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ЗДРАВСТВЕНИ ПРАВИЛНИК
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Здравствени правилник Оријентиринг савез Србије (у даљем тексту: ОСС) прописује мере
и радње које се односе на здравствену заштиту и здравствену контролу чланова ОСС, који су
директни учесници такмичарског и тренажног процеса.
Члан 2.
На свим такмичењима која су у календру ОСС, а одржавају се на територији Републике
Србије,здравствена заштита мора се спроводити искључиво под условима које предвиђа овај
правилник .
II КОНТРОЛНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД
Члан 3.
Пре почетка и за време бављења оријентирингом, свако лице које директно учествује у
такмичарскоми тренажном процесу дужно је да обави контролни преглед. Ако се из здравствених
разлога донесе закључак да се прегледана особа не може бавити спортом, неће му се дозволити
активности у тренажном и такмичарском процесу.
Члан 4.
Сва лица која директно учествују у тренажном и такмичарском процесу дужна су да обаве
систематски преглед два пута годишње, сваких 6 месеци од систематског прегледа.
Члан 5.
Систематски и контролни лекарски преглед могу оверавати својим потписом и
факсимилом, као и печатом здравствене установе, у одговарајући документ који је издат од ОСС:
- специјалиста спортске медицине.
Члан 6.
Контролори и тренери дужни су да једном годишње обаве систематски преглед .
Члан 7.
Контролу и евиденцију обављених систематских и контролних прегледа спроводи
канцеларијска служба ОСС.
III ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТАКМИЧЕЊУ
Члан 8.
Лекарe на такмичењима обезбеђује клуб организатор такмичења. Лекар мора бити
присутан све време такмичења док сви такмичари непрођу кроз циљ.
Члан 9.
За садржај опреме, лекова и медицинских средстава, за свако такмичење одговоран је лекар
на такмичењу.
Члан 10.
Оверен лекарски преглед на самом такмичењу достаља вођа екипе на увид контролору
такмичења.
Члан 11.
Давање и узимање ДОПИНГ средстава је строго забрањено.
Члан 12.
Приликом антидопинг контроле, лекар је дужан да изврши све припремне радње.
Члан 13.
Сваки одабрани такмичар мора се одазвати анти-допинг контроли. У случају не одазивања
сматраће се позитивним, дисквалификоваће се и против њег ће бити покренут дисциплински
постипак. Лице које спречава такмичара да се подвргне анти-допинг контроли, учествује у давању
допинг средстава или подржава у томе такмичара, казниће се аутоматском суспензијом.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Измене и допуне овог Правилника врше се на основу поступка који важи за његово
доношење.
Члан 15.
Сва тумачења овог Правилника даје Управни одбор ОСС.
Члан 16.
Овај правилник усвојио је Управни одбор 14.10.2013. године . Правилник се oбјављује на
званичнпм WEB сајту OСС и ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања на званичном
WEB сајту OСС.
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