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3.1.2 Zodra een Rijder of Official op de hoogte is gesteld dat hij voor
testen is geselecteerd, moet hij onmiddellijk naar de
aangewezen locatie voor de screeningstest gaan. Het is de
Rijder of Official niet toegestaan om iets te eten, te drinken of
te kauwen (bijvoorbeeld kauwgom) vóór het einde van de
Testprocedure.
3.1.3 Elke weigering van een Rijder of Official om zich aan de
Testprocedure te onderwerpen, wordt beschouwd als een
overtreding van het Reglement en de Ademanalist moet de
zaak
onmiddellijk
doorverwijzen
naar
de
Sportcommissarissen.
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3.2
Screeningtest
3.2.1 De Rijder of Official kiest een geseald mondstuk uit de selectie
van mondstukken die wordt aangeboden door de
Ademanalist. De Rijder, Official of Ademanalist zal het in het
testapparaat plaatsen.
3.2.2 De Ademanalist zal vervolgens de Rijder of Official instrueren
om in een vloeiende beweging en krachtig in het mondstuk te
blazen totdat voldoende adem is verkregen. Elke opzettelijke
niet-naleving van de instructies gegeven door de Ademanalist
zal worden beschouwd als een overtreding van de
Reglementen en de Ademanalist zal de zaak onmiddellijk
doorverwijzen naar de Sportcommissarissen.
3.2.3 De Ademanalist zal de Rijder of Official het resultaat van de
test tonen.
3.2.4 Als de Screeningstest een Negatieve Waarde laat zien, zal de
Ademanalist de Rijder of Official informeren dat de
testprocedure is afgelopen.
3.2.5 Als de Screeningtest een Positieve Waarde laat zien, zal de
Ademanalist het resultaat invullen op het Testformulier en de
Rijder of Official informeren dat een Bevestigingstest zal
worden uitgevoerd. De Rijder of Official ondertekent het
Testformulier en mag schriftelijk opmerkingen maken die hij
in verband met de testprocedure wenst te maken. De
weigering van een Rijder of Official om het Testformulier te
ondertekenen wordt door de Ademanalist vermeld op het
Testformulier, maar maakt de test niet ongeldig.

Inleiding
De KNAF, net zoals de FIA, zet zich in voor het verbeteren van de
veiligheid in de auto- en kartsport, met name door stoffen te
verbieden, zoals alcohol, die het gedrag, het beoordelings- en
rijvermogen van mensen beïnvloeden en/of verminderen. De KNAF
heeft de volgende alcoholreglementen (hierna de "Reglementen")
geïmplementeerd om de testprocedure en de sancties in het geval
van een positieve test te beschrijven.
ART. 1 STREKKING
1.1 Het Reglement is van toepassing op alle Wedstrijden
geregistreerd op de KNAF kalender.
1.2 De aanwezigheid van alcohol in het lichaam van een Rijder
tijdens een Wedstrijd is verboden.
1.3 De aanwezigheid van alcohol in het lichaam van een Official in
dienst tijdens een Wedstrijd is verboden, onverminderd
artikel 11.3.5 van de International Sporting Code (de "Code").
Officials worden geacht in dienst te zijn alleen als
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze in een positie
verkeren om een beslissing te nemen en / of enige actie te
ondernemen met betrekking tot een wedstrijd op elk moment
tussen de start en het einde van een dergelijke wedstrijd,
zoals gedefinieerd onder Artikel 2.1.7 van de Code.
1.4 Rijders en Officials die deelnemen aan een wedstrijd zijn
gebonden aan de reglementen, moeten voldoen aan de
reglementen en kunnen tijdens de wedstrijd aan testen
worden onderworpen.
1.5 De KNAF en / of de Sportcommissarissen ter plaatse kunnen
verzoeken dat de testprocedure wordt uitgevoerd tijdens een
wedstrijd. De selectie (willekeurig en / of gericht) en het
aantal te testen Rijders of Officials wordt bepaald door de
KNAF en / of de sportcommissarissen ter plaatse.

