REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA

Rozdział 1. CEL MISTRZOSTW
1.

Celem Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego KrzyŜa,
zwanych w niniejszym Regulaminie Mistrzostwami, jest wzmocnienie procesu edukacji
młodzieŜy poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej
pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad
bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

2.

Szczegółowymi celami Mistrzostw są:
- ujednolicanie standardów pierwszej pomocy nauczanych na kursach PCK, lekcjach
przysposobienia obronnego w szkołach oraz innych ośrodkach nauczania,
- monitoring skuteczności stosowanych metod nauczania pierwszej pomocy,
- kształtowanie postaw współzawodnictwa, współpracy w grupie oraz upowszechnianie
zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego Ruchu Czerwonego KrzyŜa i
Czerwonego PółksięŜyca,
- uzupełnianie formalnych kontaktów pomiędzy róŜnymi jednostkami Polskiego
Czerwonego KrzyŜa poprzez organizację spotkań organizacyjnych, warsztatów,
seminariów itp. związanych z organizacją Mistrzostw.

Rozdział 2. ZAŁOśENIA ORGANIZACYJNE MISTRZOSTW
3.

Organizatorem Mistrzostw jest Polski Czerwony KrzyŜ, przy udziale innych instytucji i
organizacji zainteresowanych problematyką udzielania pierwszej pomocy, w szczególności:
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendy Głównej Państwowej StraŜy PoŜarnej,
Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.

4.

Niniejszy Regulamin Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego
KrzyŜa, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzania wszystkich etapów
Mistrzostw. Zespoły zgłaszające swój udział w Mistrzostwach uznają tym samym zasady
przeprowadzania Mistrzostw zawarte w niniejszym Regulaminie.

5.

Szczegóły dotyczące organizacji poszczególnych etapów Mistrzostw muszą być opracowane
i podane do wiadomości przez organizujące je Zarządy PCK, w oparciu i zgodzie z
niniejszym Regulaminem. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw muszą być zapoznani, przed
startem w Mistrzostwach, z zapisami niniejszego Regulaminu.

6.

Decyzje o rozpoczęciu organizacji Mistrzostw w danym roku kalendarzowym oraz o terminie i
miejscu organizacji etapu centralnego podejmuje i podaje do wiadomości, najpóźniej do
końca lutego danego roku kalendarzowego, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego KrzyŜa.

7.

Daty etapów rejonowych, strefowych oraz okręgowych.
- etapy rejonowe / strefowe Mistrzostw odbywają się najpóźniej do końca kwietnia
danego roku,
- etapy okręgowe Mistrzostw odbywają się najpóźniej do połowy maja danego roku,
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8.

Przy organizacji Mistrzostw, na kaŜdym etapie, zaleca się zaangaŜowanie członków Grup
Społecznych Instruktorów MłodzieŜowych PCK, Grup Ratownictwa PCK oraz Grup Pomocy
Humanitarnej PCK.

9.

Mistrzostwa składają się z trzech etapów. Za zorganizowanie Mistrzostw odpowiadają
właściwe dla poszczególnych etapów Komitety Organizacyjne:
- etapy rejonowe / strefowe – Komitety Organizacyjne powołane przez zarządy rejonowe
PCK,
- etapy okręgowe – Komitety Organizacyjne powołane przez zarządy okręgowe PCK,
- etap centralny – Komitet Organizacyjny powołany przez Zarząd Główny PCK w
porozumieniu z Zarządem Okręgowym PCK, na którego terenie działania odbywać się
będą Mistrzostwa.

