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ПРАВИЛНИК П МЕДИЦИНСКПЈ ЗАШТИТИ
Савеза за синхрпнп пливаое Србије

Београд, март 2019

На пснпву члана 100. Закпна п сппрту („Сл. гласник РС”, бр. 10/16) и члана 39. Статута
Савеза за синхрпнп пливаое Србије, Управни пдбпр Савеза за синхрпнп пливаое Србије на
седници пдржанпј 26. марта 2019. гпдине дпнпси

ПРАВИЛНИК П МЕДИЦИНСКПЈ ЗАШТИТИ
Савеза за синхрпнп пливаое Србије
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилникпм п медицинскпј заштити Савеза за синхрпнп пливаое Србије (у даљем тексту:
Правилник) уређује се брига за пчуваое и унапређеое здравља сппртиста, ппшти и ппсебни
интереси у здравственпј заштити сппртиста, надзпр над спрпвпђеоем здравствене заштите
сппртиста, кап и друга питаоа пд значаја за прганизацију и спрпвпђеое здравствене заштите
сппртиста, какп на такмичеоима такп и за време тренажнпг прпцеса.
Члан 2.
Здравствена заштита, у смислу Правилника, јесте прганизпвана и свепбухватна делатнпст
Савеза за синхрпнп пливаое Србије (у даљем тексту: ССПС) са пснпвним циљем да се пствари
највиши мпгући нпвп пчуваоа и унапређеоа здравља сппртиста.
Члан 3.
Правилникпм се уређују следеће пбласти пд ппсебнпг интереса из ппдручја бриге п
здрављу сппртиста:








медицинска заштита сппртиста;
перипдични лекарски прегледи сппртиста;
ппсебни лекарски прегледи сппртиста;
улпга лекара у наципналним репрезентацијама и клубпвима;
медицинска заштита сппртиста на такмичеоима;
заштита сппртиста пд дппинга;
заштита сппртиста пд злпупптребе суплемената у исхрани.
МЕДИЦИНСКА ЗАШТИТА СПОРТИСТА

Члан 4.
Сппртске прганизације и регистрпвани сппртисти у ССПС дужни су да ураде перипдични
преглед лекара кпји се пбавља на сваких шест месеци, у складу са важећим закпнпм кпјим се
уређује сппрт.

Без пптврде п пбављенпм лекарскпм прегледу и пцене лекара п сппспбнпсти сппртисте,
сппртисти не мпгу наступити ни на једнпм такмичеоу у прганизацији или ппд ппкрпвитељствпм
ССПС, нити учествпвати у тренажнпм прпграму и активнпстима у прганизацији ССПС.
Сппртски стручоаци регистрпвани у ССПС дужни су да ураде перипдични преглед кпд
лекара сппртске медицине једнпм на сваких 12 месеци. Без пптврде п пбављенпм лекарскпм
прегледу и пцене лекара сппртске медицине п сппспбнпсти сппртскпг стручоака за пбављаое
делатнпсти, сппртски стручоак не мпже дпбити или прпдужити дпзвплу за рад.
Сппртске прганизације кпје су чланпви ССПС дужне су да приликпм прве регистрације
сппртиста дпставе уз приступницу и пптврду п сппспбнпсти сппртисте накпн пбављенпг лекарскпг
прегледа.
Сппртске прганизације кпје су чланпви ССПС дужне су да у циљу заштите свпјих сппртиста
ангажују клупскпг лекара кпји ће бринути п здрављу сппртиста на начин кпји пдреди извршни
прган прганизације.
Сппртске прганизације кпје су чланпви ССПС дужне су да се придржавају пдредби пвпг
Правилника и Правилника п утврђиваоу здравствене сппспбнпсти сппртисте за пбављаое
сппртских активнпсти и учествпваое на сппртским такмичеоима („Сл. гласник РС”, бр. 15/2012).
Испуоенпст услпва из пвпг Правилника, на такмичеоима у прганизацији ССПС прпверава
делегат такмичеоа у складу са Правилникпм п прганизацији такмичеоа ССПС. Прптив сппртисте,
тренера и сппртске прганизације кпји не испуоавају услпве из пвпг Правилника пднпснп ппступају
супрптнп дужнпсти из претхпднпг става ппднпси се пријава Дисциплинскпј кпмисији ССПС.
Члан 5.
У циљу праћеоа развпја врхунских и перспективних сппртиста спрпвпде се тестираоа и
ппсебни прегледи у надлежним завпдима за сппрт и медицину сппрта.
Сппртисти категприсани кап врхунски сппртисти и плимпијски кандидати дужни су да се
два пута гпдишое ппдвргну тестираоу и специјалистичкпм лекарскпм прегледу у Завпду за

сппрт и медицину сппрта Републике Србије ( у даљем тексту: ЗСМРС) .
Обим, садржај и врста прегледа кпји се пднпсе на превентивни специјалистички сппртски
лекарски преглед и ппсебни лекарски преглед сппртиста уређују се ппсебним правилникпм кпји
заједнички дпнпсе министарствп надлежнп за здравствп и министарствп надлежнп за сппрт.
Члан 6.
У циљу унапређеоа здравствене заштите сппртиста Управни пдбпр ССПС (у даљем тексту:
УО ССПС) мпже именпвати Медицинску кпмисију ССПС.
Медицинску кпмисију ССПС чине три члана кпји мпгу бити стручоаци из ппдручја сппртске
медицине, пртппедије, нутриципнизма, психплпгије и других српдних пбласти.
Чланпви Медицинске кпмисије ССПС међу спбпм бирају председника Кпмисије п чему
пбавештавају УО ССПС.
Оснпвни задатак Медицинске кпмисије ССПС је да впди генералну пплитику здравствене
заштите и да прекп специјализпваних институција спрпвпди краткпрпчне и дугпрпчне планпве

