Jekk atleta ma jkunx jaf, fil-bidu tal-kwart, preċiżament
fejn se jkun jinsab kull jum, hu għandu jipprovdi tagħrif
dwar fejn jaħseb li se jkun, ibbażat fuq fejn hu mistenni li
jkun fil-ħinijiet rilevanti, u mbagħad jaġġorna dak ittagħrif kif meħtieġ.

KIF JAGĦMLU L-ATLETI BIEX JIPPROVDU
T-TAGĦRIF DWAR FEJN JINSABU?

in-nADO tuża l-ADAMS, Sistema għall-immaniġġjar u
l-Amministrazzjoni Anti-Doping tal-WADA, li ġiet imfassla
speċifikament biex l-atleti jistgħu jdaħħlu t-tagħrif dwar illokazzjoni tagħhom minn kullimkien fid-dinja u f’kull ħin.
Din is-sistema tista’ tintuża wkoll biex tipproċessa TUE,
bħala pjattaforma ta’ kontroll għan-nADO u bħala post ta’
tagħrif fejn tkun maħżuna d-data.

in-nADO tagħti aċċess ikkontrollat
lill-atleti billi
tipprovdihom b’username u password sabiex ikunu jistgħu
jidħlu fuq ADAMS permezz tal-link:
https://adams.wada-ama.org
Din is-sistema online hija effiċjenti, faċli għall-utent u
aċċessibbli 24/7 minn kullimkien fejn hemm aċċess għallinternet.

AĠĠORNAMENTI JISTGĦU JSIRU ONLINE
U/JEW B'MESSAĠĠ SMS
Whereabouts Failures u Sanzjonijiet – Filing Failures u Missed
Tests
Filing Failures: Filing Failure ikun iddikjarat hekk:
• L-informazzjoni tal-post u l-ħin ma jkunux ġew ppreżentati
lin-nADO jew mdaħħla fl-ADAMS sal-iskadenza speċifikata.
• L-informazzjoni jinsab li ma fihiex spazju ta’ ħin ta’ 60 minuta
meta l-atleta ikun jista’ jinstab għall-ittestjar kull ġurnata.
• L-informazzjoni tal-post fejn qiegħed mhux preċiż jew mhux
komplet.
Missed Test: Missed Test jkun iddikjarat jekk l-atleta ma jinstabx
fil-post li hu indika matul il-ħin speċifikat ta’ 60 minuta.
Kwalunkwe kombinazzjoni ta’ tliet (3) fallimenti (Filing
Failures u Missed Tests imħallta ﬂimkien) f’ perjodu ta’
tmintax-il xahar tirriżulta f’vjolazzjoni ta’ regola tal-antidoping. Is-sanzjoni rrelatata hija bejn minimu ta’ sena u
massimu ta’ sentejn ineliġibbiltà, jiddependi fuq il-grad talatleta ħati. Ċirkustanzi aggravanti jistgħu jżidu l-perijodu ta’
ineliġibbiltà għal massimu ta’ 4 snin.

AĠĠORNAMENTI
Fejn bidla fiċ-ċirkustanzi ifisser li l-informazzjoni ta’ fejn
jinsab attwalment l-atleta ma jkunx aktar eżatt jew komplet
ma’ kif iddikjarat, b’tali mod li mhux se jippermetti lin-nADO
biex ikun lokalizzat l-Atleta għall-ittestjar fuq ġurnata
partikolari fil-kwart rilevanti, l-atleta għandu jaġġorna linformazzjoni ta’ fejn jinsab hekk li t-tagħrif ikun għal
darb’oħra preċiż u komplet. inkella jirriskja Missed Test jew
vjolazzjoni
tar-regola
tal-anti-doping
(Standard
internazzjonali għall-ittestjar Art. 11.4.2).

Kummissjoni tal-Anti-Doping
Kumpless Sportiv tal-Kottonera
Bormla BML 9020
T: 2203 6200
0 | F: 2203 6200
E: antidoping@sportmalta.org.mt
www.sportmalta.org.mt/antidoping

L-Atleta għandu jaġġorna l-filing malajr kemm jista’ jkun
wara li t-tagħrif ipprovdut ta’ fejn jinsab ma jibqax utli.
Filwaqt li l-aġġornament se jkun permess sal-aħħar minuta,
l-atleta m’għandux jistenna sal-aħħar minuta biex jaġġorna ttagħrif tiegħu.
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X’inhi R-

REGISTERED
TESTING
POOL ?
Ir-Registered Testing Pool (RTP) hija lista ta’
atleti popolari jew ta’ livell tajjeb ħafna li
jissodisfaw il-kriterji tal-għażla stabbiliti millKummissjoni
Nazzjonali
kontra
d-Doping (Anti-Doping Commission - ADC) fi
ħdan l-Organizzazzjoni Nazzjonali kontra dDoping (NADO) u li huma suġġetti għall-ittestjar
kemm waqt il-kompetizzjoni kif ukoll barra millperjodu tal-kompetizzjoni.