10. W przypadku braku moŜliwości zorganizowania etapu rejonowego Mistrzostw, dyrektor
okręgowy PCK, na wniosek zarządów rejonowych PCK w porozumieniu z koordynatorem
okręgowym pierwszej pomocy, zezwala na organizację etapu strefowego przez kilka
zarządów rejonowych PCK. Etap strefowy moŜe odbyć się m.in. ze względu na brak
wystarczającej liczby instruktorów (sędziów), małą liczbę zespołów itp.
11. Zarządy Polskiego Czerwonego KrzyŜa z terenu których startują zespoły powołują Komitety
Organizacyjne Mistrzostw, w skład których wchodzą osoby zajmujące się na co dzień
szkoleniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy w Polskim Czerwonym KrzyŜu, a takŜe
przedstawiciele innych organizacji i instytucji zaproszonych do współpracy.
12. W skład Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw z urzędu wchodzi:
- na etapie rejonowym – wyznaczony członek Zarządu Rejonowego PCK, Koordynator
Rejonowy Pierwszej Pomocy PCK lub Instruktor Pierwszej Pomocy Polskiego
Czerwonego KrzyŜa,
- w przypadku organizacji etapu strefowego – wyznaczony członek Zarządu Rejonowego
PCK (gospodarza mistrzostw), Koordynator Rejonowy Pierwszej Pomocy PCK lub
Instruktor Pierwszej Pomocy PCK,
- na etapie okręgowym – wyznaczony członek Zarządu Okręgowego PCK, Dyrektor
Okręgowy PCK i Koordynator Okręgowy Pierwszej Pomocy PCK,
- na etapie centralnym – przedstawiciel Zarządu Głównego PCK, Dyrektor Okręgowy
PCK zarządu współorganizującego etap centralny Mistrzostw, Wykładowca Pierwszej
Pomocy Polskiego Czerwonego KrzyŜa oraz Koordynator Krajowy Pierwszej Pomocy
PCK.
13. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Przewodniczący, wybrany przez i spośród jego
członków.
14. Komitet Organizacyjny odpowiada za całokształt spraw związanych z przygotowaniem,
przeprowadzeniem oraz rozliczeniem danego etapu Mistrzostw. Do zadań Komitetu
Organizacyjnego kaŜdego etapu Mistrzostw naleŜy w szczególności:
- ustalenie terminu oraz miejsca organizacji Mistrzostw
- określenie terminu przyjmowania zgłoszeń zespołów,
- wyznaczenie sędziów oraz Sędziego Głównego Mistrzostw,
- określenie liczby stacji i rodzajów urazów pozorowanych na danych stacjach,
- opracowanie kryteriów ocen i tabeli punktowej dla kaŜdego ze stanowisk na
poszczególnych stacjach,
- przeprowadzenie seminarium dla sędziów przed przeprowadzeniem Mistrzostw,
- przeprowadzenie odprawy z opiekunami zespołów przed rozpoczęciem Mistrzostw,
- przeprowadzenie odprawy dla sędziów przed rozpoczęciem Mistrzostw,
- zapewnienie prawidłowego przebiegu Mistrzostw oraz bezpieczeństwa uczestników,
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-

-

zapewnienie stosownych nagród i wyróŜnień,
właściwe udokumentowanie przebiegu Mistrzostw, w tym sporządzenie preliminarza
budŜetowego oraz protokołu z przebiegu danego etapu Mistrzostw wraz z rozliczeniem
finansowym,
zgłoszenie najlepszego zespołu do udziału w kolejnym etapie Mistrzostw.

15. Zarządy Polskiego Czerwonego KrzyŜa mogą powołać Komitet Honorowy Mistrzostw
złoŜony z przedstawicieli instytucji i firm, które objęły patronat nad organizacją Mistrzostw.
16. Organizatorzy Mistrzostw nie zwracają uczestnikom ani delegującym ich jednostkom kosztów
poniesionych w związku z udziałem w Mistrzostwach.

