4. Ročník krajského kola Súťaže mladých záchranárov civilnej
ochrany Prešovského kraja
Organizátor:

Obvodný úrad Prešov, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Spoluorganizátor:

Obvodný úrad Svidník, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Dátum konania súťaže:

21. máj 2009

Miesto konania súťaže:

Športový areál, ul. Festivalová (pri amfiteátri) vo Svidníku

Sponzori súťaže:

ERICSSON SLOVAKIA s.r.o., Bratislava
TESCO STORIES a.s., OD Prešov
ČSOB Poisťovňa, pobočka Prešov
Cyril DUDÁŠ, ELEKTRO a VÝŤAHY, Svidník
Obec Ladomirová

Počet súťažných družstiev: 11
Zoznam družstiev: ZŠ Marhaň, obvod Bardejov – nezúčastnili sa pre chorobu súťažiacich
ZŠ a MŠ Ulič, obvod Humenné
ZŠ Ruská Poruba, obvod Humenné
ZŠ Komenského, Snina, obvod Humenné
ZŠ Huncovce, obvod Kežmarok
ZŠ Moskovská, Spišská Belá, obvod Kežmarok
ZŠ Dolný Smokovec, obvod Poprad
ZŠ Sibírska, Prešov, obvod Prešov
ZŠ Malý Lipník, obvod Stará Ľubovňa
ZŠ Mlynská, Stropkov, obvod Stropkov
ZŠ Karpatská, Svidník, obvod Svidník
ZŠ Továrne, obvod Vranov n/Topľou
Poradie:

1. miesto - ZŠ Karpatská, Svidník, obvod Svidník
2. miesto - ZŠ Dolný Smokovec, obvod Poprad
3. miesto - ZŠ Komenského, Snina, obvod Humenné

Na celoslovenské kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktoré sa uskutoční
v dňoch 9. a 10. júna 2009 v Lopušnej doline v okrese Poprad postupujú všetky tri víťazné
družstvá.
Za pekného a slnečného počasia súťaž zahájil prednosta Obvodného úrad Prešov, MUDr.
Igor SMOLKO a prednosta Obvodného úradu Svidník, Ing. Milan COCUĽA. Po oboznámení sa s
trasou súťaže, zložení sľubu rozhodcov a súťažiacich a upresnení činnosti na jednotlivých
stanovištiach sa jednotlivé súťažné družstvá, podľa vopred vylosovaného poradia, vydali na trať.
S nástrahami trate a súťažnými disciplínami sa súťažiaci žiaci vysporiadali dobre. Najviac
potrápilo súťažiacich praktické predvedenie správneho používania improvizovaných prostriedkov
individuálnej ochrany, súťažná disciplína pohyb v prírode – určovanie vzdialenosti objektu v teréne
a niektoré družstvá sa slabšie popasovali s nástrahami zdravotníckej prípravy.
Celkovým víťazom krajského kola Súťaže mladých záchranárov CO v Prešovskom kraji sa
stali žiaci zo ZŠ Karpatská vo Svidníku s predstihom 7. bodov pred súťažným družstvom zo ZŠ
Dolný Smokovec, ktoré dlhodobo patrí medzi najlepšie družstvá v tejto súťaži v rámci Prešovského
kraja. Rozhodujúce disciplíny, ktoré ovplyvnili výsledné poradie medzi týmito družstvami, sa stali
vedomostný test, určovanie predmetov do evakuačnej batožiny, streľba zo vzduchovky a pohyb
v prírode. V ostatných disciplínach dosiahli obe družstvá plný počet bodov.

Organizátor súťaže, Obvodný úrad Prešov, odbor civilnej ochrany, touto cestou ďakuje
všetkým zúčastneným družstvám za účasť, pedagogickému dozoru jednotlivých súťažných
družstiev za ochotu pracovať s deťmi a rozvíjať v nich humánnu myšlienku tejto súťaže.
Organizátori postupujúcim družstvám prajú veľa úspechov pri reprezentácii Prešovského kraja
v silnej konkurencii ostatných slovenských škôl v celoslovenskom kole Súťaže mladých
záchranárov CO.
Organizátor súčasne vyslovuje poďakovanie všetkým sponzorom, Obvodnému úradu
Svidník, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia za pomoc pri organizácii súťaže, mestu
Svidník za poskytnutie priestorov športového areálu ako aj všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na
priamej realizácii tejto súťaže.

