Εγκύκλιος Νο 1Β/2022 – Κάρτα Υγείας Αθλητή
EΓKYKΛIOΣ Nο 1B /2022

ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ
1. ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Α ή AUTO CROSS JUNIOR (AYTOKINHTOY) ΚΑΙ ΓΙΑ KART ΤΥΠΟΥ
MINI, JUNIOR, RESTRICTED, SENIOR, CLUB
2. ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Β, ΤΥΠΟΥ Δ & ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ ΚΑΙ TIME ATTACK (ΕΤΗΣΙΟ –
ΗΜΕΡΗΣΙΟ)
3. ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ






















Η Κάρτα Υγείας αθλητή/τριας συνιστά αυτοτελές έγγραφο, δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, αποτελεί
προσωπικό έγγραφο του αθλητή/τριας.
Η ισχύς της Κάρτας Υγείας Αθλητή, όποια χρονική στιγμή και αν εκδοθεί έχει διάρκεια ισχύος έως την 31 Δεκεμβρίου του
έτους που εκδόθηκε.
Η Κάρτα Υγείας αθλητή/τριας προσκομίζεται υποχρεωτικά στην Γραμματεία κάθε αγώνα. Χωρίς την επίδειξη της
Κάρτας Υγείας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να εκκινήσει ο αθλητής/τρια στον αγώνα.
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή ακολουθεί τον αθλητή/τρια σε όποιο σωματείο ανήκει έως την λήξη της θεώρησής της.
Η Κάρτα Υγείας δεν αφορά αποκλειστικά τον Μηχανοκίνητο Αθλητισμό (Αυτοκίνητο και Kart) και αθλητής/τρια μπορεί να
αγωνιστεί με έγκυρη Κάρτα Υγείας που έχει εκδοθεί από άλλο άθλημα (Εκτός των Ειδικών Περιπτώσεων που αφορούν
ηλικίες Αθλητών/τριών άνω των 40 ετών και αν πρόκειται για Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας τύπου Α)
Η εκτύπωση του εντύπου Κάρτας Υγείας μπορεί να είναι έγχρωμη ή μαυρόασπρη.
Η φωτογραφία στην Κάρτα Υγείας μπορεί να είναι έγχρωμη ή μαυρόασπρη.
Η Κάρτα Υγείας του αθλητή θεωρείται από γιατρούς μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών,
Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Υγειονομικών Στρατιωτικών Μονάδων ή από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπογράφεται από ιατρό ειδικότητας καρδιολόγου και για τις λοιπές ειδικότητες εφόσον
έχουν πιστοποίηση από το ΕΚΑΕ (Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών)
Η σφραγίδα και η Υπογραφή του Ιατρού Καρδιολόγου ή πιστοποιημένου Ιατρού από το ΕΚΑΕ πρέπει να είναι πρωτότυπη
στο κάτω μέρος της Κάρτας Υγείας. Για τους αθλητές κάτω των 40 ετών είναι δυνατόν η Κάρτα Υγείας να υπογραφεί και να
σφραγιστεί από πιστοποιημένο από το ΕΚΑΕ ιατρό. Αναγράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ο Ατομικός Αριθμός Πιστοποίησης
(στην μορφή π.χ.:233/16.3.2019).
Η Κάρτα Υγείας μπορεί να σφραγιστεί ΚΑΙ από Ιατρό που έχει ιδρύσει Εταιρεία (π.χ. Ι.Κ.Ε.), αρκεί να αναφέρεται το όνομα
και η ειδικότητά του και όχι η σφραγίδα με το όνομα του Κέντρου (π.χ. Ιατρικό Αθηνών κοκ.)
Η σφραγίδα ιατρού (και ΟΧΙ μόνο νοσοκομείου χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο ιατρό), ΠΡΕΠΕΙ να είναι πρωτότυπη
στο πάνω μέρος της Κάρτας, με μέρος της σφραγίδας να καλύπτει μέρος της φωτογραφίας και όχι ολόκληρη την
φωτογραφία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
(ΣΔΔΑ) ΤΗΣ ΟΜΑΕ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΤΟ ΣΔΔΑ, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ .
Η υπογραφή από Ιατρό-Διευθυντή Καρδιολογικής Κλινικής γίνεται δεκτή.
Η υπογραφή από ειδικευόμενο ιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας δεν γίνεται δεκτή.
Δεν έχει σημασία η στοίχιση της σφραγίδας/υπογραφής (αριστερά η δεξιά ή στο κέντρο).
Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΜΚΑ του αθλητή/τριας. Αν αθλητής/τρια δεν διαθέτει ΑΜΚΑ (π.χ. αλλοδαποί, Κύπριοι
κλπ) αναγράφεται «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ».
Το ιατρικό ιστορικό του αθλητή μπορεί να ζητηθεί από την υγειονομική επιτροπή της ΟΜΑΕ από τον ιατρό που θεώρησε την
κάρτα υγείας.
Μεταβολές της υγείας των αθλητών θα πρέπει να κοινοποιούνται στην ΟΜΑΕ και την Υγειονομική Επιτροπή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Για τους αθλητές/τριες οι οποίοι συμμετέχουν σε αγώνες αυτοκινήτου και εκδίδουν ετήσια Αγωνιστική άδεια Τύπου
Α ή Αuto Cross Junior για τους αγώνες αυτοκινήτου και τύπου ΜΙΝΙ, JUNIOR, RESTRICTED, SENIOR και CLUB, για
τους αγώνες karting, είναι υποχρεωτική η σφραγίδα και υπογραφή Καρδιολόγου ή του πιστοποιημένου από το
ΕΚΑΕ ιατρού, καθώς KAI Ιατρού Οφθαλμίατρου στην Κάρτα Υγείας.

