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الالعبين تواجد  أماكن 

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي، ص.ب 110006

هاتف   6113 2333 971+
فاكس 6114 2333 971+

info@jjif.org

ـــو ـــي للجوجيتس الدول ـــاد  ـــي لالتح الرئيس ـــر  المق

الختبـــار  يخضعـــون  قـــد  الالعبيـــن  جميـــع  أن  تذكـــر 
المنشـــطات فـــي أي وقـــت وفـــي أي مـــكان. أمـــا بالنســـبة 
لالعبيـــن المســـجلين فـــي المجموعـــة الخاضعـــة لالختبـــار 
ـــا  ـــة كم ـــرة 60 دقيق ـــالل فت ـــد خ ـــدم التواج ـــال ع ـــي ح RTP، فف

هو معلن، يعتبر الالعب متغيب عن االختبار.

ــة  ــوة ضروريـ ــن خطـ ــد الالعبيـ ــن تواجـ ــة أماكـ ــر معرفـ يعتبـ
ــع  ــات ولجميـ ــع الرياضـ ــي جميـ ــة فـ ــر فـــرص متكافئـ لتوفيـ

المنافسين.
- أنت وحدك مسؤول عن معلومات أمكان تواجدك.

- ال يحـــق لـــك لـــوم ممثلـــك أو وكيلـــك لعـــدم اســـتكمال 
معلومات أماكن التواجد أو عدم تحديثها.

ــب  ــار، يجـ ــة لالختبـ ــة الخاضعـ ــن المجموعـ ــت ضمـ - إذا كنـ
عليـــك تقديـــم معلومـــات عـــن أماكـــن تواجـــدك كل ثالثـــة 

أشهر لتحديد موقعك وخضوعك لالختبار.

ــر  ــار، تذكـ ــة لالختبـ ــة الخاضعـ ــن المجموعـ ــت ضمـ - إذا كنـ
فـــي حـــال عـــدم تقديـــم معلومـــات دقيقـــة عـــن أماكـــن 
التواجـــد يتـــم توقيـــع عقوبـــة علـــى الالعـــب. وســـيوفر لـــك 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  المنظمـــة  أو  الدولـــي  االتحـــاد 
عـــن  أكثـــر  تفاصيـــل  المعنييـــن  )نـــادو(  المنشـــطات 

متطلباتهم.

ــم  ــًا لدعـ ــراً ضروريـ ــد أمـ ــن التواجـ ــات أماكـ ــل معلومـ - تمثـ
مـــن  خاليـــة  نظيفـــة  برياضـــة  االســـتمتاع  فـــي  حقـــك 

المنشطات.

معلومات أماكن تواجد الالعبين

تذكر:



DANGERS
OF DOPING

ما أهمية معرفة أماكن التواجد؟

ـــًا  ـــراً ضروري ـــد أم ـــن التواج ـــن أماك ـــات ع ـــم معلوم ـــر تقدي يعتب
ـــن  ـــة م ـــة خالي ـــة نظيف ـــتمتاع برياض ـــي االس ـــك ف ـــة حق لحماي
المنشـــطات. وتســـاعد المعلومـــات الخاصـــة بأماكـــن تواجـــد 
الالعبيـــن منظمـــة مكافحـــة المنشـــطات فـــي تحديـــد موقـــع 
الالعبيـــن إلجـــراء اختبـــار المنشـــطات لهـــم دون إخطارهـــم 
مســـبقًا، وهـــو أمـــر ضـــروري الختبـــار الالعبيـــن المخادعيـــن 

الذين يتناولون المنشطات.

من هم المدرجين في المجموعة؟

تـــم اختيـــار عـــدد قليـــل جـــداً فـــي المجموعـــة والمطالبيـــن 
ـــطات  ـــار المنش ـــوع الختب ـــم للخض ـــن تواجده ـــجيل أماك بتس
ـــن  ـــن أماك ـــة ع ـــة ومحدث ـــات دقيق ـــم معلوم ـــزام بتقدي وااللت

تواجدهم.

