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FORMULÁRIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A PROVAS 

 

De acordo com os Regulamentos e Regras de Arbitragem de Kickboxing e Muaythai 

(disponíveis para consulta online no site da Federação), em todas as competições 

desportivas deverá estar presente uma equipa médica (poderá ser composta por 

médicos e enfermeiros, auxiliados por socorristas) com experiência em emergência 

médica e traumatologia. Para o efeito, importa saber: 

 

1. O organizador da prova é responsável por providenciar a equipa médica 

adequada; 

2. A sua presença é obrigatória, sob pena de não realização da mesma; 

3. A referida equipa deverá possuir os equipamentos e dispositivos de suporte 

necessários, por forma a prestar uma correcta assistência à prova; 

4. A posição dos elementos da equipa médica no decorrer da prova deverá ser num 

local devidamente identificado, com boa visibilidade e de fácil acesso à área de 

competição; 

5. O local de assistência médica deverá ter uma mesa de apoio, um ponto de recolha 

de resíduos, cadeiras para a equipa e para assistir os atletas em prova; 

6. Deverão os elementos da equipa médica estar igualmente identificados e 

facilmente reconhecíveis; 

7. O recinto da prova deverá, ainda, ter um gabinete de observação, onde possam 

ser prestados os cuidados médicos necessários; 

8. O perfil de assistência médica deverá ser equacionado e ajustado face à dimensão 

da prova; 

9. A presença de uma ambulância no local, para efeitos de evacuação hospitalar, 

poderá ser exigida; 

10. A equipa médica deverá permanecer no recinto da prova até a mesma ser dada 

por terminada. 

 

 

 

 
Este formulário deverá ser enviado para a FPKMT até 5 dias antes da data de realização da prova. 
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EVENTO _______________________________________ 

 

 

Data _______________    Local _______________________ 

 

 

EQUIPA MÉDICA 

 

Nome _______________________________________________________________ 

Categoria / Nº de Cédula Profissional ______________________________________ 

Contacto telefónico______________ 

 

Nome _______________________________________________________________ 

Categoria / Nº de Cédula Profissional ______________________________________ 

Contacto telefónico ______________  

 

 

Especificar material e equipamento médico disponível durante a prova (Ex.: mala 

médica, mala de trauma, monitor/desfibrilhador, DAE, etc): 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

O Organizador/Promotor da prova 

 

 

 

Assinatura ______________________________                 Data _________________ 

 

Este formulário deverá ser enviado para a FPKMT até 5 dias antes da data de realização da prova. 
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