КОРФБОЛ САВЕЗ СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК
о
медицинској заштити спортиста

и утврђивању здравствене способности за
обављање спортских активности и
учествовање на спортским такмичењима

Београд, 12.04. 2012.

Регистрациони правилник
Београд, 12. март 2012.

На основу члана 17. став 3. Закона о спорту («Службени гласник РС», бр.24/11 и 99/11 – др.закон),
Правилника о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских
активности и учествовање на спортским такмичењима и чланом 10, став 1, тачка 13 и чланом 14,
став 1, тачка 8 Статута Корфбол савеза Србије, Управни одбор Корфбол савеза Србије на седници
одржаној дана 12.04.2012. године донео је

ПРАВИЛНИК
о
медицинској заштити спортиста
и утврђивању здравствене способности за обављање спортских активности и
учествовање на спортским такмичењима

1. Садржина Правилника

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин, врста, обим и рокови у којима се спроводе
здравствени прегледи за све такмичаре који учествују на спортским такмичењима
Корфбол савеза Србије (у даљем тексту: КОСС).

2. Утврђивање здравствене способности
Члан 2.
Општу и посебну здравствену способност спортиста такмичара утврђује надлежна
здравствена установа, односно завод надлежан за спорт и медицину спорта, у складу са
законом и овим правилником.
Надлежна здравствена установа из става 1. овог члана јесте здравствена установа у којој
се обавља делатност спортске медицине и која има специјалисту спортске медицине.

Ако здравствена установа у јединици локалне самоуправе на чијој територији спортиста
има пребивалиште, односно боравиште у свом саставу нема специјалисту спортске
медицине, надлежна је здравствена установа која има специјалисту интерне медицине,
педијатрије, медицине рада или опште медицине.

Завод надлежан за спорт и медицину спорта из става 1. овог члана јесте Завод за спорт и
медицину спорта Републике Србије (у даљем тексту: Републички завод) и Покрајински
завод за спорт и медицину спорта (у даљем тексту: Покрајински завод).
Здравствене установе и заводи из ст. 1-4. овог члана обављају здравствене прегледе у
складу са овим правилником ако имају одговарајуће здравствено особље, простор и
медицинско-техничку опрему.

3. Врста и рокови у којима се спроводе здравствени прегледи
Члан 3.
У спортском такмичењу Корфбол савеза Србије може учествовати спортиста коме је у
периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа
здравствена способност за обављање спортских активности, односно делатности.
Општа здравствена способност за бављење спортским активностима утврђује се у
складу са чланом 9. став 5. Закона о спорту и за спортисте који немају потпуну пословну
способност пре закључења уговора са спортском организацијом.
Посебна здравствена способност утврђује се, поред опште здравствене способности, у
периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења за:
1) спортисте аматере и професионалце;
2) спортисте репрезентативце;
3) спортисте категорисане на основу националне категоризације спортиста;
4) спортисте такмичаре млађе од 16 година у свим спортским гранама;
5) спортисте такмичаре млађих категорија који се такмиче у старијим категоријама;
6) и друге спортисте такмичаре за које је та обавеза утврђена Правилима корфбола и
актима КОСС.
Изузетно од става 3. овог члана, посебна здравствена способност спортиста утврђује се,
поред опште здравствене способности, у периоду од четири месеца пре одржавања
спортског такмичења.
Обавеза утврђивања здравствене способности из ст. 1. и 3. овог члана постоји и за друге
учеснике у корфбол спорту (спортски стручњаци, спортске судије, спортски контролори,
спортисти рекреативци).
На утврђивање здравствене способности лица из става 4. овог правилника сходно се
примењују одредбе овог правилника о општем здравственом прегледу спортисте
такмичара, с тим да здравствени преглед спортских судија и спортских стручњака
обавезно садржи и психолошки преглед.

