Regulamin
Mistrzostw Pierwszej Pomocy o Puchar Starosty Powiatu Dębickiego

1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem mistrzostw jest Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy we współpracy
z Polskim Czerwonym Krzyżem w Dębicy, pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego Pana Piotra Chęćka
2. Koordynatorem mistrzostw jest Waldemar Zapór
3. Termin mistrzostw przypada na dni 21 marca 2019 roku część teoretyczna dla uczniów szkół podstawowych
i uczniów klas gimnazjalnych oraz 25 kwietnia 2019 toku część teoretyczna dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz część praktyczna dla wszystkich uczestników
4. Zmagania przewidziane są w 3 kategoriach opisanych punktami : 3 i 4 tj. pierwsza pomoc dla szkół
ponadgimnazjalnych i pierwsza pomoc dla uczniów klas gimnazjalnych i uczniów szkół podstawowych.

2. Rekrutacja – warunki ogólne
1. Uczestnikami Mistrzostw mogą być osoby spełniające warunki opisane odrębnie dla każdej z kategorii.
2. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do posiadania zgody opiekuna prawnego na start w mistrzostwach
3. Każda szkoła może wystawić po jednej drużynie w każdej z kategorii.
4. Rekrutacja przeprowadzona będzie w terminie do 18. marca 2019 roku w przypadku szkół z kategorii B i C,
natomiast szkoły z kategorii A zgłoszenia przesyłają do 18. wietnia 2019 r.
5. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mpp_kwiatek@op.pl
6. Oryginał karty zgłoszenia należy zachować do przeprowadzenia rejestracji w biurze zawodów w dniu
rozpoczęcia imprezy.

3. Kategoria A – pierwsza pomoc dla szkół ponadgimnazjalnych
1. W kategorii A udział biorą zespoły 5 - osobowe.
2. Uczestnikami zmagań w ramach tej kategorii mogą być aktualni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z terenu całego powiatu dębickiego.
3. Nie dopuszcza się startu w Mistrzostwach osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną.
4. Uczestnicy podczas rejestracji zobowiązani są okazać aktualną legitymację szkolną jako dowód bycia uczniem
reprezentowanej szkoły.
5. Uczestnicy zobowiązani są posiadać zgodę rodzica na udział w Mistrzostwach
6. Każdy zespół zobowiązany jest posiadać własnego pełnoletniego opiekuna
7. Opiekunem uczniów w trakcie zawodów musi być pracownik szkoły, którą reprezentują.
8. W trakcie zadań uczestnicy kategorii A mogą korzystać wyłącznie ze sprzętu do udzielania pierwszej pomocy.
9. Zmagania uczestników kategorii A odbywają się wyłącznie w dniu 25. kwietnia 2019 r.
10. Właściwą formą zgłoszenia zespołu w ramach kategorii A jest wypełnienie karty zgłoszenia zespołu
(załącznik nr 2) oraz przesłanie zgłoszenia zgodnie z instrukcją zawartą w karcie zgłoszenia.
11. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w tej kategorii są jednocześnie etapem rejonowym OGÓLNOPOLSKICH
MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