3.3
Bevestigingstest
3.3.1 De Bevestigingstest zal niet eerder dan 15 minuten na de
screeningstest worden uitgevoerd. Tijdens deze wachttijd mag
de Rijder of Official niets eten, drinken of kauwen
(bijvoorbeeld kauwgom) en moet hij onder toezicht staan van
een Chaperone of van de Ademanalist.
3.3.2 De Bevestigingstest zal plaatsvinden in een Controleruimte
met een ander testapparaat dan degene die werd gebruikt
voor de screeningstest.
3.3.3 De Rijder of Official kiest een geseald mondstuk uit de selectie
van mondstukken die wordt aangeboden door de Ademanalist
en de Rijder, Official of de Ademanalist zal het in het
testapparaat plaatsen.
3.3.4 De Ademanalist zal vervolgens de Rijder of Official instrueren
om in een vloeiende beweging en krachtig in het mondstuk te
blazen totdat voldoende adem is verkregen. Elke opzettelijke
niet-naleving van de instructies gegeven door de Ademanalist
zal worden beschouwd als een overtreding van de
Reglementen en de Ademanalist zal de zaak onmiddellijk
doorverwijzen naar de Sportcommissarissen.
3.3.5 De Ademanalist zal de Rijder of Official het resultaat van de
test tonen en het resultaat invullen op het Testformulier.
3.3.6 De Rijder of Official ondertekent het Testformulier en mag
schriftelijk opmerkingen maken die hij in verband met de
Testprocedure wenst te maken. De weigering van een Rijder
of Official om het Testformulier te ondertekenen wordt door
de Ademanalist vermeld op het Testformulier, maar maakt de
test niet ongeldig.
3.3.7 Als de Bevestigingstest een Negatieve Waarde laat zien, zal de
Ademanalist de Rijder of Official informeren dat de
testprocedure is afgelopen.

ART. 2 TESTPERIODE
2.1 Het testen van Rijders kan plaatsvinden tijdens de volgende
periode:
- drie uur vóór de eerste rijactiviteit;
- tot dertig minuten na het einde van de rijactiviteit.
2.2 Als een Rijder, aangewezen om getest te worden, deelneemt
aan een podiumceremonie, zal de Ademanalist doorgaan met
de testprocedure voor die ceremonie, behalve in
omstandigheden waarin de Sportcommissarissen menen dat
de Testprocedure onmogelijk te organiseren zou zijn vóór die
ceremonie.
2.3 Het testen van Officials kan op elk moment uitgevoerd
worden terwijl ze dienst hebben, zoals gedefinieerd in Artikel
1.3 van dit reglement.
2.4 Indien bij een Wedstrijd geen Sportcommissarissen aanwezig
zijn, heeft de Wedstrijdleider de bevoegdheden van
verzoeken tot testen, selectie van Rijders en Officials en het
sanctioneren conform Art 4 of 5.
ART. 3 TESTPROCEDURE
3.1 Bekendmaking
3.1.1 De Ademanalist identificeert zichzelf aan de Rijder(s) en
Official(s) die voor testen zijn geselecteerd.
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3.3.8 Als de Bevestigingstest een Positieve Waarde laat zien, zal de
Ademanalist de Rijder of Official informeren dat de
testprocedure is afgelopen en dit onmiddellijk rapporteren
aan de Sportcommissarissen.
3.3.9 Het Testformulier dient via de Sportcommissarissen gemaild
te worden naar de KNAF.
3.4

medisch dossier bevatten dat zal worden ingediend bij de
medische commissie van de KNAF. Deze commissie zal naar
eigen goeddunken beslissen over het al dan niet goedkeuren
van het verzoek om afstand. Tegen een dergelijk besluit kan
geen beroep worden aangetekend.
ART. 4 CONSEQUENTIES VAN EEN OVERTREDING VAN DE
REGLEMENTEN DOOR EEN RIJDER
4.1 Automatische Diskwalificatie
Een overtreding van de Reglementen (Bevestigingstest met
een Positieve Waarde, weigering om zich aan de
testprocedure te onderwerpen en/of opzettelijk nalaten de
instructies van de Ademanalist te volgen) leidt tot de
automatische en onmiddellijke diskwalificatie van de Rijder
(zoals gedefinieerd in artikel 20 van de FIA Code).

