KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ
ADAMSIN KÄYTTÖÖN
Seuraavassa selvennystä ja käytännön ohjeistusta joidenkin olinpaikkatietoilmoitusten merkintään kuvien kera.

60 MINUUTIN AJANJAKSO
ON YHDISTETTY YÖPYMIS
OSOITTEESEEN
Esimerkki 1.
Merkintä tarkoittaa, että urheilija on
kotona (”Kotiosoitteessa”) tiistaina 16.5.2017
sekä aamulla (60 minuutin ajanjakso
klo 6–7) että illalla (yöpymispaikka).
Tiistai 16.5.2017

Esimerkki 2.
Merkintä tarkoittaa, että urheilija on
yöpynyt maanantaista tiistaihin 15.–16.5.2017
(siis herää tiistaiaamuna 16.5.2017) ”Mökkiosoitteessa” mutta lähtee mökiltä aamulla
kotiin niin, että on tavoitettavissa testaukseen 60 minuutin ajanjakson aikana
omassa ”Kotiosoitteessa” 16.5.2017 klo 9–10,
jossa myöskin yöpyy seuraavan tiistain ja
keskiviikon välisen yön (16.–17.5.2017).

MATKUSTAMINEN
Matkustus-merkintää käytetään silloin, kun
urheilija ei matkustamisen vuoksi voi antaa
joko yöpymispaikkaansa ja/tai 60-minuutin
ajanjaksoa (klo 5–23 välillä) tiettynä päi
vänä tai päivinä
Matkustus-merkintä on Uusi merkintä
-ruudun ”Osoite-pudotusvalikon” alimpana
vaihtoehtona:

Valittuasi ”Matkustus-merkinnän” ruutuun
ilmestyy varoitusviesti, joka muistuttaa
tilanteista, jolloin Matkustus-merkintää
voi käyttää. Paina ”Vahvista”, mikäli ehdot
täyttyvät.

Matkustamisaikataulusta riippuen kalenteri-merkinnät voivat olla esimerkiksi
seuraavanlaisia:
Vaihtoehto A: Urheilija pystyy antamaan
60 minuutin ajanjakson mutta ei yöpymispaikkaa, koska matkustaa yön yli lennolla,
matkustamistapa Lentokone (Air):
Tiistai 16.5.2017

Vaihtoehto B: Urheilija pystyy antamaan
yöpymispaikan mutta ei 60 minuutin ajanjaksoa klo 5–23 välille, koska matkustaa
klo 4:30–23 välillä. Matkustamistapa
Muu (Other), esimerkiksi kun kyseessä
laivamatka:
Tiistai 16.5.2017

Maanantai 15.5.2017 Tiistai 16.5.2017

¸

60 MINUUTIN AJANJAKSOA EI
OLE YHDISTETTY YÖPYMIS
OSOITTEESEEN

Tämän jälkeen sinun tulee valita matkustamistapa ja täyttää pyydetyt tiedot
matkustamista koskien mahdollisimman
tarkasti.

Vaihtoehto C: Urheilija ei pysty antamaan
60 minuutin ajanjaksoa eikä yöpymispaikkaa koko päivän ja seuraavan yön yli kestävän matkustamisen vuoksi.
Tiistai 16.5.2017

Esimerkki 3.
16.5.2017 urheilija herää ”Mökkiosoitteessa”
ja haluaa merkitä 60 minuutin ajanjakson
kyseiseen osoitteeseen klo 6–7 (merkitsemiseen käytetään ”Muu-kategoriaa”). Urheilija
kuitenkin siirtyy illaksi ”Kotiosoitteeseen”,
jossa hän yöpyy tiistain ja keskiviikon 16.–
17.5.2017 välisen yön ja merkitsee siten sen
”Yöpymispaikka-kategoria” -merkinnällä.
Maanantai 15.5.2017 Tiistai 16.5.2017

Kaikissa testauspooleihin, yhteys- ja olinpaikkatietoihin,
ADAMS-järjestelmään ja dopingtestaukseen liittyvissä
asioissa voi olla yhteydessä meihin

antidoping@suek.fi
14

+358 40 84 000 84

SUEK/FINCIS versio 3.0 03/2019

Mikäli 60 minuutin ajanjakson paikka on
eri kuin saman päivän yöpymispaikan
osoite, tulee urheilijan tehdä kaksi erillistä
kalenterimerkintää.