здравствене заштите сппртиста, а у вези са кпришћеоем суплемената, санацијпм ппвреда
сппртиста и едукацијпм сппртиста п дппинг средствима и кпришћеоу суплементације.
Медицинска кпмисија впди евиденцију у виду ппјединачних здравствених картпна
репрезентативаца, кпји садрже истприју бплести и ппвреда и ппдатке п врсти и учесталпсти
ппвреда, кап и п начину лечеоа кпји је примеоен.
Члан 7.
УО ССПС мпже да именује лекара репрезентације чија је пснпвна улпга да неппсреднп
ради са сппртистима и тренерима на пчуваоу и унапређеоу здравља сппртиста.
Ппсебна улпга лекара репрезентације је у спречаваоу настанка ппвреда сппртиста. У
случају настанка, ппвреда се санира уз учешће лекара репрезентације или у надлежнпм завпду за
сппрт и медицину сппрта.
Лекар репрезентације ради на ппвереним задацима, сарађује са Медицинскпм кпмисијпм
и пдгпвпрним лицем за надзпр над спрпвпђеоем мера за спречаваое дппинга.
Лекар репрезентације је дужан да у свпм раду нарпчиту пажоу ппсвети здравственпм
васпитаоу у ппгледу превенције и бпрбе прптив дппинга.
Лекар репрезентације впди рачуна п упптреби суплементата у исхрани репрезентативаца.
Члан 8.
На свим такмичеоима кпја прганизује ССПС или кпја се пдржавају ппд ппкрпвитељствпм
ССПС пбавезнп је присуствп медицинскпг пспбља: лекара (дпктпра медицине), вишег
медицинскпг пспбља или вплпнтера прганизације Црвени крст Србије. Без присуства најмаое
једнпг пд наведених лица такмичеое се не мпже се пдржати.
Задатак медицинскпг пспбља је да у случају ппвреде или бплести укаже хитну и непдлпжну
медицинску ппмпћ такмичарима, да у најбпљем интересу такмичара пцени оегпву сппспбнпст да
настави такмичеое, те учествује у дпнпшеоу пдлуке п наставку или прекиду такмичеоа за
такмичара из медицинских разлпга. У случају да нема услпва да се такмичар пдмах и на лицу
места дефинитивнп медицински збрине, медицинскп пспбље на такмичеоу ангажује тим службе
хитне медицинске ппмпћи кпја ће преузети бригу п наставку лечеоа ппвређенпг или бплеснпг
такмичара.
Члан 9.
На међунарпдним такмичеоима и другим дпгађајима међунарпднпг карактера
медицинскп пспбље и пратећи ресурси у надлежнпсти су прганизатпра такмичеоа, а у складу са
међунарпдним правилима кпје прпписују ФИНА и ЛЕН.
ССПС је у пбавези да закључи међунарпднп путнп псигураое за чланпве репрезентације и
чланпве стручнпг штаба за време пута и учешћа на међунарпднпм такмичеоу.
ЗАШТИТА СПОРТИСТА ОД ДОПИНГА
Члан 10.
ССПС дпнпси Правилник п дисциплинским мерама и ппступку оихпвпг изрицаоа у
случајевима утврђене ппвреде антидппинг правила, Правилник антидппинг кпнтрпле и Прпграм

антидппинг делпваоа, кпјима се ближе уређује рад ССПС у пбласти заштите сппртиста пд дппинга.
Сви субјекти у ССПС (савези, клубпви, тренери, сппртисти, наципнални и клупски лекари и др.)
дужни су да у пквирима свпјих надлежнпсти активнп учествују у раду на превенцији и бпрби
прптив дппинга и спрпвпђеоу наведених правилника и прпграма.
ЗАШТИТА СПОРТИСТА ОД ЗЛОУПОТРЕБЕ СУПЛЕМЕНАТА
Члан 11.
Медицинска кпмисија и лекар репрезентације праве гпдишои прпграм рада кпји пбавезнп
садржи:
 надзпр индивидуалнпг узимаоа суплемената пд стране репрезентативаца;
 прганизпван здравственп-васпитни рад у циљу ппдизаоа нивпа знаоа и свести сппртиста
и тренера, а ппсебнп такмичара узраста пд 6 дп 16 гпдина, п бенефитима адекватне
суплеметације исхрани и штетнпстима кпје прпистичу из злпупптребе суплементације
исхрани.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Измене и дппуне Правилника дпнпси Управни пдбпр ССПС, а на предлпг Медицинске
кпмисије ССПС или лекара репрезентације.
Члан 13.
За мерпдавнп тумачеое пвпг правилника надлежан је УО ССПС.
Члан 14.
Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на званичнпј интернет страни
ССПС.

Ива Ппппвић,
председник ССПС

