Na temelju članka 38. Statuta Hrvatskog motociklističkog saveza od 7. srpnja 2008. i članka 79.
Športskog motociklističkog pravilnika (u daljnjem tekstu SMP) od 21.siječnja 2009., a na
prijedlog Sportskog odbora HMS-a od 09.01. 2009., Upravni odbor HMS-a na sjednici održanoj
dana 21.01.2009. godine donio je

ZDRAVSTVENI PRAVILNIK HMS-a

I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se osnovni uvjeti za održavanje natjecanja u motociklističkom športu
u Republici Hrvatskoj u zdravstvenom smislu.
Članak 2.
Odredbe i pravila ovog Pravilnika ne mogu biti u suprotnosti sa Športskim motociklističkim
pravilnikom HMS-a i pravilnicima koje su donijele međunarodne organizacije (FIM, UEM), kao i
Hrvatski olimpijski odbor (HOO).
Članak 3.
Na natjecanjima koja se održavaju u Republici Hrvatskoj mogu nastupiti samo vozači i suvozači
koji ispunjavaju zdravstvene uvjete propisane ovim Pravilnikom.
Članak 4.
Ovim Pravilnikom se utvrđuju:
 način, rokovi (trajanje) liječničkog pregleda vozača ili suvozača
 uvjeti i slučajevi kada vozač ili suvozač iz zdravstvenih razloga ne može nastupiti
 potrebni medicinski uvjeti za održavanje motociklističkih natjecanja
 način pridržavanja zdravstvenih mjera vozača ili suvozača i svih ostalih službenih
koje sudjeluju u natjecanju
 prava i obveze Zdravstvene komisije, liječnika na priredbi
 liječnik u klubu
 propise o doping kontroli i kontroli korištenja ostalih zabranjenih sredstava

II.

osoba

NAČIN, ROKOVI (TRAJANJE) LIJEČNIČKOG PREGLEDA VOZAČA ILI SUVOZAČA

Članak 5.
Liječnički pregled vozača ili suvozača obavlja se najmanje jednom u roku od 6 mjeseci.
Liječnički pregled se obavlja kod doktora športske medicine ili doktora specijaliste medicine
rada.
U slučaju teže povrede na natjecanju, može se odrediti obvezni ponovni liječnički pregled prije
nego se vozaču ili suvozaču koji je pretrpio povredu dozvoli ponovno sudjelovanje na
natjecanjima.

III.

UVJETI I SLUČAJEVI KADA VOZAČ ILI SUVOZAČ IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGA
NE MOŽE NASTUPITI

Članak 6.
Vozači ili suvozači ne mogu biti registrirani i ne mogu produljiti važnost licence, niti mogu početi
trenirati ukoliko nisu obavili odgovarajući liječnički pregled.
Dokaz o zadovoljavajućem zdravstvenom stanju obvezatno se podnosi i nakon teže povrede
zadobivene na natjecanju.
Članak 7.
Sposobnost za natjecanje se ovjerava potpisom i službenim pečatom liječnika.
Članak 8.
Vozač ili suvozač ne može nastupiti ukoliko dežurni liječnik na natjecanju ustanovi:
 da boluje od bilo koje bolesti koja može zbog pojačanog napora ugroziti njegov život ili
zdravlje, život i zdravlje drugih natjecatelja, službenih osoba i gledatelja,
 da je prekršio jedno ili više pravila protiv dopinga kao što je izloženo u članku 2.1. do članka
2.8. Kodeksa protiv dopinga WADA-e, a što uključuje i korištenje alkohola i droga u bilo kojim
količinama (koncentracija u uzorku 0,0).
Način kontrole za navedene slučajeve utvrđuje dežurni liječnik.
IV.
POTREBNI ZDRAVSTVENI UVJETI ZA ODRŽAVANJE MOTOCIKLISTIČKIH
NATJECANJA
Članak 9.
Organizator natjecanja dužan je osigurati prisustvo liječnika za vrijeme verifikacije, treninga i za
cijelo vrijeme održavanja natjecanja.
U slučajevima da dežurni liječnik smatra nekog vozača ili suvozača nesposobnim za nastup o
tome mora dati pisano izvješće.
Vozač ili suvozač kojemu je dežurni liječnik zabranio nastup, ne može nastupati na natjecanju.
Članak 10.
Prostor gdje se obavlja pregled vozača ili suvozača mora biti čist i propisno osvijetljen.
V.
NAČIN PRIDRŽAVANJA ZDRAVSTVENIH MJERA VOZAČA ILI SUVOZAČA I SVIH
OSTALIH OSOBA KOJE SUDJELUJU NA NATJECANJU