Утврђивање посебне здравствене способности спортисте такмичара врши се
истовремено са утврђивањем опште здравствене способности, осим у случајевима из
става 4. овог члана.
4. Учествовање на спортским такмичењима
Члан 4.
Ученици и студенти не могу, сходно члану 143. став 7. Закона о спорту, бити укључени
у ваннаставне спортске активности и спортска такмичења (школска, односно
студентска) ако није претходно утврђена њихова здравствена способност за бављење
школским спортом.
Сматра се да је испуњен услов из става 1. овог члана уколико је ученику, односно
студенту утврђена здравствена способност за учешће на спортским такмичењима у
оквирима одређене спортске организације или савеза, уз подношење одговарајућег
доказа.
Члан 5.
Циљеви утврђивања здравствене способности спортиста такмичара за учешће на
такмичењима су очување и унапређење здравља и радне способности спортиста
такмичара, правилно усмерење у спорту, превенција обољевања, повређивања и других
поремећаја здравља и инвалидности током бављења спортом.
Прегледима којима се утврђује здравствена способност спортиста такмичара утврђује се
стање здравља, оцењује психофизичка способност у односу на захтеве појединих
спортских грана и дисциплина, као и општи утицај физичке активности на организам и
обезбеђује адекватна селекција у спорту на основу утврђених предиспозиција у којој се
може очекивати највећи успех.

Члан 6.
Утврђивање опште и посебне здравствене способности спортиста такмичара врши се
путем претходног, периодичног и ванредног здравственог прегледа.

5. Претходни здравствени преглед
Члан 7.

Претходни здравствени преглед спортисте такмичара врши се пре почетка бављења
одређеним спортским активностима, односно пре или при првој регистрацији за
одређену спортску организацију.
Претходни здравствени преглед врши се и пре укључења ученика и студената у
ваннаставне спортске активности.
Прегледом из става 1. овог члана утврђује се општа здравствена способност спортисте и
посебна психофизичка способност у односу на корфбол спорт.

6. Периодични здравствени прегледи
Члан 8.
Периодични општи и посебни здравствени прегледи спроводе се ради контроле здравља
и способности током бављења корфбол спортом.
Прегледима из става 1. овог члана утврђује се општа здравствена способност спортисте
и посебна здравствена способност у односу на корфбол спорт.

7. Ванредни здравствени прегледи
Члан 9.
Ванредни здравствени прегледи обављају се:
- према медицинским индикацијама, на основу првог или претходног периодичног
прегледа;
- пре наступа учесника у спортским дисциплинама у којима то одређују спортска
правила КОСС;
- после тежих болести и повреда насталих током спортских активности или из других
разлога;
- на захтев спортске организације, националног спортског савеза - КОСС; спортског
тренера, или самог спортисте такмичара;

- код контроле пола;
- након прекида бављења спортом дуже од годину дана;
- након истека казне због повреде анти-допинг правила.
Прегледом из става 1. овог члана утврђује се општа здравствена способност спортисте и
посебна здравствена способност у односу на корфбол спорт.
Спортиста такмичар не може да буде укључен у спортске активности и да учествује на
спортским такмичењима ако није здравствено прегледан у складу са ст. 1. и 2. овог
члана.

8. Начин и обим спровођења здравствених прегледа
Члан 10.

Захтев за утврђивање опште и посебне здравствене способности спортисте такмичара
може поднети спортска организација, односно спортски савез - КОСС чији је спортиста
такмичар члан, односно сам спортиста такмичар.
Надлежна здравствена установа и надлежни завод за спорт и медицину спорта (у даљем
тексту: здравствена установа) која спроводи утврђивање здравствене способности
спортиста такмичара дужна је, након благовремено поднетог захтева за здравствени
преглед спортисте такмичара, да обезбеди и организује спровођење прегледа и
утврђивања здравствене способности пријављених спортиста такмичара.
Свака спортска организација која учествује у систему такмичења предлаже надлежној
здравственој установи план превентивних здравствених прегледа својих спортиста
такмичара најкасније до краја октобра за наредну годину.
Спортска организација, односно спортиста такмичар и здравствена установа која
спроводи утврђивање здравствене способности спортиста такмичара непосредно се
договарају о терминима прегледа.
Спортисти такмичари дужни су да се придржавају договорених термина за прегледе.

