
 

 

   

 

 

ADEL – PROTIDOPINŠKA SPLETNA PLATFORMA ZA 

IZOBRAŽEVANJE IN UČENJE 

- navodila za uporabnike – 

 

Svetovna protidopinška agencija (WADA) je 06.01.2021 predstavila novo spletno platformo ADEL, 

namenjeno protidopinškemu izobraževanju in učenju, ki je nadomestila staro platformo ADeL, na kateri 

so bili izbrani tečaji na voljo tudi v slovenskem jeziku. SLOADO aktivno sodeluje z WADA, da čim prej 

zagotovimo slovenske prevode novih tečajev in vam omogočimo kakovostno protidopinško izobraževanje 

in učenje. V fazi prevodov in navajanja na novo platformo vas prosimo za razumevanje, saj določene 

stvari še ne delujejo v celoti, vendar smo prepričani, da bo nova platforma dolgoročno veliko pripomogla 

k boljši protidopinški ozaveščenosti med slovenskimi športniki in njihovim spremljevalnim osebjem. 

 

1. REGISTRACIJA 

Novi uporabniki: 

• izvedete registracijo na spletni povezavi https://adel.wada-ama.org/learn  

Že obstoječi uporabniki (registrirani pred 15.12.2020): 

• z e-mail naslova adel@wada-ama.org ste prejeli e-sporočilo z navodili za ponovno registracijo 

(preverite tudi med neželeno pošto) 

• sledite navodilom in ponovno aktivirajte vaš račun 

• v primeru, da e-sporočila niste dobili, kontaktirajte WADA preko ADEL Helpdesk (https://adel-

help.wada-ama.org/hc/en-us) 

 

POMEMBNO: Ob prijavi v razdelku »course/resource language« izberete »slovenian«, da boste lahko 

dostopali do tečajev v slovenskem jeziku*. 

*prevodi tečajev v slovenski jezik so še v teku, zato zaenkrat še niso vsi tečaji na voljo v slovenščini. 

ŠPORTNIKI POZOR: pri registraciji v razdelku »level in sport« kategorizirani športniki olimpijskega, 

svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda izberete »International-level athletes«, ostali 

kategorizirani in registrirani športniki pa »National-level athletes«. 

 

2. KATERE IZOBRAŽEVALNE VSEBINE PONUJA ADEL 

Nova platforma ponuja različne oblike protidopinških vsebin, ki se uporabniku dodelijo ob izboru vloge 

(»role«) ter v primeru športnika, na podlagi izbranega nivoja, na katerem športnik tekmuje (»level in 

sport«). Te vsebine vključujejo: 
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• izobraževalne programe (»educational course): vključujejo tečaj e-izobraževanja, ki vsebuje več 

različnih modulov (»e-learning course«), zaključni test (»final quiz«), anketo o zadovoljstvu s 

programom (»learner experiece survey«) in še dodatna druga aktualna gradiva, kot so npr. 

Priročnik o spremembah Kodeksa, Priročnik o Listi, itd. Izobraževalni programi so namenjeni: 

o športnikom mednarodne ravni (kategorizirani športniki olimpijskega, svetovnega, 

mednarodnega ali perspektivnega razreda) (»ADEL for International-level athletes«) 

o športnikom nacionalne ravni (ostali kategorizirani in registrirani športniki, starejši od 

14.let) (»ADEL for National-level athletes«) 

o trenerjem (»ADEL for High-Performance Coaches«) 

o staršem (»ADEL for Parents of elite athletes«) 

• izobraževalne tečaje (»e-learning course«): vključujejo tečaj e-izobraževanja (»e-learning 

course«), zaključni test (»final quiz«) in anketo o zadovoljstvu s programom (»learner experiece 

survey«). Izobraževalni tečaji so namenjeni različnim ciljnim skupinam, vključujejo pa: 

o tečaj za športnike, člane Registrirane skupine za testiranje (»ADEL for Registerd Testing 

Pool Athletes«) 

o tečaj za športnike in trenerje, udeležence olimpijskih iger (»ADEL for 2020 Tokyo 

Olympic Games«) 

o tečaj za športne zdravnike (»ADEL for Medical Professionals) 

o tečaj za športne zdravnike, ki sodelujejo na velikih tekmovanjih (»ADEL for Medical 

Professionals at Major Games«) 

• informativna gradiva (»information resources«): so namenjena aktualnim protidopinškim 

vsebinam in vključujejo: 

o Priročnik za športnike o Kodeksu 2021 (»Athletes Guide to the 2021 Code«) 

o Priročnik za spremljevalno osebje športnikov o Kodeksu 2021 (»Athlete Support 

Personnel Guide to the 2021 Code«) 

o Priročnik za športnike in spremljevalno osebje o Listi 2021 (»Guide for Athletes and 

Athlete Support Personnel to the 2021 List«) 

o CISP gradiva o 2021 Kodeksu in mednarodnih standardih («CISP resources for the 2021 

Code and International Standards«) 

• webinarji: na ADEL so na voljo tudi webinarji o aktualnih vsebinah – termin in povezavo do 

webinarja pridobite s klikom na izbrani webinar 

 

POMEMBNO: Uporabnik pridobi certifikat šele ko je izpolnil vse zahteve izobraževalnega programa, 

ki mu je bil dodeljen oziroma si ga je izbral, in ne ob zaključku vsakega posameznega dela programa. 