LIEMA ATLETI GĦANDHOM IKUNU FIRREGITERED TESTING POOL ?

In-NADO għandha d-diskrezzjoni tiddetermina li d-daqs u lgħamla tar-RTP tissodisfa l-aħjar il-ħtiġijiet tal-isport li
fuqhom għandha ġurisdizzjoni tal-anti-doping.
L-ADC tqis il-prinċipji bażiċi li ġejjin għall-identiﬁkazzjoni talkriterji xierqa għall-inklużjoni tal-Atleti ﬁr-RTP għall-ittestjar
kif meħtieġ mill-Istandard Internazzjonali għall-Ittestjar
(International Standard of Testing):
• Atleti li jikkompetu regolarment fuq livell għoli ta’
kompetizzjoni internazzjonali
• Atleti li huma parti minn timijiet nazzjonali fl-Olimpjadi jew
Paraolimpjadi jew sports ieħor ta’ prijorità għolja nazzjonali
• Atleti li jitħarrġu b’mod indipendenti iżda jieħdu sehem
fl-Olimpjadi/Paraolimpjadi jew fil-livell ta’ Kampjonat tadDinja u li jistgħu jintgħażlu għal avvenimenti bħal dawn
L-ADC tista’ tqis il-kriterji li ġejjin għall-inklużjoni tal-atleti firRTP minn sport li m’għandhomx tim:
• Rebbieħa ta’ midalji mil-Logħob Olimpiku/Paraolimpjadi,
Kampjonati tad-Dinja, Logħob tal-Mediterran u fil-Logħob
tal-Pajjiżi ż-Żgħar tal-Ewropa l-aktar reċenti.
• L-aqwa atleti kklassifikati f’kull sport, dixxiplina u/jew
kategorija tal-piż.
• Atleti addizzjonali minn dawk id-dixxiplini u / jew kategoriji
tal-piż fejn doping jista’ jirriżulta fil-prestazzjoni mtejba.
Fi sport b’timijiet il-kriterji li ġejjin jistgħu jkunu meqjusa għallinklużjoni fir-RTP:
• Ir-rebbieħa tal-midalji mil-Logħob Olimpiku/Paraolimpiku
u/ jew Kampjonati tad-Dinja, Logħob tal-Mediterran u filLogħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar tal-Ewropa l-aktar reċenti.
• Uħud jew il-membri kollha tat-timijiet rappreżentattivi
nazzjonali li kkwalifikaw għal-Kampjonati maġġuri riċenti.
• Uħud jew il-membri kollha tat-timijiet li qegħdin
f’pożizzjonijiet għolja skont klassifiki uffiċjali talFederazzjoni Internazzjonali.
L-ADC tagħmel id-deċiżjoni aħħarija dwar min hu inkluż fil-RTP
abbażi tal-kriterji għall-għażla deċiżi mill-Kummissjoni. LADC tista’ tinkludi dawk l-Atleti taħt il-ġurisdizzjoni tagħha
dawk l-atleti li jirċievu kwalunkwe forma ta’ għajnuna talgvern inklużi l-atleti fl-iskema 20/20 u l-atleti fl-iskema AFM
u kwalunkwe atleti oħra li jikkompetu jew bil-potenzjal li
jikkompetu fl-ogħla livelli ta’ kompetizzjoni nazzjonali.

is-segwenti jiġu meqjusa ukoll għall-inklużjoni tal-RTP:
• Atleti li jservu perijodi ta’ ineliġibbiltà (kif spjegat fil-Kodiċi
WADA Artikolu 10.11)
• Atleti li rtiraw filwaqt li kienu qed jiffurmaw parti mir-RTP
u issa jridu jirritornaw għall-kompetizzjoni (kif spjegat filKodiċi Artikolu 5.4A)
• Kwalunkwe atleti fil-ġurisdizzjoni tagħha li hija tixtieq
timmira l-ittestjar
• Ladarba l-ADC tieħu d-deċiżjoni dwar liema atleti huma
inklużi fil-RTP, dawn l-atleti jiġu nnotifikati immedjatament
dwar l-inklużjoni tagħhom. il-lista ta’ Atleti fl-RTP tiġi
eżaminata mill-ġdid kull tant żmien biex jiġi żgurat li kull
atleta elenkat jissodisfa l-kriterji meħtieġa.
L-ORGANIZZAZZJONI NAZZJONALI KONTRA D-DOPING MA
TKUNX TISTA’ TIDDISKUTI GĦALIEX ATLETA/I PARTIKOLARI
ĠIE/ĠEW INKLUŻ/I FIR-RTP.

