
 
 

S M E R N I C A 
Slovenského lukostreleckého zväzu 

pre  antidopingovú kontrolu na alkohol počas súťaží SLZ 
 

Alkohol v lukostreľbe je zakázaná látka. Žiadna osoba zúčastňujúca sa streľby na strelnici, vrátane trénerov 
a doprovodu, nemôže požívať alkohol alebo byť pod vplyvom alkoholu. 
 
Kluby Slovenského lukostreleckého zväzu (SLZ) ako aj členovia klubov sú povinní podľa zákona o športe 
440/2015 Z.z. a platných stanov SLZ dodržiavať platné prepisy týkajúce sa antidopingu v športe.  
SLZ ako člen medzinárodnej lukostreleckej federácie World Archery (WA) je viazaný jej Stanovami,  
pravidlami a dodatkami. 
 
Kapitola 2.3.4, v knihe 1 a kapitola 15.5 v knihe 3 pravidiel WA sa vzťahuje na všetky súťaže pod hlavičkou 
SLZ zaradené do kalendára SLZ na príslušný rok, bez výnimky či sú usporiadané podľa pravidiel WA alebo 
podľa pravidiel IFAA.  
 
 

1) Priebeh testovania na alkohol: 
a) Dopingový test na alkohol sa vykoná formou dychovej skúšky pomocou testovacieho prístroja. 
b) V prípade, že test dychovou skúškou presiahne hodnotu 0,000 %,  druhý test dychovou skúškou 

je nutné uskutočniť 10 minút po prvom pozitívnom teste. Ak aj druhý test dychovou skúškou 
presiahne minimálnu hodnotu, takýto výsledok bude považovaný za pozitívny test na alkohol. 

c) Test na alkohol sa vykonáva pomocou jedného prístroja. Značka prístroja je  ALCOVISOR MARS 
v2 (Bluetooth Alkohol Tester). 

d) Vykonanie všetkých dychových skúšok je zaznamenané do Správy o súťaži, ktorá je doplnená 
Protokolom o vykonaní dychovej skúšky.   

e) Dychovú skúšku je oprávnený vykonať komisár dopingovej kontroly. 
f) Komisár dopingovej kontroly na alkohol: 

a. Je hlavný rozhodca súťaže 
b. Pri testovaní spolupracuje s iným rozhodcom na súťaži ako i s technickým delegátom 

súťaže 
c. Určuje počet kontrolovaných strelcov na základe svojho vlastného uváženia, prípadne na 

základe oznámenia od účastníka súťaže 
d. Nemusí byť rovnakého pohlavia ako kontrolovaný strelec (s prihliadnutím na spôsob 

kontroly) 
e. Je zaškolený k obsluhe zariadenia na dychovú skúšku 

f. Vypracuje protokol o vykonaní dychovej skúšky 

  
 

 
 
2) Sankcie pri pozitívnom teste 

a) Aktívny účastník súťaže pozitívne testovaný na alkohol musí opustiť priestor strelnice a nemôže 
sa zúčastniť zvyšnej časti súťaže.  

b) V prípade, že aktívny účastník súťaže SLZ odmietne vykonať dychovú skúšku, je to považované 
za porušenie antidopingových pravidiel a napriek absencii dychovej skúšky je výsledok 
vyhodnotený ako pozitívny. Pozitívne testovaný účastník súťaže po vyzvaní musí opustiť priestor 
súťaže. V prípade neuposlúchnutia to bude preňho predstavovať priťažujúcu okolnosť 
v disciplinárnom konaní. 



 
 

c) Strelec je diskvalifikovaný zo súťaže, v prípade tímovej súťaže je diskvalifikovaný celý tím 
v tímovej súťaži. 

d) O sankciách pri pozitívnom teste na alkohol rozhoduje Disciplinárna komisia SLZ (DK), na základe 
písomnej správy zo súťaže.  
 
 

Táto smernica sa vzťahuje na všetkých členov SLZ zapísaných v zozname členov SLZ pre príslušný rok bez 
výnimky. 
 
 
Schválilo predsedníctvo SLZ dňa 11.06.2020 s účinnosťou od 22.06 2020 
          
           
Prílohy:  
Č.1 Protokol o vykonaní dychovej skúšky 

  



 
 

Príloha č.1 

 
 

PROTOKOL O VYKONANÍ DYCHOVEJ SKÚŠKY 

 

Testovaná osoba 

 
 

Názov klubu 

 
 

 

1. dychová skúška vykonaná o .......hod......min. 
 

 

 

Výsledok: 
 
2. dychová skúška vykonaná o .......hod......min. 
 

A) POZTÍVNY             B) NEGATÍVNY 
 

Výsledok 

 
A) POZTÍVNY             B) NEGATÍVNY 

Komisár dopingovej kontroly: 
 
 

 
 
 
 
 

Miesto a dátum vykonania dychovej skúšky: 
 
Časový údaj vykonania dychovej skúšky (hodina a minúty): 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
................................................... 
                         (podpis) 
   


