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Regulamin  

Zachowania Trzeźwości Podczas Zawodów Sportowych 

Polskiego Związku Warcabowego  

 

§ 1 

1. Wprowadzenie niniejszego Regulaminu ma na celu zachowanie przez osoby 
 uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZWarc 
 trzeźwości podczas zawodów sportowych.  

2. Przepisy Regulaminu PZWarc mają zastosowanie wobec zawodników oraz sędziów 
 uczestniczących lub pełniących swoją funkcję w zawodach znajdujących się w 
 oficjalnym krajowym kalendarzu PZWarc oraz wszelkich innych zawodów zaliczanych 
 do rankingów PZWarc, a także do organizatorów zawodów mających obowiązek 
 zapewnienia warunków umożliwiających przeprowadzenie badania.  

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:  

a. Regulamin – niniejszy Regulamin Zachowania Trzeźwości w Zawodach 
Sportowych Polskiego Związku Warcabowego;  

b. PZWarc – Polski Związek Warcabowy z siedzibą w Szczecinie;  
c. Zawody – zawody znajdujące się w oficjalnym krajowym kalendarzu PZWarc oraz 

wszelkie inne zawody zaliczane do rankingów PZWarc;  
d. Osoby podlegające odpowiedzialności – zawodnicy posiadających licencję 

PZWarc i uczestniczący w Zawodach, sędziowie posiadający licencję PZWarc i 
pełniący funkcję podczas Zawodów;  

e. Stan po użyciu alkoholu – sytuacja, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi 
lub prowadzi do:  

1) stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu, albo  
2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 

 dm³;  
f. Stan nietrzeźwości – sytuacja, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub 

prowadzi do:  
1) stężenia we krwi powyżej 0,5% alkoholu, albo  
2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 

 dm³.  
g. Osoba upoważniona - osoba upoważniona przez Prezesa PZWarc lub 

Wiceprezesa PZWarc do przeprowadzenia badania na obecność alkoholu.  

§ 2 

1. Dopuszczalny poziom alkoholu wynosi do 0,25 mg w 1 dm³ tj. Stan po użyciu alkoholu.  
2. Za naruszenie Regulaminu uznaje się przebywanie przez Osoby podlegające 

odpowiedzialności podczas Zawodów (na sali gry, widowni lub obrębie obiektu 



Strona 2 z 2 

 

sportowego) w stanie przekraczającym wartość wyrażoną w ust. 1 powyżej tj. Stan 
nietrzeźwości.  

3. Odmowa Osoby podlegającej odpowiedzialności poddania się badaniu na okoliczność 
zawartości alkoholu w organizmie lub nie stawienie się na nie jest równoznaczne z 
pozytywnym wynikiem próby.  

4. Jeżeli badanie na obecność alkoholu dało wynik pozytywny:  

a. zawodnik zostaje wykluczony z Zawodów tracąc przy tym wszystkie prawa 
wynikające z uzyskanego do momentu kontroli wyniku;  

b. sędzia zostaje wykluczony z możliwości pełnienia funkcji podczas Zawodów tracąc 
przy tym prawo do uzyskania od PZWarc wynagrodzenia/ zwrotu kosztów.  

5. Dodatkowo oprócz sankcji określonej w ust. 4 powyżej Osoba upoważniona może złożyć 
do odpowiedniego organu dyscyplinarnego PZWarc wniosek o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego wobec Osoby podlegającej odpowiedzialności zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZWarc.  

§3 

1. Zarząd PZWarc udostępnia Osobie upoważnionej legalizowany miernik w postaci 
alkomatu do przeprowadzenia kontroli, który będzie posiadał stosowny atest.  

2. Każdy zawodnik oraz sędzia przystępując do Zawodów lub pełniąc funkcję podczas 
Zawodów wyraża zgodę na możliwość przeprowadzenia kontroli na obecność alkoholu w 
organizmie przez Osobę upoważnioną oraz akceptuje postanowienia niniejszego 
Regulaminu.  

3. Osoba upoważniona może dokonywać kontroli bezpośrednio przed rozpoczęciem rundy 
oraz do 10 minut po zakończeniu partii lub rundy w przypadku, gdy kontrola dotyczy 
sędziego.  

4. Osoba upoważniona dokonuje kontroli w obecności świadka.  
5. Z kontroli Osoba upoważniona sporządza protokół, który w szczególności zawiera:  

a. nazwę zawodów podczas których przeprowadzono badanie;  
b. miejscowość, datę i godzinę przeprowadzonego badania;   
c. imię i nazwisko Osoby upoważnionej, Osoby podlegającej odpowiedzialności oraz 

świadka;  
d. pouczenie o grożącej sankcji za naruszenie przepisów Regulaminu; 
e. wynik przeprowadzonego badania;  
f. podpisy Osoby upoważnionej, Osoby podlegającej odpowiedzialności oraz 

świadka.  
6. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach jeden dla Osoby podlegającej 

odpowiedzialności, drugi dla Osoby upoważnionej, która niezwłocznie po zakończeniu 
Zawodów przekazuje protokół do Zarządu PZWarc.  

§ 4 

1. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZWarc na posiedzeniu w dniu 22.08.2015. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 