Σελίδα 1 / 2

Εγκύκλιος Νο 1Β/2022 – Κάρτα Υγείας Αθλητή
2. Για τους αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αγώνες αυτοκινήτου και εκδίδουν ετήσια Αγωνιστική άδεια τύπου Β ή Δ και
ημερήσια Αγωνιστική άδεια Τύπου Γ ή TIME ATTACK (ετήσιο ή ημερήσιο), αρκεί ΜΟΝΟ η σφραγίδα και υπογραφή του
Καρδιολόγου ή του πιστοποιημένου από το ΕΚΑΕ ιατρού.
3. Για τους αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αγώνες αυτοκινήτου με αγωνιστική άδεια Τύπου Δ ΕΤΗΣΙΑ ή ΗΜΕΡΉΣΙΑ χρέη
Κάρτας Υγείας κάνει η σφραγίδα και υπογραφή του Ιατρού του αγώνα, ο οποίος εξετάζει κλινικά τους συμμετέχοντες αθλητές
την ημέρα του αγώνα. Ειδικότερα για αθλητές που θα έχουν εκδώσει ετήσιο δελτίο τύπου Δ η κάρτα υγείας μπορεί να
υπογράφεται από τον γιατρό του 1 ου αγώνα του έτους στον οποίο θα λάβουν μέρος ο οποίος θα πρέπει να είναι
καρδιολόγος ή πιστοποιημένος Ιατρός από το ΕΚΑΕ.
4. Ειδικότερα για τους αθλητές/τριες:
α) άνω των 40 ετών, την Κάρτα Υγείας σφραγίζει και υπογράφει Καρδιολόγος ιατρός αφού έχει υποβάλει τον
αθλητή/τρια σε τεστ κοπώσεως.
β) για όλους τους ανήλικους αθλητές/τριες την Κάρτα Υγείας σφραγίζει και υπογράφει Καρδιολόγος ιατρός αφού
έχει υποβάλει τον ανήλικο αθλητή/τρια σε TRIPLEX.
ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΗ
Για την έκδοση Διεθνών Δελτίων αθλητών/τριων, οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην ΟΜΑΕ, στο τμήμα έκδοσης
Δελτίων Αθλητών/τριων την Κάρτα Υγείας.
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