Endogene ethanolproductie
Rijders en Officials met gezondheidsstoornissen met
betrekking tot endogene ethanolproductie moeten ervoor
zorgen dat ze een passend dieet / behandeling volgen om een
Negatieve waarde te garanderen in geval van een test. Als dit
resultaat niet kan worden bereikt, wordt er ten minste 30
dagen vóór de volgende wedstrijd waar de Rijder of Official
van plan is deel te nemen, een verklaring van afstand
aangevraagd bij de KNAF. Het verzoek moet een volledig

4.2 Sancties voor de Rijders
4.2.1 Naast de automatische diskwalificatie van de Rijder voor de Wedstrijd, passen de Sportcommissarissen de volgende sancties toe:
Waarde
1e overtreding
2e overtreding
3e overtreding
4e overtreding
Schorsing van
Schorsing van
< 0.10 mg/L
Geen schorsing
2 maanden
3 maanden
Schorsing van
Schorsing van
>= 0.1 mg/L
Schorsing van
2 maanden en
6 maanden en
Resultaat van de
< 0.25 mg/L
1 maand
Boete van 1.000
Boete van 5.000
bevestigingstest
euro
euro
Schorsing van
Schorsing van
Schorsing van
Schorsing van
4 jaar
>= 0.25 mg/L
2 maanden en
4 maanden en
12 maanden en
< 0.40 mg/L
Boete van 1.000
Boete van 2.000
Boete van 10.000
euro
euro
euro
>= 0.4 mg/L
Schorsing van
Schorsing van
Schorsing van
Weigeren om mee te werken aan de
3 maanden en
6 maanden en
24 maanden en
testprocedure
Boete van 2.000
Boete van 3.000
Boete van 15.000
euro
euro
euro
Instructies niet opvolgen van de Ademanalist
4.2.2 De sancties voor de tweede, derde en vierde overtreding moeten worden opgelegd ongeacht de sanctie(s) die voor de vorige
overtreding(en) zijn opgelegd.
4.2.3 Voor het opleggen van sancties volgens artikel 4.2 wordt een overtreding van de Reglementen alleen als een tweede (of derde)
overtreding beschouwd als de Rijder de vorige overtreding beging tijdens de drie jaar voorafgaand aan een nieuwe Positieve Waarde van
de Bevestigingstest.
4.3 Beslissingen gemaakt op grond van deze reglementen:
worden onmiddellijk bindend, ongeacht een beroep op grond van artikel 12.2.3 van de FIA Code,
staan open voor beroep overeenkomstig artikel 15 van de FIA Code (met uitzondering van beslissingen genomen op grond van artikel 3.4
van dit reglement, waartegen geen beroep kan worden aangetekend).
ART. 5 CONSEQUENTIES VAN EEN OVERTREDING VAN DE REGLEMENTEN DOOR EEN OFFICIAL
5.1 Ontheffing van taken
Een overtreding van de Reglementen (Bevestigingstest met een Positieve Waarde, weigering om zich aan de testprocedure te onderwerpen
en/of opzettelijk nalaten de instructies van de Ademanalist te volgen) leidt tot de automatische en onmiddellijke ontheffing van taken
van de Official voor de Wedstrijd door de sportcommissarissen.
5.2 Sancties voor de Official
5.2.1 Naast de automatische ontheffing van taken van de Official voor de Wedstrijd, passen de Sportcommissarissen de volgende sancties toe:
Waarde
1e overtreding
2e overtreding
3e overtreding
4e overtreding
Schorsing van
Schorsing van
< 0.10 mg/L
Geen schorsing
2 maanden
3 maanden
Resultaat van de
>= 0.1 mg/L
Schorsing van
Schorsing van
Schorsing van
bevestigingstest
< 0.25 mg/L
1 maand
2 maanden
6 maanden
>= 0.25 mg/L
Schorsing van
Schorsing van
Schorsing van
Schorsing van
< 0.40 mg/L
2 maanden
4 maanden
12 maanden
4 jaar
>= 0.4 mg/L
Weigeren om mee te werken aan de
Schorsing van
Schorsing van
Schorsing van
testprocedure
3 maanden
6 maanden
24 maanden
Instructies niet opvolgen van de
Ademanalist
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5.2.2 De sancties voor de tweede, derde en vierde overtreding
moeten worden opgelegd ongeacht de sanctie(s) die voor de
vorige overtreding(en) zijn opgelegd.
5.2.3 Voor het opleggen van sancties volgens artikel 5.2 wordt een
overtreding van de Reglementen alleen als een tweede (of
derde) overtreding beschouwd als de Official de vorige
overtreding beging tijdens de drie jaar voorafgaand aan een
nieuwe Positieve Waarde van de Bevestigingstest.
5.2.4 Een rapport met de gedetailleerde gegevens van de
overtreding zal door de sportcommissarissen naar de KNAF
verzonden worden. Indien de Official door een andere ASN
aangewezen is, zal het rapport naar deze ASN verzonden
worden.
5.3 Beslissingen gemaakt op grond van deze reglementen:
- worden onmiddellijk bindend, ongeacht een beroep op grond
van artikel 12.2.3 van de FIA Code,
- staan open voor beroep overeenkomstig artikel 15 van de FIA
Code (met uitzondering van beslissingen genomen op grond
van artikel 3.4 van dit reglement, waartegen geen beroep kan
worden aangetekend).

