ZAŁĄCZNIK NR 4
do regulaminu organizacji i przeprowadzania zawodów w ramach Polskiej Unii Karate, przyjętego
uchwałą Zarządu PUK nr 28 z dnia 05-01-2021r.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
I.

IMPREZA MASOWA

Obowiązki organizatora zapewnienia opieki medycznej podczas zawodów i meczów sportowych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr
62, poz. 504) (dalej: ustawa o imprezach masowych) wraz z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym (dalej: ustawa o ratownictwie medycznym) oraz
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 181)
Za imprezę masową należy uznać zorganizowaną imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo
sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną, w hali sportowej lub innego budynku
umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych miejsc dla osób
wynosi w przypadku hali sportowej minimum 300 osób.
Zgodnie z art. 5 ustawy o imprezach masowych to organizator imprezy odpowiada za jej zabezpieczenie
w miejscu i czasie jej trwania, w tym pod względem medycznym.
Według minimalnych wymagań medycznych należy zapewnić na imprezie masowej:
1) Zespoły wyjazdowe -ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników w następujący
sposób:
• do 5000 uczestników - jeden zespół bez lekarza,
• od 5001 do 25 000 uczestników - jeden zespół z lekarzem i jeden zespół bez lekarza
• od 25 001 do 65 000 uczestników - jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza
• od 65 001 uczestników - jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza oraz na każde
rozpoczęte kolejne 120 000 uczestników powyżej 65 000 uczestników - jeden zespół bez
lekarza lub jeden zespół z lekarzem
2) patrolu ratowniczego składającego się co najmniej z dwóch osób uprawnionych do udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy
• do 5000 uczestników - jeden patrol ratowniczy
• od 5001 do 65 000 uczestników - jeden patrol ratowniczy na każde rozpoczęte kolejne 10 000
uczestników powyżej 5000 uczestników
• od 65 001 uczestników - siedem patroli ratowniczych na pierwsze 65 000 uczestników oraz na
każde rozpoczęte kolejne 15 000 uczestników - jeden patrol ratowniczy
3) punktu pomocy medycznej który musi zaś zostać wyposażony, co najmniej w produkty lecznicze
oraz wyroby medyczne. Pomocy medycznej w takim punkcie mogą udzielać co najmniej dwie
osoby, w tym: lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej trzyletnie
doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz ratownik medyczny lub pielęgniarka.
• od 10 000 do 110 000 uczestników - jeden punkt pomocy medycznej na każde rozpoczęte
kolejne 50 000 uczestników powyżej 10 000 uczestników,
• od 110 001 uczestników - dwa punkty pomocy medycznej oraz na każde rozpoczęte kolejne
100 000 uczestników powyżej 110 000 uczestników - jeden punkt pomocy medycznej.

II.

WYDARZENIA NIESPEŁNIAJĄCE KRYTERIÓW IMPREZY MASOWEJ, W TYM ZAWODY/SPARINGI
1. Należy zapewnić opiekę minimum (do wyboru):
a. ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy;
b. pielęgniarki;
c. ratownika medycznego;
d. lekarza;
wraz z podstawowym, niezbędnym sprzętem medycznym.
2. Każdy organizator imprezy jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej składającej się
z osób wymienionych w katalogu w pkt.1, w następującym zakresie:
a. w trakcie konkurencji kata w bezpośrednim sąsiedztwie strefy rozgrywania walk, winno
być oznakowane stanowisko z jedną osobą z obsługi medycznej;
b. w trakcie konkurencji kumite w bezpośrednim sąsiedztwie strefy rozgrywania walk, winno
być oznakowane stanowisko z jedną osobą z obsługi medycznej, przypadające
maksymalnie na dwa tatami.