Члан 11.

Обим здравственог прегледа за утврђивање здравствене способности спортиста
такмичара одређује се на основу стручне анализе специфичних функционалних захтева
корфбол спорта, као и старосне доби.

Члан 12.
Утврђивање опште и посебне здравствене способности спортиста такмичара и учесника
у школском спорту обављају специјалисти медицине спорта, а изузетно специјалисти
интернисти, специјалисти медицине рада, специјалисти опште медицине и специјалисти
педијатри, у случајевима из члана 2. став 4. овог правилника.

Члан 13.
О резултатима обављених здравствених прегледа здравствена установа саставља
Спортско медицински извештај о утврђеној здравственој способности спортисте за
обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима (у даљем
тексту: Спортско медицински извештај) и доставља га:
- прегледаном спортисти;
- изабраном лекару.
Спортско медицински извештај садржи поред резултата обављених здравствених
прегледа и оцену здравственог стања и предлог мера за очување здравља спортисте.
Спортско медицински извештај даје се на Обрасцу 1 који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Лекар који приликом прегледа спортисте такмичара посумња да је спортиста користио
допинг средства, дужан је да о томе обавести Антидопинг агенцију Републике Србије, у
складу са чланом 14. став 1. Закона о спречавању допинга у спорту ("Службени гласник
РС", број 101/05).

Члан 14.
Сваки спортиста такмичар приликом утврђивања здравствене способности за учешће на
такмичењима мора да има:
- документ којим потврђује идентитет (личну карту, пасош и др.);

- медицинску документацију или информацију изабраног лекара о претходним
болестима, повредама и лечењу;
- такмичарску књижицу.
Члан 15.
Спортиста такмичар, матични клуб и/или КОСС који га упућују на здравствени преглед
ради утврђивања здравствене способности за учешће на спортским такмичењима
доставља здравственој установи попуњени упитник о личним подацима и медицинској
анамнези спортисте, најкасније два дана пре заказаног термина за здравствени преглед.
Упитник из става 1. овог члана налази се у Правилнику о утврђивању здравствене
способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским
такмичењима («Службени гласник РС», бр.15/2012) и чини његов саставни део и као
такав представља важећи упитник за те намене КОСС.
Упитник из става 1. овог члана даје се на Обрасцу 2, који је одштампан уз наведени
правилник и чини његов саставни део.
Уз Упитник из става 1. овог члана прилажу се важећа спортска правила КОСС која се
односе на здравствене прегледе спортиста, осим ако су раније већ достављена, а у
међувремену није било измена.
Упитник из става 1. овог члана, који је датиран, потписују спортиста такмичар, односно
родитељ или старатељ малолетног спортисте.

Члан 16.
Обим прегледа за утврђивање опште здравствене способности за учешће на спортским
такмичењима наведени су у члану 16. Правилника о утврђивању здравствене
способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским
такмичењима («Службени гласник РС», бр.15/2012).

Члан 17.
Обим прегледа за утврђивање посебне здравствене способности за учешће на спортским
такмичењима, поред прегледа из члана 16. овог Правилника, обухвата све наведено у
члану 17. Правилника о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање
спортских активности и учествовање на спортским такмичењима («Службени гласник
РС», бр.15/2012).

Члан 18.
Резултати обављених додатних здравствених прегледа (снимци и налази), посебно након
спортских повреда, морају бити приложени медицинској документацији спортисте
заједно са оценом из члана 19. Правилника о утврђивању здравствене способности
спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима
(«Службени гласник РС», бр.15/2012) матичног клуба и КОСС.
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу даном његовог усвајања од стране Управног одбора
КОСС.

У Београду, 12. марта 2012.

Председник УО КОСС

