OKRESNÝ ÚRAD HLOHOVEC
ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA
Jarmočná č. 3, 920 01 Hlohovec

Propozície okresného kola
súťaže mladých záchranárov civilnej
ochrany okresu Hlohovec

Hlohovec 2019

A
1.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Názov
Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany okresu Hlohovec (ďalej len „súťaž“).

Základné ustanovenie súťaže
Družstvá sa pripravujú na súťaž a súťažia podľa pravidiel ustanovených v „Metodickej
príručke pre súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany okresu Hlohovec“ a podľa
ustanovení týchto „Propozícií okresného kola mladých záchranárov civilnej ochrany okresu
Hlohovec“.
Organizátor okresného kola si vyhradzuje právo možnosti zmeny „Propozícií okresného
kola mladých záchranárov civilnej ochrany okresu Hlohovec“, ak by to nepredvídané
okolnosti vyžadovali.
2.

Poslanie súťaže
Poslaním súťaže je overiť teoretické vedomosti učiva „Ochrana života a zdravia“
praktickými zručnosťami žiakov II. stupňa základných škôl a pre žiakov 1. až 4. ročníka
osemročných gymnázií.
Súťaž:
a) pripravuje žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov živelných
pohrôm, havárií, katastrof alebo teroristických útokov s dôrazom na civilnú ochranu,
pohyb v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov,
b) prispieva k upevneniu návyku poskytnúť pomoc v prípade mimoriadnych udalostí,
c) napomáha k vytváraniu pozitívnych morálnych vlastností, rozvíja tvorivé odbornoteoretické vedomosti a odborno-technické schopnosti žiakov, rozvíja a upevňuje vzťahy,
kolektívnu zodpovednosť,
d) motivuje k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, zmysluplnému cielenému,
účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov,
e) vytvára vzťah žiakov k prierezovému učivu „Ochrana života a zdravia“,
f) prispieva k zvyšovaniu počtu pravidelne športujúcich žiakov, formuje v nich trvalý vzťah
k tejto činnosti v záujme zvyšovania telesnej zdatnosti, posilňovania zdravia
a formovania zdravého životného štýlu,
g) vytvára pre školy a pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie
na porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu obohateného o atraktívne
prvky.
3.

4. Vyhlasovateľ
Vyhlasovateľom súťaže je sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky (ďalej len „sekcia“).
Okresné kolo sa koná pod záštitou prednostu Okresného úradu Hlohovec. Organizátorom
súťaže je odbor krízového riadenia Okresného úradu Hlohovec.
5. Miesto a termín konania
Okresné kolo mladých záchranárov CO sa uskutoční dňa 14.5.2019 so začiatkom o 8:30
hod. v Zámockej záhrade v Hlohovci, miesto sústredenia súťažných družstiev v areály
kúpaliska – vstup a možnosť parkovania z ulice Nábrežie A. Hlinku (pri domove sociálnych
služieb HUMANUS, n.o. Hlohovec).
6. Súťažné disciplíny
Štart – Cieľ
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

Testy
Civilná ochrana
- použitie ochrannej masky
- improvizované PIO
- evakuačná batožina
- rozoznávanie varovných signálov
Zdravotnícka príprava
- ošetrovanie úrazu
- volanie na linku tiesňového volania 112
Pohyb a pobyt v prírode
Hasenie malých požiarov, určenie správneho hasiaceho prístroja
Streľba zo vzduchovej pušky

7. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa zúčastňujú vždy družstvá zmiešaných štvoríc, t. j. dvoch chlapcov a dvoch
dievčat. Žiaci nemusia byť z jednej triedy, ani jedného ročníka. Súťaž si vyžaduje účasť
žiakov s dobrým zdravotným stavom.
Škola môže do okresného kola prihlásiť ľubovoľný počet družstiev.
Vysielajúca škola zašle organizátorovi súťaže vypísanú záväznú prihlášku družstva školy
na formulári v elektronickej podobe v stanovenom termíne. Za zdravotný stav žiakov – členov
družstva zodpovedá vysielajúca škola. Súťažiaci je povinný mať na súťaži so sebou preukaz
poistenca zdravotnej poisťovne.
Súťažiace družstvo sprevádza pedagogický dozor, ktorý je zároveň vedúcim družstva.
8. Časový rozpis konania súťaže
08:30 – 09:00 hod.
prezencia účastníkov, losovanie štartovných čísiel, výklad trate,
poučenie kapitánov, organizačné pokyny
09:00 – 09:15 hod.
otvorenie súťaže a príhovor
09:20 – 12:00 hod.
priebeh súťaže
11:30 – 13:00 hod.
obed
13:00 – 14:00 hod.
vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien, ukončenie súťaže
Poznámka: Časový rozpis je orientačný, organizátor ho upraví podľa konkrétnych podmienok
súťaže a počtu zúčastnených súťažných družstiev.

