TESTOVANIE NA PRÍTOMNOSŤ ALKOHOLU U JAZDCA
( predpis vychádza z prílohy V. Medical kódu FIM)
U jazdcov, ktorí sa zúčastňujúci akéhokoľvek podujatia SMF, môže byť vykonaná dychová skúška na
prítomnosť alkoholu v tele kedykoľvek počas súťaže * v súlade s nasledovnými pravidlami:
*počas súťaže = pre potreby tohto predpisu „počas súťaže“ znamená 12 hodín pred tým ako jazdec
jazdí na svojom motocykli prvý raz počas podujatia** a končí 15 minút po poslednom preteku v jeho
kategórii. Aby sa predišlo pochybnostiam, použitie a konzumácia alkoholu počas odovzdávania cien
nie je považovaná za porušenie lekárskeho kódexu FIM, za predpokladu, že toto odovzdávanie cien sa
uskutoční na konci podujatia.
**podujatie = je definované ako jednotlivé športové podujatie (pozostávajúce z tréningov,
kvalifikačných tréningov a pretekov).
1.

Testovanie vykoná oficiálny činovník SMF na podujatí použijúc schválené testovacie zariadenie.
Na podujatiach, pri ktorých napríklad trať vedie cez verejné komunikácie, môže testovanie
vykonať policajt.

2.

Testovanie sa uskutoční bez predchádzajúceho upozornenia.

3.

Jazdci budú vybraní náhodne alebo na základe rozhodnutia hlavného technického komisára
SMF, predsedu rozhodcovského zboru alebo lekárskeho zástupcu SMF.

4.

Kedykoľvek počas súťaže* môže byť testovanie na prítomnosť alkoholu v tele zahrnuté do
špeciálnej lekárskej prehliadky vykonanej na požiadanie hlavného lekára, riaditeľa pretekov,
predsedu rozhodcovského zboru, športového komisára alebo lekárskeho zástupcu SMF v súlade
s lekárskym kódexom FIM.

5.

Po oznámení o výbere na testovanie, sa musí vybraný jazdec okamžite dostaviť na určené miesto
testovania.

6.

Odmietnutie podstúpiť testovanie na prítomnosť alkoholu v tele sa bude považovať za
prekročenie povolenej hranice.

7.

Jazdec, ktorý odmietne podstúpiť testovanie na prítomnosť alkoholu v tele bude okamžite
vylúčený a diskvalifikovaný z podujatia disciplinárnym orgánom zodpovedným za sankciovanie
na danom podujatí. Rozhodnutie bude konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať. Takéto
okamžité rozhodnutie nesmie za žiadnych okolností viesť k vzniku nároku zo strany jazdca alebo
dotknutej strany. Podrobnosti prípadu okamžite oznámi zodpovedný športový komisár /
delegovaní činovník SMF na sekretariát SMF (smf@smf.sk), ktorý prípad posunie
disciplinárnemu a arbitrážnemu výboru SMF. Jazdec bude mať taktiež automaticky dočasne
zakázanú účasť („Zákaz činnosti“) na akýchkoľvek podujatiach SMF, FIME, FIM až do ďalšieho
oznámenia. Takýto dočasný zákaz nesmie za žiadnych okolností viesť k vzniku nároku zo strany
jazdca alebo dotknutej strany.

8.

Testovanie na prítomnosť alkoholu sa zvyčajne uskutočňuje v priestoroch, kde je možné
zachovať súkromie, sú zabezpečené s obmedzením prístupom.

9.

Každý jazdec bude testovaný jednotlivo a v súkromí.

