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Врз основа на член 51,52,53,54,55 и 56 од Законот за спорт на Република 

С.Македонија(Службен весник на Република Македонија 

бр.29/2002,66/2004,81/2008,18/2011 и 51/2011) и Статутот на 

Пингпонгарската федерација на Македонија,Управниот Одбор на седницата 

одржана на 23.09.2021 година го донесе следниот: 

     

ПРАВИЛНИК 

ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАШТИТА 

 
 

ЧЛЕН1 

 

 Со овој Правилник за Медицинска заштита (во понатамошниот текст: 

Правилник),во Пингпонгарската Федерација(во понатамошниот текст 

ППФСМ),се уредува грижата и унапредувањето на здравјето на 

спортистите,општите и посебните интереси,во здравствената заштита на 

спортистите,надзор врз спроведување на здравствената заштита на 

спортистите,како и други прашања кои се од значење на организацијата,и 

спроведување на здравствената заштита на спортистите-како на 

натпреварите,така и за време на тренажниот процес. 

 

ЧЛЕН 2 

Здравствената заштита на спортистите,во смисла на овој Правилник е 

организирана во сеопфатна активност на ППФСМ,со основна цел да се 

исполни највисокотоможно ниво на зачувување и унапредување на 

здравјето на спортистите. 
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ЧЛЕН 3 

Со овој Правилник се регулираат следните области од посебен интерес за 

грижата за здравјето на спортистите. 

*медицинска заштита на спортистите 

         -периодични систематски прегледи на спортистите 

*заштита на спортистите од допинг 

 

ЧЛЕН 4 

Спортските организации и регистрираните спортисти се обврзани да ја 

исполнат законската обврска која се однесува на периодични превентивни 

прегледи кај спортски лекар,кој се извршува на секои 6(шест) месеци.Без 

потврда за извршен спортски преглед и оцена/мислење од лекарот за 

спортистот,истиот не смее да настапи ниту на еден натпревар во системот 

на натпревари на ППФСМ,ниту во тренажниот процес. 

ЧЛЕН 5 

Здравствената контрола на учесниците во спортските активности ја врши 

лекар специјалист по спортска медицина. Во општините во кои нема 

специјалист по спортска медицина, здравствената контрола на спортистите 

ќе ја врши лекар - специјалист по општа медицина или специјалист по 

внатрешни болести. 

ЧЛЕН 6 

Се забранува спортистите да земаат или на спортистите да им се даваат 

стимулативни средства кои се забранети и штетни по здравјето. 

  

ЧЛЕН 7 

Континуирана едукација на спортистите уште во младинските категории 

за опасностите од допинг,со цел како да се однесуваат,за сами да се 

заштитат од допингот.Перманетно грижење и едуцирање на сите 

спортисти во текот на нивната спортска кариера. 

 Датум ППФСМ 

     23.09.2021 година 


