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ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ NA PODNICÍCH,
KDE JE FIM STANOVEN CMO – Chief Medical Officer
INSTRUKCE LÉKAŘSKÉ KOMISE FMS AČR
Na těchto typech podniků je lékařským řádem FIM stanoven Cheif Medical Officer = CMO

SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ:
MS GP
MS SBK, SSP a FIM Superstock 1000 cc Cup
MS SIDECAR
MS ENDURANCE

MOTOKROS
MS MX1, MX2 a MX3
MS MOTOKROS NÁRODŮ
MS MOTOKROS SIDECAR
MS SuperMoto
MS SuperMoto národů

ENDURO
MS MAXXIS ENDURO
FIM International Six Days´Enduro

PLOCHÁ DRÁHA
MS GP
a jeho povinnosti jsou následující:
1. CMO plně zodpovídá za zdravotní zabezpečení podniku.
2. CMO plně zodpovídá za skutečnost, že na podniku je přítomno minimální množství
požadovaného zdravotního vybavení, vozidel a zdravotnického personálu.
3. CMO musí být na podniku přítomen po všechny dny jeho trvání.
4. CMO vyplní a odešle App. F. min. 60 dní před konáním podniku na FIM (cestou sekretariátu
AČR). Současně musí písemně kontaktovat spádové nemocnice s odd.
Traumatologie/Ortopedie, NCH, Chirurgie, Cévní chirurgie, KCH, ARO a plastická
chir./popáleniny , spádové traumacentrum a regionální (/krajskou) ZS a spádovou LZS o
konání podniku. V souvislosti s tímto musí mít CMO k dispozici písemné vyjádření nemocnic
s výše zmíněnými odděleními, které si jsou informovány o konání podniku a souhlasí s léčbou
event. zraněných.
5. Musí být přítomen inspekci okruhu společně s ředitelem závodu 1 den před začátkem
podniku.
6. CMO se musí každý den podniku minimálně 30 minut před začátkem tréninku/závodu
přesvědčit, že veškeré zdrav. zabezpečení a jeho personál je na svých místech a je schopné
plnit svoji funkci.
7. CMO se musí zúčastnit všech zasedání Jury/ Event management.
8. CMO musí nejpozději do 8 dnů po ukončení podniku zaslat App. D a App. E v elektronické
podobě na FIM.
9. CMO může doporučit vedení podniku jeho zastavení v případě ohrožení života zraněného na
trati či z důvodů extremních klimatických podmínek či není-li zdravotnický personál schopen
z jakýchkoliv důvodů plnit svoji funkci.
10. CMO musí po skončení podniku vyhotovit List of medically unfit riders (App.O).

