Lekárska starostlivosť o pretekárov počas a po súťaži.
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Lekár súťaže nesmie bezdôvodne opustiť svoje stanovisko pokiaľ na súťažnej
ploche prebiehajú zápasy.
Pokiaľ lekár súťaže zistí u pretekára také zranenie, ktoré by mohlo ohroziť jeho
zdravotný stav alebo zanechať ďalšie následky na zdravotnom stave, má právo
požiadať rozhodcu zápasu o ukončenie zápasu. Pokiaľ považuje rozhodca zápasu
názor lekára za mylný a neuposlúchne jeho doporučenie, preberá v plnej miere
zodpovednosť za ďalšie možné následky vyplývajúce zo zranenia.
Pretekár, ktorý bol zrazený tvrdou technikou na hlavu, alebo telo, sa musí
podrobiť vyšetreniu. S ohľadom na ďalšie možné následky z poranenia
centrálneho nervového systému a ostatných pre život dôležitých orgánov, je nutné,
aby lekár súťaže posúdil všetky zdravotné riziká a rozhodol o jeho ďalšom
pokračovaní v zápase, alebo v súťaži. Pretekár, ktorý upadne do bezvedomia,
musí byť okamžite na mieste ošetrený lekárom. Po stabilizácii životných funkcií
je pretekár odtransportovaný na ďalšie vyšetrenia a pozorovanie. Zranený pretekár
sa nesmie bezdôvodne zdržiavať na tatami.

Pretekár, ktorý utrpel počas zápasu zranenie hlavy, pričom je zranenie sprevádzané
bezvedomím alebo rôznymi druhmi porúch vedomia (KO) a z tohoto dôvodu bol
zápas ukončený, nesmie pokračovať v súťaži. Ustanovuje sa ochranná lehota,
počas ktorej sa nesmie zúčastniť akejkoľvek súťaže a to podľa nasledovného
delenia:
Prvé KO
Pretekár, ktorý bol zrazený tvrdou technikou na hlavu, pričom bol zápas z tohto
dôvodu ukončený, sa nesmie zúčastniť akejkoľvek súťaže po dobu v trvaní
minimálne 1 mesiaca. V prípade ťažkého úrazu hlavy, pri ktorom nasleduje odvoz
zraneného do nemocnice na pozorovanie, sa mu zastavuje činnosť na tri mesiace.
Druhé KO
Pretekár, ktorý bol v dobe troch po sebe nasledujúcich mesiacoch zrazený po druhý
krát, sa nesmie zúčastniť súťaže po dobu minimálne 3 mesiacov.
Tretie KO
Pretekár, ktorý bol zrazený v dobe 12 mesiacov po tretí krát, sa nemôže zúčastniť
súťaže po dobu minimálne 12 mesiacov.
Pretekár, po ukončení ochrannej lehoty musí predložiť potvrdenie od príslušného
odborného lekára rozhodcovskej komisii, alebo hlavnému rozhodcovi súťaže na
ktorej sa plánuje po uplynutí ochrannej lehoty zúčastniť ako aj predsedovi ŠTK, že
je z lekárskeho hľadiska vo vzťahu ku zraneniu, pre ktoré bol v ochrannej lehote
bez obmedzení a je schopný zúčastňovať sa opäť súťaží v karate.
Rozhodcovská komisia SZK
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