.



Az, hogy Ön egy vizsgálati csoport tagja, 
felelősséggel jár. 

• A holléti információk feltöltése során minden napra meg kell adjon egy 
60 perces idősávot,  amikor a doppingellenőrök rendelkezésére áll, és 
ez olyan helyszínen kell legyen, ahol az ellenőrzés végrehajtható. 
(Tehát pl. iskolában, munkahelyen nem, hacsak nincs egy teljesen 
különálló, erre a célra alkalmas helység és mosdó.) Továbbá fel kell 
tüntesse az éjszakai szállását, rendszeres tevékenységét (edzés) és a 
versenyekkel kapcsolatos információkat

• Ön nem csak az idősávban, hanem bármikor,  pl. edzésen, versenyen is 
ellenőrizhető lesz.
• Fontos, hogy adatait pontosan és egyértelműen töltse fel, és ha 

változás van a programjában, azt a lehető leghamarabb módosítsa. 

• Az Ön által megadott időpontokban tartózkodjon az Ön által jelzett 
helyeken. 



Ne feledje, a holléti mulasztások 
doppingvétségnek minősülnek!
Elmulasztott bejelentés lehet:

• Lekésett bejelentési határidő

• Helytelenül megadott információ (pl. hiányos cím, rossz házszám stb.)

• Nincs frissítve a holléti információ, függetlenül attól, hogy keresi-e a 
doppingellenőr vagy sem (pl. éjszakai szálláshely Budapest, de a sportoló a 
közösségi oldalán posztolja, hogy épp külföldön nyaral)

• Rendszeres tevékenység (edzés, pontos cím feltüntetésével)

• Verseny információk (pontos cím feltüntetésével)

Elmulasztott teszt lehet:

• A sportoló nincs az általa megadott helyen és a doppingellenőr keresi



Ne feledje, a holléti mulasztások 
doppingvétségnek minősülnek!
Elmulasztott bejelentés lehet:

• Lekésett bejelentési határidő

• Helytelenül megadott információ (pl. hiányos cím, rossz házszám stb.), nem 
megadott rendszeres tevékenység (edzés) vagy versenyinformáció

• Nincs frissítve a holléti információ, függetlenül attól, hogy keresi-e a 
doppingellenőr vagy sem (pl. éjszakai szálláshely Budapest, de a sportoló a 
közösségi oldalán posztolja, hogy épp külföldön nyaral)

• Rendszeres tevékenység (edzés információk, pontos cím megjelölésével) hiánya

• Verseny információk hiánya

Elmulasztott teszt lehet:

• A sportoló nincs az általa megadott helyen és a doppingellenőr keresi



Lehetséges büntetések

•2 évig terjedő felfüggesztéssel járhat, ha  egy 
nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó 
sportoló 12 hónapon belül megvalósítja 3 
elmulasztott teszt és/vagy elmulasztott 
bejelentés bármely kombinációját.

•A mintaszolgáltatás megtagadása is 
doppingvétség, 4 éves eltiltással járhat.



További tájékoztatásért keresse munkatársunkat a 

info@antidopping.hu e-mail címen vagy a 

+36703396372 telefonszámon. 