ما المطلوب تقديمه من معلومات؟

إذا طلبـــت منظمـــة مكافحـــة المنشـــطات المعنيـــة مـــن 
ــب  ــده، فيجـ ــن تواجـ ــن أماكـ ــات عـ ــم معلومـ ــب تقديـ الالعـ

عليه تقديم هذه المعلومات:

- عنوان المنزل
- الجدول الزمني للتدريب وأماكن التدريب

- جداول مباريات المنافسة
أو  العمـــل  مثـــل  المنتظمـــة  الشـــخصية  األنشـــطة   -

المدرسة
المجموعـــة  فـــي  المســـجلين  لالعبيـــن  وبالنســـبة   -
 60( ســـاعة  تحديـــد  عليهـــم  يجـــب  لالختبـــار،  الخاضعـــة 

دقيقة( يوميًا للخضوع لالختبار.

إليـــك بعـــض المعلومـــات الســـريعة عـــن كيفيـــة تحديـــث 
معلومات أماكن التواجد:

- يمكـــن لالعـــب تحديـــث تفاصيـــل أماكـــن التواجـــد عـــن 
طريـــق إرســـال رســـالة قصيـــرة إلـــى منظمـــة مكافحـــة 
)الوكالـــة  تطبيـــق  باســـتخدام  أو  المعنيـــة  المنشـــطات 

العالمية لمكافحة المنشطات( على الهاتف المحمول.
ـــده  ـــدم تواج ـــال ع ـــي ح ـــب ف ـــى الالع ـــة عل ـــع عقوب ـــم توقي - يت
فـــي المـــكان المســـجل دون ســـبب وجيـــه. وفـــي حـــال فشـــل 
ـــه فرصـــة  ـــار، تمنـــح ل ـــد موقـــع الالعـــب للخضـــوع لالختب تحدي

شرح أسباب تخلفه.
لتقديـــم  لـــه  ممثـــل  أو  وكيـــل  اختيـــار  لالعـــب  يحـــق   -
معلومـــات أماكـــن تواجـــده، ولكـــن يتحمـــل الالعـــب وحـــده 

مسؤولية هذه المعلومات.
تقديـــم  فيمكـــن  فريـــق،  أفـــراد  أحـــد  الالعـــب  كان  إذا   -
ــد مـــن قبـــل مـــدرب أو مســـؤول  ــن التواجـ ــات أماكـ معلومـ

الفريق على أساس جماعي باعتباره جزءاً من الفريق.

- ويســـهل تحديـــث معلومـــات أماكـــن التواجـــد مـــن خـــالل 
)ADAMS( برنامج آدمز

 

مكافحـــة  معلومـــات  إدارة  نظـــام  أو  آدمـــز(   ( برنامـــج   -
المكافحـــة  العالميـــة  للوكالـــة  التابـــع  المنشـــطات 
يمكـــن  االنترنـــت  شـــبكة  علـــى  أداة  هـــو  للمنشـــطات 
لالعبيـــن الوصـــول إليـــه فـــي أي وقـــت وأي مـــكان لتحديـــث 
ـــة  ـــائل النصي ـــك الرس ـــي ذل ـــا ف ـــد بم ـــن التواج ـــات أماك معلوم

القصيرة.

االســـتخدام  وســـهل  مجانـــي  )آدمـــز(  برنامـــج  أن  كمـــا   -
ويضمـــن حمايـــة خصوصيـــة وأمـــن معلوماتـــك مـــن خـــالل 
ـــر  ـــرى. استفس ـــزة أخ ـــن أجه ـــول م ـــة الدخ ـــي طريق ـــم ف التحك
مـــن منظمـــة مكافحـــة المنشـــطات المعنيـــة إذا كانـــت 
فـــي  الســـتخدامه  تخطـــط  أو  البرنامـــج  هـــذا  تســـتخدم 

المستقبل.


