Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola v času tekmovanja v organizaciji ZDPS

Na podlagi ratifikacije evropske Konvencije o boju proti dopingu, Medicinskega
pravilnika Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in Pravilnika o doping kontroli
ZDPS, ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE, na podlagi 4. in 23. člena Statuta,
ZDPS kot pridružena članica Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) sprejema

PRAVILNIK
o prepovedi uživanja alkohola v času tekmovanja
v organizaciji ZDPS

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja prepoved uživanja alkohola, ki lahko vpliva na psihofizične
sposobnosti tekmovalca, ter odreditev in izvajanje ugotavljanja prisotnosti alkohola
pri tekmovalcih v času tekmovanja v organizaciji ZDPS in obrazec zapisnika o
preizkusu alkoholiziranosti.
Postopek preizkusa prisotnosti alkohola ureja Protokol o testiranju alkohola v
izdihanem zraku.
2. člen
Tekmovalec ne sme igrati pod vplivom alkohola, ki vpliva na psihofizične sposobnosti
tekmovalca.
Prihod na tekmovanje v vinjenem stanju predstavlja kršitev zadevnega pravilnika.
3. člen
Merilo za ugotavljanje alkoholiziranosti je koncentracija alkohola v krvi, ki se meri z
grami alkohola na kilogram krvi (g/kg) oziroma miligrami alkohola na liter izdihanega
zraka (mg/l).
Šteje se, da je pod vplivom alkohola tekmovalec, za katerega se s preizkusom
alkoholiziranosti ugotovi, da ima več kot 0,5 grama alkohola na kilogram krvi (g/kg)
oziroma več kot 0,24 miligrama na liter izdihanega zraka (mg/l).
4. člen
Vsi tekmovalci morajo biti seznanjeni z vsebino tega pravilnika, katerega ukrepe in
določila so dolžni upoštevati in se po njih ravnati.
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II. UGOTAVLJANJE ALKOHOLIZIRANOSTI
5. člen
Preizkus prisotnosti alkohola se opravi z merilnikom za merjenje vsebnosti alkohola v
izdihanem zraku.
Alkoholiziranost se ugotavlja z napravo, ki mora imeti priložena navodila za uporabo
in mora biti kalibrirana v skladu z navodili proizvajalca.
6. člen
Preizkus z merilno napravo za ugotavljanje prisotnosti alkohola v izdihanem zraku (v
nadaljevanju: alkotestom) izvede glavni sodnik ob prisotnosti vodje tekmovanja
(TRK). Preizkus z alkotestom odredi glavni sodnik na tekmovanju in ga tudi vodi.
Glavni sodnik lahko na tekmovanju naključno izbere tekmovalca za katerega se
izvede preizkus alkoholiziranosti. Sum o alkoholiziranosti lahko med tekmovanjem
podajo tudi ostali udeleženci tekmovanja pod okriljem ZDPS. Sum se poda glavnemu
sodniku, ki po svoji presoji odredi preizkus z alkotestom.
7. člen
Izvedba testiranja alkohola v izdihanem zraku je določena v Protokolu o testiranju
alkohola v izdihanem zraku.
8. člen
Glavni sodnik ugotavlja alkoholiziranost tudi po zunanjih znakih obnašanja
tekmovalca (kot npr.: opotekajoča hoja, zmeden govor in podobno) ter jih zapiše v
pisni oceni, ki je sestavni del zapisnika.
9. člen
Zapisnik mora vsebovati podatke o datumu, uri in kraju preizkusa, podatke o
prisotnih osebah in podatke o rezultatih preizkusa. Zapisnik podpišejo vse navedene
osebe v zapisniku.
Če tekmovalec odkloni podpis zapisnika, mora glavni sodnik to zapisati v zapisnik kot
opombo.
Kopijo zapisnika se izroči tekmovalcu, original pa obdrži glavni sodnik, ki je dolžan
original predati sodniški komisiji, katera poskrbi za hrambo zapisnika v arhivu SK
ZDPS.
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III. ODKLONITEV PREIZKUSA
10. člen
Za odklonitev preizkusa alkoholiziranosti se šteje tudi, če tekmovalec pri preizkusu
alkoholiziranosti z ustreznimi sredstvi (npr. alkotestom) ne upošteva navodil za
izvedbo preizkusa (če ne piha pravilno v elektronski alkotest ipd.).
Odklonitev preizkusa alkoholiziranosti prinese opredelitev nezmožnosti za varno
igranje petanke skladno s 15. členom pravilnika ter prinese posledice, ki jih definira
13. člen pravilnika.
IV. KRŠITEV PRAVILNIKA O PREPOVEDI UŽIVANJA ALKOHOLA V ČASU
TEKMOVANJA V ORGANIZACIJI ZDPS IN NAPOTITEV NA DISCIPLINSKI
PRAVILNIK
11. člen
Za kršitev zadevnega pravilnika ter posledično disciplinskega pravilnika se šteje:
 pozitiven rezultat preizkusa alkoholiziranosti;
 odklonitev preizkusa alkoholiziranosti pri tekmovalcu.
12. člen
Šteje se, da je tekmovalec pod vplivom alkohola in kot tak nesposoben za varno
igranje petanke na tekmovanju v organizaciji ZDPS, če se ob preizkusu z alkotestom
ugotovi v izdihanem zraku prisotnost alkohola višja od 0,24 mg/l. Če se ugotovi, da
kaže znake motenj, povzročenih z alkoholom (npr. zanašanje, zatikanje pri
govorjenju ali nezmožnost ustreznih odgovorov, verbalna ali fizična agresivnost,
slabost in drugih) se napoti na preizkus alkoholiziranosti z alkotestom.
13. člen
Zoper tekmovalca pri katerem se je ugotovila kršitev tega pravilnika in je bil
odstranjen iz tekmovanja se izvede postopek, ki ga predpisuje Pravilnik o disciplinski
odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka.

V. ODSTRANITEV TEKMOVALCA IZ TEKMOVANJA
14. člen
Glavni sodnik je dolžan, ko se ugotovi, da je tekmovalec pod vplivom alkohola,
poskrbeti za takojšnjo odstranitev tekmovalca iz tekmovanja.
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15. člen
Tekmovalec v alkoholiziranem stanju je nesposoben za varno igranje tudi v
naslednjih primerih:
 ko tekmovalec odkloni preizkus z alkotestom,
 ko se tekmovalec ne strinja z rezultatom preizkusa alkoholiziranosti z
alkotestom.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Protokol o testiranju alkohola v izdihanem zraku je sestavni del tega pravilnika.
17. člen
Zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti je sestavni del tega pravilnika.
18. člen
Pravilnik prične veljati z datumom sprejema pravilnika na IO ZDPS.

Ljubljana, 30.11.2019

Predsednik ZDPS
Dušan Gorše
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