Sportovní aktivity – dotazník
ve smyslu vyhlášky č. 391/2013 Sb

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Druh sportu:

Zdravotně náročná sportovní disciplína (vyplňte dle přílohy na druhé straně formuláře):
ano

ne

Sportovní úroveň (vyplňte dle přílohy na druhé straně formuláře):
výkonnostní sport
vrcholový sport
sportovní škola
organizovaný sport
neorganizovaný sport
Druh prohlídky
vstupní lékařská prohlídka
pravidelná lékařská prohlídka
mimořádná lékařská prohlídka
jednorázová lékařská prohlídka
Datum:
Podpis zákonného zástupce:

Datum:
Podpis trenéra a razítko sportovní organizace:

Příloha č.1 k vyhlášce č. 391/2013 Sb.

Zdravotně náročné sportovní disciplíny

Zdravotně náročné sportovní disciplíny bez ohledu na úroveň soutěže jsou
1. sportovní disciplíny s vysokým rizikem poškození zdraví sportovce nebo jeho okolí
úrazem, například ragby, box, kickbox, zápas, judo, další bojové a úpolové sporty
s plným kontaktem a motorismus,
2. sportovní disciplíny s vysokým rizikem selhání základních životních funkcí v důsledku
přetížení pohybového, termoregulačního, metabolického, oběhového, dechového,
endokrinního, nervového nebo jiného systému organismu, například sportovní akce
v otužileckém plavání nebo soutěže s vytrvalostními výkony, trvajícími déle než 2
hodiny, kterými jsou zejména běžecké, lyžařské nebo cyklistické maratóny a
ultramaratóny, dálkové plavání, triatlony, další víceboje vytrvalostního charakteru a
turistické pochody v délce nejméně 50 km,
3. sportovní disciplíny se ztíženou dostupností pomoci, například potápění, paragliding,
horolezecké expedice nad 4000 m.n.m. a distanční soutěže v námořním jachtingu,
4. sportovní aktivity prováděné v extrémních podmínkách zevního prostředí, kterými
jsou například extrémně nízká nebo vysoká teplota, hyper a hypobarie a vysoké
přetížení,
5. letectví a parašutismus, například let v kluzácích, závěsných kluzácích a balónech.
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výkonnostním sportovcem osoba, která
1. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na
ně připravuje a
2. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců,
popřípadě organizuje sportovní soutěže,
b) vrcholovým sportovcem osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní
sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen
rezortního sportovního centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení
pro přípravu sportovců,
c) školou se zaměřením na sport a tělesnou výchovu (dále jen „sportovní škola“) škola,
v níže se žák nebo student (dále jen „žák“) vzdělává v oboru vzdělání se zaměřením
na sport a tělesnou výchovu,
d) organizovaným sportem sport, který sportovec vykonává v organizacích jiných než
uvedených v písmenu a) nebo b),
e) neorganizovaným sportem sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám
obyvatelstva

