
Załącznik nr 3  do Regulaminu                      

 

                                                                                                      

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURENCJI Z PIERWSZEJ POMOCY 

 

1. W zmaganiach biorą udział  zespoły czteroosobowe, w skład których wchodzi dwóch 

chłopców i dwie dziewczynki. Zadaniem zespołów będzie udzielanie w sposób praktyczny 

pierwszej pomocy w trakcie jednej pozoracji/scenki.  

2. Tematyka pozoracji nawiązywać będzie do najczęściej spotykanych w życiu codziennym 

wypadków. Od uczestników wymagana będzie wiedza z zakresu podstawowego kursu 

pierwszej pomocy prowadzonego przez Polski Czerwony Krzyż. 

3. W trakcie pozoracji oceniane będzie: 

- bezpieczeństwo zawodników; 

- ratowanie życia; 

- wezwanie kwalifikowanej pomocy; 

- udzielanie pierwszej pomocy; 

- umiejętność samodzielnego działania każdego z zawodników; 

- kierowanie zespołem i praca zespołu. 

4. Punktacja czynności ratowniczych wykonanych przy każdym poszkodowanym/pozorancie 

oraz praca Kapitana Zespołu jest wykonywana na osobnych Kartach Oceny. 

 Karty Ocen pozostają u sędziów. 

5. Na miejsce pozoracji wspólnie z zawodnikami może wejść tylko opiekun drużyny. 

6. Zespoły oczekują na pozwolenie wejścia na miejsce  pozoracji/scenki na punkcie 

oczekiwania. Na przeprowadzenie czynności ratowniczych i rozwiązanie testu zespoły będą 

miały 10 minut.  Po zakończeniu czasu akcji sędzia przerywa ją i w obecności zawodników 

ocenia wykonanie czynności.  

7. Kapitanem Zespołu jest jeden z zawodników wyznaczony przez zespół. 

8. Zespół w trakcie praktycznego udzielania pierwszej pomocy korzysta z materiałów 

dostępnych w apteczne pierwszej pomocy dostarczonej przez organizatora zawodów. 

 Każdy zespół będzie miał do dyspozycji dwie apteczki. 

9. Oceny czynności ratowniczych zawodników dokonują sędziowie: 

- Kierownik Stacji; 

- Sędziowie poszczególnych pozorantów; 

10. Kierownik Stacji ocenia całościową pracę zespołu, odpowiada za pracę pozorantów, 

kierowanie ruchem, dba o bezpieczeństwo oraz koordynuje pracę sędziów. 

11. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczestników scenki spowodowany przez 

zawodników, kierownik przerywa konkurencje.  Jednocześnie zespół za całą konkurencję 

zostaje oceniony na 0 punktów. 

12. W razie potrzeby Kierownik Stacji i jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy. 

13. Rolę sędziów mogą pełnić: 

- wykładowcy/ instruktorzy pierwszej pomocy PCK; 

- przygotowani do tego członkowie Grupy Ratownictwa PCK. 

14. Zespół nie zgadzający się z oceną sędziego, ma prawo odwołać się od jego decyzji. W tym 

celu wypełnia kartę protestu dostępną w miejscu pozoracji/ scenki i przekazuje ją do 

organizatora zawodów.  

15. Protesty rozstrzyga komisja w skład  której wchodzi jeden kierownik stacji i sędzia 

techniczny po zasięgnięciu opinii pozorantów i sędziego na którego złożono protest. 

 


