	
  

	
  

LASVOVT PRIEDAS NR. 7 BLAIVUMO PATIKRA VARŽYBŲ METU
Lietuvos automobilių sporto federacija, toliau vadinama LASF, yra Tarptautinės
automobilių federacijos narė (toliau – FIA), kurią FIA pripažino, kaip vienintelį automobilių
sporto valdžios organą Lietuvos Respublikos teritorijoje. LASF turi teisę kurti ir taikyti LR
automobilių sporto čempionatų, pirmenybių, taurių varžybų ir kitų automobilių sporto varžybų
taisykles. Taip pat LASF nustato automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo
taisykles (LASVOVT).
LASF, būdama FIA narė, laikosi Tarptautinio sporto kodekso reikalavimų ir paklūsta
FIA sprendimams. LASF pripažįstą FIA „ANTI-ALCOHOL REGULATIONS“ reglamentą ir
atsižvelgdama į jį, LASF taiko savo taisykles tikrinant varžybų dalyvių ar oficialių asmenų
blaivumą varžybų metu.
Varžybų metu vadovaujantis LASK 11.9.3. punktu LASF prašymu arba varžybų
komisarai savo pačių iniciatyva gali pareikalauti patikrinti dalyvių blaivumą, nurodant
tikrinamų vairuotojų skaičių bei nurodant, kuriuos dalyvius reikia patikrinti. LASF arba
varžybų komisarai turi įpareigoti varžybų gydytoją (jeigu tokio varžybose nėra, tada įpareigoją
mediką) atlikti dalyvių blaivumo patikrinimą. Blaivumo patikrinimas atliekamas ir varžybų
oficialiems asmenims, tame tarpe ir komisarams.
1.   LASF priimta nulinės alkoholio tolerancijos taisyklė, todėl varžybų metu varžybų
dalyviams ir oficialiems asmenims taikomas 0,00 promilių reikalavimas, atsižvelgiant
į galimą alkotesterio paklaidą.
2.   Varžybų dalyvių ir oficialių asmenų blaivumo patikrinimui galima naudoti tik
metrologinės patikros sertifikatą turinčius alkotesterius.
3.   Kiekvienam patikrinimui privaloma naudoti naujus, vienkartinius alkotesterio
antgalius, kuriuos iš pakuotės turi išlupti pats sportininkas arba jam paprašysiu patikrą
atliekantis asmuo.
4.   Varžybų dalyvių ir oficialių asmenų blaivumo patikra turi būti atlikta prieš pirmą
varžybų dalyvių startą, o varžybų metu kilus įtarimams arba Komisarų sprendimu.
5.   Blaivumo patikrinimą gali atlikti:
5.1  Varžybų dalyvių:
•   Varžybų vyriausiasis gydytojas, varžybų vadovas, sporto komisaras arba
varžybose dirbantis medikas.
5.2  Oficialių asmenų:
•   Varžybų vyriausiasis gydytojas, varžybų komisaras ir LASF Stebėtojas arba
varžybose dirbantis medikas (papildomuose nuostatuose įtrauktas į oficialių
asmenų sąrašą).
6.   Patikrinimo metu užfiksavus 0,01 promilės (atsižvelgiant į paklaidą) ir daugiau yra
traktuojama kaip girtumas ir varžybų dalyvis SKK sprendimu diskvalifikuojamas iš
varžybų. SKK pirmininkas apie tai privalo informuoti LASF.
7.   Patikrinimo metu užfiksavus 0,01 promilės (atsižvelgiant į paklaidą) ir daugiau yra
traktuojama kaip girtumas ir jis SKK sprendimu privalo būti pašalintas iš varžybų ir
pakeistas kitu oficialiu asmenių iš esančių varžybose. SKK pirmininkas apie tai privalo
informuoti LASF bei LASF Teisėjų komitetą.

	
  
BLAIVUMO PATIKROS FORMA
1.   INFORMACIJA
VARŽYBŲ PAVADINIMAS IR VIETA
DATA

........................................................................
........................................................................

2.   TIKRINAMO ASMENS INFORMACIJA
VARDAS
........................................................................
PAVARDĖ
........................................................................
GIMIMO DATA
........................................................................
TELEFONAS
........................................................................
EL. PAŠTAS
........................................................................
LICENCIJOS NUMERIS ........................................................................
PAREIŠKĖJAS
........................................................................
3.   PRANEŠIMAS
Jūs buvote pasirinktas atlikti alkoholio patikros testą vadovaujantis LASK 11.9.3.
punktu bei Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis bei jų
Priedu Nr. 7. Atliekant testą bus naudojamas metrologinį patikros sertifikatą turintis
alkotesteris bei duodamas nenaudotas, supakuotas vienkartinis antgalis. Patikros metu
nustačius

0,01

promilės

(atsižvelgiant

į

paklaidą)

ir

daugiau,

sportininkas

yra

diskvalifikuojamas iš varžybų, o patikros metu nustačius 0,01 promilės (atsižvelgiant į
paklaidą) ir daugiau, oficialiam asmeniui šis yra šalinamas iš varžybų, abiem atvejais
informuojamas SKK pirmininkas ir kiti komisarai. Atlikti testą galima ir antrą kartą po 15
minučių tarpo. Atsisakius atlikti šį testą arba specialiai vengiant, trukdant jį atlikti sportininkas
yra diskvalifikuojamas ir apie tai yra informuojamas SKK pirmininkas ir kiti komisarai. LASF
papildomai gali taikyti ir kitas nuobaudas sportininkams ar oficialiems asmenims.
Aš žemiau pasirašęs, pripažįstu, kad perskaičiau šį tekstą, esu susipažinęs su LASK,
LASVOVT ir kitais automobilių sportą reglamentuojančiais norminiais aktais ir galimomis
sankcijomis ir nuobaudomis, jeigu pažeisiu minėtus norminius aktus ir jų priedus.
Tikrinamas asmuo (vardas, pavardė, parašas)........................................................................

	
  
4.   PATIKROS REZULTATAI
ALKOTESTERIO NUMERIS
PATIKROS LAIKAS
PATIKROS REZULTATAS (promilės)

......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

PAKARTOTINĖS PATIKROS REZULTATAI
ALKOTESTERIO NUMERIS
PATIKROS LAIKAS
PATIKROS REZULTATAS (promilės)

......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

5.   PASTABOS (vartojami medikamentai ir pan.)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

6.   ATSISAKYMAS ATLIKTI PATIKRĄ
Atsisakė atlikti patikrą: TAIP

	
  

/ NE

	
  

Trukdė atlikti patikrą, vengė ar kitaip trukdė atlikti patikrą: TAIP

	
  

/ NE

	
  

Aš .................................................................................(vardas, pavardė) pasirašęs, patvirtinu,
kad mano aukščiau pateikta informacija yra teisinga ir patvirtinu, kad patikros procedūra atlikta
tinkamai.
Tikrinto asmens parašas:
Patikrą atlikusio asmens vardas, pavardė, parašas:

