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REGULAMIN MEDYCZNY PZM
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Art. 1.
1. Przepisy Regulaminu Medycznego PZM maj zastosowanie w zawodach znajduj cych si w
krajowych kalendarzach poszczególnych sportów motorowych.
2. W zawodach mi dzynarodowych sportu motocyklowego i u lowego obowi zuj przepisy
Kodeksu Medycznego FIM i UEM, a w sporcie samochodowym i kartingowym odpowiednie
przepisy Mi dzynarodowego Kodeksu Sportowego ŻIA, z zastrze eniem przepisów art. 4.
Art. 2.
Zawody musz być zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić mo liwo ć udzielenia
natychmiastowej pomocy medycznej zawodnikom i osobom bezpo rednio zwi zanym z
przebiegiem zdarze . Obejmuje to fachow pomoc medyczn i odpowiednie rodki transportu
sanitarnego. Obowi zek zapewnienia i opłacenia zabezpieczenia medycznego spoczywa na
organizatorze zawodów.
Art. 3.
Organizator zawodów na obiekcie zamkni tym, zabezpieczonym odpowiednio zgodnie z
regulaminem FIA, FIM, UEM lub PZM, nie jest zobowi zany, z zastrze eniem art. 4 ust. 1, do
zapewnienia pomocy lekarskiej w znaczeniu niniejszego regulaminu osobom, które nie uczestnicz
lub nie s bezpo rednio zwi zane z odbywaj cymi si na torze organizatora zawodami.
Art. 4.
1. Organizatorowi zawodów zaleca si rozszerzenie zapewnienia pomocy medycznej dla osób nie
zwi zanych bezpo rednio z zawodami (osoby na widowni, osoby towarzysz ce itp.),
ograniczaj c t pomoc jedynie do terenu na którym odbywaj si zawody. żłówne komisje i
podmioty zarz dzaj ce rozgrywkami s uprawnione do okre lenia obowi zkowego zakresu
rozszerzonej pomocy medycznej dla osób nie zwi zanych bezpo rednio z zawodami, jak winien
zapewnić organizator zawodów.
2. Organizator zawodów krajowych i mi dzynarodowych musi zawiadomić lokalne władze słu by
zdrowia o terminie zawodów i uzyskać zapewnienie, e w dniu zawodów odpowiednie placówki
ochrony zdrowia b d przygotowane do ewentualnego udzielenia pomocy lekarskiej wi kszej
liczbie osób.
Rozdział 2
Wyposa enie słu by medycznej zawodów
Art. 5.
1. Organizator zawodów na obiekcie zamkni tym powinien zapewnić zgodnie ze specyfik danego
sportu odpowiednio wyposa one pomieszczenie, w którym lekarze b d mogli dokonać
przegl du lekarskiego zawodników, a w przypadkach koniecznych - przeprowadzić odpowiednie
czynno ci lekarskie, polegaj ce na udzieleniu odpowiedniej pomocy medycznej.
2. Zobowi zuje si organizatorów imprez do przygotowania pomieszczenia do przeprowadzenia
bada na okoliczno ć zawarto ci alkoholu w organizmie oraz bada antydopingowych.
Art. 6.
1. Ka de zawody mog być rozpocz te, je eli s na miejscu zespoły ratownictwa medycznego
wyposa one w specjalistyczne rodki transportu sanitarnego w wymaganej niniejszym
regulaminem liczbie.
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2. W rozumieniu niniejszego regulaminu, specjalistycznymi rodkami transportu sanitarnego s
ambulanse drogowe nast puj cych typówŚ
1) ambulans szybkiej interwencji, pozwalaj cy na miejscu wypadku udzielić natychmiastowej
pomocy w zakresie czynno ci oddechowych i sercowo-kr eniowych
oznakowany liter „P”, w przepisach mi dzynarodowych ŻIM, UźM i ŻIA okre lony jako typ A
personel:
- co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynno ci ratunkowychŚ
ratownik lub lekarz mog cy udzielić pierwszej pomocy i przeprowadzić akcj
reanimacyjn
ratownik lub piel gniarz/piel gniarka
2) ambulans wysoko specjalizowany, który mo e być wykorzystany jako ruchome centrum
reanimacyjne, przystosowany do udzielania natychmiastowej pomocy w zakresie czynno ci
kr eniowo- oddechowych
oznakowany liter „S”, w przepisach mi dzynarodowych ŻIM, UźM i ŻIA okre lony jako typ B
personel:
- co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynno ci ratunkowychŚ
lekarz przeszkolony do prowadzenia akcji reanimacyjnej, udzielania pomocy w urazach
wielonarz dowych
dwóch wykwalifikowanych ratowników lub piel gniarzy/piel gniarki
3) ambulans przewozowy słu cy do transportu chorych nie wymagaj cych intensywnego
nadzoru
oznakowany liter „T”, w przepisach mi dzynarodowych ŻIM,UźM i ŻIA okre lony jako typ C
personel:
- co najmniej jedna osoba uprawniona do wykonywania medycznych czynno ci ratunkowych
3.