Rozdział 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W MISTRZOSTWACH
17. Uczestnikami Mistrzostw są (w skład oficjalnej delegacji wchodzą):
- zawodnicy (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) tworzący zespół pierwszej pomocy,
- opiekunowie,
- kibice.
18. Uczestnicy przyjeŜdŜają jako oficjalna delegacja reprezentująca:
- na etapie rejonowym / strefowym - własną szkołę,
- na etapie okręgowym - zarząd rejonowy PCK oraz własna szkołę
- na etapie centralnym - zarząd okręgowy PCK oraz własna szkołę.
19. W zmaganiach biorą udział pięcioosobowe zespoły pierwszej pomocy (zwane w niniejszym
Regulaminie zespołami). W skład zespołu wchodzą zawodnicy - uczniowie szkoły, którą
reprezentuje zespół.
20. KaŜdy zawodnik musi posiadać przy sobie waŜną legitymację szkolną, zaś kaŜdy inny
uczestnik - dokument toŜsamości. Organizator ma prawo do wylegitymowania uczestników
Mistrzostw.
21. Kapitanem Zespołu jest jeden z zawodników wyznaczony przez zespół. W trakcie trwania
Mistrzostw moŜliwe jest, w uzasadnionych przypadkach, wskazanie przez zespół innej osoby
pełniącej tę funkcję.
22. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana jednego zawodnika w stosunku do
składu zespołu startującego we wcześniejszym etapie Mistrzostw. Fakt ten naleŜy wyraźnie
zaznaczyć na Formularzu Zgłoszeniowym na kolejny etap Mistrzostw.
23. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie przez szkołę zespołu, na
Formularzu Zgłoszeniowym, do właściwego terenowo Zarządu Rejonowego Polskiego
Czerwonego KrzyŜa, w ustalonym wcześniej terminie.
Wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
24. Warunkiem zgłoszenia zespołu do kaŜdego z etapów Mistrzostw jest wypełnienie przez
delegujący zarząd PCK Formularza Zgłoszeniowego na Mistrzostwa.
Wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
25. W etapie okręgowym Mistrzostw uczestniczą zespoły, które zajęły pierwsze miejsce w
etapach rejonowych. W przypadku organizacji etapu strefowego do etapu okręgowego
Mistrzostw przechodzi najlepszy zespół z kaŜdego reprezentowanego na zawodach rejonu.
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26. W etapie centralnym Mistrzostw uczestniczą zespoły, które zajęły pierwsze miejsca w
etapach okręgowych Mistrzostw. Zgłoszenia uczestnictwa muszą być nadesłane do Zarządu
Okręgowego PCK współorganizującego etap centralny Mistrzostw w terminie określonym
przez Komitet Organizacyjny etapu centralnego Mistrzostw.
27. Członkowie zespołu, który zwycięŜył w etapie centralnym Mistrzostw, nie mogą brać udziału
w kolejnych edycjach mistrzostw.
28. W skład delegacji mogą wchodzić kibice. Kibiców naleŜy zarejestrować u organizatora
danego etapu Mistrzostw na takich samych zasadach jak pozostałych członków delegacji.
29. Za zgodą Komitetu Organizacyjnego odpowiedniego etapu Mistrzostw dopuszczalny jest
udział w Mistrzostwach, poza konkursem, zespołów złoŜonych z reprezentantów róŜnych
szkół, organizacji i stowarzyszeń krajowych CK i CP.

Rozdział 4. BEZPIECZEŃSTWO MISTRZOSTW
30. Organizatorzy danego etapu Mistrzostw nie zapewniają ubezpieczenia NW uczestnikom
Mistrzostw. Obowiązek ten spoczywa na delegujących zespoły jednostkach organizacyjnych.
31. Organizatorzy nie zapewniają opieki wychowawczej niepełnoletnim uczestnikom Mistrzostw.
Za niepełnoletnich uczestników odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez delegujące ich
jednostki organizacyjne.
32. KaŜdy opiekun zespołu, w dniu przyjazdu na Mistrzostwa, jest zobowiązany złoŜyć
zaświadczenie lekarskie oraz podpisane przez rodziców lub opiekunów Oświadczenia zgody
na udział w Mistrzostwach zawodników i kibiców niepełnoletnich.
Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
33. Stacje Mistrzostw powinny być rozmieszczone i zaprojektowane, tak aby nie stanowiły
zagroŜenia dla uczestników. JeŜeli jednak dojdzie do wypadku Kierownik Stacji jest
zobowiązany przerwać działania i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz, w razie
konieczności, wezwać profesjonalną pomoc medyczną. KaŜda stacja musi być wyposaŜona
w apteczkę pierwszej pomocy słuŜącą do tego celu.

