Propozice
oblastního kola soutěže
„Mladých zdravotníků“

Propozice vychází z nové směrnice č. 3/2003, vydané Úřadem ČČK Praha
( III.úplné znění,úplné znění Směrnice účinné dnem 1.1.2009, jak vyplývá z úprav provedených usnesením VR ČČK č. 39/2005 ze dne
10.12.200, č. 189/2008 ze dne 9.2.2008 a č. 233/2008 ze dne 13.12.2008) 2

Termín konání soutěže: 09. května 2019
Pořadatel soutěže: Oblastní spolek ČČK Jičín
Ředitel soutěže: Dubská Božena
Hlavní rozhodčí soutěže: Mgr. Michal Císař
Zástupce pro věci organizační: Mgr. Michal Císař

Datum: 09. 05. 2019
Místo konání: Skautské středisko Brána Jičín, Pod Čeřovkou, Jičín
Presence: v 8.00 – 9.00 hodin
Stravování: vlastní, zajištěn pitný režim
Začátek soutěže: 9.15 hodin slavnostní zahájení soutěže
Přihlášení do soutěže: přihlášky do soutěže zašlete nejpozději do 30. 4. 2019
(Žádáme o dodržení termínu. Děkujeme)
Na soutěžící Oblastního kola „Mladých zdravotníků“ se těší ředitel a hlavní rozhodčí soutěže.

Program soutěže:
8,00 - 9,00 prezence soutěžících a doprovodů
9,05 - 9,10 porada doprovodu
9,15 - 9,20 slavnostní zahájení soutěže
9,25 - 13,00 vlastní soutěž
13,05 - 13,30 řešení protestů
13,35 vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
(časový harmonogram se může změnit od zahájení soutěže dle počtu přihlášených družstev)
Cíl soutěže:
Cílem soutěží první pomoci je prověřit odborné znalosti, praktickou připravenost a dovednost
zejména v poskytování první pomoci, umožnit výměnu zkušeností, zdokonalit činnost soutěžících
při přípravě na záchranu života a zdraví spoluobčanů a naplňovat a realizovat principy ČK.
Účastníci soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit pětičlenná družstva (ve složení velitel a 4 členové) vyslané základními
školami, místními skupinami ČČK, skupinami Mládeže ČČK, případně jinými dětskými
organizacemi. Družstva jsou složena ze žáků základních škol nebo víceletých gymnázií ve dvě
věkových kategorií:
žáci I. stupně 1.- 5. ročník ZŠ
žáci II. stupně 6.- 9.ročníku ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií
Podmínky pro účast družstev v soutěži:
Školou nebo jinou vysílající organizací potvrzený jmenný seznam členů družstev.
Soutěžní družstvo musí doprovázet osoba starší 18 let. Zasahování doprovázející osoby do
průběhu soutěžní disciplíny je důvodem k vyloučení celého družstva ze soutěže.
Družstva soutěží ve vhodném sportovním oblečení a obuvi (může být označena znakem ČČK
a domovenkou).
Pro případ špatného počasí je vhodné, aby soutěžící měli s sebou pláštěnku
Rozhodčí soutěže Oblastního kola Mladých zdravotníků:
Ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, zástupce pro věci organizační, rozhodčí stanovišť a rozhodčí
poranění Oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků byli schváleni dne 9.4.2019 na Valném
shromáždění ČČK Jičín.

Pravidla jednotlivých soutěžních stanovišť
Soutěžní stanoviště Oblastního kola Mladých zdravotníků (shodné pro obě věkové kategorie)
Praktické provedení první pomoci s použitím - standardního zdravotnického materiálu,
improvizovaných prostředků
Doprava postižených
Obvazová technika
I. stupeň
Soutěžní družstvo ošetřuje 5 poranění, z toho 2 poranění na jednom stanovišti s využitím
standardního zdravotnického materiálu. Na dalších stanovištích družstvo ošetřuje 2 a l poranění s
využitím improvizovaného materiálu.
II. stupeň
Soutěžní družstvo ošetřuje 7 poranění, z toho 3 poranění na jednom stanovišti s využitím
standardního zdravotnického materiálu. Na dalším stanovišti se ošetřují 2 a 2 poranění s využitím
improvizovaného materiálu.
Zdravotnický a improvizovaný materiál je vždy připraven na jednotlivých stanovištích a dodává
jej organizátor soutěže.