X'INHU MISTENNI MILL-ATLETI TAL-RTP?
• L-atleti għandhom jagħmlu lilhom infushom disponibbli
għall-ittestjar kemm matul il-kompetizzjoni kif ukoll
barra mill-kompetizzjoni 24/7.
• Peress li l-ittestjar jista’ jseħħ f’kull ħin, l-atleti għandhom
jipprovdu tagħrif dwar fejn jinsabu sabiex in-NADO
tinżamm aġġornata dwar fejn qegħdin. In-NADO tipprovdi
aċċess
għas-Sistema
għall-Immaniġġjar
u
lAmministrazzjoni Anti-Doping tal-WADA (ADAMS) lill-atleti
ﬁr-RTP sabiex l-atleti jkunu jistgħu jaġġornaw litKummissjoni kontra d-Doping ﬁ ħdan il-KMS bit-tagħrif
dwar fejn jinsabu. L-atleti jingħataw taħriġ dwar kif
jissottomettu tagħrif dwar fejn jinsabu permezz ta’
ADAMS.
• is-sottomissjoni ta’ tagħrif dwar fejn jinsabu għandha ssir
għal kull tliet xhur tas-sena kalendarja sal-aħħar jum qabel
il-trimestru ta’ wara.
• Atleti, għandhom japplikaw għal TUE jekk jeħtieġu xi
medikazzjoni li huwa skedat ﬁl-lista pprojbita biex jikkura
kundizzjoni medika jew mard.

NOTIFIKA LILL-ATLETA TAL-INKLUŻZJONU
JEW ĦELSIEN TIEGĦU MILL-RTP
in-nADO jgħarrfu lil kull atleta nnominat għall-inklużjoni firRTP b’ dawn li ġejjin:

• il-fatt li hu / hi jkun ġie inkluż fir-RTP
• it-tagħrif rekwiżit mingħand l-atleta ta’ fejn jinsab, liema
tagħrif għandu jkun konformi miegħu

• Il-konsegwenzi jekk hu jonqos milli jikkonforma ma’
dan.
• Atleta li ġie inkluż fir-RTP tan-nADO għandu jkompli
jkun soġġett għar-rekwiżiti ta’ fejn jinsab, sakemm hu
ikun ingħata avviż bil-miktub minn NADO li hi ma baqax
jifforma parti mir-RTP.
Atleti li ġew inklużi fir-RTP ta’ Federazzjoni internazzjoanli
jkunu nnotifikati mill-Federazzjoni internazzjonali
rispettiva bl-inklużjoni tagħhom fir-RTP u jkunu nnotifikati
mill-istess Federazzjoni jekk għadhomx inklużi fl-RTP
internazzjonali.

LIEMA TAGĦRIF GĦANDU JIPPROVDI LATLETA?
• Residenza: L-atleta għandu jipprovdi, għal kull jum ﬁltrimestru ta’ wara, l-indirizz sħiħ tal-post fejn hu se jkun
residenti (jiġiﬁeri, jorqod matul il-lejl). Jekk jinbidlu ċċirkustanzi hekk li l-atleta se tkun residenti f’post
differenti fuq lejl wieħed jew aktar, hu għandu jaġġorna
l-Whereabouts Filing tiegħu b’fejn se jkun biex tkun
identiﬁkata r-reżidenza.
• Ikkuntattja: indirizz postali sħiħ, l-indirizz tal-email u
numru tat-telefown.
• Attivitajiet regolari: L-atleta għandu jipprovdi l-isem u
l-indirizz ta’ kull post fejn hu se jitħarreġ, jaħdem jew
jagħmel kull attività oħra regolari matul it-trimestru ta’
wara, kif ukoll il-perijodu ta’ żmien li s-soltu jwettaq
dawn l-attivitajiet regolari.
• Vjaġġar: Għandha tkun ipprovduta skeda għallivvjaġġar li tinkludi l-akkomodazzjoni u taħriġ / iddettalji tal-kompetizzjoni. Iridu jkunu pprovduti ukoll
dettalji tal-ivvjaġġar meta l-atleta qed jivjaġġa fuq
btala.
• Spazju ta’ 60 minuta: L-Atleta għandu jipprovdi, għal
kull jum matul il-trimestru ta’ wara, spazju wieħed
speċiﬁku ta’ 60 minuta bejn 6am and 11pm fejn l-atleta
jkun disponibbli u aċċessibbli għall-ittestjar f’ lok
speċiﬁku kif deskritt ﬁl-klawżola 11.3.2 ﬂ-Istandard
Internazzjonali għall-Ittestjar. Jekk jinbidlu ċ-ċirkostanzi
u atleta ma jkunx disponibbli f’dak il-post jew f’dak il-ħin
iddikjara, l-atleta għandu jibdel il-whereabouts tiegħu
sabiex jirriﬂettu u jindikaw il-post u/jew il-ħin il-ġdid li se
jkun ﬁh.

