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VERSENYFELHÍVÁS – 49. Országos Elsősegélynyújtó
Verseny

A 100 éves Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bemutatja: 49. Elsősegélynyújtó Verseny

A Magyar Vöröskereszt patinás versenysorozata a járványügyi helyzetben elvárt biztonsági
feltételek mellett online területi és megyei fordulók megszervezésével veszi kezdetét az idén. A
megyei csapatok kategóriagyőzteseit reményeink szerint a Békéscsabán megszervezett
szeptemberi szuper buli, az országos döntő várja!

Jelentkezzetek ti is!

A verseny döntőjében 5 fős iskolai vagy közösségi csapatok vehetnek részt, három
kategóriában:
- Gyermek kategória:

köznevelési intézményben 5-8. évfolyamon tanulói jogviszonnyal rendelkezők
- Ifjúsági kategória:
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köznevelési intézményben 9-13. évfolyamon tanulói jogviszonnyal rendelkezők
- Felnőtt kategória:

olyan az online fordulóra történő nevezési határidő lezárásakor 18. életévüket betöltött
személyek, akik
-

nem hivatásos mentésügyi dolgozók,
nem hivatásos egészségügyi szakdolgozók,
nem rendelkeznek egészségügyi szakképesítéssel,
még nem fejezték be felsőfokú egészségügyi képzésük második évét.

A Verseny szakmai anyaga valamennyi kategóriában:
- Hornyák István: Elsősegélynyújtás Mindenkinek (2020)
- Az ERC és az MRT Újraélesztési Ajánlása (2015)
- IFRC International first aid and resuscitation guidelines (2016)

Letölthető versenydokumentumok:
- Versenyfelhívás
- Kiegészítő jegyzőkönyv [1]
- Versenyszabályzat [2]
- 1. sz. melléklet jelentkezési lap [3] (inaktív, csak online lehet nevezni)
- 2. sz. melléklet szülői nyilatkozat [4]
- 3. sz. melléklet felszerelés [5]
- 4. sz. melléklet imitáció forgatókönyv [6]
- 5. sz. melléklet verseny megszakításának irányelvei [7]
- 6. sz. melléklet nyilatkozat vendégcsapat beosztásáról [8]
- 7.sz. melléklet versenybírósági határozat [9]
- 8. sz. melléklet titoktartási nyilatkozat [10]
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Online forduló:

A területi és a megyei fordulókat összevonjuk, országosan egységes online feladatsort kell majd
megoldanotok. Az egyes feladatokat az Magyar Ifjúsági Vöröskereszt youtube csatornáján
tesszük közzé.

Hírek, aktualitások és feladatok

[11]

Jelentkezés és további információ

[12]

A versenyiroda e-mail címe: oev@voroskereszt.hu

[13]

Az országos döntő tervezett helyszíne és időpontja:
Békéscsaba – 2021. szeptember 11. (szombat)
Felhívjuk a nevező csapatok és felkészítőik figyelmét, hogy az országos döntőbe bejutott
csapatok felkészítése átnyúlik a 2020/2021-es tanév elejére. A döntőn való részvétel a területi
nevezés alapján történik. A Versennyel kapcsolatos információk, feltételek és szabályok
versenyszabályzatban és annak kiegészítő jegyzőkönyvében kerültek rögzítésre, amely
megtalálható a Magyar Vöröskereszt területi-megyei szervezeteinél, illetve a Magyar
Vöröskereszt honlapján és közösségi oldalain.
A versenysorozathoz eredményes felkészülést és sikeres részvételt kívánunk!
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