Dana 29.01.2019. godine Izvršni odbor Hrvatskog mačevalačkog saveza, (nadalje u
tekstu: IO HMS-a), a sve na prijedlog Predsjednika HMS-a, i to g. Marka Kallaya, a
sve temeljem članka 32. stavka 1. točke 4. Statuta HMS-a, donosi sljedeći

PRAVILNIK
O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI HMS-a
PREAMBULA
Zaštita zdravlja, sigurnosti i sl. natjecatelja i/ili koga drugoga koji bi po bilo kojoj
osnovi bio u nadležnosti HMS-a, je najvažnija zadaća svih tijela HMS-a.
U slučaju dvojbe da li postoji opasnost za zdravlje, sigurnost i sl. natjecatelja i/ili
koga drugoga koji bi po bilo kojoj osnovi bio u nadležnosti HMS-a, to će se
predmijevati da ista opasnost postoji.
U
slučaju
postojanja
osnovane
sumnje
da
bi
bilo
kojom
radnjom/propuštanjem/aktivnosti, a što bi bilo u djelokrugu HMS-a, bilo ugroženo
zdravlje, sigurnost i sl. natjecatelja i/ili koga drugoga koji bi po bilo kojoj osnovi bio
u nadležnosti HMS-a, to je/su sva tijela, a posebice, Predsjednik HMS-a, Tajnik
HMS-a, Direktor Nacionalne reprezentacije, Izbornik/Izbornici, trener/treneri, kao i
sva druga tijela HMS-a odnosno članovi istih tijela, ovlašten(i) trenutno odnosno
privremeno ili trajno do odluke nadležnih tijela HMS-a zaustaviti svaku aktivnost
osobe čije bi zdravlje, sigurnost i sl. mogli biti ugroženi. O navedenome je osoba koja
je postupila na opisani način obvezna bez odlaganja obavijestiti HMS i Zdravstvenu
komisiju HMS-a.
Sudjelovanje u radu HMS-a, i to sve glede osobe/natjecatelja koji nastupa na
sportskom natjecanju, nije ograničeno samo na navedeno već se odnosi i na sve
druge aktivnosti koje se smatraju radom HMS-a, i to, primjerice, na aktivnosti koje se
označavaju kao putovanje na i s treninga, priprema, natjecanja i sl., trening, trening
natjecanje, natjecanje, školovanje i sl.
I

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

1.1.
Ovim pravilnikom, (nadalje u tekstu: Pravilnik), uređuju se sva pitanja vezna
za sljedeća područja, i to:
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zdravstvenu zaštitu natjecatelja i sl.;
osnivanje, djelokrug rada i način rada Zdravstvene komisije HMS-a
kao i svako drugo pitanje od interesa HMS-a glede prethodno navedenih
pitanja.
1.2.
Zdravstvena komisija HMS-a je stalno stručno tijelo HMS-a koje je
samostalno u svojem radu te se bavi svim pitanjima zdravstvene zaštite natjecatelja i
sl. u mačevanju u Republici Hrvatskoj.
II

DJELOKRUG RADA SUDAKOM-A
Članak 2.

2.1.
Zdravstvena komisija HMS-a radi temeljem Statuta, Pravilnika, kao i ostalih
pojedinačnih i općih akata HMS-a.
2.2.
Osnivanje i način rada svojom odlukom o imenovanju članova Zdravstvene
komisije HMS-a uređuje IO HMS-a.
Članak 3.
3.1.

Djelokrug rada Zdravstvene komisije HMS-a jest, i to kako slijedi:
daje IO HMS-a prijedlog za izmjenu/dopunu Pravilnika;
na zahtjev tijela HMS-a prati rad HMS-a glede zdravstvene zaštite u HMS-u;
na zahtjev tijela HMS-a priprema, organizira i provodi tečajeve i seminare
glede zdravstvene zaštite u HMS-u;
na zahtjev tijela HMS-a daje mišljenje glede opće odnosno posebne zdravstvene
sposobnosti čije je postojanje preduvjet da osoba/natjecatelj može nastupati na
sportskom natjecanju;
na zahtjev tijela HMS-a daje mišljenje/obvezujuću uputu tijelima HMS-a glede
opće odnosno posebne zdravstvene sposobnosti čije je postojanje preduvjet da
osoba/natjecatelj može sudjelovati u radu HMS-a;
daje tumačenje propisa glede zdravstvene zaštite u HMS-u;
predlaže Disciplinskom odboru HMS-a pokretanje postupka protiv osoba koje
ugrožavaju zdravlje natjecatelja, kao i protiv koga drugoga koji bi po bilo kojoj
osnovi bio u nadležnosti HMS-a; te
obavlja i sve druge poslove koje joj povjeri IO HMS-a odnosno i sve druge
poslove koji bi se izravno ili neizravno ticali zdravstvene zaštite u mačevanju.