handtekeningen van de Rijder, de Official, de Ademanalist en
mogelijk de Chaperone, en opmerkingen van een van hen.

ART. 6 DEFINITIES
Alcoholconcentratie: de alcohol in een ademvolume, uitgedrukt in
milligrammen per liter (mg/L).
Ademanalist: De official die is benoemd door de organisator om de
Testprocedure uit te voeren.
Testapparaat: een apparaat dat wordt verstrekt, onderhouden en
gekalibreerd door de KNAF, dat het vermogen heeft om een
kwantitatieve meting van de alcoholconcentratie te leveren met
behulp van een ademmonster.
Chaperone: elke persoon die is benoemd door de organisator om
bepaalde taken uit te voeren tijdens de testprocedure, zoals, naast
andere taken, het begeleiden en observeren van de Rijder of Official
tussen de screeningstest en de bevestigingstest.
Bevestigingstest: Een tweede test door een Testapparaat,
uitgevoerd na een positieve Screeningtest.
Controleruimte: de beveiligde locatie waar de bevestigingstest
wordt uitgevoerd, met beperkte toegang en gegarandeerde
vertrouwelijkheid.
Rijder: elke rijder (zoals gedefinieerd in art. 20 van de Code) of
navigator die deelneemt in een wedstrijd.
Rijactiviteit: de periode waarin een Rijder zijn auto mag besturen
tijdens een Wedstrijd.
Negatieve waarde: een waarde die gelijk is aan 0,0 mg/L.
Official: elke persoon genoemd in artikel 11 en/of Appendix V van
de Code.
Positieve waarde: Een waarde die hoger is dan 0,0 mg/L.
Screeningtest: een eerste test met behulp van een Testapparaat die
kwantitatieve gegevens verschaft over de alcoholconcentratie.
Testprocedure: het proces dat wordt uitgevoerd met behulp van
een Testapparaat om een kwantitatieve meting van de
alcoholconcentratie te verkrijgen.
Testformulier: formulier verstrekt door de KNAF om te worden
aangevuld door de Ademanalist en te worden gebruikt in het geval
de screeningstest een positieve waarde laat zien. Het geeft met
name de tijd en plaats van de test aan, de naam van de Rijder of
Official, de resultaten van de Screening- en Bevestigingstests, de
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