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Záchranářská soutěž YETI RESCUE 

Záchranářská soutěž YETI RESCUE je určena pro zdravotnické záchranáře, studenty středních a 
vyšších zdravotnických škol, vysokých škol, záchranné služby, spolky ČČK, sbory dobrovolných hasičů, 
horské služby a jiné složky IZS. Počet členů družstva je 2-3.   

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

1. Cvičení začíná zahájením v pátek a končí jeho slavnostním vyhlášením v sobotu večer. 
Během této doby budou družstva plnit dané úkoly.  

2. Všechna družstva budou ubytována během celého cvičení v objektu Chata Jedlová, 
chata Kristýna a chata Start. Jestliže družstvo neprokáže ubytování ve zmiňovaných 
ubytovacích zařízeních, nebude registrováno do cvičení a jeho startovné propadá v 
plné výši organizátorovi.  

3. Družstvo se po příjezdu zaregistruje. Změnu ve složení družstva je kapitán povinen 
neprodleně ohlásit organizátorům. V průběhu cvičení již nesmí docházet ke změnám 
ve složení družstva.  

4. Družstva budou rozdělena do dvou kategorií. V kategorii „RZP“ mohou soutěžit 
všichni zdravotníci (zdravotní sestry, zdravotničtí záchranáři, hasiči, studenti VŠ a VOŠ 
) a v kategorii „RLP“ soutěži všichni výše uvedené. Podmínkou je titul MUDr. alespoň 
jednoho člena týmu. 

5. Každé družstvo musí při prezenci uvést kontaktní mobilní telefon a být na příjmu po 
celou dobu cvičení. Pokud družstvo telefon nebude přijímat, bude diskvalifikováno.  

6. Všichni účastníci cvičení jsou povinni nosit na viditelném místě registrační kartu, 
kterou každý obdrží při registraci.  

7. Cvičení bude probíhat na fyzicky náročné trati. Mezi stanovišti se družstva smí 
přepravovat pouze pěšky, pokud organizátor nerozhodne jinak.  

8. Pohyb družstev po trati je organizátory monitorován. Družstva musí přicházet na 
stanoviště postupně dle startovního pořadí a přiděleného času. 

9. Jednotlivá stanoviště budou rozdělena dle druhů na stanoviště zdravotnická 
prověřující zdravotnické dovednosti a technická prověřující fyzickou připravenost a 
zručnost.  

10. Družstva se na stanovišti řídí pokyny rozhodčích. Na každém stanovišti bude úkol 
rozhodčím obodován dle hodnotící tabulky pro dané stanoviště. Počet získaných 
bodů rozhodčí po splnění úkolu nesdělují.  

11. Body z jednotlivých stanovišť se sčítají do celkového hodnocení, družstvo s nejmenší 
bodovou ztrátou bude při vyhodnocení vyhlášeno za nejlepší.  

12. Družstva ošetřují vlastním zdravotnickým materiálem (doporučujeme s prošlou 
exspirací) v dostatečném množství na celé cvičení.  
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13. Družstva ošetřují zraněné pouze materiálem a pomůckami, která mají skutečně s 
sebou, kromě pomůcek, které budou k dispozici na jednotlivých stanovištích všem 
družstvům. Tyto pomůcky dodá organizátor.  

14. Družstva pracují v takovém rozsahu, jaké jim umožňuje jejich vzdělání a odbornost v 
souladu s platnou legislativou. Časový limit na ošetření poranění bude vždy upřesněn 
na stanovišti.  

 

STARTOVNÉ 

Startovné činí 9.000,- Kč za každé soutěžící družstvo (2 - 3 osoby a nepočítá se s 
doprovodem) a je splatné do 30. 4. na účet 2401243483/2010  

variabilní symbol: kód družstva, případně v poznámce název družstva. 
Poplatek za doprovod je 2 500,- Kč – v ceně je zahrnuto ubytování a strava po celou dobu.  

STORNO: V případě neschopnosti týmu účastnit se na cvičení bude startovné vráceno pouze 
v případě, že se tým telefonicky omluví ze cvičení nejpozději do 14. 9. roku soutěže do 13.00 
hodin, po tomto datu bude účtován poplatek 3 000,- Kč nebo dle dohody. V případě že se 
tým z důvodu neschopnosti účastnit nemůže a neomluví se v rozmezí týdne před začátkem 
soutěže, tak startovné propadá v celé výši. 

Ubytování je zajištěno v místě konání akce v Chata Jedlová s kapacitou 90 míst a chata 
Kristýna s kapacitou 50 míst a chata Start 50 míst. 

Stravování je zajištěno pro všechny účastníky bez výjimky. Stravování začíná v pátek večeří, 
sobota snídaně, oběd a večeře a v neděli snídaně.  

Doprava družstev na cvičení je na vlastní náklady. Doprava je možná autem. Na místě je 
parkoviště zdarma. 

ÚČAST DALŠÍCH OSOB 

Účast je možná i pro další účastníky (náhradník, doprovod, řidič, aj.). Tyto osoby musí být 
uvedeny v přihlášce a musí za ně být zaplacen poplatek ve výši 2 500,- Kč. Doprovod smí 
doprovázet družstvo po trati, nesmí však žádným způsobem zasahovat do plnění úkolů a 
nesmí také družstvo informovat o úkolech, které ještě soutěžní družstvo neplnilo.  

Porušení tohoto pravidla může být důvodem k diskvalifikaci družstva.  
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INFORMACE O DISKVALIFIKACI 

O diskvalifikaci rozhoduje vedoucí lékař soutěž a hlavní pořadatel soutěže. V případě 
diskvalifikace startovné družstva propadá v celé výši organizátorovi. Důvodem k diskvalifikaci 
je:  

1. Nevhodné chování členů družstva k ostatním účastníkům cvičení, rozhodčím, 
organizátorům a figurantům.  

2. Nadměrná konzumace alkoholických nápojů. Konzumace alkoholu u mladistvých je 
zakázána.  

3. Požití drog a jiných omamných a psychotropních látek v průběhu cvičení.  
4. Nedovolený kontakt s ostatními členy cvičení pomocí vysílaček a mobilních telefonů.  
5. Nedovolený zásah do činnosti družstva jeho doprovodem.  
6. Nereagování na mobilní telefon, který byl uveden jako kontaktní.  
7. Porušení pravidel cvičení.  
8. Porušení provozního řádu chata Jedlová a chata Kristýna 

Podání protestu 

V případě podání protestu je účtován poplatek 600 Kč. Protest je následně projednáván s 
vedoucím úkolu (pokud-li se jedná o úkol), vedoucím lékařem soutěže, hlavním pořadatelem 
soutěže, vedoucím okruhu a organizačním týmem soutěže. K jednání je přizván i protestující 
tým. 

Protest je možný podat nejdéle do soboty do 20:00 (před vyhlášením výsledků). 

 