Rozdział 5. SĘDZIOWIE
34. Oceny czynności ratowniczych zawodników dokonują sędziowie na poszczególnych
stacjach, czyli:
- Kierownicy Stacji,
- Sędziowie poszczególnych pozorantów.
35. Na kaŜdej stacji jest Kierownik Stacji, który ocenia całościową pracę zespołu, odpowiada za
pracę pozorantów, kierowanie ruchem, dba o bezpieczeństwo na stacji oraz koordynuje
pracę sędziów.
36. Nie moŜna łączyć funkcji Kierownika Stacji z sędziowaniem przy poszczególnych
pozorantach. Działania przy kaŜdym poszkodowanym ocenia oddzielny sędzia.
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37. Rolę Kierowników Stacji na poszczególnych etapach mogą pełnić:
- na etapie rejonowym / strefowym - instruktorzy pierwszej pomocy PCK lub osoby
przygotowane przez sędziego głównego mistrzostw wg wytycznych obowiązujących w
Polskim Czerwonym KrzyŜu,
- na etapie okręgowym - instruktorzy pierwszej pomocy PCK,
- na etapie centralnym - instruktorzy pierwszej pomocy PCK.
38. Rolę sędziów poszczególnych pozorantów powinni pełnić instruktorzy pierwszej pomocy
PCK. W przypadku niewystarczającej liczby instruktorów na etapie rejonowym / strefowym
mogą ją pełnić równieŜ osoby przygotowane przez sędziego głównego mistrzostw wg
wytycznych obowiązujących w Polskim Czerwonym KrzyŜu,
39. Nad prawidłowością merytoryczną przebiegu Mistrzostw czuwa Główna
Sędziowska, w skład której wchodzą:
a) na etapie rejonowym / strefowym:
- Sędzia Główny Mistrzostw,
- Kierownicy Stacji.
b) na etapie okręgowym:
- Sędzia Główny Mistrzostw,
- Kierownicy Stacji,
- Sędzia Techniczny,
- Koordynator okręgowy pp
c) na etapie centralnym:
- Sędzia Główny Mistrzostw,
- przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego KrzyŜa,
- Sędzia Techniczny
- Koordynator krajowy pp

Komisja

40. Do zadań Głównej Komisji Sędziowskiej naleŜy w szczególności:
- zapoznanie (podczas odprawy w dniu Mistrzostw) wszystkich sędziów ze szczegółami
oceny czynności ratowniczych zawodników
- czuwanie podczas Mistrzostw nad prawidłowością pracy sędziów na stacjach oraz nad
prawidłowością pracy pozorantów,
- rozpatrywanie ewentualnych protestów zawodników, w stosunku do decyzji
poszczególnych sędziów - w razie konieczności po zasięgnięciu opinii Kierownika
Stacji, której dotyczy protest,
- ustalenie i ogłoszenie wyników Mistrzostw.
41. Pracą Głównej Komisji Sędziowskiej Mistrzostw kieruje Sędzia Główny Mistrzostw. Główna
Komisja Sędziowska odpowiada za przestrzeganie regulaminu przez uczestników
Mistrzostw, zapewnia zgodność sędziowania na stacjach ze standardami nauczania
pierwszej pomocy na kursie podstawowym prowadzonym przez Polski Czerwony KrzyŜ.
42. Rolę Sędziego Głównego na poszczególnych etapach mogą pełnić:
- na etapie rejonowym / strefowym: instruktorzy pierwszej pomocy PCK,
- na etapie okręgowym: instruktorzy pierwszej pomocy PCK,
- na etapie centralnym: instruktorzy - wykładowcy pierwszej pomocy PCK.
43. Główna Komisja Sędziowska moŜe nie dopuścić do startu, ukarać punktami karnymi lub
przerwać udział w Mistrzostwach zespołu naruszającego postanowienia niniejszego
regulaminu.
44. Decyzje Głównej Komisji Sędziowskiej są ostateczne.
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45. Do zadań Sędziego Technicznego Mistrzostw naleŜy:
- ostateczny odbiór wszystkich stacji przez rozpoczęciem Mistrzostw,
- dopilnowanie sprawnego przebiegu Mistrzostw.
46. Koordynator okręgowy moŜe delegować instruktora pierwszej pomocy na etap centralny nie
później niŜ na miesiąc przed etapem centralnym.
47. Wszystkie osoby zaangaŜowane w organizację oraz przebieg mistrzostw są zobowiązane do
zachowania w całkowitej dyskrecji poznanych szczegółów pozorowanych urazów, które będą
zainscenizowane dla zawodników, aŜ do chwili zakończenia Mistrzostw. Główna Komisja
Sędziowska moŜe odsunąć osobę nie przestrzegającą powyŜszych zasad od dalszej pracy
podczas Mistrzostw.

