Dodatek 11 - Lékařský posudek

platnost od 11. 9. 2015

Lékařský posudek v soutěži BLMF

1. Lékařský posudek
a. Každý hráč musí mít v den nastoupení k utkání lékařský posudek vydaný poskytovatelem
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro
děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství, se
závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal.
b. Lékařský posudek nesmí být starší 12 měsíců.
c. Za dodržování povinností uvedených v tomto bodě písm. a) odpovídá zástupce družstva.
d. Kontrolu dokumentů o zdravotní způsobilosti hráčů je oprávněn provádět řídící orgán soutěže.

2. Soupiska
Každý hráč uvedený na soupisce družstva musí mít ke dni nastoupení k utkání platný lékařský
posudek dle vyhlášky 391/2013 Sb. Potvrzení o platném lékařském posudku musí být doloženo
na základě výzvy řídícího orgánu soutěže. Jako platné potvrzení lze použít potvrzení pro soutěž
ČFBU.

3. Družstvo
Družstva zařazená do soutěží BLMF jsou povinná na výzvu řídícího orgánu soutěže předložit
písemně kopii lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k výkonnostnímu nebo
vrcholovému sportu (dále také jako „lékařský posudek“) hráče uvedeného na soupisce
družstva do 10 dnů od doručení výzvy.
Při nedodržení bude tým pokutován podle dodatku č. 01 – pokuty a sankce.

4. Čestné prohlášení
Lékařský posudek lze nahradit čestným prohlášením hráče, kterým hráč potvrdí povědomí o
svém zdravotním stavu a rizik spojených v účasti v organizovaném sportu vypsaného ročníku
soutěže BLMF.
Čestné prohlášení soutěže je ke stažení uloženo na webových stránkách v Dokumentech
soutěže BLMF.

5. Závěr a shrnutí
Každý hráč tedy musí mít v době nastoupení k utkání platný lékařský posudek pro hraní
florbalu. Řídící orgán soutěže - výkonný výbor může kdykoliv provést kontrolu platnosti
lékařského posudku u jakéhokoliv hráče prostřednictvím žádosti na zástupce družstva, kde je
registrován. Tento zástupce pak má povinnost dodat kopii lékařského posudku do 10 dnů.

