תקנות הספורט )בדיקות רפואיות( 
התשנ"ז  1997
בתוק סמכותי ,לפי סעיפי ) 5ב( ו  18לחוק הספורט ,התשמ"ח  ) 1988להל "החוק"( .בהסמכת
שר הבריאות ,לאחר התייעצות בהתאחדויות ובאיגודי הנוגעי לעני ובאישורה של ועדת החינו
והתרבות של הכנסת ,אני מתקי תקנות אלה:
 .1הגדרות
בתקנות אלה  "בדיקה ארגומטרית"  בדיקת לב אלקטורקרדיוגרפית )להל – "אק"ג"( במנוחה,
במאמ' ובהתאוששות ,לרבות מדידת דופק ולח' ד  ,לפי הפרטי שבטופס  1בתוספת:
"בדיקה גופנית כללית"  בדיקה גופנית כללית לספורטאי ,לפי הפרטי שבטופס  2בתוספת:
) (1בדיקה ארגומטרית
) (2בדיקה גופנית כללית
) (3בדיקה תקופתית
"בדיקה תקופתית"  מילוי שאלו רפואי בידי ספורטאי ,לפי הפרטי שבטופס  3בתוספת והערכת
הנתוני הנובעי הימנו ,לעני פעילות ספורט בעונה פלונית.
* הערה :טופסי הבדיקות נמצאי במכוני המורשי ובמשרדי איגד האתלטיקה.
 .2עריכת בדיקות רפואיות
 .1הבדיקות הרפואיות לקביעת כשירות ,שספורטאי חייב להיבדק בה ,לפי סעי ) 5א( לחוק ,קוד
שישות בתחרויות ספורט ה בדיקה ארגומטרית ובדיקה גופנית כללית.
 .2בנוס לאמור בתקנת משנה )א( ,ייבדק ספורטאי בדיקה תקופתית ,לקראת כל עונת* ספורט,
קוד שישתת בתחרויות ספורט ,באותה עונה.
 .3על א האמור בתקנת משנה )א( ,פטור ספורטאי שגילו עד  17מבדיקה ארגומטרית לפני כניסתו
לפעילות תחרותית ,אלא א כ מדובר בהשתתפות בנבחרת ארצית או אזורית.
 .3תדירות בדיקות רפואיות
בדיקה גופנית כללית תיער לספורטאי 
 .1עד גיל   34מידי שנתיי .
 .2מגיל   35מידי שנה.
 .3בדיקה ארגומטרית תער לספורטאי ,בשנה שבה הגיע לגיל  32 ,27 ,23 ,17ו 34והחל בשנתו ה 35
מידי שנה.
 .4בדיקה ארגומטרית תער לספורטאי ,ג שהחלי  ,לאחר שנמצא אצלו ממצא פתולוגי או חשד
לממצא כאמור ולאחר שחלה במחלת חו  ,שבעטייה אושפז; לספורטאי הפעיל רק בענ ספורט,
שאינו כרו במאמ' גופני משמעותי )כמו שחמט ,קריקט ,גול או קליעה למטרה( תיער בדיקה
ארגומטרית ,החל בשנתו ה  35מדי שנה.
 .4חובת ספורטאי
 .1ספורטאי חייב להתייצב לבדיקה רפואית ,בתחנה לרפואת ספורט ,לפי סעי ) 5א( לחוק,
במועד שהורו לו אגודת ספורט ,מכו ספורט ,ארגו ספורט ,התאחדות או איגוד המשתפי
אותו בתחרויות ספורט ,המאורגנות ביד או מטע .
 .2ספורטאי המתייצב לבדיקה רפואית ,כאמור בתקנת משנה )א( ,ישיב תשובה מלאה ונכונה על
כל שאלה שנשאל בבדיקה ועל כל פרט בשאלו שעליו למלא.
 .5סמכויות רופא
הרופא הבודק ספורטאי בדיקה רפואית לפי תקנות אלה ,רשאי להפנות את הנבדק לכל בדיקה אחרת
שיש בה צור  ,לפי שיקול דעתו ,כדי לקבוע את כשירותו מבחינה רפואית.

 .6תחילה
תחילת של תקנות אלה  180ימי מיו פרסומו ).(8.5.97
 .7הוראת מעבר
הבדיקות הראשונות לפי תקנות אלה בענ הספורט תיערכנה לקראת עונת הספורט הראשונה באותו
ענ שלאחר תחילת ,הוראה זו לא תחול על:
 .1ספורטאי שמשתפי אותו לראשונה בתחרות אחרי תחילת של תקנות אלה; או
 .2ספורטאי שלא נבדק בדיקות רפואיות מטע ההתאחדות ,האיגוד ,הארגו ,האגודה או מכו
הספורט הנוגעי בדבר לעניי עונת הספורט שבמהלכה נכנסו התקנות לתוק.
 .8תחילה
תחילת שלתקנות אלה ביו תחילת של התקנות העיקריות) ,פורס ב .(25.11.97
* איגוד האתלטיקה בישראל הגדיר עונת פעילות מה 1בספטמבר ועד ה 31באוגוסט בשנה
העוקבת.

