Антидопинг агенција Републике Србије
Трг Републике бр. 3
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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СПОРТИСТЕ
Драги спортисти,
Надамо се да вас ово обавештење затиче у доброј спортској форми која се полако
враћа у стање пре пандемије. Као што знате, COVID-19 пандемија и даље утиче на
здравље људи широм планете са захтевом да сваки појединац и земље, усвоје мере
које максимално смањују ризик од преношења корона вируса.
Светска антидопинг агенција (WАDА) и међународна заједница стављају као приоритет
јавно здравље, сигурност и социјалну одговорност. Смањење броја допинг контрола
било је присутно у свим земљама света, ослањајући се на одговорност и поверење
спортиста да ће се такмичења која ускоро долазе бити фер плеј. WАDА, уједно и
Антидопинг агенција Републике Србије (АДАС) признаје да је ово била тешка ситуација
за све спортисте којима је пандемија утицала на тренажни и такмичарски циклус.
Следећа питања и одговоре WАDА је развила у консултацијама са својом спортском
комисијом како би дала информација које занимају спортисте у доба актуелне
пандемије корона вирусом и време када се већина антидопинг агенција враћа
редовном

тестирању

(https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-

program/covid-19-athlete-qa ).
АДАС је на препоруку WАDА усвојио препоруке за допуне у процесу допинг контроле,
што је доступно на сајту и пружа одговоре на многа практична питања
http://www.adas.org.rs/vesti/2020/05/27/adas-nastavlja-sa-doping-kontrolama-uzpostovanje-mere-zastite/
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Питања и одговори
1. Да ли могу да будем тестиран током COVID-19 пандемије имајући у виду да и
даље важе мере које се односе на социјалну дистанцу и самоизолацију?
Спортисти су предмет тестирања у било које време и на било ком месту. Ово тренутно
важи без изузетка у свим земљама где не постоји забране кретања и физичког
контакта, што је случај у Србији.
2. Ако сам тестиран, шта ће бити урађено да се смањи ризик од инфекције?
Антидопинг агенције морају да усвоје и примене мере заштите које препоручују у свакој
земљи, како би заштитили здравље допинг контролора и спортисте. У земљама као
што је Србија где се постепено укидају забране кретања и физичке дистанце,
спортисти могу очекивати успостављање редовних допинг контрола. WАDА је зато
предложила а АДАС је усвојио, препоруке за тестирање уз поштовање мера заштите
особа

које

спроводе

допинг

контролу

и

спортиста

http://www.adas.org.rs/vesti/2020/05/27/adas-nastavlja-sa-doping-kontrolama-uzpostovanje-mere-zastite/ Примена заштитне опреме и поштовање дистанце у циљу
очувања здравља спортисте је приоритет у процесу прикупљања узорака спортисте.
3. Које ће специфичне мере АДАС предузети да смање ризик преноса корона
болести?
Антидопинг агенције су од стране WАDА охрабрене да се врате редовном тестирању.
У складу са тим, морају се поштовати мере заштите: редовно прање руку сапуном или
дезинфекционим средством и/или коришћење нових рукавица пре сваке допинг
контроле. Спортиста и допинг контролори би требало кад год је могуће да држе
физичку дистанцу препоручену у свакој земљи (1-2 метра).
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4. Да ли треба да очекујем неке промене у процедури тестирања?
Промене у процедури допинг контроле огледају се искључиво у постизању баланса
између услова који обезбеђују чист спорт и поштовања мера заштите. Антидопинг
агенције су добиле упутство од WАDА да спортисту приликом обавештења о допинг
контроли, питају о евентуално присутним симптомима COVID-19, дијагностикованој
или прележаној болести вирусом короне.
5. Шта треба да радим ако имам симптоме COVID-19?
Здравље је увек приоритет. Ако сте забринути да сте инфицирани вирусом короне,
најважнија је самоизолација и поштовање мера заштите (прање руку, ношење маске
итд.) како је препоручено од стране државних институција. Уколико се симптоми
погоршавају и ви се не осећате добро, контактирајте надлежне здравствене
институције. Уколико имате дијагностикован COVID-19 пожељно је да о томе
обавестите АДАС или да то кажете допинг контролору приликом нотификације о допинг
контроли.
6. Да ли ми и даље треба ТУЕ (изузеће за терапеутску употребу) уколико имам
медицинско стање које захтева употребу забрањених супстанцу?
Докле год се бавите спортом можете да будете тестирани. Уколико имате медицинско
стање које захтева употребу забрањених супстанцу морате да пријавите и тражите
ТУЕ. Ако имате проблем да дођете до надлежног лекара у току епидемије ради
добијања адекватне медицинске документације, треба то да пријавите АДАС и сваки
случај ће бити посебно анализиран. Све податке о пријави ТУЕ можете наћи
http://www.adas.org.rs/tue/izuzece-radi-primene-u-terapijske-svrhe-tue/
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7. Да ли и даље треба да попуњавам податке о локацији у АДАМС бази?
Спортисти

који

се

налазе

у

Регистрованој

тест

групи

(http://www.adas.org.rs/adams/registrovana-test-grupa/ ) и даље су у обавези да пруже
податке о локацији. У бази података постоји простор за коментар где могу да се унесу
информације о самоизолацији, здравственом стању, ограниченом кретању и сл.
8. Да ли могу да одбијем допинг контролу ако се налазим у самоизолацији због
COVID-19 или због тога што мислим да нису предузете адекватне мере
заштите током допинг контроле?
WАDА је препоручила да се са допинг контролама крене у оним земљама где је
епидемија у паду и укинута је већина забрана, што је случај са Србијом. Уколико не
постоји медицински доказ о болести, обавезна самоизолација или карантин, спортиста
треба да прихвати тестирање уз поштовање мера заштите. Уколико одбијете
тестирање или не желите да спроведете контролу до краја због сумње у адекватне
мере заштите, знајте да ће сваки такав случај бити детаљно испитан и уколико
спортиста није био у праву, биће суспендован чак и до 4 године.
9. Како могу да имам поверење да ћу се у будућности такмичити са осталима
поштујући фер плеј и чист спорт?
Светска антидопинг агенција и Антидопинг агенција Републике Србије свесни су да је
интензитет тестирања био сведен на минимум током трајања пандемије. Међутим, и
интензитет тренинга је такође био смањен, а такмичења су у већини изостала и
отказана су. Претходно прикупљени узорци од спортиста се чувају у лабораторији како
би по потреби били поново анализирани новијим техникама и на нове супстанце.
Атлетски биолошки пасош служи управо да покаже одступања у узорцима урина и крви
кроз време за сваког спортисту понаособ, и сваки вид преваре /допинговања током
трајања епидемије може да буде откривен.
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Позивамо спортисте да се едукују преко сајта АДАС http://www.adas.org.rs/ и
инсталирајте мобилну апликацију http://www.adas.org.rs/edukacija/ios-aplikacija-adassportiste/
Београд, 27.мај 2020.
Антидопинг агенција Републике Србије
www.adas.org.rs Т/Ф +381 11 4064 136
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