
Protokol o testiranju alkohola v izdihanem zraku 

1 

 

P R O T O K O L 
o testiranju alkohola v izdihanem zraku 

 
 

I. SPLOŠNO 
 
Protokol temelji na priporočilu Svetovne protidopinške agencije (WADA) in se 
nanaša na testiranje alkohola v izdihanem zraku. 
 
Pregledi temeljijo na tveganju, ki ga uživanje alkohola predstavlja za zdravje 
posameznika in za zagotavljanje varnih tekmovanj. 
 
Pregledi ne spadajo v okvir protidopinških kontrol. 
 
Preglede izvaja glavni sodnik, kot priča je prisoten vodja tekmovanja (TRK). 
 
 

II. POSTOPEK PREGLEDA 
 

Oprema 
 
Kot splošno pravilo velja, da mora biti na voljo: 

a. odobren alkotester,  
b. posamično zapečateni ustniki,  
c. kemični svinčniki in ostale zadevne pisalne potrebščine,  
d. vsa dokumentacija v zvezi z testiranjem alkohola v izdihanem zraku. 

 
 

Prihod v prostor za testiranje alkohola v izdihanem zraku 
 
Ekipo bo naključno izbral glavni sodnik. 
 
Osebe izbrane za testiranje se morajo takoj zglasiti v prostoru za testiranje. 
 
Upravičeni so do tega, da jih spremlja vodja delegacije. 
 
Obvestiti jih je treba, naj ne jejo, pijejo ali dajo česarkoli (npr. žvečilnega gumija) v 
usta. 
 
 

Izvedba testiranja alkohola v izdihanem zraku 
 
Igralca/ko bo naključno izbral glavni sodnik. 
 
Oseba, izbrana za testiranje, bo imela med celotnim pregledom pravico do 
prisotnosti odgovornega zastopnika. V primeru invalida ali mladoletne osebe je 
prisotnost odgovornega zastopnika obvezna. 
 
Pred testiranjem mora glavni sodnik osebo, izbrano za testiranje, vprašati, ali je 
že bila testirana in ali je potrebna razlaga postopka pregleda. 
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Če oseba še ni bila testirana ali če zahteva pojasnilo, mora glavni sodnik pojasniti 
postopek testiranja alkohola v izdihanem zraku. 
 
Oseba, izbrana za testiranje, bo imela na voljo tri zapečatene ustnike, izbrati bo 
morala najmanj enega. 
 
Samo glavni sodnik lahko upravlja in nadzoruje alkotest med celotnim 
postopkom ter od osebe zahteva, da močno piha v ustnik, dokler vzorec ni 
ustrezen. 
 
Oseba, izbrana za testiranje, mora takoj pristati na testiranje in z njim nadaljevati, 
dokler ni možen odčitek na instrumentu. 
 
Glavni sodnik bo pokazal rezultate testa, kot so prikazani na napravi in izpolnil 
Zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti. 
 
 

Rezultati pregleda 
 
Pozitivna raven: da lahko športnik nadaljuje s tekmovanjem, ne sme imeti 
ravni višje ali enake 0,25 mg alkohola na liter izdihanega zraka. 
 
Če je rezultat testa pozitiven, se bo izvedel potrditveni test v času do 10 minut po 
prvem testu. 
 
Če je rezultat potrditvenega testa nižji od predpisane meje, bo lahko športnik ali 
trener nadaljeval s tekmovanjem. 
 
Če je potrditveni test zadevne osebe pozitiven, se jo iz tekmovanja 
diskvalificira brez možnosti pritožbe. 
 
Če oseba zavrne testiranje ali ni zmožna zagotoviti primernega vzorca izdihanega 
zraka, se domneva, da je test pozitiven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                