B

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Prihláška na okresné kolo
Záväznú prihlášku družstva/družstiev zašle škola písomnou formou v termíne do
18.4.2019 Prihláška tvorí prílohu týchto propozícii.
Prihláška slúži aj ako doklad na úrazové poistenie účastníkov súťaže. Z uvedeného
dôvodu prihlášku vyplňte čitateľne s úplnou adresou účastníkov a rodným číslom (pre potreby
úrazového poistenia žiakov).
V prípade náhleho ochorenia či iného dôvodu neúčasti žiaka je možná účasť náhradníka,
ale vždy s dodržaním zloženia družstva, tzn. chlapec za chlapca a dievča za dievča.
Oznámenie o zmene vykoná vedúci družstva ráno v deň konania súťaže pri prezencii.
Z dôvodu dostatočného materiálneho zabezpečenia súťaže žiadame zúčastňujúce sa
školy o nahlásenie záujmu účasti na okresnom kole súťaže s uvedením počtu súťažných
družstiev za školu v termíne do 8.3.2019 na e-mail: jozef.turza@minv.sk.
1.
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Informácie o súťaži
Kontaktné osoby pre poskytnutie informácií o príprave a vykonaní okresného kola:
Mgr. Vladimír Kováč
telefón: 0961105705, e-mail: vladimir.kovac@minv.sk
Ing. Jozef Turza
telefón: 0961105707, e-mail: jozef.turza@minv.sk
2.

Doprava účastníkov súťaže
Dopravu žiakov na súťaž s ohľadom na pridelené finančné prostriedky pre okresné úrady
nebude možné uhradiť. To znamená, že družstvá sa dostavia na miesto konania súťaže na
náklady vysielajúcej školy.
3.

Zdravotné zabezpečenie súťaže a poistenie súťažiacich
Zdravotné zabezpečenie súťaže zabezpečí organizátor.
Úrazové poistenie súťažiacich zabezpečí organizátor na základe poistnej zmluvy
úrazového poistenia s vybranou poisťovňou.
Vysielajúca škola zodpovedá za zdravotný stav žiakov.
Súťažiaci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia.
4.

Stravovanie a občerstvenie súťažiacich
Stravovanie a občerstvenie súťažiacich, pedagogického dozoru,
a organizátorov súťaže a hostí zabezpečí organizátor v mieste konania súťaže.
5.

C

rozhodcov

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Súťažiace družstvo súťaží v športovom odeve a v športovej obuvi.
Súťažiaci absolvujú celú súťaž s vlastnými ochrannými maskami (lícnica CM-3,
CM-3-3h, CM-4). Na splnenie úlohy v disciplíne „Civilná ochrana“ musí mať každý člen
družstva vlastnú ochrannú masku (lícnica CM-3, CM-3-3h, CM-4) s filtrom a brašnou. Maska
musí byť odpovedajúcej veľkosti tvárovej časti súťažiaceho. Ochranné masky na súťaž si
škola môže zabezpečiť v spolupráci Okresným úradom Hlohovec, odborom krízového
riadenia.
Ostatný materiál zabezpečí organizátor. Súťažiaci môžu použiť vlastné buzoly. Vlastné
vzduchovky nie sú povolené. V priebehu súťaže je zakázané vstupovať do priestorov
vytýčenej trate mimo súťažiacich, členov organizačného výboru a hostí v sprievode člena
organizačného výboru. Počas súťaže je zakázaná akákoľvek pomoc súťažiacim zo strany
sprevádzajúcich osôb, prípadne iných osôb.
V priebehu súťaže nie je povolené vykonávať tréning.
Popis súťažnej trate
Trať súťaže a jednotlivé stanovištia súťažných disciplín sú vyznačené jednotným
farebným značením. Terén trate je mierne členitý. Trať má dĺžku cca 1 300 m. Časový limit
na absolvovanie trate je 40 minút. V prípade vzniku situácie, že sa na stanovišti stretnú dve
súťažné družstvá, súťažnému družstvu, ktoré prišlo ako druhé nebude umožnené vykonať
činnosť na stanovišti do doby ukončenia činnosti prvého družstva. Uvedený čas zaznamená
rozhodca na príslušnom stanovišti ako zdržný čas, ktorý bude v cieli odrátaný od
dosiahnutého času.
Organizátor si vyhradzuje právo možnosti zmeny trate, resp. určenia náhradnej trate
v prípade nepriaznivého počasia, alebo nepredvídaných okolností.
1.
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2.