 

Do izobraževalnih vsebin, ki vam niso bile dodeljene ob registraciji, dostopate tako, da: 

• kliknete uporabniški meni (»users menu«) (na ekranu zgoraj levo, poleg logotipa ADEL), 

• izberete katalog tečajev (»course catalog«), 

• pojavijo se vam vsi obstoječi programi, tečaji in druga gradiva, razporejena glede na ciljno 

skupino (športnik, spremljevalno osebje, …), 

• s klikom na vpiši se (»enroll«) izberete program/tečaj/gradivo, ki želite opravljati, 

• izbrana vsebina se vam bo shranila v uporabniški meni (»users menu«) – moji tečaji (»my 

courses«), kjer boste do nje najhitreje in najenostavneje dostopali, lahko pa si jih tudi naložite na 

vašo »Playlisto«, ter do njih dostopate preko vašega kanala (»my channel«) v uporabniškem 

meniju (»users menu«) 
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3. ADEL IZOBRAŽEVALNE VSEBINE   

   

Ciljna skupina 
Tečaj 

SLO naziv tečaja ENG naziv tečaja 

Kategorizirani športniki olimpijskega, 
svetovnega, mednarodnega ali 
perspektivnega razreda 

ADEL za športnike mednarodnega nivoja ADEL for International-level Athletes 

Priročnik o Listi 2021 za športnike in spremljevalno osebje športnikov The Guide to the List 2022 

Priročnik za športnike o Kodeksu 2021 Athlete's Guide to the 2021 Code 

ADEL za športnike v Registrirani skupini za testiranje* ADEL for Registered Testing Pool Athletes 

ADEL za Tokio 2020 Olimpijske igre** ADEL for 2020 Tokyo Olympic Games 

Ostali kategorizirani in registrirani 
športniki, starejši od 14.let 

ADEL za športnike nacionalnega nivoja ADEL for National-level athletes 

Priročnik o Listi 2021 za športnike in spremljevalno osebje športnikov The Guide to the List 2022 

Priročnik za športnike o Kodeksu 2021 Athlete's Guide to the 2021 Code 

Spremljevalno osebje športnikov 

ADEL za trenerje*** ADEL for High-Performance Coaches 

ADEL za zdravstveno osebje ADEL for Medical Professionals 

ADEL za starše  ADEL for Parents of Elite Athletes 

Priročnik za spremljevalno osebje športnikov o Kodeksu 2021 Athlete Support Personnel Guide to 2021 Code 

Priročnik o Listi 2021 za športnike in spremljevalno osebje športnikov The Guide to the List 2022 

   

*Izpolnijo športniki, ki so v Nacionalni registrirani skupini za testiranje (NRTP) ali v skupini za testiranje (TP)  

**Izpolnijo športniki, kandidati za nastop na OI  

***Izpolnijo trenerji vseh kategorij   
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4. PRIDOBITEV CERTIFIKATA O USPEŠNO IZVEDENEM TEČAJU 

Ob uspešno zaključenem programu/tečaju, lahko certifikat pridobite: 

• s klikom na prenesi moj certifikat (»download my cerificate«) ob zaključku tečaja/programa 

(bodite pozorni, da ste opravili vse module izbranega tečaja, kar lahko preverite na glavni 

strani tečaja na seznamu modulov, ki je na desni strani) 

• preko uporabniškega menija (»users menu«) – moje aktivnosti (»my activities«) – tečaji 

(»couses«); prikažejo se vam status vseh izbranih programov / tečajev. Ob tistih, ki ste jih uspešno 

zaključili (status »completed«) in pri katerih se pridobi certifikat, je na koncu vrstice ikona za 

cetifikat, na katero kliknete in ga prenesete 

Certifikate se pridobi samo za opravljenih ADEL programe/tečaje (npr. ADEL za športnike 

mednarodnega razreda, ADEL za Tokio 2020 olimpijske igre, …). Za informativna gradiva, kot so npr. 

Priročnik za športnike o spremembah Kodeksa, prejmete samo t.i. »badge«. 

 

5. VELJAVNOST PRIDOBLJENIH CERTIFIKATOV TER CERTIFIKATOV ALPHA IN COACH TRUE 

(stara ADeL) 

• certifikati imajo veljavnost 2 leti, z izjemo certifikata, vezanega na e-izobraževanje za 

kandidate za nastop na velikih tekmovanjih (»ADEL for 2020 Tokyo Olympic Games«), ki velja 

eno leto 

• status (veljavnost) certifikata lahko preverite preko uporabniškega menija (»users menu«) – moje 

aktivnosti (»my activities«) – cerifikati (»certification«), kjer so navedeni vsi certifikati, ki ste jih 

pridobili ter njihova veljavnost (»expiration«) 

• certifikati, pridobljeni pred 06.01.2021 (na stari platformi ADeL), ravno tako veljajo dve leti, 

vendar vas kljub temu vabimo, da si ogledate nove vsebine, saj so se s 01.01.2021 spremenila 

protidopinška pravila in je za vas pomembno, da ste seznanjeni z najnovejšimi protidopinškimi 

pravili 

o Pregled tečajev, ki ste jih opravili še na stari platformi, najdete v uporabniškem meniju 

(»users menu«) – arhiv izobraževanj (»education records«). Prenos certifikatov s stare 

platforme žal ni mogoč. 

 

6. POMOČ UPORABNIKOM 

V primeru težav se obrnite na ADEL Helpdesk preko spletne platforme ali na https://adel-help.wada-

ama.org/hc/en-us, kjer najdete odgovore na pogosto zastavljena vprašanja ter rešitve/razlage za 

pogoste težave. 

Če težav ne uspete rešiti sami, nas prosim kontaktirajte na nina.makuc@sloado.si. 

 

 

dr. Nina Makuc         Janko Dvoršak 
Koordinatorka izobraževanj       direktor 
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