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Věc : Směrnice ČGF o preventivních lékařských prohlídkách - přehled prohlídek.
Sportovcům ve skocích na trampolíně jsou stanoveny následující minimální úrovně prohlídek :
a) Lékařská prohlídka praktickým lékařem (1x ročně)
- přípravky a nesoutěžní formy
- MČRŽ v kategorii mladší žactvo (do 12 let)
b) Lékařská prohlídka tělovýchovným lékařem se spirometrickým vyšetřením (1x ročně)
- MČR v kategoriích starší žactvo (13-14 let), junioři a juniorky (13-17 let) a muži a ženy
(15 let a starší)
- sportovci zařazení do Sportovního střediska (SpS, SCM, VSCM a Rezortní sportovní
centrum)
c) Lékařská prohlídka tělovýchovným lékařem se spirometrickým vyšetřením a ergometrií
- sportovci zařazení do reprezentačních družstev (1x ročně po dosažení věku 12 let)
- při zařazení sportovce do Sportovního střediska (SpS, SCM, VSCM a RSC) a do
reprezentačního družstva
d) Doporučené vyšetření fyzioterapeutem
- při zařazení do přípravy k výkonnostnímu sportu (od 7 let)
- při startu sportovce na MČR
e) První vyšetření fyzioterapeutem s vyplněním vstupního fyzioterapeutického dotazníku
- při zařazení sportovce do Sportovního střediska (SpS, SCM, VSCM, RSC)
f) Druhé vyšetření fyzioterapeutem a porovnání s prvním vyšetřením
- při zařazení do juniorského reprezentačního družstva
g) Třetí vyšetření fyzioterapeutem a porovnání s předchozími vyšetřeními
- při zařazení do seniorského reprezentačního družstva
-

Fyzioterapeutické vyšetření provádí odborný fyzioterapeut nebo odborné fyzioterapeutické
pracoviště. Obsah a postup vyšetření i způsob vedení dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 2
Směrnice ČGF o preventivních lékařských prohlídkách (popis, formulář). Výsledky vyšetření
fyzioterapeutem je sportovec (v juniorských kategoriích osobní trenér) povinen předat
reprezentačnímu lékaři ČGF.
Blíže viz přiložená Směrnice ČGF o preventivních lékařských prohlídkách s přílohami.
Přechodné ustanovení pro fyzioterapeutická vyšetření v roce 2017 :
Vstupní vyšetření fyzioterapeutem bude v roce 2017 provedeno u členů reprezentačních družstev
seniorů a juniorů 2017 a u sportovců, kteří budou v roce 2017 zařazeni do Sportovních center.
Členové reprezentačních družstev 2017 :
Zita Frydrychová, Denisa Lichtágová, Kryštof Bäumelt, Martin Pelc, Ladislav Riedl, Adam Sült.
Další sportovci, kteří budou v roce 2017 zařazeni do Sportovních center :
- KAM : Huslarová, Korbelová, Majer, Novák, Nyass, Pilpach, Pretlová, Ryšavá
- LBC : Bendová, Hrudová, Hrušková, Stasová, Svátková, Vavřinová, Věchet
- LTM : Michalko, Záhorová
- ROŽ : Giebelová, Juříčková Michaela, Krhutková, Solanská, Stanečková, Šnyrychová,
Vachníková, Zrůbková
ing. Vladimír Z e m a n v.r.
předseda KT ČGF
Příloha : Směrnice ČGF o prev.lékařských prohlídkách s přílohami 1 (tabulka) a 2 (popis, formulář)
Sportovní gymnastika - Skoky na trampolíně - Akrobatická gymnastika - Gymnastický aerobik - Gymnastika pro všechny

