LIETUVOS PETANKĖS ASOCIACIJOS
LIETUVOS ČEMPIONATŲ METU ATLIEKAMOS
ALKOHOLIO PATIKROS PROTOKOLAS
Bendros nuostatos
Šis protokolas yra paremtas Pasaulio Antidopingo Agentūros (World Anti-Doping
Agency, WADA) rekomendacijomis ir yra skirtas alkoholio koncentracijos
iškvėptame ore nustatymui.
Ši patikra yra skirta norint suvaldyti rizikas susijusias su alkoholio vartojimu ir iš jo
kylančių sveikatos ir varžybų saugumo problemų.
Šios priemonės nepatenka į antidopingo kontrolės rėmus.
Patikra atliekama organizatoriaus paskirtų asmenų (toliau
Rekomenduojama, kad šie asmenys turėtų medicininį išsilavinimą.

-

tikrintojai).

Čempionato metu vykdyti patikrą - privaloma. Kitų turnyrų metu - rekomenduotina.
Patikros procedūra
Įranga
Procedūrai reikalingi šie daiktai:
A. Sertifikuotas alkotesteris.
B. Individualiai įpakuoti alkotesterio antgaliai.
C. Žirklės, raškiliai ir kitos kanceliarinės priemonės.
D. Dokumentacija susijusi su patikra.
E. Rekomenduojama turėti spausdintuvą, kuris spausdintų alkotesterio rodmenis.
Prisistatymas patikrai
Tikrintojas atsitiktiniu būdu išrenka komandą.
Žaidėjai ir treneris turi iš karto prisistatyti į patikros vietą.
Jiems turi būti rekomenduota nevalgyti, negerti ir nedėti nieko į burną (pvz.:
kramtomosios gumos).
Patikros procesas
Tikrintojas atsitiktiniu būdu išrenka komandos narį (toliau - tikrinamasis).
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Jei tikrinamasis yra neveiksnus arba nepilnametis, patikros procese kartu su juo turi
dalyvauti už jį atsakingas asmuo.
Prieš atliekant patikrą, tikrintojas paklausia tikrinamojo ar jis buvo tikrintas prieš tai ir
ar reikalingas patikros proceso paaiškinimas.
Jei tikrinamasis nebuvo tikrintas ar reikalauja paaiškinimo, tikrintojas paaiškina
patikros procesą.
Tikrinamasis renkasi iš trijų įpakuotų alkotesterio antgalių. Tikrinamajam teks
pasirinkti mažiausiai vieną antgalį.
Procedūros metu tik tikrintojas laiko ir valdo alkotesterį. Tikrintojas paprašo
tikrinamojo stipriai pūsti į alkotesterį tol, kol užfiksuojamas rezultatas.
Tikrinamasis turi nedelsiant pasitikrinti ir tęsti patikrą tol, kol alkotesteris užfiksuoja
rodmenis.
Tikrintojas protokoluoja alkotesterio rodmenis.
Kontrolės rezultatai
Leistina norma: kad tikrinamasis galėtų tęsti dalyvavimą varžybose, turi būti neviršyta
0.25 mg alkoholio iškvėpto oro litre normą.
Viršytos leistinos normos atveju, patvirtinamasis testas atliekamas nuo 20 iki 30
minučių po pirmojo patikrinimo.
Jei patvirtinamojo testo rezultatai yra leistinos normos ribose, tikrinamajam leidžiama
tęsti dalyvavymą varžybose.
Jei tikrinamasis patvirtinamajame teste pakartotinai užfiksuoja rodmenis viršijančius
leistiną normą, jis yra diskvalifikuojamas be galimybės apeliuoti.
Atsisakymas pasitikrinti arba nesugebėjimas pateikti adekvatų išpūsto oro mėginį
traktuojamas kaip leistinos normos viršijimas.
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