rodki transportu sanitarnego wymienione w ust. 2 musz być wyposa one w ł czno ć radiow
oraz sygnały wzrokowe i d wi kowe.

Art. 7.
Dodatkowy sprz t lub materiały opatrunkowe oraz leki inne ni stosowane w czasie czynno ci
o ywiania, stanowi wyposa enie apteczek klubowych, które powinny si znajdować w
wyposa eniu ka dego klubu. Wyposa enie apteczek zale y od indywidualnych decyzji lekarzy
klubowych lub minimum powinna znajdować si apteczka wg normy DIN 13157 AB SK 20
Art. 8.
Minimalne wymagania dotycz ce zabezpieczenia medycznego zawodówŚ
1. sport motocyklowy
MOTOCROSS
- ambulans „P” -1 szt.
- ambulans „S” - 1 szt.
- ambulans „T” - 1 szt.
- patrole noszowe co 500 metrów ustawione na stanowiskach ratowniczych wyznaczanych
przez lekarza zawodów.
lekarz zawodów mo e podj ć decyzj o zwi kszeniu liczby personelu medycznego
CROSS-COUNTRY
- 3-7 punktów medycznych z ratownikami medycznymi, noszami i ł czno ci radiow
- ambulans „P” - 1 szt.
- ambulans “S” - 1 szt.
- ambulans “T” - 1 szt.
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- helikopter zalecany /l dowisko/
- zabezpieczenie dowozu poszkodowanych samochodem terenowym lub quadem do punktu
medycznego
ostateczna liczba ambulansów, punktów medycznych oraz ich rozmieszczenie - z
doł czeniem mapki i uwzgl dnieniem warunków lokalnych - do uzgodnienia z lekarzem
zawodów
ENDURO
- ambulans „P”Ś minimum 1 szt. na miejscu rozgrywania ka dej próby z pomiarem czasu
- ambulans „T” - 1 szt., dy uruj cy w centralnym punkcie
TRIAL
- ambulans „P” - 1 szt.
- ambulans „T” - 1 szt., przy p tli dłu szej ni 10 km
WY CIGI MOTOCYKLOWE
- ambulans „P” - minimum 2 szt.
- ambulans “S” - 2 szt.
- ambulans “T” - 1 szt.
czas dojazdu do poszkodowanych nie dłu szy ni 2 minuty
SUPERMOTO
- ambulans „S” - 1 szt.
- ambulans “T” - 1 szt.
WY CIGI SKUTERÓW
- ambulans „S” - 1 szt.
- ambulans “T” - 1 szt.
2. karting
- ambulans „S” - 1 szt.
- ambulans „T” - 1 szt. (zalecany)
3. sport samochodowy
obowi zuje zabezpieczenie medyczne według homologacji, planu bezpiecze stwa, licencji
zawodów oraz Zał cznika „H” Mi dzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA
4. sport u lowy
- ambulans „P” - 1 szt.
- ambulans “S” - 1 szt.
Rozdział 3
Wymogi dla lekarzy
Art. 9.
1. Lekarzem zawodów mo e być lekarz wchodz cy w skład personelu medycznego ambulansu pod
warunkiem jego stałej obecno ci w miejscu rozgrywania zawodów, tak e podczas wyjazdu
ambulansu poza obiekt, na którym zawody s rozgrywane.
2. Lekarze zawodów powinni być ubrani w odzie słu bow i posiadać identyfikator - biała odzie z
napisem „doktor” w kolorze czerwonym na plecach i z przodu po lewej stronie.
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Rozdział 4
Obowi zki i kompetencje lekarza zawodów
Art. 10.
Lekarz zawodów powinien zgłosić organizatorowi gotowo ć pełnienia dy uru co najmniej na 30
minut przed rozpocz ciem zawodów. Stwierdza na pi mie, e zawody s zabezpieczone zgodnie z
wymogami niniejszego regulaminu.
Art. 11.
Lekarz zawodów współpracuje ci le zŚ s dzi głównym, kierownikiem lub dyrektorem zawodów stosownie do specyfiki danego sportu.

