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 מטרה: .1

 .ך בדיקה רפואית לכל חבר/שחקן עמותהבנוהל את החובה לערולהגדיר  .1.1

  . ח מתאים לכל חבר/שחקן עמותהלהגדיר בנוהל את החובה לערוך ביטו .1.2
 במקרה של אי ציות לחובות הנ"ל. עמותההתנהלות ה להגדיר את .1.3

 :סימוכין   .2

  והתיקונים והעדכונים לחוק זה. 1988 –חוק הספורט, התשמ"ח  .2.1
 .1994 –ת הספורט )ביטוח( , התשנ"ה תקנו .2.2
 רשימת מכוני הספורט המורשים ע"י משרד הספורט בבדיקה רפואית.  .2.3

 : חובת הבדיקה הרפואית  .3

לא ישתפו חברים/שחקנים למחויבות ולמצוינות  באולינג נגב עמותה,  5לפי חוק הספורט סעיף  .3.1
נבדקו תחילה  השחקניםדם או מטעמם, אלא אם כן החברים/בתחרויות ספורט המאורגנות בי

  בדיקות רפואיות ונמצאו כשירים.

בדיקות יערכו ע"י מכוני הספורט המורשים לפי הרשימה המופצת ע"י משרד הבריאות והמופיע ה .3.2
 באתרי האינטרנט )הרשימה מתעדכנת מפעם לפעם(.

דרות וג הבדיקה לכל גיל )ארגומטריה ו/או בדיקה רגילה( הנה באחריות המכון הבודק, לפי ההגס .3.3
 בחוק הספורט.

בדיקות  –,  מוגדרות בתקנות הספורט ות הרפואיות, בהתאם לגיל החבר/שחקןדירות הבדיקת .3.4
 רפואיות.

יוכל ליטול חלק בתחרויות  –אישור תקף לכשירותו ע"י מכון מורשה  חבר/שחקןהציג ה .3.5
 נדרש.. לא עשה כן לא יוכל להשתתף עד שיציג אישור כעמותההספורטיביות המאורגנות ע"י ה

 .עמותהל ידני/ישלח בפקס חבר/שחקןטופס המכון המאשר את כשירותו הרפואית של ה .3.6
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 ם הפעילים :חבר/שחקןביטוח חובה ל .4

הנוטלים חלק  חבר/שחקןחוק הספורט מחייב אגודות ספורט והתאחדויות לבטח את ה .4.1
 בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם.

תקנות  – 1994 –לביטוח מופיע בתקנות הספורט, התשנ"ה פרטי הביטוח וסכומי המינימום  .4.2
 . חבר/שחקןביטוח חובה ל

 כל השחקנים הפעילים של המועדון יבוטחו ולא רק אלה המשחקים במסגרת הארצית. .4.3

לבטח את כל השחקנים הרשומים בו בביטוח תאונות אישיות לפי חוק בנוסף מחויבת העמותה  .4.4
 .תיו אל התחרות וממנה, בארץט. הביטוח יכלול כיסוי ביטוחי של השחקן בנסיעוהספור

המבטח את השחקנים בפעילותם במהלך הליגות  -יכלול סעיף מפורש  הביטוח של העמותה .4.5
, כולל כיסוי ביטוחי לנסיעת השחקן לתחרות עמותההארציות והתחרויות השונות במסגרת ה

 וממנה. 
 

 : חובת הצגת אישור רפואי תקף  -. תחרויות וליגות העמותה .5

לפני תחילת הליגות ו/או לפני כל תחילת תחרות, אישורי בדיקה רפואית,  תקנון העמותה דורש  .5.1
 בכל הקטגוריות. עמותהלפי חוק הספורט, עבור כל שחקן/ית המשתתפים בליגות ה

ים לגבי מנהלת רישום ומעקב אחר האישורים ותוקפם ומעדכנת את המועדונ עמותהמזכירות ה .5.2
 תאריכי התוקף של כל אישור.

. שחקן ששותף למרות שיתוף שחקן שאין לו אישור רפואי תקף אסור בהחלט .5.3
 האמור לעיל יחשב כשחקן ששותף שלא כדין וקבוצתו תהיה צפויה לעונש המוגדר בתקנון.
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