معلومات أماكن تواجد الالعبين

أماكن تواجد الالعبين

تذكـــر أن جميـــع الالعبيـــن قـــد يخضعـــون الختبـــار
المنشـــطات فـــي أي وقـــت وفـــي أي مـــكان .أمـــا بالنســـبة
لالعبي ــن المس ــجلين ف ــي المجموع ــة الخاضع ــة لالختب ــار
 ،RTPفف ــي ح ــال ع ــدم التواج ــد خ ــال فت ــرة  60دقيق ــة كم ــا
هو معلن ،يعتبر الالعب متغيب عن االختبار.

تذكر:
يعتبـــر معرفـــة أماكـــن تواجـــد الالعبيـــن خطـــوة ضروريـــة
لتوفيـــر فـــرص متكافئـــة فـــي جميـــع الرياضـــات ولجميـــع
المنافسين.
 أنت وحدك مسؤول عن معلومات أمكان تواجدك. ال يح ــق ل ــك ل ــوم ممثل ــك أو وكيل ــك لع ــدم اس ــتكمالمعلومات أماكن التواجد أو عدم تحديثها.
 إذا كنـــت ضمـــن المجموعـــة الخاضعـــة لالختبـــار ،يجـــبعلي ــك تقدي ــم معلوم ــات ع ــن أماك ــن تواج ــدك كل ثالث ــة
أشهر لتحديد موقعك وخضوعك لالختبار.
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 إذا كنـــت ضمـــن المجموعـــة الخاضعـــة لالختبـــار ،تذكـــرفـــي حـــال عـــدم تقديـــم معلومـــات دقيقـــة عـــن أماكـــن
التواجـــد يتـــم توقيـــع عقوبـــة علـــى الالعـــب .وســـيوفر لـــك
االتحـــاد الدولـــي أو المنظمـــة الوطنيـــة لمكافحـــة
المنشـــطات (نـــادو) المعنييـــن تفاصيـــل أكثـــر عـــن
متطلباتهم.
 تمثـــل معلومـــات أماكـــن التواجـــد أمـــرا ً ضروريـــ ًا لدعـــمحقـــك فـــي االســـتمتاع برياضـــة نظيفـــة خاليـــة مـــن
المنشطات.

ما أهمية معرفة أماكن التواجد؟
يعتب ــر تقدي ــم معلوم ــات ع ــن أماك ــن التواج ــد أم ــرا ً ضروريــ ًا
لحماي ــة حق ــك ف ــي االس ــتمتاع برياض ــة نظيف ــة خالي ــة م ــن
المنش ــطات .وتس ــاعد المعلوم ــات الخاص ــة بأماك ــن تواج ــد
الالعبيــن منظمــة مكافحــة المنشــطات فــي تحديــد موقــع
الالعبي ــن إلج ــراء اختب ــار المنش ــطات له ــم دون إخطاره ــم
مس ــبق ًا ،وه ــو أم ــر ض ــروري الختب ــار الالعبي ــن المخادعي ــن
الذين يتناولون المنشطات.
من هم المدرجين في المجموعة؟
ت ــم اختي ــار ع ــدد قلي ــل ج ــدا ً ف ــي المجموع ــة والمطالبي ــن
بتس ــجيل أماك ــن تواجده ــم للخض ــوع الختب ــار المنش ــطات
وااللت ــزام بتقدي ــم معلوم ــات دقيق ــة ومحدث ــة ع ــن أماك ــن
تواجدهم.
ما المطلوب تقديمه من معلومات؟
إذا طلبـــت منظمـــة مكافحـــة المنشـــطات المعنيـــة مـــن
الالعـــب تقديـــم معلومـــات عـــن أماكـــن تواجـــده ،فيجـــب
عليه تقديم هذه المعلومات:
 عنوان المنزل الجدول الزمني للتدريب وأماكن التدريب جداول مباريات المنافسة األنشـــطة الشـــخصية المنتظمـــة مثـــل العمـــل أوالمدرسة
 وبالنســـبة لالعبيـــن المســـجلين فـــي المجموعـــةالخاضعـــة لالختبـــار ،يجـــب عليهـــم تحديـــد ســـاعة (60
دقيقة) يومي ًا للخضوع لالختبار.

إليــك بعــض المعلومــات الســريعة عــن كيفيــة تحديــث
معلومات أماكن التواجد:
 يمكـــن لالعـــب تحديـــث تفاصيـــل أماكـــن التواجـــد عـــنطريـــق إرســـال رســـالة قصيـــرة إلـــى منظمـــة مكافحـــة
المنشـــطات المعنيـــة أو باســـتخدام تطبيـــق (الوكالـــة
العالمية لمكافحة المنشطات) على الهاتف المحمول.
 يت ــم توقي ــع عقوب ــة عل ــى الالع ــب ف ــي ح ــال ع ــدم تواج ــدهفــي المــكان المســجل دون ســبب وجيــه .وفــي حــال فشــل
تحدي ــد موق ــع الالع ــب للخض ــوع لالختب ــار ،تمن ــح ل ــه فرص ــة
شرح أسباب تخلفه.
 يحـــق لالعـــب اختيـــار وكيـــل أو ممثـــل لـــه لتقديـــممعلوم ــات أماك ــن تواج ــده ،ولك ــن يتحم ــل الالع ــب وح ــده
مسؤولية هذه المعلومات.
 إذا كان الالعـــب أحـــد أفـــراد فريـــق ،فيمكـــن تقديـــممعلومـــات أماكـــن التواجـــد مـــن قبـــل مـــدرب أو مســـؤول
الفريق على أساس جماعي باعتباره جزءا ً من الفريق.
 ويس ــهل تحدي ــث معلوم ــات أماك ــن التواج ــد م ــن خ ــالبرنامج آدمز ()ADAMS

 برنامـــج ( آدمـــز) أو نظـــام إدارة معلومـــات مكافحـــةالمنشـــطات التابـــع للوكالـــة العالميـــة المكافحـــة
للمنشـــطات هـــو أداة علـــى شـــبكة االنترنـــت يمكـــن
لالعبيـــن الوصـــول إليـــه فـــي أي وقـــت وأي مـــكان لتحديـــث
معلوم ــات أماك ــن التواج ــد بم ــا ف ــي ذل ــك الرس ــائل النصي ــة
القصيرة.
 كمـــا أن برنامـــج (آدمـــز) مجانـــي وســـهل االســـتخدامويضم ــن حماي ــة خصوصي ــة وأم ــن معلومات ــك م ــن خ ــال
التحك ــم ف ــي طريق ــة الدخ ــول م ــن أجه ــزة أخ ــرى .استفس ــر
مـــن منظمـــة مكافحـــة المنشـــطات المعنيـــة إذا كانـــت
تســـتخدم هـــذا البرنامـــج أو تخطـــط الســـتخدامه فـــي
المستقبل.
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