
Zabezpieczenie medyczne zawodów. 
1. Obowiązkiem gospodarza zawodów jest zapewnienie opieki medycznej w niżej 
określonym 
zakresie na zawodach będących: 
1) imprezą masową z przewidywanym udziałem od 300 do 5.000 uczestników - 
jednego 
zespołu wyjazdowego bez lekarza oraz jednego patrolu ratowniczego; 
2) imprezą masową z przewidywanym udziałem ponad 5.000 uczestników: 
a) jednego zespołu wyjazdowego z lekarzem, 
b) jednego zespołu wyjazdowego bez lekarza, 
c) dwóch patroli ratowniczych, 
których obecność w obu powyższych przypadkach ma być zagwarantowana od chwili 
udostępnienia obiektu uczestnikom imprezy do czasu opuszczenia przez nich 
obiektu; 
3) imprezą niemasową - lekarza medycyny lub ratownika medycznego lub 
pielęgniarki 
systemu lub pielęgniarki bądź ratownika (patrz: załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu), przy czym obecność jednej z ww. osób powinna być zagwarantowana 
co najmniej 15 minut przed meczem, w czasie meczu i nie krócej niż 15 minut po 
meczu. 
Objaśnienia 
Wymogi określone w niniejszym ustępie w pkt 1 i 2 wynikają z rozporządzenia 
Ministra 
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
zabezpieczenia 
pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. nr 0/2012 poz. 181). 
2. Jeżeli zespoły, patrole lub osoby wymienione w ust. 1 nie przybędą na zawody lub 
ich 
spóźnienie przekroczy 15 minut to wówczas delegat ZPRP, a w przypadku jego 
nieobecności 
sędziowie, biorąc pod uwagę dobro sportu i ducha fair play, o ile organizator 
zawodów spełnił 
wszelkie wymogi formalne dla zabezpieczenia obecności odpowiednich służb 
medycznych, 
mogą podjąć decyzję o wydłużeniu okresu oczekiwania na ich przybycie. 
W powyższych okolicznościach ostateczna decyzja o odwołaniu zawodów należy do 
delegata 
ZPRP lub sędziów w przypadku jego nieobecności. 
3. Kierując się motywami, o których mowa w ust. 2, delegat ZPRP lub sędziowie w 
przypadku 
jego nieobecności podejmują decyzję o przerwaniu lub kontynuowaniu zawodów 
również 
w przypadku stwierdzenia niewłaściwego zabezpieczenia medycznego zawodów w 
ich trakcie. 
4. Fakty, o których mowa w ust. 2 i 3, muszą zostać opisane w protokole zawodów. 