1.
2.
3.

4.

Art. 12.
Lekarz zawodów ma prawo interweniować w razie stwierdzenia, e zawodnicy nie maj
wła ciwego ubioru ochronnego lub kiedy jego stan nie daje zawodnikowi pełnej ochrony.
Lekarz zawodów ma prawo nie dopu cić do udziału w zawodach zawodnika, którego stan
zdrowia wzbudza w tpliwo ć.
Lekarz zawodów informuje na pi mie s dziego głównego lub kierownika zawodów lub dyrektora
zawodów - stosownie do specyfiki danego sportu, je eli zawodnik odmówił poddania si
ogl dzinom lekarskim, co jest równoznaczne z wycofaniem zawodnika z dalszego udziału w
zawodach.
Lekarz zawodów ma obowi zek wyst pić z wnioskiem - do dyrektora lub kierownika zawodów - o
przerwanie zawodów je li zabezpieczenie medyczne nie spełnia wymogów minimalnych dla
danego sportu.

Art. 13.
Decyzje lekarza zawodów s nieodwołalne, z zastrze eniem przepisów art. 14.
Art. 14.
Zobowi zuje si główne komisje do zamieszczenia w swoich regulaminach szczegółowych
obowi zków i kompetencji lekarzy obecnych na zawodach i treningach oraz wyszczególnienie
innych uprawnie i czynno ci, specyficznych dla danego sportu.
Rozdział 5
Zdolno ć do uprawiania sportu
Art. 15.
aden zawodnik nie mo e otrzymać licencji uprawniaj cej do udziału w zawodach bez
przedstawienia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza do uprawiania okre lonej
dyscypliny sportu.
2. Osoba ubiegaj ca si o przyznanie licencji zawodnika podlega ogólnym badaniom lekarskim
oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezb dnym do wydania
orzeczenia.
3. Ka dy adept i zawodnik, który podczas uprawiania sportu doznał urazów, w tym urazu głowy,
zmian przeci eniowych i utraty przytomno ci podlega badaniom kontrolnym.
4. Ka dy adept i zawodnik podlega badaniom okresowym. Stosowne przepisy zawarte s w art. 17.

1.

