
 

На основу члана 37. ст.1 тч. 5 Статута Српске асоцијације америчког фудбала, Управни одбор 

СААФ на седници одржаној дана 30.08.2014. донео је 

 

П Р А ВИ Л Н И К 

О МЕДИЦИНСКОЈ ЗАШТИТИ ТАКМИЧАРА 

СРПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ  

АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА 
 

Члан 1. 

 Овим Правилником се, у складу са прописима Српске асоцијације америчког фудбала (у 

даљем тексту: СААФ), Међународне федерације америчког фудбала (IFAF), уређују 

pитања у вези са медицинском заштитом чланова СААФ .  
Члан 2. 

 Активни играчи морају се медицински прегледати, на основу чега се одређује њихова 

здравствена, физичка и психичка способност за тренинг и такмичење, односно, обављање 

службене дужности.  
Члан 3. 

 Медицински прегледи играча  обављају се обавезно једном годишње пред почетак 

такмичарске године.  
Члан 4. 

Медицински прегледи (систематски и контролни) играча обављају се по прописаном 

упутству СААФ, а по принципима јединствене медицинске доктрине.  

Систематски и медицински прегледи и провера физичке спреме вршиће се по посебном 

донетом упутству.  
Члан 5. 

 Медицинску заштиту играча и рад са њима могу вршити у клубу лекари и медицинско 

особље са вишим или високим образовањем. 
Члан 6. 

 Медицински прегледи играча врше се у спортско-медицинским и другим медицинским 

установама које су оспособљене за ту врсту прегледа. 
Члан 7. 

 Верификоване медицинске установе дужне су да воде посебне здравствене картоне за 

сваког активног члана СААФ посебно за играче У здравственим картонима морају бити 

регистровани сви налази систематских прегледа. На основу тих налаза даје се оцена 

способности за такмичење и рад која се прилаже приликом регистрације играча.  
Члан 8. 

 Ако лекар приликом систематског прегледа установи да играч није физички и психички 

здрав, и способан неће му дозволити спортске активности (тренирање и такмичење), све 

док се здравствено стање не поправи.  
Члан 9. 

 На свакој јавној утакмици, без обзира на ранг такмичења, узраст и категорију играча, 

клуб домаћин је дужан осигурати одговарајућу дежурну здравствену службу лекара и 

дежурног санитетског возила за транспорт повређених лица ознаком. 
 

 



 

Члан 10. 

 Забрањено је, у циљу постизања резултата и подизања физичке снаге, узимати 

стимулирајућа фармаколошка (допинг) средства.  
Члан 11. 

 Дежурна медицинска служба на терену дужна је да пружи стручну помоћ повређеним 

играчима и гледаоцима за време утакмице, улазећи на терен на позив судије. Код свих 

тежих случајева, дужна је да повређеног санитетским аутомобилом или аутомобилом са 

посебном ознаком упути у најближу медицинску установу.  
Члан 12. 

 Дежурно медицинско лице је дужно да, одговарајући такмичарски орган, обавести о свим 

тежим интервенцијама и повредама,  које су се догодиле на терену, као и о терапији која је 

примењена.  
Члан 13. 

 Дежурни лекар на утакмици или друго медицинско лице које обавља ту функцију има 

право на накнаду, коју му исплаћује клуб домаћин.  

 

Клубски лекар 
Члан 14. 

Клуб америчког фудбала може да ангажује клупског лекара. 

Клупски лекар је је стручно медицинско лице које ради у фудбалском клубу:  

• у сталном радном односу,  

• на основу одговарајућег уговора,  

• као аматерски радник.  
Члан 15. 

 Клубски лекар може бити специјалиста спортске медицине, специјалиста хируршких 

грана, специјалиста интернистичких грана, специјалиста физикалне медицине и 

рехабилитације и лекар опште медицине. 
Члан 16. 

 Дужности клубског лекара/медицинске комисије су:  

• да организује рад клубске амбуланте,  

• да организује спровођење систематских и контролних медицинских прегледа у 

медицинској установи где се они могу извршити, за све категорије играча,  

• да води клубску медицинску картотеку, са индивидуалним картонима за све играче (у 

ове картоне треба да унесе преписе свих налаза, систематских и контролних прегледа), и 

да упозори на наступ играча на јавној утакмици уколико није лекарски прегледа, коме је 

истекао рок важности лекарског прегледа или се налази на боловање,  

• да води сталну бригу о медицинском стању свих играча, да повређеним и болесним 

пружи стручну помоћ и одреди начин лечења,  

• да преко медицинских прегледа и тестирања функционалних способности прати стање 

играча и њихову припремљеност,  

• да посебну пажњу у свом раду посвети превентивној медицинској активности 

(превентива повреде и оболења, преко обезбеђења хигијенских услова рада, примене 

заштитних средстава, опреме и реквизита),  

• да пружи медицинску помоћ играчима за време тренинга и утакмица.  
 

 

 



 

 

Члан 17. 

 Клубски лекар има право на:  

• стручно усавршавање из области спортске медицине у америчком фудбалу које треба да 

финансира клуб,  

• накнаду за свој рад у клубу ако је уговорена, 

 

Клубски физиотерапеут – масер 
Члан 18. 

Клуб америчког фудбала може да ангажује клупског лекара. 
Члан 19. 

 Физиотерапеут - масер је стручно медицинско лице које ради у фудбалском клубу:  

• у сталном радном односу,  

• на основу одговарајућег уговора,  

• као аматерски радник.  
Члан 20. 

 Физиотерапеут - масер који ради у фудбалском клубу може бити медицинско лице са 

завршеном:  

• средњом стручном медицинском спремом,  

• вишом стручном медицинском спремом.  
Члан 21. 

 Дужности клубског физиотерапеута - масера су:  

• да сарађује са клубским лекаром и тренерима свих селекција клуба,  

•да спроводи све терапијске, рехабилитационе и физиотерапеутске мере које одреди 

клубски лекар.  
Члан 22. 

 Клубски физиотерапеут - масер има право на:  

• стручно усавршавање из области спортске медицине у фудбалу,  које треба да финансира 

клуб,  

• накнаду за свој рад у клубу, ако је уговорена 
Члан 23. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању у на сајту СААФ. 

 

 

 

     Председник УО СААФ  
Раде Ракочевић 

      
 