Rozdział 6. WYPOSAśENIE ZAWODNIKÓW
48. Zespoły występują w jednolitym ubiorze, który zawiera znak Polskiego Czerwonego KrzyŜa
(zgodnie ze stosownymi zasadami obowiązującymi w organizacji oraz odrębnym rozdziałem
niniejszego Regulaminu). Nie moŜna stosować znaków zarezerwowanych dla społecznych
lub profesjonalnych słuŜb ratowniczych.
49. Zalecane jest, by na ubiorze uczestników Mistrzostw nie znajdowały się symbole wskazujące
jaką szkołę, miejscowość, rejon lub okręg reprezentują uczestnicy.
50. Zespoły są zobowiązane do posiadania własnych materiałów opatrunkowych oraz
rękawiczek ochronnych. Przed przystąpieniem do działania na kolejnej stacji zawodnicy, z
własnych zapasów, mogą uzupełnić posiadaną apteczkę pierwszej pomocy.
51. Na Ŝadnym z etapów Mistrzostw zawodnikom nie wolno uŜywać sprzętu medycznego (m.in.
fabrycznie wykonanych kołnierzy do unieruchamiania szyjnego odcinka kręgosłupa, innych
gotowych unieruchomień - np. szyn, łupek, zestawów próŜniowych, aparatów do pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi, zestawów do tlenoterapii, ssaków, defibrylatorów automatycznych,
półautomatycznych oraz manualnych, specjalistycznych opatrunków wielowarstwowych lub
nasączanych środkami leczniczymi itp.). W razie uŜycia przez zawodników sprzętu
medycznego sędziom nie wolno punktować czynności wykonanych przy pomocy tego
sprzętu.

Rozdział 7. PRZEBIEG MISTRZOSTW
52. Mistrzostwa składają się z części teoretycznej w postaci testu oraz części praktycznej.
53. Mistrzostwa składają się ze stacji, których minimalna liczba wynosi:
- na etapie rejonowym / strefowym - 4 (w tym test),
- na etapie okręgowym - 6 (w tym test),
- na etapie centralnym - 8 (w tym test).
54. Część teoretyczna (test) składa się z pytań dotyczących wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
oraz międzynarodowego prawa humanitarnego i wiedzy o Ruchu.
55. Część praktyczna składa się z szeregu scenek – pozoracji zorganizowanych w formie stacji.
W ich trakcie zawodnicy mają za zadanie wykonać czynności ratownicze.
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56. Przed stacjami znajdują się punkty wyczekiwania, na których zespoły oczekują na
pozwolenie wejścia na stację. Czas pobytu zespołu na stacji nie moŜe przekroczyć 15 minut.
Czas liczony jest od momentu wejścia zespołu na stację. Na przeprowadzenie czynności
ratowniczych zespół ma do 10 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.
57. Przed rozpoczęciem Mistrzostw, w obecności przedstawicieli wszystkich zespołów,
kapitanowie dokonują losowania numerów startowych dla swoich zespołów. Kapitan
otrzymuje Formularz Oceny Działań Zespołu do którego Kierownicy Stacji, podczas trwania
Mistrzostw, wpisują zdobyte przez zespół punkty.
Wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
58. Zawodnicy mają do pokonania trasę, z rozmieszczonymi na niej stacjami i punktami
wyczekiwania. Stacje i punkty wyczekiwania powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby
inne były niewidoczne, a zespoły nie mijały się.
59. Trasa Mistrzostw ma charakter pętli, po której poruszają się zespoły. Wszystkie zespoły
rozpoczynają i kończą rywalizację równocześnie.
60. Tematyka pozoracji nawiązywać będzie do najczęściej spotykanych w Ŝyciu codziennym
wypadków. Od zawodników uczestniczących w Mistrzostwach wymagana będzie wiedza z
zakresu podstawowego kursu pierwszej pomocy prowadzonego przez Polski Czerwony
KrzyŜ.
61. Na stacjach oceniane będzie:
- bezpieczeństwo zawodników,
- ratowanie Ŝycia,
- wezwanie kwalifikowanej pomocy,
- udzielenie pierwszej pomocy,
- umiejętność samodzielnego działania kaŜdego z zawodników,
- kierowanie zespołem i praca zespołowa.
62. Punktacja czynności ratowniczych wykonanych przy kaŜdym poszkodowanym oraz praca
Kapitana Zespołu jest wykonywana na osobnych Kartach Ocen. Karty Ocen pozostają u
sędziów oceniających postępowanie ratowników na danej stacji.
Wzór Karty Oceny stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
63. Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowym zaaranŜowaniu stacji nie związanych
bezpośrednio z udzielaniem pierwszej pomocy. Stacje te nazywane są „Rozrywka i Relaks”.
64. Na stacjach „Rozrywka i Relaks” zawodnicy mają okazję wykazać się umiejętnościami nie
związanymi z pierwszą pomocą. Punkty uzyskane na tych stacjach zliczane są oddzielnie.
65. Kibicom nie wolno informować pozostałych członków delegacji, co dzieje się na
poszczególnych stacjach.
66. Na stację wchodzi opiekun zespołu oraz zawodnicy biorący udział w akcji. Pozostałe osoby
towarzyszące zespołowi (dotyczy to równieŜ ewentualnych przewodników zespołów)
oczekują poza terenem stacji. Osoby te mogą przeglądać się działaniom zespołu spoza
terenu stacji.
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67. W razie odstępstwa od powyŜszych zasad (punkty 66, 67 niniejszego Regulaminu) Główna
Komisja Sędziowska Mistrzostw moŜe ukarać zespół punktami karnymi lub dyskwalifikacją
zespołu.
68. Mistrzostwa odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne. Na wypadek złej pogody
organizatorzy są zobowiązani tak zmodyfikować trasę, aby jej pokonanie było jak najmniej
uciąŜliwe dla zawodników.