Art. 16.
1. Za wiadczenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny
sportowej lub lekarz posiadaj cy certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny
Sportowej.
2. Badania okresowe oraz kontrolne, o których mowa w art. 15 ust. 3 i 4 przeprowadza lekarz
specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz posiadaj cy certyfikat nadany przez
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
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3. Zawodnik maj cy za wiadczenie lekarskie orzekaj ce czasow niezdolno ć do pracy, nie mo e
brać udziału w zawodach oraz treningach. Niezdolno ć do pracy jest automatycznie
niezdolno ci do czynnego uprawiania sportu.
Art. 17.
1. Okresowe badania zawodników i adeptów przeprowadza si nie rzadziej ni co 6 miesi cy dla
zawodników do uko czenia 23. roku ycia, a dla pozostałych co 12 miesi cy.
2. Zdolno ć do uprawiania sportu stwierdzona w wyniku bada okresowych i kontrolnych
odnotowana jest w karcie zdrowia zawodnika sportów motorowych, która musi zostać
przedstawiona ł cznie z licencj , aby wzi ć udział w zawodach. Powy sze dotyczy ka dego
zawodnika, niezale nie od narodowo ci i posiadanego obywatelstwa.
Wzory karty zdrowia zawodnika sportów motorowych znajduj si w zał cznikach do niniejszego
regulaminu (zał cznik nr 1 dotyczy sportu motocyklowego, zał cznik nr 2 dotyczy sportu
samochodowego i kartingowego).
3. Je eli podczas uprawiania sportu zawodnik doznał urazów, które wykluczaj dalszy udział
zawodnika w zawodach, lekarz zawodów dokonuje wpisu do karty zdrowia zawodnika. Po wpisie
do karty zdrowia, zawodnik podlega kontrolnym badaniom lekarskim, w wyniku których w karcie
zostanie odnotowana zdolno ć do uprawiania sportu.
Rozdział 6
Przepisy antydopingowe i antyalkoholowe
Art. 18.
1. W zakresie zwalczania dopingu w sporcie obowi zuj Ś art. 43 ustawy o sporcie z dnia 25
czerwca 2010 r. (Dz. U. nr 127, poz. 87) z pó n. zmian., Kodeks Antydopingowy ŻIM i UźM w
odniesieniu do sportu motocyklowego i u lowego oraz Przepisy Antydopingowe FIA w
odniesieniu do sportu samochodowego i kartingowego.
2. Krajow Organizacj Antydopingow w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 1, jest
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
3. Kluby zobowi zane s do zapoznania zawodników za podpisem z aktualnie obowi zuj cymi
przepisami antydopingowymi.

1.
2.
3.
4.

5.

Art. 19.
Dopuszczalny poziom alkoholu wynosi 0,00 g / litr.
Odmowa zawodnika poddania si badaniu na okoliczno ć zawarto ci alkoholu w organizmie lub
nie stawienie si na nie, jest równoznaczne z pozytywnym wynikiem próby.
Je eli badanie, o którym mowa w ust. 2 dało wynik pozytywny, wyklucza si zawodnika z
zawodów, a dotychczas uzyskany wynik w zawodach zostaje anulowany.
żłówne komisje s zobowi zane do okre lenia w swoich regulaminach okoliczno ci oraz
sposobów przeprowadzania bada zawodników na okoliczno ć zawarto ci alkoholu w
organizmie.
Badanie przeprowadza si legalizowanym miernikiem.
Rozdział 7
Dokumentacja wypadków

Art. 20.
Ka dy wypadek wymagaj cy interwencji lekarskiej powinien być dokładnie opisany przez lekarza
zawodów. żłówne komisje s uprawnione do okre lania formy zapisu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim.
Art. 21.
W przypadku, gdy wskutek kolizji lub innej przyczyny powoduj cej wypadek, zawodnik zostaje
odwieziony do szpitala, lekarz zawodów podpisuje odpowiedni protokół wypadkowy.
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Art. 22.
W razie nieszcz liwego wypadku, w wyniku którego zawodnik bior cy udział w zawodach poniósł
mierć lub zmarł w wyniku doznanych podczas wypadku obra e ciała, lekarz zawodów uczestniczy
w sporz dzaniu odpowiedniego orzeczenia dla władz s dowych.
Rozdział 8
Przepisy ko cowe
Art. 23.
Regulamin Medyczny PZM został zatwierdzony przez Zespół Medyczny PZM na posiedzeniu w dniu
18 listopada 2011 r. Wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.
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