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Поштовaни,
Антидопинг агенција Републике Србије прати стандарде и препоруке Светске антидопинг
агенцијe. Најзначајнија измена која се десила у области попуњавања образаца о локацији је
увођење у формулар обавезног 60 минутног периода тј. “60 minute time slot”. Спортисти су
дужни да обезбеде, за сваки дан наредног квартала, један специфичан 60 минутни период
између 6.00-23.00 где ће бити доступни за тестирање на одређеној локацији. Ако Антидопинг
агенција Републике Србије не успе да лоцира спортисту током тих 60 минута, спортиста
ризикује да му се изрекне опомена због пропуштеног теста. Комбинација три пропуштена
теста и/или не давања података о боравишту (не достављање образаца о локацији или
непотпуно попуњени обрасци о локацији) у периоду од 18 месеци, водиће се као да спортиста
није испунио услове у погледу доступности за тестирање изван такмичења и резултираће
повредом антидопинг правила из члана 3. став 1. тачка 4. Закона о спречавању допинга у
спорту, за који се према члану 19. Закона о спречавању допинга о спорту, може изрећи казна
од 1 до 2 године забране учешћа у спорту.
Обавезан период од једног сата је осмишљен са циљем да антидопинг организације могу
лакше да нађу спортисту којег желе да тестирају изван такмичења. Спортиста је дужан да у
тих сат времена обавезно буде доступан на датој локацији. Избор је спортисте да ли ће то
бити његова кућа, место тренинга и сл. Антидопинг агенција и даље задржава право да
тестира спортисту на претходно наведеним местима тренинга или такмичењима.
Конкретно, то значи да ће у обрасцу за локацију постојати још једна колона у кварталном
календару која је означена са 60 минута*. У том пољу ће спортиста уписати симбол места
тренинга нпр.А1, као и време кад је на том месту нпр.10.00-11.00. Наравно, тих сат времена
може бити у било које време и на било којој локацији коју спортиста изабере. То може бити и
његова кућа, па ће онда написати у календару под одељком 60 минута- H 6.00-7.00. Значи,
најважније је да спортиста не заборави да упише и симбол и време локације где ће се
налазити у оквиру једног обавезног сата.
Joш једна новина у обрасцу о локацији је “регуларна активност”. Под регуларним
активностима се подразумевају оне активности које спортиста обавља устаљеним режимом и
које се правилно понављају. Под регуларним активностима се пре свега подразумева посао,
школа или нпр. трчање сваког петка од 10.00-12.00. Значи, то су оне радње које имају своју
рутину, и редовно се понављају у смислу одласка на посао или факултет, сваки дан у исто
време и на истом месту.
Стојимо на располагању за разјашњење свих недоумица приликом попуњавања.
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