3.2.
Imajući u vidu nedorečene odredbe važećeg Zakona o sportu kao i
(djelomično) nepostojanje svih podzakonskih/provedbenih propisa koji se moraju
donijeti temeljem i u svezi istog zakona, to se ovime utvrđuje da pojam opće
zdravstvene sposobnosti iz članka 71. važećeg Zakona o sportu znači da postojanje
iste jest sukladno istom zakonu preduvjet da osoba/natjecatelj može nastupiti na
sportskom natjecanju, ali postojanje iste ne znači da je ista osoba/natjecatelj u
mogućnosti sudjelovati u radu HMS-a i u drugim područjima osim navedenoga (sc.
nastupanje na sportskom natjecanju).
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III

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NATJECATELJA
Članak 4.

4.1.
Na natjecanju u ingerenciji HMS-a kao i na natjecanju za koje je HMS radi
prijavu natjecatelja (npr. FIE natjecanje i dr.), može sudjelovati natjecatelj kojem je u
razdoblju od 6 (slovima: šest) mjeseci prije natjecanja utvrđena opća zdravstvena
sposobnost.
4.2.
Natjecatelj koji je registriran pri HMS-u, a ujedno nema natjecateljsku licencu,
može nastupiti za inozemni klub, ali mora imati liječničku potvrdu iz stavka 2.3.
ovog članka.
4.3.

Opću zdravstvenu sposobnost utvrđuje kako slijedi, i to:
ovlašteni liječnik odnosno specijalist sportske medicine;
specijalist medicine rada i sporta; ili
liječnik druge specijalnosti koji ima završen poslijediplomski studij iz medicine
rada i sporta;

a o čemu svjedoči odgovarajuća potvrda.
4.4.
Natjecatelji koji nisu državljani Republike Hrvatske, i žive van Hrvatske više
od 6 mjeseci, a nastupaju za neku od udruženih članica HMS-a, moraju imati važeću
liječničku potvrdu sukladno pravilima zemlje u kojoj žive.
4.5.
Tajništvo HMS-a evidentira u svojem sustavu tko od registriranih i
licenciranih natjecatelja ima utvrđenu opću zdravstvenu sposobnost i do kada vrijedi
isto utvrđenje, te Delegat HMS-a utvrđuje navedenu sposobnost ili uvodom u
navedeni sustav HMS-a ili uvidom u odgovarajuću liječničku potvrdu (koju je
obvezan proslijediti u Tajništvo HMS-a) ili na drugi odgovarajući način.
IV

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA NATJECANJIMA
Članak 5.

5.1.
Neposredni (su)organizator natjecanja u ingerenciji HMS-a u sportskoj
građevini u kojoj se održava to i takvo natjecanje obvezan je osigurati sigurnost i
pružanje medicinske pomoći. (Su)organizator osigurava sigurnost, ako je to
potrebno, korištenjem redarske službe, zaštitarske službe i sl. (Su)organizator
osigurava pružanje medicinske pomoći na način da je na natjecanju liječnik prisutan
najmanje 1 sat prije početka natjecanja kao i tijekom cijelog natjecanja.
5.2.
Natjecanje ne može početi niti se može odvijati ako nije osigurana medicinska
pomoć u vidu prisutnog liječnika.
5.3.
(Su)organizator mora osigurati kutiju prve pomoći koja je propisana za
motorna vozila B kategorije, kao i spray za hlađenje, a sve ako navedeno liječnik ne bi
imao u svojoj opremi.
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5.4.
Delegat HMS-a je obvezan informirati liječnika o dijelu pravila mačevanja koji
definira njegove nadležnosti u slučaju incidenta u tijeku borbe (kratka intervencija
bez vremenske pauze, određivanje prekida od 5 minuta za saniranje ozljede,
ustanovljavanje simulirane ozljede, procjena sposobnosti za nastavak natjecanja i sl.),
i to prije početka natjecanja.
5.5.
Liječnik mora nakon završetka natjecanja podnijeti Delegatu pisani izvještaj u
kojemu će, između ostaloga, navesti koje je sve intervencije imao tijekom natjecanja i
za koje osobe.
V

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.

6.1.

Uz Pravilnik primjenjuju se i sve odredbe važećeg Okvirnog pravilnika HMS-a.

Marko Kallay, v.r.
Predsjednik HMS-a
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