
Przeprowadzanie badań alkomatem zawodników i opiekunów 

Polskiego Związku Kręglarskiego obowiązujący w Sekcjach 
PZKręgl.(uchwała Zarządu PZKręgl. z dnia 19.10.2013) 

Upoważnieni do przeprowadzania badań antydopingowych: 

 - członkowie zarządu sekcji                                                                                                    
-  kierownik wyszkolenia i trenerzy kadry                                                                           
-  sędziowie                                                                                                                      
-  upoważniona osoba przez Przewodniczącego Sekcji 

Osoby obecne przy badaniu alkomatem 

 Komisja w składzie : osoba wymieniona powyżej  , sędzia wyznaczony przez 
Sędziego Głównego zawodów( w przypadku gdy pierwsze badanie alkomatem 
wskazuje obecność alkoholu w wydychanym powietrzu) , opiekun zawodnika .  

Procedura przeprowadzenia badań alkomatem  

- Alkomat musi być kalibrowany raz w roku  i  podczas badania protokół kalibracji 
musi być udostępniony na żądanie badanemu,                                                                  
- zawodnik wraz z opiekunem powinien się stawić na każde żądanie wyżej 
wymienionych(dalej zwanych jako komisja )   podczas zawodów, a finaliści 
obowiązkowo na 30 minut przed swoim startem w zawodach finałowych w miejscu 
przeznaczonym do badań.                                                                                             
– badanie wykonuje się alkomatem z ważna kalibracją (ważność na 1 rok)                      
-- w przypadku wskazania alkomatu  0,0  nie ponawia się badania i na liście badań 
przy  powyższym wskazaniu podpis składają badany, opiekun zawodnika,                                                                 
--  w przypadku wskazania alkomatu powyżej 0,0 po 15minutach przeprowadza się 
ponowne badanie i gdy wynik w dalszym ciągu jest  powyżej 0,0 sporządza się 
protokół  badania trzeźwości  podpisany przez zawodnika ,opiekuna i osoby 
przeprowadzające badanie i powiadamia się sędziego głównego zawodów  oraz 
wysyła się protokół do komisji dyscyplinarnej i kserokopie protokołu do Kapitana 
Sportowego Sekcji ,                                                                                                       
– w przypadku gdy zawodnik nie stawi się na badanie  postępuje się tak samo jak 
przy wskazaniu alkomatu powyżej 0,0 (to znaczy sporządza się protokół badania 
trzeźwości podpisany przez opiekuna zawodnika i osoby przeprowadzające badanie i 
powiadamia się sędziego głównego zawodów oraz wysyła się protokół do komisji 
dyscyplinarnej i kserokopie protokołu do Kapitana Sportowego Sekcji) 

Odwołanie się od wyniku badania alkomatem.  

Zawodnik może odwołać się od wyniku badania zgodnie z regulaminem Komisji 
Dyscyplinarnej . Nie może jednakże startować w danych zawodach.                                                                                                                                             

 



 

PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA BADANIA TRZEŹWOŚCI 

Komisja w składzie : ……………………        ……………………..     …………………. 

 

………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA NR LICENCJI ZAWODNICZEJ            

1. W  dniu ……………….  Zawodnik nie został dopuszczony do startu w zawodach, udziału w treningu  
inne ( wymienić jakie)………………………………………………………………………………………….*    
z powodu ustalenia że naruszył obowiązek trzeźwości . Został sporządzony protokół niedopuszczenia 
zawodnika do udziału w  zawodach / treningu / inne………………………………………………………..*, 
gdyż był w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości . Przeprowadzone badanie 
wykazało zawartość  ……. w wydychanym powietrzu  .  

2. Zawodnik otrzymał zakaz udziału  w zawodach/ treningu/inne* oraz został poinformowany o 
podstawie wydania zakazu. 

3. Zawodnik został poinformowany o możliwości odwołania się od decyzji komisji. 

4. Badanie polegało na badaniu krwi/ moczu/ wydychanego powietrza*  

5. Krótki opis przeprowadzenia badania : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Zawodnik nie utrudniał przeprowadzenia badania/ utrudniał przeprowadzenie badania w 
następujący sposób* 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Wynik przeprowadzonego badania:   w pierwszej próbie …………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-                                                               w drugiej próbie ……………….          

 Podpisy  

 Członków komisji:                                                       Badany :                               Opiekun:   

……………………………………………………                  …………………..               ………………… 

……………………………………………………  

…………………………………………………….  

*niepotrzebna skreślić 

                 


