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Komunikat WOZKosz W.M. nr 6/2017/2018

REGULACJE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA OPIEKI MEDYCZNEJ
Załącznik do Regulaminu rozgrywek WOZKosz W.M. 2017-18

Zgodnie z postanowieniami par. 12 pkt. 6 Regulaminu Zawodów WOZKosz W.M. w sezonie
2017/2018 obowiązkiem drużyny będącej gospodarzem meczu jest:
1. Przygotowanie i oznaczenie stałego miejsca, w rejonie przyległym bezpośrednio do
boiska dla obsługi medycznej. Osoby wyznaczone do pełnienia ww. funkcji nie mogą
sprawować innych obowiązków przy obsłudze zawodów.
Uwaga: Osoba sprawująca opiekę medyczną nie powinna opuszczać swojego miejsca,
poza przypadkami udzielania pomocy medycznej osobom tej pomocy potrzebującym.
2. Opiekę medyczną może stanowić ratownik medyczny, lekarz lub pielęgniarka
Uwaga: Nie jest dopuszczalne sprawowanie opieki medycznej przez osobę
niespełniającą tego warunku, a więc nie będącą lekarzem, pielęgniarką lub
ratownikiem medycznym. Opieki medycznej nie może zatem sprawować np.
fizjoterapeuta, rehabilitant, itp.
3. Obecność opieki medycznej musi zostać potwierdzona wpisem do protokołu przed
rozpoczęciem zawodów. Wpis musi być opatrzony pieczątką potwierdzającą
kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za opiekę medyczną.
Uwaga: Obowiązkiem sędziego przed rozpoczęciem meczu jest sprawdzenie w
protokole meczu czy obecność opieki medycznej jest potwierdzona pieczęcią i
podpisem.
4. W przypadku braku pieczątki osoba sprawująca opiekę medyczną winna okazać
sędziemu meczu (lub komisarzowi) dokument potwierdzający jej uprawnienia do
pełnienia takiej funkcji i podpisać się czytelnie w protokole meczu.
Uwaga: Sędzia główny nie może zgodzić się na sprawowanie opieki medycznej przez
osobę, która nie potrafi udokumentować kwalifikacji do pełnienia funkcji opieki
medycznej, nawet jeśli legitymuje się pełnomocnictwem do używania pieczęci
wydanego przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie sprawowania opieki
medycznej.

5. Niespełnienie powyższych wymagań uznane będzie jako brak opieki medycznej.
6. Nie dopuszcza się sprawowania opieki medycznej przez trenera lub zawodnika
którejkolwiek z drużyn.
7. Mecz nie może się rozpocząć, jeśli nie została zapewniona opieka medyczna.
Uwaga: Maksymalny czas oczekiwania na przybycie osoby mającej sprawować opiekę
medyczną wynosi 30 minut. Jeśli po upływie tego czasu gospodarz meczu nie zapewnił
opieki medycznej, obowiązkiem sędziego głównego jest opisanie w protokole czasu
oczekiwania na opiekę medyczną i zakończenie meczu.
Zgodnie z przepisami zawartymi w par. 46 pkt 8 Regulaminu Zawodów WOZKosz W.M.
w sezonie 2017/2018 w przypadku nie zapewnienia opieki medycznej mecz zostanie
zweryfikowany jako walkower.
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