Priebeh
Družstvá štartujú za sebou podľa vylosovaného poradia (štartovných čísiel) v určenom
časovom intervale so štartovným číslom, štartovným lístkom a ochrannou maskou
v pochodovej polohe. Družstvo musí byť pripravené v priestore štartu 3 minúty pred štartom.
Časový interval štartu môže v prípade potreby upraviť hlavný rozhodca.
Do výsledného času družstva dosiahnutého na trati od štartu po cieľ sa započítava čas
príchodu posledného člena družstva do cieľa. Stanovený limit trate vrátane plnenia úloh na
stanovištiach bude oznámený súťažiacim družstvám pred začiatkom súťaže. Body za
prekročený čas sú odpočítavané osobitne – bez ohľadu na úspešnosť družstva v súťažných
disciplínach podľa bodovacej tabuľky.
Obsah súťažných disciplín ako aj ich hodnotenie bude vykonané na základe dokumentu
„Metodická príručka pre okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany okresu
Hlohovec“.
Družstvo má právo podať protest po vyvesení výsledkovej listiny voči spornému
bodovaniu na stanovišti alebo inému problému na súťažnej trati, či výslednému bežeckému
času prostredníctvom vedúceho družstva (pedagogického dozoru) a to do 10 minút
od zverejnení výsledkovej listiny hlavnému rozhodcovi. Dodatočné podávanie protestov,
alebo dopĺňanie už podaného protestu nie je prípustné. Protesty prijíma a rieši hlavný
rozhodca podľa potreby v súčinnosti s rozhodcami na príslušnom stanovišti.
Družstvo bude diskvalifikované:
 pri svojvoľnom skrátení trate,
 za vynechanie súťažnej disciplíny,
 pri použití akejkoľvek cudzej pomoci v súťaži i zo strany svojho vedúceho družstva,
 za neuposlúchnutie pokynov rozhodcov a pri hrubom porušení disciplíny,
 za pokus akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať rozhodcu,
 nedodržanie zloženia družstva 2 chlapci + 2 dievčatá,
 ak do cieľa nedobehnú všetci členovia súťažného družstva.
Ocenenie súťažných družstiev
Ocenenie súťažiacich pohármi a medailami pre družstvá umiestnené na prvých troch
miestach zabezpečí sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Vecné ceny pre súťažiacich zabezpečí organizátor.
Družstvá umiestnené na 1.-3.mieste v okresnom kole postupujú na krajské kolo.
3.

D

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Účasťou v súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže.
V prípade akýchkoľvek pochybností o porušení pravidiel súťaže rozhoduje hlavný
rozhodca po prerokovaní sporu s príslušnými rozhodcami na stanovištiach.
Všetci účastníci súťaže súhlasia s použitím a uverejnením fotografií, ktoré budú o nich
vyhotovené počas okresného kola bez nároku na odmenu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo
použiť v rámci súťaže urobené fotografie, video nahrávky a rozhovory, ako aj výsledky v
tlači, rozhlase a televízii, ako aj v inej forme prezentácie bez nároku na odmenu účastníkom
súťaže. Tieto materiály budú použité v rámci propagácie, prevencie a osvety civilnej ochrany
a čísla tiesňového volania 112 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
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Príloha 1

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany
okresu Hlohovec
Základná škola/gymnázium: ______________________________________________

Záväzne prihlasujeme družstvo našej školy
na okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany okresu Hlohovec,
ktoré sa bude konať dňa 16.5.2019 v areály Zámockej záhrady v Hlohovci
Súťaže sa zúčastní družstvo v zložení:
P.č.

Meno a priezvisko

Rodné číslo

Bydlisko

1.
2.
3.
4.
Vedúci družstva (pedagogicky dozor):
Meno a priezvisko

Telefón

E-mail

Na zabezpečenie spojenia počas prípravy a vykonania súťaže Vás žiadame podľa možnosti o
uvedenie čísla mobilného telefónu vedúceho družstva alebo pevnej linky a elektronickej
adresy.
Prehlásenie organizátora súťaže:
Organizátor súťaže sa zaväzuje, že s osobnými údajmi bude zaobchádzať v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prehlásenie štatutára školy:
Uvedením osobných údajov dávam súhlas na ich použitie výhradne za účelom zabezpečenia
poistenia účastníkov. Mená a priezviská osôb a telefonický kontakt na vedúceho družstva
môže byť použitý len v súvislosti s organizovaním a vykonaním súťaže.

Dátum: ________________.

_____________________________
pečiatka a podpis riaditeľa školy
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