REGULAMIN
REJONOWEGO TURNIEJU PIERWSZEJ POMOCY
DLA GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Rozdział 1. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Turnieju jest Szkolne Koło PCK w ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w
Stalowej Woli.
Rozdział 2. CELE TURNIEJU
1. Propagowanie udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów gimnazjów i szkół
podstawowych.
2. Upowszechnianie zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
3.

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

4. Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.
5. Uwrażliwienie na cierpienie i potrzeby innych.
Rozdział 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU
1. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy:
zs2stalowawola@pro.onet.pl
2. Uczestnikami Turnieju są:
- zawodnicy tworzący zespół pierwszej pomocy,
- opiekunowie.
3. Uczestnicy przyjeżdżają jako oficjalna delegacja reprezentująca własną szkołę.
4. W zmaganiach biorą udział pięcioosobowe zespoły pierwszej pomocy, składające się z
uczniów szkoły, którą reprezentuje zespół.
5.

Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną (organizator ma
prawo do wylegitymowania uczestników Turnieju).

6. Kapitanem zespołu jest jeden z zawodników wyznaczony przez zespół.
Rozdział 4. BEZPIECZEŃSTWO
1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW.
2. Za bezpieczeństwo uczestników Turnieju odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez
delegujące ich szkoły.

Rozdział 5. SĘDZIOWIE
1. Na każdej stacji jest Kierownik Stacji, który ocenia całościową pracę zespołu, odpowiada
za pracę pozorantów, kierowanie ruchem, dba o bezpieczeństwo stacji oraz koordynuje
pracę sędziów.
2. Nad prawidłowością merytoryczną przebiegu Turnieju czuwa Główna Komisja
Sędziowska, w skład której wchodzą:
- Sędzia Główny Turnieju (Instruktor pierwszej pomocy PCK),
- Kierownicy Stacji.
3. Do zadań Głównej Komisji Sędziowskiej należy w szczególności:
- zapoznanie (podczas odprawy w dniu Turnieju) wszystkich sędziów ze szczegółami
oceny czynności ratowniczych zawodników,
- czuwanie nad prawidłowością pracy sędziów na stacjach oraz nad prawidłowością pracy
pozorantów,
- rozpatrywanie ewentualnych protestów zawodników, w stosunku do decyzji
poszczególnych sędziów,
- ustalenie i ogłoszenie wyników Turnieju.
Rozdział 6. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW
1. Zespoły występują w ubraniu sportowym.
2. Zespoły są zobowiązane do posiadania własnych materiałów opatrunkowych i rękawiczek
ochronnych. Przed przystąpieniem do działania na kolejnej stacji zawodnicy, z własnych
zapasów mogą uzupełnić posiadaną apteczkę pierwszej pomocy.
3. Nie wolno używać sprzętu medycznego (m.in. fabrycznie wykonanych kołnierzy do
unieruchamiania szyjnego odcinka kręgosłupa, gotowych unieruchomień – np. szyn,
łupek, zestawów próżniowych, aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, zestawów
do tlenoterapii, ssaków, defibrylatorów automatycznych, półautomatycznych oraz
manualnych, specjalistycznych opatrunków wielowarstwowych lub nasączanych środkami
leczniczymi). Czynności wykonane przy pomocy tego sprzętu nie są punktowane przez
Sędziów.
Rozdział 7. PRZEBIEG TURNIEJU
1. Turniej składa się z części teoretycznej w postaci testu oraz części praktycznej.
2. Turniej składa się z minimum czterech stacji (w tym test).

3. Część teoretyczna składa się z pytań z zakresu pierwszej pomocy oraz wiedzy o Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
4. Cześć praktyczna składa się z szeregu scenek – pozoracji zorganizowanych w formie
stacji. W ich trakcie zawodnicy mają za zadanie wykonać czynności ratownicze.
5. Przed stacjami znajdują się punkty wyczekiwania, na których zespoły oczekują na
pozwolenie wejścia na stację.
6. Czas pobytu zespołu na stacji nie może przekroczyć 10 minut. Czas liczony jest od
momentu wejścia na stację.
7. Na przeprowadzenie czynności ratowniczych zespół ma 8 minut. Sędzia na dwie minuty
przed zakończeniem czasu informuje zespół o tym fakcie. Po zakończeniu czasu akcji
sędzia przerywa ją i w obecności zawodników ocenia wykonane czynności.
8. Przed rozpoczęciem Turnieju, w obecności przedstawicieli wszystkich zespołów,
kapitanowie dokonują losowania numerów startowych dla swoich zespołów.
9. Kapitan otrzymuje Formularz Oceny Działań Zespołu, do którego Kierownicy Stacji,
podczas trwania Turnieju, wpisują zdobyte punkty.
10. Zawodnicy mają do pokonania trasę, z rozmieszczonymi na niej stacjami i punktami
wyczekiwania.
11. Tematyka pozoracji nawiązywać będzie do najczęściej spotykanych w życiu codziennych
wypadków. Od zawodników wymagana będzie znajomość aktualnych zaleceń
Europejskiej Rady Resuscytacji oraz wiedza z zakresu podstawowego kursu pierwszej
pomocy prowadzonego przez Polski Czerwony Krzyż.
12. Na stacjach oceniane będzie:
- bezpieczeństwo zawodników,
- ratowanie życia,
- wezwanie kwalifikowanej pomocy,
- udzielanie pierwszej pomocy,
- umiejętność samodzielnego działania każdego z zawodników,
- kierowanie zespołem i praca zespołowa.
13. Punktacja czynności ratowniczych wykonanych przy każdym poszkodowanym oraz praca
Kapitana Zespołu jest wykonywana na osobnych Kartach Ocen.
14. Karty Ocen pozostają u sędziów oceniających postępowanie ratowników na danej stacji.
15. Kibicom nie wolno informować pozostałych członków delegacji, co dzieje się na
poszczególnych stacjach.

16. Na stację wchodzi opiekun zespołu oraz zawodnicy biorący udział w akcji. Pozostałe
osoby towarzyszące zespołowi oczekują poza terenem stacji. Osoby te mogą przyglądać
się działaniom zespołu spoza terenu stacji.
Rozdział 8. ZASADY OCENY KOŃCOWEJ
1. O zwycięstwie decyduje uzyskanie największej łącznej liczby punktów zdobytych na
stacjach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy oraz testem.
2. Jeżeli więcej niż jeden zespół otrzyma taką samą liczbę punktów, o zwycięstwie
zadecyduje liczba punktów zdobytych podczas wykonywania resuscytacji. Jeżeli to nie
wskaże zwycięzcy, o pierwszeństwie decyduje liczba punktów zdobytych na stacji z
największa liczbą poszkodowanych.
Rozdział 9. TERMINY
1. Zgłoszenie uczestników – zgodnie z wysłanym zaproszeniem.
2. Konkurs odbędzie się 16.05.2019 r. o godzinie 10:00. Rejestracja uczestników od godziny
9:15 do 9:45 w auli szkoły.
Rozdział 10. NAGRODY
1. Zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody.
2. Wszystkie zespoły uczestniczące w Turnieju otrzymają dyplomy uczestnictwa.

