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�INNOS� LEKÁRA NA SÚ�AŽIACH JUDO 

 
 
Vstup lekára na zápasisko 

Na zápasisko môže lekár vstúpi� len na pokyn rozhodcu, ktorý riadi zápas.  

Rozhodca privolá lekára na zápasisko len vtedy, ak má podozrenie, že jeden alebo obaja 
pretekári sú vážne zranení (napr. vážne poranenie chrbtice, hlavy, hrudníka, brucha, at�.) 
alebo ak dôjde u niektorého z pretekárov ku krvácaniu.   

O vyšetrenie lekárom môže požiada� aj pretekár, avšak v takomto prípade prehráva 
zápas. Z tohto dôvodu sa preto táto možnos� prakticky nevyužíva. 

Ak má niektoré družstvo alebo pretekár na sú�aži vlastného, akreditovaného lekára, 
vykoná ošetrenie svojich pretekárov tento lekár a nie lekár delegovaný na sú�až 
organizátorom.   

V dobe ošetrenia môže by� na zápasisku len jeden lekár. Pokia� potrebuje asistenciu, 
upovedomí o tom rozhodcu, ktorý riadi zápas. Lekár vstupuje na zápasisko bez obuvi. 
 
Spôsob vyšetrenia zraneného pretekára 

Lekár privolaný na zápasisko môže pretekára vyšetri� a v nutnom prípade aj ošetri�. 
Vyšetrenie aj ošetrenie však musí by� vykonané v �o najkratšom �ase. 

Po vyšetrení oznámi lekár rozhodcovi, �i pretekár môže alebo nemôže pokra�ova� 
v zápase. Jeho rozhodnutie je kone�né, nie je možné ho akýmko�vek spôsobom zmeni�. 
Preto je nutné, aby toto zásadné rozhodnutie bolo vždy dôkladne zvážené. 

V prípade, ak sa nejedná o ohrozenie života, doporu�uje sa ponecha� rozhodnutie  
pokra�ova� alebo nepokra�ova� v zápase skôr na pretekárovi. Výnimkou sú samozrejme 
situácie, kedy si pretekár nie je schopný uvedomi� alebo posúdi� závažnos� svojho 
zranenia. 
 
Ošetrenie krvácajúceho pretekára 

Ak kedyko�vek v priebehu zápasu dôjde ku krvácaniu, je z bezpe�nostných dôvodov 
privolaný lekár, ktorý krvácanie ošetrí a okolie rany vy�istí. Krvácajúcu ranu je potrebné 
prelepi� náplas�ou alebo priloži� obväz. Ak je to nevyhnutné, môžu sa použi� aj prostriedky 
pre zrážanie krvi (napr. Gelaspon do nosa a pod.).  

Rovnaké krvavé zranenie je možné v jednom zápase ošetri� len dvakrát. Pri tre�om 
ošetrovaní rovnakého zranenia pretekár prehráva zápas. Zápas pretekár prehráva aj 
vtedy, ak nie je možné v krátkej dobe krvácanie zastavi�. Z tohto dôvodu je nutné, aby 
napríklad náplas� aplikovaná na spotenú kožu, bola riadne zaistená dodato�nou bandážou 
alebo tapingom. 

Lekár je povinný ošetri� zraneného pretekára tak, aby aplikované ošetrenie nespôsobovalo 
obmedzenie pri zápase zranenému pretekárovi, ani jeho súperovi.   
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Ostatné ustanovenia upravujúce �innos� lekára 

Lekár môže ošetri� natrhnutý necht alebo asistova� pri jeho odstrihnutí. Pokia� poranené 
miesto krváca, doporu�uje sa posledný �lánok prsta dôkladne prelepi� náplas�ou. 

V prípade ostatných zranení, ako napríklad vyk�bený prst, strata kontaktnej šošovky a k��, 
si musí pretekár pomôc� sám. Ak si vyžiada zásah lekára, pretekár zápas prehráva. 

Po zápase môže lekár pretekára ošetri� pod�a svojho uváženia, nesmie však použi� 
prípravky, ktoré sú na zozname zakázaných dopingových prostriedkov. Toto ošetrenie sa 
už vykonáva mimo zápasovej plochy. 

Prípadný odvoz pretekára do zdravotníckeho zariadenia k �alšiemu ošetreniu 
zabezpe�uje lekár v spolupráci s usporiadate�om podujatia.  

Ak je na sú�až delegovaný zdravotník, prináležia mu všetky práva lekára okrem práva 
zakáza� pretekárovi pokra�ova� v zápase.  
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