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vystavení licence
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Lékařská komise zároveň žadatele upozorňuje, že tělovýchovný lékař po vyšetřenívydá tzv.,,posudek'' a tento

posudek smí dle zákona vydat pouze zákonnému zástupci nezletilého dítěte. Zákonným zástupcem není např'

prarodič nebo trenér. Vezměte prosím tuto skutečnost na vědomí, předejdete tím zbytečným konfliktům u

lékaře. Na razítku, které lékař připojí na posudek, musí být uvedeno,,tělovýchovný lékař".

Doporučení lékařského vyšetření pro vydání licence ve věku nad 18 let.

Lékařská komise doporučuje žadatelům o licenci starším 18 let absolvovat lékařskou prohlídku tělovýchovným

lékařem. Seznam těchto lékařů je dostupný na:
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Podmínky zdravotních prohlídek pro pro motocyklový sport pro rok 2016

Vzhledem k očekávané novele Zákona o Zdravotních službách, která vstoupí v platnost s největší

pravděpodobnostív roce 2016, se ''Podmínky lékařského vyšetření pro vydávání licencí pro sportovní Sezonu

20L6uvšech věkovýchkategorií" neměníasystémzůstávástejnýjakovroce2015.

Žadatelé o licenci ve věku 5 - 12 let tedy mohou v letošním roce využít oba způsoby: bud'stávající, co platil

doposud, nebo nový doporučený. Mohou si vybrat, kterýjim lépe vyhovuje.

Podmínky lékařského vyšetření pro vydání licence ve věku 5 - 18 let (doporučený způsob):

Licence může být Vystavena jezdci aŽ po absolvování odborného lékařského vyšetření na některém

z tělovýchovně lékařských pracovišť. seznam najdete na:

http://www.cstl.czlmapa-pracovist/#telovvchovnv-leka r

áú;evi se lnteraktivní mapa a je nutné kliknout na ,,Tělovýchovný Iékař (prohlídka s posudkem)"
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