Rozdział 8. PROTESTY
69. Zespół nie zgadzający się z oceną sędziego, ma prawo odwołać się od jego decyzji. W tym
celu zespół wypełnia Kartę Protestu i wręcza go Kierownikowi Stacji na następnej stacji.
Wzór Karty Protestu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
70. Wypełniony formularz protestu dotyczący ostatniej stacji, na której działa zespół,
przekazywany jest Kierownikowi tej stacji niezwłocznie po zakończeniu oceny przez
sędziego.
71. Protesty wyjaśnia i rozstrzyga Główna Komisja Sędziowska.
72. Decyzje Głównej Komisji Sędziowskiej dotyczące protestów podawane są do wiadomości
startujących zespołów przed oficjalnym ogłoszeniem wyników danego etapu Mistrzostw.

Rozdział 9. ZASADY OCENY KOŃCOWEJ, NAGRODY i WYRÓśNIENIA
73. O zwycięstwie decyduje uzyskanie największej łącznej liczby punktów zdobytych na stacjach
związanych z udzielaniem pierwszej pomocy oraz testem.
74. JeŜeli więcej niŜ jeden zespół otrzyma taką samą liczbę punktów o zwycięstwie zadecyduje
liczba punktów zdobytych podczas wykonywania resuscytacji. JeŜeli to nie wskaŜe
zwycięzcy o pierwszeństwie decyduje liczba punktów zdobytych na stacji z największą liczbą
poszkodowanych.
75. Zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody rzeczowe, zapewnione przez
organizatora danego etapu Mistrzostw. Na etapie centralnym nagrody zapewnia Zarząd
Główny Polskiego Czerwonego KrzyŜa.
76. Wszystkie zespoły uczestniczące w mistrzostwach otrzymują dyplomy uczestnictwa oraz, w
miarę moŜliwości, upominki okolicznościowe.
77. Zespół, który zwycięŜy w etapie centralnym Mistrzostw uzyskuje nominację do
reprezentowania Polskiego Czerwonego KrzyŜa na Europejskich Mistrzostwach Pierwszej
Pomocy Czerwonego KrzyŜa.