Hodnocení:
dle funkčnosti s použitím popisových karet vytvořených na základě rozsahu znalostí Mladý
zdravotník I. a II. stupně. Hodnotí se ztrátovými body. Poranění pro soutěž určí hlavní rozhodčí tak,
aby tato poranění odpovídala rozsahu znalostí Mladý zdravotník I. a II. stupně. Jednotlivá stanoviště
jsou vhodně umístěna s ohledem na možné nepříznivé počasí.

Doprava poraněných
I. stupeň
Dva členové transportují jednoho svého člena na vzdálenost 10 - 20m na sedačce vzniklé
spojením rukou šátkem. Dále u tří zadaných poranění určí, které lze a které nelze tímto způsobem
transportovat.
Hodnocení
Hodnotí se správnost vytvoření sedačky a správnost nesení, správné určení poranění k
transportu, jiné chyby. Možnost získání max. 10 bodů (v tomto případě kladných).

II. stupeň
Členové soutěžního družstva vyrobí improvizovaná nosítka z materiálu připraveného na
stanovišti. Jednoho člena družstva (dle rozhodčím stanoveného poranění), správně naloží a odnesou
do vzdálenosti cca 15m.
Hodnocení
Správnost improvizace u nosítek, správný postup naložení (dle druhu poranění) a nesení, jiné
chyby.
Soutěžní družstvo má možnost získat max. 20 bodů (v tomto případě kladných).

Obvazová technika
Každý člen soutěžního družstva vytvoří na dalším členovi soutěžního družstva dva druhy
obvazu, které si vylosuje.
Hodnocení
Soutěžní družstvo má možnost získat max. 20 bodů (v tomto případě kladných).
Řešení protestů
Případné protesty podává velitel soutěžního družstva s doprovázející osobou rozhodčímu
stanoviště písemně na místě. Tiskopis pro protest má stanovištní rozhodčí. Protest se podává
okamžitě. Na pozdější protest není brán zřetel.
Rozhodčí stanoviště připíše k protestu své stanovisko a zajistí jeho předání hlavnímu
rozhodčímu soutěže. Protest se řeší po skončení soutěže před spočítáním výsledků za přítomnosti
hlavního rozhodčího, rozhodčího stanoviště, velitele hlídky a doprovodu. Rozhodnutí hlavního
rozhodčího je konečné.
Pojištění:
Po celou dobu konání soutěže MZ jsou členové MZ pojištěni podle pojistné smlouvy č. 379064 uzavřené mezi Úřadem ČČK a Českou pojišťovnou a.s.
Zpracoval: Mgr. Michal Císař, předseda OVR OS ČČK7

Návratka
nejpozději do 30. 4. 2019
Odešlete na Oblastní spolek ČČK Jičín, Denisova 585, Jičín 506 01
nebo email:
jicin.cck@seznam.cz

I.stupeň
Škola: ………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení

Datum narození

Bydliště

(hlídka je ve složení 1 velitel + 4 členové hlídky)
doprovod soutěžního družstva …………………………………………………………………
razítko vysílající ZŠ či jiného zařízení …………………………………………………………

II.stupeň
Škola: …………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení

Datum narození

Bydliště

(hlídka je ve složení 1 velitel + 4 členové hlídky)
doprovod soutěžního družstva …………………………………………………………………
razítko vysílající ZŠ či jiného zařízení …………………………………………………………

