PRAVIDLA SCHVALOVÁNÍ LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK
1) Vyšetřující lékaři –
- pro extraligu a juniorskou i akademickou reprezentaci a SCM platí pouze prohlídky od
tělovýchovného lékaře na formuláři ČSC nebo prohlídky v rámci Olympijského kondičního
programu,
- pro 1. ligu a nižší soutěže mužů a žen, seniorskou reprezentaci, juniorské soutěže a ostatní
registrované hráče platí prohlídky od praktických lékařů, sportovních lékařů a dále od
specializovaných lékařů, kteří mají hráče v dispenzarizaci.
Soutěže organizované ČSC odpovídají výkonnostnímu sportu. Státní reprezentace mužů, žen, mixed
doubles, akademiků a juniorů vrcholovému sportu. Rozsah prohlídek je určen vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví ČR č. 391/2013 sb.
2) Platnost prohlídky –
- dodaná na sekretariát svazu ve stanovených termínech dle platných řádů ČSC.
- formulář vyplněný ve všech kolonkách, včetně jasně definovaného lékařského závěru.
- prohlídka bude vydaná maximálně 3 měsíce před datem odevzdání, které je stanoveno pokyny k
jednotlivým soutěžím.
- prohlídka vydaná na jiný sport (tělesnou výchovu), který má curlingu odpovídající nebo vyšší zátěž,
je platná i pro ČSC, pokud splní ostatní náležitosti uvedené v tomto dokumentu.
Náročnost sportů: https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/pdf/pa_intensity_table_2_1.pdf
(Curling není v české literatuře zatím zařazen.)
3) Ve sporných případech u 1. ligy a nižších soutěží mužů a žen, juniorských soutěží a rekreačních hráčů
může Zdravotní komise ČSC nařídit přezkoumání u tělovýchovného lékaře.
V případě, že přezkoumání původního lékařského potvrzení potvrdí pravdivost závěrů původní lékařské
prohlídky, hradí náklady na přezkoumání ČSC. V případě, že nová lékařská prohlídka odhalí
nepravdivost závěrů původní lékařské prohlídky, hradí náklady spojené s novou lékařskou prohlídkou
hráč.
4) Nutnost přezkoumání zdravotního stavu a vyplnění nového formuláře po dlouhodobé nemoci (1 měsíc
a déle) či po větším úrazu (zlomenina, apod.) vyžadujícího pracovní neschopnost 1 měsíc a déle.
5) Lékařské prohlídky v průběhu sezóny –
- nové lékařské prohlídky dodat na sekretariát svazu minimálně 10 kalendářních dní před možností
zasáhnout do hry (Platí pro všechny soutěže organizované svazem.).
6) Prohlášení o dopingu –
- je nedílnou součástí každého lékařského potvrzení
- v případě pochybností o možném dopingu se obracejte na Zdravotní komisi ČSC.
7) Seznam tělovýchovných lékařů naleznete na –
- http://www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (hlavní strana: www.cstl.cz).
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