4. Kategoria B i C – pierwsza pomoc dla uczniów klas gimnazjalnych i uczniów szkół podstawowych
1. W kategorii B i C udział biorą zespoły 3 - osobowe.
2. Uczestnikami zmagań w ramach tej kategorii mogą być aktualni uczniowie klas gimnazjalnych i szkół
podstawowych z terenu całego powiatu dębickiego.
3. Nie dopuszcza się startu w Mistrzostwach osób, które ukończyły szkołę gimnazjalną lub sześcioletnią szkołę
podstawową / poza kategorią klas gimnazjalnych /
4. Uczestnicy podczas rejestracji zobowiązani są okazać aktualną legitymację szkolną jako dowód bycia uczniem
reprezentowanej szkoły.
5. Uczestnicy zobowiązani są posiadać zgodę rodzica na udział w Mistrzostwach
6. Każdy zespół zobowiązany jest posiadać własnego pełnoletniego opiekuna
7. Opiekunem uczniów w trakcie zawodów musi być pracownik szkoły, którą reprezentują.
8. W trakcie zadań uczestnicy kategorii A mogą korzystać wyłącznie ze sprzętu do udzielania pierwszej pomocy.
9. Zmagania uczestników kategorii B i C odbywają się 21. marca 2019 r. część teoretyczna oraz w dniu
25. kwietnia 2019 r. część praktyczna dla 5 drużyn z kategorii B i C zakwalifikowanych po części teoretycznej
10. Właściwą formą zgłoszenia zespołu w ramach kategorii Bi C jest wypełnienie karty zgłoszenia zespołu
(załącznik nr 1) oraz przesłanie zgłoszenia zgodnie z instrukcją zawartą w karcie zgłoszenia.
5. Zasady oceny zespołów
1. Losowanie numerów startowych odbędzie się przed rozpoczęciem zawodów.
2. Zespoły uzyskają nazwę złożoną z literowego oznaczenia kategorii oraz numeru zespołu np. A1, B4
3. Zespół musi przestrzegać wszystkich warunków bezpieczeństwa. Nie może stwarzać zagrożenia,
a o napotkanych niebezpieczeństwach niezwłocznie powinien informować organizatorów.
4. Zespoły rozwiązują w części teoretycznej test wielokrotnego wyboru.
4. Zespoły w części praktycznej docierając na miejsce powinny stawić się w tzw. miejscu wyczekiwania
i oczekiwać na wezwanie przez sędziego – zabrania się samodzielnego podchodzenia w okolice zadań,
zwłaszcza w czasie wykonywania czynności przez inne zespoły.
5. Podczas realizacji zadań obowiązują wytyczne ERC 2015, które zostały ogłoszone przez PRC i znajdują się na
www.prc.krakow.pl. W postępowaniu w urazach obowiązuje system ITLS- uproszczony (czyli z pominięciem
procedur medycznych)
http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/9_PP.pdf;
http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/2_BLS.pdf;
http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/6_EPLS.pdf
6. Zagadnienia, których dotyczyć będą zadania zostaną ogłoszone na stronie organizatora www.kwiatek.edu.pl
najpóźniej do dnia 16.04.2019 r.
7. Konkurencja oceniana jest na podstawie karty oceny konkurencji. O scenariuszu zadania i czasie trwania
konkurencji informuje sędzia konkurencji przed rozpoczęciem zadania. Jeżeli do wykonania zadania jest
potrzebny dodatkowy sprzęt, jest on przygotowany i wydany zespołowi przed rozpoczęciem zadania.
Po wykonaniu zadania zespół zobowiązany jest pozostawić miejsce konkurencji w stanie zastanym przed
zadaniem.
8. Konkurencje oceniane są przez osoby z wykształceniem medycznym (ratownicy, ratownicy medyczni,
pielęgniarki, lekarze). Sędziowie pomocniczy na zadaniach odpowiadają za regulaminowy przebieg konkurencji
tj. czas trwania, używanie wyłącznie dozwolonego sprzętu oraz przestrzeganie zakazu konsultowania się
z osobami trzecimi w trakcie wykonywanych czynności.
9. W trakcie realizacji zadań dopuszcza się rejestrowanie przebiegu czynności w postaci nagrań audio i wideo,
a także poprzez wykonywanie zdjęć – nie stanowią one jednak dowodu w sprawach odwoławczych dotyczących
sposobu punktacji zadań.
10. Zabrania się używania podczas zadań sprzętu elektronicznego służącego do komunikacji między członkami
zespołu.

