
 Aukštos rizikos sporto 
šakos: 

1. Lengvoji atletika 
(maratonas, 30 km 
ir 50 km ėjimas, 
šuoliai su kartimi),  

2. boksas,  
3. šuoliai į vandenį,  
4. dviračių sportas,  
5. žirgų sportas 

(trikovė),  
6. fechtavimas,  
7. žolės riedulys,  
8. sportinė 

gimnastika,  
9. rankinis,  
10. ledo ritulys,  
11. dziudo,  
12. šiuolaikinė 

penkiakovė 
(jojimas),  

13. čiuožimas 
(dailusis, greitasis 
ir trumpasis),  

14. kalnų slidinėjimas 
(slalomas, šuoliai 
nuo tramplyno ir 
su snieglente),  

15. futbolas,  
16. regbis,  
17. karatė,  
18. taikvando,  
19. triatlonas,  
20. vandensvydis,  
21. sunkioji atletika,  
22. imtynės. 

Vidutinės rizikos sporto 
šakos: 

1. Lengvoji atletika 
(išskyrus 
maratoną, 30 km, 
50 km ėjimą, šuolį 
su kartimi),  

2. badmintonas,  
3. krepšinis,  
4. biatlonas,  
5. bobslėjus,  
6. rogučių sportas,  
7. slidinėjimas,  
8. baidarių-kanojų 

akademinis 
irklavimas,  

9. tenisas,  
10. buriavimas,  
11. tinklinis. 

Žemos rizikos sporto 
šakos: 
Nekontaktinės sporto 
šakos, tokios kaip: 

1. šaudymas iš 
lanko,  

2. šaudymas,  
3. sinchroninis 

plaukimas,  
4. plaukimas,  
5. stalo tenisas. 

Privalo būti: 1 gydytojas, greitosios 
pagalbos automobilis su 
medicinos personalo 
brigada (komandos 
skaičius priklauso nuo 
varžybų dalyvių, žiūrovų 
skaičiaus).  

1 gydytojas, 1 slaugytoja ir 
galimybė iškviesti 
greitosios pagalbos 
automobilį bei jam 
privažiuoti. Papildomai, 
atsižvelgiant į dalyvių 
skaičių, gali būti 
slaugytojų, 
kineziterapeutų, turinčių 
tvarstymo įgūdžių, 
masažuotojų. 
 

1 slaugytoja ir galimybė 
iškviesti greitosios 
pagalbos automobilį. 
Papildomai gali būti 
kineziterapeutų, 
masažuotojų. 



Kintamieji:    
Dalyvių 
skaičius (+/-
Delegatai) 

   

Žiūrovų 
skaičius 
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5.9. Pagal kiekvienos sporto šakos ar atskiros jos rungties sveikatos pažeidimo rizikos laipsnį 
skiriamas reikalingas medicinos personalas. Sporto šakos pagal pažeidimo lygį skirstomos į aukštos rizikos, 
vidutinės ir žemos rizikos: 

5.9.1. Aukštos rizikos sporto šakos: 

Lengvoji atletika (maratonas, 30 km ir 50 km ėjimas, šuoliai su kartimi), boksas, šuoliai į vandenį, 
dviračių sportas, žirgų sportas (trikovė), fechtavimas, žolės riedulys, sportinė gimnastika, rankinis, ledo 
ritulys, dziudo, šiuolaikinė penkiakovė (jojimas), čiuožimas (dailusis, greitasis ir trumpasis), kalnų 
slidinėjimas (slalomas, šuoliai nuo tramplyno ir su snieglente), futbolas, regbis, karatė, taikvando, 
triatlonas, vandensvydis, sunkioji atletika, imtynės. 

Šių sporto varžybų medicininiam aptarnavimui rekomenduojamas minimalus medicinos personalo 
skaičius – 1 gydytojas, greitosios pagalbos automobilis su medicinos personalo brigada. 

5.9.2. Vidutinės rizikos sporto šakos: 

Lengvoji atletika (išskyrus maratoną, 30 km, 50 km ėjimą, šuolį su kartimi), badmintonas, krepšinis, 
biatlonas, bobslėjus, rogučių sportas, slidinėjimas, baidarių-kanojų akademinis irklavimas, tenisas, 
buriavimas, tinklinis. 

Šių sporto varžybų medicininiam aptarnavimui rekomenduojama minimalus medicinos personalo 
skaičius – 1 gydytojas, 1 slaugytoja ir galimybė iškviesti greitosios pagalbos automobilį bei jam privažiuoti. 
Papildomai, atsižvelgiant į dalyvių skaičių, gali būti slaugytojų, kineziterapeutų, turinčių tvarstymo įgūdžių, 
masažuotojų. 

5.9.3. Žemos rizikos sporto šakos: 

Nekontaktinės sporto šakos, tokios kaip šaudymas iš lanko, šaudymas, sinchroninis plaukimas, 



plaukimas, stalo tenisas.  

Šių sporto varžybų medicininiam aptarnavimui rekomenduojamas minimalus medicinos personalo 
skaičius – 1 slaugytoja ir galimybė iškviesti greitosios pagalbos automobilį. Papildomai gali būti 
kineziterapeutų, masažuotojų. 

5.9.4. Kitos sporto šakos: 

Varžybos negali vykti be medicinos personalo. Kiekvieno renginio metu privalo būti asmuo, 
sugebantis teikti neatidėliotiną medicinos pagalbą. 

5.10. Vykdant didelių sporto renginių medicininį aptarnavimą, būtina atsižvelgti į dalyvių bei galimų 
žiūrovų skaičių. Rekomenduotina prieš tokias varžybas medicinos atstovams kartu su varžybų 
organizatoriais aptarti medicinos personalo skaičių ir galimos medicinos pagalbos teikimo mastą. Labai 
svarbu užtikrinti neatidėliotinos medicinos pagalbos suteikimą bei evakuaciją tokių renginių atidarymų bei 
uždarymų metu, ypač jei jie vyksta šaltu ar karštu oru. Tam turi būti organizuotos padėjėjų iš sporto 
darbuotojų brigados. 

5.11. Techninių sporto šakų varžybose (automobilių, motokroso, kartingų, laivų, aviacijos sporto, 
parašiutų sporto ir kt.), privalo būti greitosios medicinos pagalbos automobiliai su medikų brigadomis. Jų 
skaičius ir išdėstymas varžybų metų priklauso nuo sporto šakos. 

 

5.12. Medicinos personalas, teikiantis medicinos pagalbą sporto varžybų metu, privalo turėti 
pirmosios medicinos pagalbos priemones, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakyme Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir 
pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605) pateiktais pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių 
ir pirmosios pagalbos rinkinių aprašymais. 

 


