čtvrtek 09.05.2019 od 9:00 hod
Lesopark Štěpánka

Zdravíme Vás, mladí zdravotníci,
přijďte si vyzkoušet, co jste se v první pomoci naučili a jak umíte pomoci
druhým při ohrožení zdraví a života v krizových situacích!
Během soutěže zjistíte, jak si obstojí Vaše vědomosti v první pomoci a jak
dokážete týmově spolupracovat.
Čekají na Vás ceny, a pokud zrovna neobsadíte stupně vítězů, vůbec nevadí, za
Vaši snahu a předvedené znalosti čeká malá odměna pro každého.

Informace a pokyny k oblastnímu kolu
SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
09.05.2019
Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků se tradičně pořádá v jarních měsících každého kalendářního roku.
Soutěže se účastní pětičlenné hlídky (velitel a 4 členové, popř. náhradník), vyslané základními školami nebo
víceletými gymnázii, a jinými organizacemi. Vítězné hlídky postupují do regionálního kola soutěže dne 31.05.2019
opět v Mladé Boleslavi.
Hlídky jsou rozděleny do dvou věkových kategorií:
1. I. kategorie = 1. stupeň = žáci 1.-5.ročníku ZŠ
2. II. kategorie = 2. stupeň = žáci 6.-9. ročníku ZŠ nebo věkově odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií
Cílem soutěže je prověřit odborné znalosti, praktickou připravenost a dovednosti v poskytování první pomoci.
Současně vede k zdokonalování soutěžících při přípravě na záchranu života a zdraví.
Letošní oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků se koná ve čtvrtek dne 09.05.2019 v lesoparku
Štěpánka, prezence, start a zázemí u Městského plaveckého bazénu, Na Celně 1456, Mladá Boleslav.

Prezence hlídek:
8:30 – 9:00 hod
Zahájení soutěže (nástup + losování):
9:00 – 9:15 hod
Ukončení soutěže vyhodnocením:
cca. 12:00 - 12:30 hod
Prosíme o dodržení začátku časového harmonogramu!!!
Soutěž se koná za každého, tedy i deštivého a chladného počasí, venku!
Malé občerstvení pro soutěžící a jejich doprovod je zajištěno.
Podmínky pro účast:
1. vyplněná závazná přihláška hlídky, potvrzená vysílací organizací – viz příloha
2. doprovod hlídky starší 18ti let. Doprovod se během soutěže zdržuje mimo vyhrazený soutěžní prostor a
nezasahuje do průběhu soutěžních disciplín. Nedodržení může být důvodem k vyloučení družstva
3. hlídka soutěží ve vhodném sportovním oblečení a obuvi
Soutěžní disciplíny:
1. 3 stanoviště praktického provedení první pomoci (standardní zdravotnický materiál + improvizované
pomůcky)
2. doprava postiženého
3. obvazová technika
4. doplňkové volné disciplíny, které se hodnotí mimo vlastní soutěž první pomoci
Do bodování hlídky je započítávána i taktika = chování hlídky a zorganizování poskytování první pomoci
velitelem hlídky
Protesty:
podává velitel hlídky s doprovodem příslušnému rozhodčímu stanoviště písemně na místě. Rozhodčí připíše své
stanovisko a předá protest hlavnímu rozhodčímu. Protest řeší před výpočtem výsledků po skončení soutěže hlavní
rozhodčí za přítomnosti velitele hlídky, doprovodu a rozhodčího stanoviště. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je
konečné a neodvolatelné.
Těšíme se na Vaši účast!
Mgr. Michaela Mittnerová
ředitelka Úřadu OS ČČK
tel.: 326 321 051 / 602 485 934

