
Propozice soutěže 
 
 
Cílem soutěží první pomoci je prověřit odborné znalosti, praktickou připravenost, dovednost 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 pětičlenné hlídky (ve složení velitel a 4 členové) vyslané 
základními školami, místními skupinami ČČK, skupinami Mládeže ČČK, případně jinými 
dětskými organizacemi. Hlídky jsou složeny ze žáků základních škol nebo víceletých 
gymnázií ve dvou věkových kategoriích: 

• I. stupeň žáci z 1. - 5. ročníku ZŠ 
• II. stupeň žáci ze 6. - 9. ročníku ZŠ  
• nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

 
Podmínky pro účast hlídky v soutěži 

• Školou nebo jinou vysílající organizací potvrzený jmenný seznam členů hlídky. 
• Soutěžní hlídku musí během soutěže doprovázet osoba starší 18 let. Zasahování 

doprovázející osoby do průběhu soutěžní disciplíny je důvodem k vyloučení 
hlídky ze soutěže. 

• Hlídka soutěží ve vhodném sportovním oblečení a obuvi (může být označena 
znakem ČČK a domovenkou). 

 
Pravidla jednotlivých soutěžních stanovišť 

• Soutěžní stanoviště soutěží HMZ (shodné pro obě věkové kategorie) 
• Praktické provedení první pomoci s použitím 

o standardního zdravotnického materiálu 
o improvizovaných prostředků 

• Doprava postižených 
• Obvazová technika 

 
Praktické provedení první pomoci 
Pořádající oblastní spolek republikového kola hlídek mladých zdravotníků je oprávněn zvolit 
počet zdravotnických stanovišť. Jejich přesný počet bude upřesněn na poradě velitelů a 
doprovodů s hlavním rozhodčím. Standardní stanoviště (počet figurantů, materiál …) bude 
dodržen, pouze budou další bodovaná zdravotnická stanoviště. Zdravotnický a improvizovaný 
materiál je připraven na jednotlivých stanovištích a dodává ho organizátor soutěže. 
 
Hodnocení 
Při posuzování poranění se vychází ze Standardů první pomoci ČČK 2012. Hodnotí se 
ztrátovými body. Poranění pro soutěž určí hlavní rozhodčí tak, aby tato poranění odpovídala 
rozsahu znalostí Mladý zdravotník I. a II. stupně. Poranění se znázorňují realisticky na 
figurantech a takto je hlídky ošetřují. Jednotlivá stanoviště jsou vhodně umístěna s ohledem 
na možné nepříznivé počasí. 
 



Stanovení pořadí družstev 
• Pořadí družstev v soutěži je dáno jejich bodovým ziskem na soutěžních stanovištích. 
• Bodový zisk družstva je dán součtem získaných bodů. Tento bodový zisk se zveřejní 

až po vyhlášení výsledků soutěže. 
• Vítězem je družstvo s nejvyšším bodovým ziskem. V případě rovnosti bodového zisku 

se pořadí stanovuje na základě bodového zisku, které družstvo získalo při praktickém 
provádění první pomocí. V případě rovnosti bodového zisku při praktickém 
poskytování první pomoci na prvních třech místech se pořadí stanoví podle výsledku 
ošetření dalšího poranění, které určí hlavní rozhodčí soutěže. 

 
Řešení protestů 
Případné protesty podává velitel hlídky s doprovázející osobou rozhodčímu stanoviště 
písemně na místě. 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 soutěže, rozhodčího stanoviště, velitele hlídky a 
doprovodu. Rozhodnutí hlavního rozhodčího soutěže je konečné. 


