WYTYCZNE ODNOŚNIE OPIEKI MEDYCZNEJ NA MECZACH PIŁKI NOŻNEJ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODOKRĘG KATOWICE
Zgodnie z Regulaminami pragniemy przybliżyć obowiązki gospodarzy zawodów:

1. UCHWAŁA NR IX/140 Z DNIA 3 i 7 LIPCA 2008 ROKU Z PÓŹNIEJSZYMI
ZMIANAMI ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SPRAWIE
ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ
§25 pkt 3
Gospodarze zawodów są zobowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu
przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:
a. lekarz z licencją PZPN na zawodach Ekstraklasy I i II ligi
b. lekarz lub ratownik medyczny na zawodach III ligi
c. lekarza, ratownika medycznego lub inne osoby posiadającej uprawnienia w zakresie
udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki
przedmedycznej w pozostałych rozgrywkach.
pkt 4
Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy
i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.
pkt 5
Gospodarze zawodów są zobowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje
konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

2. REGULAMIN RAMOWY ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ ŚL.ZPN W KATOWICACH
Uchwała nr 40/19/Z Zarządu Śl. ZPN z dnia 18.06.2019r.
ROZDZIAŁ IX SĘDZIOWIE
§34 pkt 3
Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia czy gospodarz zawodów zapewnia obecność podczas
całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według zasad:
1. Zawody III ligi lekarz, lub ratownik medyczny
2. Zawody pozostałych klas – lekarz, ratownik medyczny lub inna osoba posiadająca
uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, w tym legitymującej się
ukończeniem kursu opieki medycznej.
ROZDZIAŁ XIII OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW
§45 pkt 6
zorganizowania opieki medycznej (oznaczonego punktu sanitarnego, posiadania noszy i
wyznaczonych noszowych, koców, apteczki przenośnej) oraz zapewnienia w czasie całych zawodów
osoby sprawującej opiekę medyczną i wpisaną przez kierownika drużyny do sprawozdania.
Gospodarz zobowiązany jest zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność
odwiezienia na pogotowie lub do szpitala zawodnika lub innej osoby.

ROZDZIAŁ XV OPIEKA ZDROWOTNA
§47 pkt 5
gospodarze spotkań piłki nożnej są zobowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu
przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:
1. Lekarza lub ratownika medycznego na zawodach III ligi
2. Lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie
udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki
przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych.
pkt 6
gospodarze spotkań piłki nożnej mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej
apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.

3. UCHWAŁA PREZYDIUM PODOKRĘGU KATOWICE Z DNIA 02.07.2019 r.
Osoba sprawująca opiekę medyczną w danym meczu powinna na 15 minut przed rozpoczęciem
zawodów stawić się u sędziego zawodów okazać uprawnienia i złożyć czytelny podpis w protokole
sędziowskim.
Jeżeli trener drużyny gospodarzy jako jedyny z ławki rezerwowych posiada uprawnienia do
sprawowania opieki medycznej to obligatoryjnie musi na ławce zasiadać kierownik drużyny lub inna
osoba sprawująca opiekę nad drużyną.
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