11. W celu reklamacji bądź zażalenia dotyczącego niewłaściwego zdaniem zespołów sposobu oceny należy
złożyć pisemne odwołanie w biurze obsługi sędziowskiej w terminie nie późniejszym niż pół godziny po
zakończeniu wszystkich konkurencji. Reklamacje rozstrzyga Kolegium Odwoławcze, w skład którego wchodzić
będą: Sędzia Główny (bądź osoba przez niego wskazana), Sędzia Odwoławczy oraz Sędzia Zadania właściwego
dla zażalenia bądź reklamacji.
12. Karty oceny zadań dla uniknięcia błędów przy zliczaniu punktów podlegają regule trzykrotnego zliczania –
pierwszą sumę punktów określa sędzia zadania, następnie kartę poddaje się dwukrotnej weryfikacji i zliczeniu
sumy punktów przed wprowadzeniem do sumy punktów ze wszystkich zadań.
6. Sprawy wychowawczo- opiekuńcze
Podczas Mistrzostw sprawami wychowawczo-opiekuńczymi zajmują się bezpośredni opiekunowie osób
nieletnich.
Każdy zespół musi mieć własnego opiekuna
Odpowiedzialność za opiekę nad członkami drużyn ponosi opiekun zespołu.
Uczestnik ma obowiązek:
- uczestnictwa we wszystkich punktach programu Mistrzostw.
- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i Regulaminu Mistrzostw
- informowania organizatora o powstałych niebezpieczeństwach
- zachowania zasad kultury osobistej i kultury słowa
- poszanowania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu zadań
Uczestnik ma prawo:
- zgłoszenia własnych punktów do niniejszego regulaminu
- zgłaszania reklamacji w sprawie realizacji konkurencji
- do swobody poglądów i nietykalności osobistej
Uczestnik ma zakaz:
- zażywania środków odurzających
- spożywania alkoholu lub bycia pod wpływem alkoholu podczas realizacji zadań oraz w miejscach stanowiących
zakwaterowanie uczestników (organizator zastrzega sobie możliwość poddania rutynowej kontroli trzeźwości
członków zespołów w czasie realizacji zadań)
- używania przemocy o charakterze fizycznym oraz psychicznym.
- łamania punktów Regulaminu Mistrzostw
7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed, a także w trakcie trwania Mistrzostw – ma
jednak obowiązek udostępnić go na stronie Mistrzostw oraz przekazać za jej pośrednictwem informację o jego
zmianie.
2. Wprowadzanie zmian w karcie zgłoszeniowej możliwe jest najpóźniej do dnia 18.03.2019 r. szkoły startujące
w kategorii B i C; do dnia 18.04.2019r. szkoły startujące w kategorii A.
3. Za nie przestrzeganie Regulaminu może grozić: upomnienie, karne usunięcie uczestnika z Mistrzostw,
dyskwalifikacja zespołu, dyskwalifikacja zespołu z wydaleniem z terenu Mistrzostw.
4. Sankcje za nie przestrzeganie Regulaminu nakłada koordynator Mistrzostw po zapoznaniu z opinią sędziów
bądź osób odpowiedzialnych za organizację.
5. Każdy zespół powinien oznaczyć swój sprzęt celem uniknięcia zagubienia w czasie realizacji zadań. W sytuacji
pozostawienia sprzętu nieoznakowanego nazwą zespołu oraz niezgłoszenia zgubienia w biurze zawodów do
zakończenia Mistrzostw, sprzęt ten zostanie przekazany na rzecz organizatora.
6. W przypadku zachowań stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i miejsca organizator ma prawo
wezwać ochronę obiektu, a także policję i inne służby zgodnie z zaistniałą potrzebą.

8. Wszelkie bieżące informacje dotyczące organizacji Mistrzostw udostępniane będą na oficjalnej stronie :
kwiatek.edu.pl
9. W sytuacjach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy państwowe.
10. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu oraz organizacji należy kierować za pośrednictwem strony
Mistrzostw lub mailowo na adres : mpp_kwiatek@op.pl

ZAŁ. nr 1
MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY O PUCHAR STAROSTY POWIATU DĘBICKIEGO

Karta zgłoszenia zespołu
(Oryginał należy przedłożyć w dniu zawodów organizatorowi)

Dyrekcja……………………………………………………………………………… w …………………………………………..
zgłasza zespół uczniów klas gimnazjalnych/klas szkoły podstawowej

*1

w składzie:

1.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko

2.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko

3.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko

Do udziału w MISTRZOSTWACH PIERWSZEJ POMOCY O PUCHAR STAROSTY POWIATU
DĘBICKIEGO - Dębica 2019
Opiekę nad zespołem będzie pełnił………………………………………………………

Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

Zgłoszenie należy przesłać e-mailem do dnia 18.03.2019r. na adres: mpp_kwiatek@op.pl

*Niepotrzebne skreślić
1

Każda szkoła może wystawić po jednej drużynie w każdej z kategorii

ZAŁ. nr 2

