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ספורטאי יקר¨ 
הועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט ©ISRAEL NADO® משמשת הזרוע הביצועית 
להבטיח  מנת  על  והרתעה  מניעה  חינוך¨  באמצעות  פועלים  הננו   Æבישראל  WADA של 
מציאות ספורטיבית נטולת סימוםÆ כחלק ממערך ההסברה שלנו ¨ הננו מנגישים לך מיידע 
המפורסם ע¢י הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורטÆ במקרה של אי≠התאמה כלשהי 
בין המידע המובא בזה לבין התקנון העולמי למניעת שימוש בסמים¨ התקנון יגברÆ מידע זה 
עלול להשתנות בכל עתÆ עליך לוודא תמיד עם ההתאחדות הבינלאומית¨ איתי יו¢ר הועדה 
בדבר  או ההתאחדות הלאומית   ®ISRAEL NADO© סימום בספורט  למניעת  הממלכתית 

Æהתקנות העדכניות ביותר בתחום מניעת הסמים
בברכת ספורט נקי
ד¢ר זßק אשרוב¨ 

יו¢ר הועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט בישראל

אל תשכח° מעקב אחר מקום הימצאות הספורטאים מהווה שלב חיוני בהבטחת משחק 
Æהוגן ואחיד בתחום הספורט והתחרויות שבהם אתה עוסק

Æאתה בלבד אחראי למקום הימצאותך  •
לא תוכל להאשים את הנציג או הסוכן שלך בדבר אי≠דיוק בהגשה או כי שכח לספק עדכון בדבר   •

Æמקום הימצאותך
אם אתה נכלל ב≠RTP¨ עליך לספק מידע אודות מקום הימצאותך כל שלושה חודשים ע¢מ שיהיה   •

Æניתן לאתר אותך לצורך ביצוע בדיקות
אם אתה נכלל ב≠RTP¨ אל תשכח שאי מסירת מידע מדוייק אודות מקום הימצאותך עלול לגרום   •

Æשלך יספקו לך מידע מפורט יותר בדבר הדרישות NADO או IF≠ה Æלנקיטת צעדים נגדך
Æנתוני הימצאות מהווים רכיב חיוני בתמיכה בזכותך לספורט נקי  •

תוכנית הפיקוח על
סימום ברחבי העולם



ספורטאים הינם שגרירים המהווים דוגמה לאחריםÆ מוטלת עליהם אחריות חשובה להגן 
נתונים  הגשת  כוללת  זו  ממחוייבות  חלק   Æבפרט שלהם  והענף  בכלל  הספורט  יושרת  על 
אודות מקום הימצאותם¨ ע¢מ שרשויות מניעת הסמים יוכלו לוודא בצורה טובה יותר שכל 

Æהספורטאים ישתתפו בכל תחרות ספורטיבית באופן הוגן

øמדוע עליך לספק מידע אודות מקום הימצאותך
נקיות  ספורט  בתחרויות  להשתתף  זכותך  על  מגנה  הימצאותך¨  מקום  אודות  מידע  מתן 

 Æמסמים
לאתר  היכולת  את   ®ADO© הסמים  מניעת  לארגון  מספק  ההימצאות  מקום  אודות  מידע 
ספורטאים ללא הודעה מוקדמת¨ ומהווה גורם נדרש בבדיקת ספורטאים הפועלים בניגוד 

ÆWADA לנורמות¨לתקנון ולקוד של
להבטחת  חיונית  בדיקה¨  לצורך  ספורטאים  נמצאים  היכן  לדעת  היכולת 

Æתוכניות מניעת שימוש בסמים יעילות

øמי כלול
 ®RTP© הרשום¢  הבדיקות  ב¢מאגר  רשומים  מאוד  מעטים  ספורטאים 

Æונדרשים לספק מידע מדוייק ועדכני אודות מקום הימצאם
הם  הלאומיים  הסמים  מניעת  וארגוני  הבינלאומיות  ההתאחדויות 
Æשקובעים אם אתה נדרש לספק נתונים אודות מקום הימצאותך או לאו

øמה עלייך לספק
מקום  אודות  נתונים  לספק  ממך  יבקש  שלך   ADO≠ה אם 

הימצאותך¨ יתכן שתידרש לספק את הפרטים הבאים∫
כתובת מגורים  •

מידע בדבר אימונים ומיקומם  •
לו¢ז תחרויות  •

פעילויות אישיות סדירות כגון עבודה ולימודים  •
עבור הספורטאים המועטים הנכללים ב≠RTP¨ עליהם להקצות גם פרק זמן אחד בן ∞∂   •

Æדקות בכל יום¨ במהלכו הם יהיו זמינים לביצוע בדיקה
ספורטאי  עבור  אולם¨   Æמקום ובכל  שעה  בכל  להיבדק  עשוי  עדיין  ספורטאי  כל  זכור¨ 
חיסור  לך  להירשם  עלול  המוצהר¨  היומי  הדקות   ∂∞ בחלון  זמין  תהיה  לא  אם   ¨RTP

Æבביצוע בדיקה

לוגו
ועדה?

מספר עובדות אודות 
עדכון מקום המצאותך

דואר  משלוח  באמצעות  מיקום  בדבר  נתונים  לעדכן  ניתן   •
Æלארגון מניעת הסמים הרלבנטי SMS אלקטרוני או

 Æצעדים עלולים להינקט כנגדך אם תעדר מסיבה שאינה תקפה  •
הזדמנות  לך  תינתן  בדיקות¨  לצורך  אותך  לאתר  ניתן  לא  אם 

Æלהסביר מדוע

תוכל לבקש מהסוכן או נציג אחר להגיש נתונים אודות מיקומך   •
Æבמקומך¨ אך אל תשכח שהאחריות בדבר מידע זה היא עדיין שלך

אם אתה חבר בקבוצה¨ המאמן או אחד מנושאי המשרה בקבוצה   •
הגשה  במסגרת  הימצאותך  מקום  אודות  נתונים  להגיש  רשאים 

Æמשותפת עבור הקבוצה כולה

מקלה על עדכון 
מקום המצאותך

WADA מערכת האדמיניסטרציה וניהול מניעת שימוש בסמים של
 ADAMS ®Anti-Doping Administration and Management

System® היא כלי מקוון הזמין לשימוש ספורטאים בכל עת ומכל 
מקום¨ כדי לאפשר עדכון נתונים אודות מקום הימצאם¨ כולל 

זמינה בשפות אנגלית¨   ADAMS ÆSMS מערכת  באמצעות 
גרמנית¨  פינית¨  הולנדית¨  ערבית¨  ספרדית¨  צרפתית¨ 

Æאיטלקית¨ יפנית ורוסית

ADAMS אינה עולה כסף¨ היא קלה לשימוש ובקרת 
פרטיותך  על  שומרת  שלה  הרב≠שכבתית  הגישה 

 Æומאבטחת את כל המידע שלך