Članak 11.
Organizator natjecanja dužan je osigurati liječničku službu za slučaj pružanja prve pomoći.

Članak 12.
Dežurni liječnik dužan je na verifikaciji ocijeniti zdravstvene sposobnosti za natjecanje za vozače
i suvozače i u službenu dokumentaciju natjecanja upisati mišljenje o njihovoj sposobnosti za
nastup.
Članak 13.
Za vrijeme trajanja natjecanja dežurni liječnik dužan je intervenirati u slučaju povrede i nakon
ukazane liječničke pomoći odlučiti da li je vozač ili suvozač sposoban za daljnji nastup.

Članak 14.
Pri organizaciji natjecanja organizator je dužan osigurati:
 prostoriju za pružanje prve pomoć i potrebni materijal (šine, udlage)
 mogućnost korištenja usluga zdravstvenih institucija za slučaj potrebe
Članak 15.
Vozač ili suvozač za kojeg dežurni liječnik ustanovi da nije sposoban za daljnje natjecanje ne
može više nastupati na tom natjecanju.
Članak 16.
Kod povrede kada vozač ili suvozač ne može nastaviti natjecanje, dežurni liječnik će dati pisano
izvješće o povredi.
U tom slučaju vozač ili suvozač za prvo iduće natjecanje mora biti ponovno pregledan sukladno
članku 5. ovog Pravilnika,.
VI.

PRAVA I OBVEZE ZDRAVSTVENE KOMISIJE HMS-a I LIJEČNIKA NA NATJECANJU

Članak 17.
Zdravstvenu komisiju HMS-a imenuje Upravni odbor Hrvatskog motociklističkog saveza i bude
imenovana na rok od četiri (4) godine.
Zdravstvena komisija HMS-a radi ima predsjednika – glavnog liječnika i dva člana koje imenuje
Upravni odbor HMS-a. Komisija može imati i stručnog tajnika. Stručnog tajnika imenuje
Zdravstvena komisija. Zdravstvena komisija HMS-a radi prema pravilima koja su određena u
FIM-i, UEM-u i Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO).
Liječnika na natjecanju određuje organizator natjecanja.
VII.

LIJEČNIK U KLUBU

Članak 18.
Pojedini klubovi mogu ukoliko to žele, za potrebe brige oko zdravstvenog stanja svojih vozača i
suvozača, imati svog klupskog liječnika.
Liječnik kluba radi sukladno s odredbama ovog Zdravstvenog pravilnika.
Odnosi između liječnika u klubu i kluba određeni su međusobnim sporazumom liječnika i kluba.

VIII.

PROPISI O DOPING KONTROLI

Članak 19.
Doping kontrola obavljat će se sukladno sa pravilima koje određuje FIM, UEM i Hrvatski
olimpijski odbor.
Za natjecanja koja su pod nadzorom međunarodnih organizacija, kod doping kontrole,
primjenjivat će se upute koje određuje FIM-a, UEM, kod natjecanja pod nadzorom HMS-a
primjenjivat će se upute koje određuje Hrvatski olimpijski odbor (HOO).
Članak 20.
Pravo tumačenje ovog pravilnika ima Upravni odbor HMS-a.
Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja po Upravnom odboru HMS-a i objavit će se na
web stranici HMS-a kao i u tiskovnim materijalima (pravilnici).
Stupanjem na snagu ovog Zdravstvenog pravilnika HMS-a, prestaje važiti Zdravstveni pravilnik
od 05.03.2004.
Broj: 126/09
U Zagrebu 21.01.2009.
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