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Směrnice JKA číslo  4/2010 
 

Zdravotně bezpečnostní směrnice 
 

 

Úvod 

 

Úsek lékařský je ustanoven na základě platných stanov JKA ČR. Je součástí Komise soutěží. 

Úkolem lékařského úseku je sjednocení zdravotně bezpečnostních pravidel při akcích 

pořádaných Svazem JKA ČR.. Dále pak zajišťovat odborné školení  ve spolupráci s jinými 

komisemi či úseky svazu (kde je zapotřebí přednášek lékaře). Cílem komise je  preventivně 

působit na možnost vzniku úrazů na soutěžích JKA ČR a předávat odborné znalosti na 

školeních a seminářích pořádaných svazem. 

 

Struktura  úseku 

a) V čele úseku stojí tajemník komise soutěží, jež zajišťuje administrativní chod komise. 

b) Členové lékařského úseku komise soutěží musí splňovat tyto kritéria: Nejvyšší možné 

vzdělání v oboru lékařství., kteří jsou navrhováni předsedou Českého svazu karate JKA 

a schvalováni výkonným výborem svazu. 

  

 

Úkoly lékařského úseku 

Základními úkoly úseku jsou: 

c) Upravovat a doplňovat dle nejnovějších světových poznatků tuto směrnici. 

d) podílet se na tvorbě soutěžního řádu JKA ČR, 

e) podílet se na zvyšování teoretických znalostí při školeních pořádaných svazem, 

f) spolupracovat s Komisí trenérsko metodickou, Komisí rozhodčích, a Komisí 

reprezentace v oblasti výkladu a výuky zdravotně bezpečnostních pravidel. 

 

 

Úkoly tajemníka komise soutěží 

Základními úkoly tajemníka jsou: 

a) koordinovat činnost úseku, 

b) ve spolupráci s ostatními úseky a komisemi svazu organizovat a zabezpečovat účast 

proškoleného odborníka na školeních a vést evidenci úrazů na soutěžích JKA ČR  

 

 

Zdravotně bezpečnostní pravidla 

a) Cvičenec, úbor a  hygienické normy jsou dány soutěžním řádem JKA ČR a normami 

hygieny práce. Za vše ručí pořadatel a právo kontroly má Hlavní rozhodčí a lékař 

soutěže, 

b) Ochranné pomůcky jsou dány soutěžním řádem JKA ČR. Za kontrolu ručí rozhodčí 

zápasiště, 

c) Základem prevence bezpečnosti je striktní dodržování veškerých řádů a směrnic, 

zodpovídá hlavní rozhodčí a lékař, 
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d) Povinnosti při pořádání soutěží z hlediska bezpečnostně preventivních opatření: 

a. Pořadatel 

1. zabezpečí povinnosti dané soutěžním řádem, 

2. je povinný seznámit lékaře s jeho povinnostmi, které vyplívají 

z této směrnice, 

3. znát nejbližší zdravotnické zařízení s nepřetržitým provozem a 

nejrychlejší cestu k němu, 

4. mít k dispozici automobil, který je bez odkladů připraven 

k převozu zraněných osob, 

5. zajistit formulář o úraze, 

b. Hlavní rozhodčí 

1. kontroluje dodržování hygienických norem, soutěžního řádu  

2. zabezpečí kontrolu záznamu v průkazu karate o platnosti 

lékařských prohlídek u všech soutěžících 

c. Rozhodčí zápasiště 

1. kontroluje před zápasem strojenost a ochranné pomůcky, 

2. v souvislosti s pravidly zavolá lékaře, 

d. Rohoví rozhodčí 

1. jsou povinni upozornit rozhodčího zápasiště při zjištění 

nedostatků, které by mohly vést ke zranění, nebo k zdravotnímu 

poškození závodníka, 

e. Lékař 

1. povinen provést základní fyzikální vyšetření ošetřit zranění a 

rozhodne zda závodník může pokračovat v soutěži, 

2. povinen zaznamenat každé ošetření závodníka a odevzdat po 

skončení soutěže protokol, pořadateli soutěže  a  ten jednu kopii 

pošle tajemníkovi komise soutěží, který je povinen tyto úrazy 

archivovat 

f. Závodník 

1. při dovršení 18. let je povinen dostavit se po ukončení zápasu 

ve kterém byl ošetřen k lékaři soutěže k podepsání protokolu o 

úrazu, 

2. při nedovršeném 18. roku je povinen dostavit se spolu s kaučem 

(trenérem) po ukončení zápasu, ve kterém byl ošetřen k lékaři 

soutěže k podepsání protokolu o úrazu, 

 

 

 

 

 

         Ing. Karel Strnad 

         Předseda svazu 

 

Směrnice byla schválena VV JKA ČR dne  20. 2. 2010 usnesením VV U5-2/2010 

 

Touto směrnicí se ruší s okamžitou platností Směrnice JKA ČR č. 02/2006 schválená VV 

19.4. 2006 usnesením U5-3/2006. 

 

 

 