Rozdział 10. INFORMACJE DODATKOWE
78. Koordynator Pierwszej Pomocy lub Sędzia Główny Mistrzostw na zakończenie kaŜdego
etapu Mistrzostw wypełnia Sprawozdanie z przebiegu Mistrzostw. Kopię Sprawozdania
dołącza się do Formularza Zgłoszeniowego na kolejny etap Mistrzostw.
Druk Sprawozdania z przebiegu Mistrzostw stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
Regulaminu.
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Zasady uŜytkowania znaku czerwonego krzyŜa podczas Mistrzostw.
a) Znak czerwonego krzyŜa pełni dwie funkcje: ochronną / rozpoznawczą i informacyjną.
- funkcja ochronna/rozpoznawcza – znak zapewnia ochronę w ramach
międzynarodowego prawa humanitarnego konkretnym osobom i obiektom.
Pozwala on równieŜ rozpoznać na polu walki takie osoby i obiekty. Kategorie osób
i obiektów chronionych wyszczególnione są w art. 24-27 KG I oraz w art. 8 [c] PD I.
Są to jednostki medyczne (np. szpitale, ośrodki przetaczania krwi, składnice
materiałów medycznych), medyczne środki transportu (lądowe, wodne i
powietrzne) oraz personel medyczny i duchowny (np. sanitarny personel cywilny i
wojskowy, kapelani, wojskowi pielęgniarze lub noszowi w czasie w pełnienia
obowiązków, personel stowarzyszenia krajowego CK lub CP uznany przez
odpowiednie władze wojskowe, personel innych ochotniczych stowarzyszeń
pomocy uznanych przez odpowiednie władze wojskowe, personel stowarzyszenia
krajowego państwa neutralnego),
- Funkcja informacyjna – Znak informuje o związku osób, działań lub dóbr ze
stowarzyszeniem krajowym Czerwonego KrzyŜa lub Czerwonego PółksięŜyca,
MKCK lub Federacją. Znaków pełniących tę funkcję nie wolno umieszczać na
opaskach na ramię i na dachach budynków (art. 39 i 44 KG I).
Podczas Mistrzostw znak Polskiego Czerwonego KrzyŜa uŜywany jest w
znaczeniu informacyjnym.
b) Uczestnicy oraz organizatorzy mistrzostw zobowiązani są do zapoznania się ze
szczegółowymi warunkami uŜycia znaku czerwonego krzyŜa, zawartymi w Konwencji
Genewskiej z dnia 12.08.1949 r. (Dz. U. Nr 38/56 poz. 179) – art. 38, 44, 53, w
"Regulaminie uŜywania znaku czerwonego krzyŜa i czerwonego półksięŜyca" Rezolucja nr 5 Rady Delegatów Międzynarodowego Ruchu CK i OP - Budapeszt 1991
r. oraz „Przewodniku ochrony znaku czerwonego krzyŜa” – załącznik nr 1 do uchwały
287/2004 Zarządu Głównego PCK. Obowiązek stosowania wyŜej wymienionych
dokumentów w Polskim Czerwonym KrzyŜu określa Uchwała nr 54/2004 Krajowej Rady
Reprezentantów PCK z dnia 11.12.2004 r. w sprawie uŜywania znaku Czerwonego
KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca. PowyŜsze dokumenty są dostępne w biurach
Zarządów PCK lub na stronie internetowej Polskiego Czerwonego KrzyŜa:
www.pck.org.pl.
79. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu
Czerwonego KrzyŜa nr 203 / 2008 z dnia 11 marca 2008 r.

Głównego

80. Spis Załączników do niniejszego Regulaminu:
- Załącznik nr 1: Wzór Formularza Zgłoszeniowego,
- Załącznik nr 2: Wzór Oświadczenia zgody na udział w Mistrzostwach,
- Załącznik nr 3: Wzór Formularza Oceny Działań Zespołu,
- Załącznik nr 4: Wzór Karty Oceny,
- Załącznik nr 5: Wzór Formularza Protestu,
- Załącznik nr 6: Wzór Sprawozdania z przebiegu Mistrzostw.
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