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Medisinsk regelverk gren Rundbane
Dette regelverk gjelder for alle klasser som kjører Rundbane race i Norge.
Regelverket gjelder for alle race med status Norges cup, åpent Norsk mesterskap,
klubb race og Norges mesterskap.

1. Medisinsk ansvarlig etter UIM regel 201.04.1 i UIM Circuit Rulebook. I tillegg
så skal det være en stevne lege disponibel på alle Norges cup og Norges
Mesterskap. Lege må kunne møte på arena innen kort tid, og skal kunne
kontaktes av ansvarlig Rescue koordinator.
2. Rescue tjeneste skal være i henhold til UIm regel: 205.08, 205.08.01, 20.08.02.
Dersom noen funksjonærer, crew, utøvere eller publikum blir tilsett av medic
eller førstehjelper under et stevne, så skal det fylles ut et medisinsk skade
skjema eller ambulanse journal.
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Medisinsk Regelverk gren Offshore
Dette regelverk gjelder for alle klasser som kjører Offshore race i Norge.
Regelverket gjelder for alle race med status Norges cup, åpent Norsk mesterskap,
klubb race og Norges mesterskap.

1. Medisinsk ansvarlig etter UIM regel 201.04.01 i UIM Circuit Rulebook. I
tillegg så skal det være stevne lege disponibel på alle Norges Cup og
Norges Mesterskap. Lege må kunne møte på arena innen kort tid, og skal
kunne kontaktes av ansvarlig rescue koordinator.
2. Rescue tjeneste skal være i henhold til UIM regel: 205.05, 205.08, 205.10.
Dersom noen funksjonærer, Crew, utøvere eller publikum blir tilsett av
medic eller førstehjelper under et stevne, så skal det fylles ut et medisinsk
skade skjema eller ambulanse journal.
3. Det skal til enhver tid være stasjonert nok rescue båter for å tilfredsstille et
transport krav på max 15 min fra ulykkessted til mottak på land.
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Generelle regler
1. Det skal på alle arrangement være en rescue tjeneste og mottaks fasiliteter
som oppfyller de medisinske retningslinjene som er vedtatt av seksjon båt
og NMF.

2. Dersom kjøre avstand for Ambulanse under utrykning overstiger 30
minutter kjøring fra nærmeste sykehus, så skal det være en Ambulanse fra
helseforetaket stasjonert i depot området så lenge det foregår aktivitet på
banen.
3. Stevne lege må ved behov kunne møte på race arena innen 20 minutter.
4. For løp med status Nordisk, EM eller VM, så er det UIM sitt regelverk som
gjelder i sin helhet.
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