10. Zariadenie na testovanie prítomnosti alkoholu v tele určí a poskytne SMF.

11. Zariadenie bude kalibrované v súlade s pokynmi výrobcu.
12. Ak to bude možné, testovanie na prítomnosť alkoholu v tele sa uskutoční za prítomnosti svedka.
13. Jazdcovi bude vysvetlený postup testovania a použitie zariadenia.
14. Jazdec si bude môcť vybrať násadku z ponuky jednotlivo zabalených násadok na jednorazové
použitie a pripojiť ju na testovacie zariadenie.
15. Jazdec rovnomerne fúka do násadky, pokým zariadenie neukáže, že bola získaná dostatočná
vzorka dychu.
16. Výsledok testovania zobrazený na zariadení bude ukázaný jazdcovi a bude zdokumentovaný.
17. Čas každého testovania bude taktiež zdokumentovaný.
18. Dokumentáciu podpíše jazdec a prítomný oficiálny činovník. Ak jazdec odmietne podpísať
dokumenty, bude to zaznamenané, ale výsledok testovania bude stále platný.
19. Výsledky a s tým súvisiace dokumenty budú doručené na SMF.
20. Ak výsledok testovania bude vyšší ako povolený limit 0,10 g/l, bude vykonané potvrdzujúce
testovanie po 15 minútach od prvého zaznamenaného výsledku. Ak výsledok prvého testovania
bude 0,00 g/l, nebude potrebné žiadne ďalšie testovanie.
21. Pri potvrdzujúcom testovaní si jazdec znovu vyberie násadku z ponuky jednotlivo zabalených
násadok. Dôvodom potvrdzujúceho testovania po 15 minútach pri pozitívnom výsledku je
zabezpečiť, aby sa akýkoľvek zostatkový alkohol z úst jazdca odparil (z jedla, ústnej vody a pod.).
22. Ak aj výsledok potvrdzujúceho testovania bude vyšší ako povolený limit, jazdec bude okamžite
vylúčený z účasti a diskvalifikovaný z podujatia disciplinárnym orgánom zodpovedným za
sankciovanie na danom podujatí. Rozhodnutie bude konečné a nie je možné sa voči nemu
odvolať. Takéto okamžité rozhodnutie nesmie za žiadnych okolností viesť k vzniku nároku zo
strany jazdca alebo dotknutej strany. Podrobnosti prípadu okamžite oznámi zodpovedný
športový komisár na sekretariát SMF ( smf@smf.sk ), ktorý prípad posunie disciplinárnemu
a arbitrážnemu výboru SMF. Jazdec bude mať taktiež automaticky dočasne zakázanú účasť
(„Zákaz činnosti“) na akýchkoľvek podujatiach SMF, FIME, FIM až do ďalšieho oznámenia.
Takýto dočasný zákaz nesmie za žiadnych okolností viesť k vzniku nároku zo strany jazdca alebo
dotknutej strany.
23. Po oznámení prípadu disciplinárnemu a arbitrážnemu výboru SMF , bude prvostupňové konanie
prebiehať pred disciplinárnym súdom za účelom určenia zákazu, ktorý môže byť minimálne 3
a maximálne 18 mesiacov. Dĺžka zákazu bude stanovená podľa stupňa závažnosti, priťažujúcich
okolnosti (napr. recidíva) a / alebo poľahčujúcich okolností. Jazdcovi a ďalším osobám bude
akýkoľvek zákaz, ktoré im bol nakoniec uložený, ponížený odpočítaním predbežného zákazu,
ktorý už bolo vykonaný. V zmysle disciplinárneho a arbitrážneho poriadku SMF a / alebo
príslušných športových predpisov môžu byť udelené aj ďalšie sankcie. Ak jazdec preukáže, že
nenesie žiadnu vinu (napr. žiadne nedbanlivé alebo úmyselné zlyhanie), nemusia mu byť
udelené žiadne sankcie alebo zákaz.
24. Ak výsledok potvrdzujúceho testovania bude nižší ako povolený limit, nebudú podniknuté žiadne
ďalšie kroky.
25. Ak má jazdec „Zákaz činnosti“ v zmysle vyššie uvedených článkov 7 alebo 22, môže požiadať
disciplinárny súd o zrušenie tohto zákazu činnosti. Žiadosť musí byť zaslaná písomne s uvedením
dôvodu a musí byť doručená do 15 dní od začiatku zákazu činnosti. Disciplinárny súd začne
konať len na základe písomnej žiadosti. Ústna alebo nepodložená žiadosť nebude považovaná za
oprávnenú. Disciplinárny súd zváži len to, či bude „Zákaz činnosti“ ponechané až do úplného
prerokovania prípadu.

„Zákaz činnosti“ bude zrušený, len ak jazdec preukáže nasledovné: a) tvrdenie, že bolo porušené
pravidlo ohľadom limitu alkoholu, nemá žiadne rozumné podloženie (napr. je preukázateľné, že
v prípade proti jazdcovi nastalo očividné pochybenie) alebo b) jazdec dokáže preukázať, že
nenesie žiadnu vinu (napr. žiadne nedbanlivé alebo úmyselné zlyhanie) za porušenie predpisov
alebo c) existujú ďalšie skutočnosti, ktoré jasne dokazujú, že ponechanie „Zákazu činnosti“ by
bolo nespravodlivé.
Poznámka: Tento posledný dôvod je potrebné interpretovať opatrne a použiť by sa mal iba vo
výnimočných prípadoch. Napríklad skutočnosť, že „Zákaz činnosti“ by zabránilo jazdcovi účasť na
určitom podujatí, sa nepovažuje za výnimočný prípad.
Ani „Zákaz činnosti“ ktorý udelí SMF alebo ani žiadne rozhodnutie, ktoré vyniesol disciplinárny
súd v súvislosti s predbežným rozhodnutím, nerozhodne o tom, či porušenie pravidla naozaj
nastalo. Ani takýto „Zákaz činnosti“ v prípade, že porušenie nebude nakoniec dokázané, nesmie
za žiadnych okolností viesť k vzniku nároku zo strany jazdca alebo dotknutej strany.
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