ДОПЪЛНЕНИЕ 1
към Наредба за организиране, провеждане и участие в мотоциклетни състезания през 2022г.

Валидно за всички дисциплини, класове и възрастови групи

Нова точка 9, към раздел I
9. ТРАВМИ И КОНТУЗИИ
9.1 Спортните клубове са длъжни да информират БФ Мотоциклетизъм за настъпили травми1
или контузии2 по време на тренировъчния процес на състезателите.
9.2 Състезател който получи сериозна травма3 или контузия по време на дадено състезание
или по време на тренировъчен процес е длъжен при своето участие в следващото състезание
от шампионата да предостави медицинско удостоверение от съответните органи , в което да е
изрично упоменато, че той е годен да участва в даденото състезание и медицинското му
състояние не е заплаха за него и останалите състезатели.
9.3 Състезател който получи състояние на мозъчно сътресение4 независимо дали е
придружено със загуба на съзнание или не, установено от медицински екип по време на
тренировъчен процес или състезание или тренировъчен процес е длъжен при своето
следващо участие да предостави:
- Електроенцефалограма (ЕЕГ) извършена от квалифицирано медицинско заведение
придружена с:
- епикриза/заключение от медицински специалист включваща описание на направеното
изследване и заключение, дали състезателят може да участва в състезания по мотоциклетизъм
и дали може да понася натоварвания свързани с практикуване на мотоциклетен спорт.
9.4 Състезател с установено медицинско състояние по точки 9.2 и 9.3 губи правото си за
участие в даденото състезание по време на което е получено даденото състояние.
9.5 При отказ за представяне на такова медицинско удостоверение описано в точки 9.2 и 9.3,
участието на състезателя при следващото му участие в състезание под егидата на БФ
Мотоциклетизъм ще бъде отказано.
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9.6 Физическата годност за участие на всеки състезател получил травма или контузия по време
на състезание или тренировка се определя от квалифицирано медицинско лице.

Дефиниции:
травма – физическо увреждане което може да бъде, но не само, навяхване, дислокация,
фрактура, увреждане на мускулатура кожа и други.
2
контузия - физическо увреждане което може да бъде, но не само, натъртване, увреждане на
меките тъкани и вътрешни органи и други.
1

Сериозна травма или контузия – състояния на нарушена функционалност на организма на
състезателя което възпрепятства неговото безопасно участие или застрашава здравето и
живота му.
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мозъчно сътресение – травма на главата която засяга мозъчната функция, комоцио

Лека травма или контузия – състояние което не би попречило на участник/състезател да
участва в състезание или тренировка без да излага на риск себе си или други
участници/състезатели. Установява се съгласно точка 9.6.
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Настоящето допълнение влиза в сила от момента на публикуването му!
10.05.2022г.
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