REGULAMIN
ZAWODÓW SYMULACYJNYCH „SUM WARS”
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Organizatorem Zawodów Symulacyjnych „SUM WARS” jest Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Poniatowskiego 15.
Zawody Symulacyjne SUM WARS, zwane dalej Zawodami odbędą się 15 maja 2014 r.
W zawodach mogą brać udział zespoły złożone z czterech studentów SUM, w tym co najmniej
jednego studenta kierunku lekarskiego i jednego z kierunku pielęgniarstwo lub ratownictwo
medyczne. Zwycięzcy zawodów zostaną zgłoszeni do odbywających się w trakcie 20. Kongresu SESAM
w Poznaniu europejskich Gier Symulacyjnych, w związku z tym wskazana jest znajomość języka
angielskiego przez członków zespołów.
Warunkiem udziału w Zawodach jest dokonanie zgłoszenia, poprzez wypełnienie formularza,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłanie go w formie elektronicznej na
adres: thalat@sum.edu.pl do dnia 29.03.2014 r.
Zawody będą dwuetapowe. Eliminacje będą polegać na wykonaniu wybranych procedur medycznych
oraz, w przypadku dużej liczby zespołów testu z wiedzy teoretycznej. Eliminacje przeprowadzone
będą w dniach 7-11.04.2014 r.
Finały będą polegać na wykonaniu zadań praktycznych, będących symulowanymi akcjami
ratunkowymi i wybranymi procedurami medycznymi.
Program zawodów, harmonogram zadań oraz skład komisji sędziowskiej zostanie ogłoszony przez
organizatora podczas rozpoczęcia zawodów.
Konkurencje medyczne będą oceniane na podstawie obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady
Resuscytacji, ALS, EPLS i innych odpowiednich.
Treść zadania zostanie przestawiona zespołowi bezpośrednio przed rozpoczęciem konkurencji.
Ewentualne wątpliwości mogą zostać wyjaśnione przez sędziego na wniosek kierownika zespołu
przed wejściem rozpoczęciem zadania.
Zespoły zobowiązane są do przestrzegania poleceń sędziów.
Na każdym stanowisku zespół jest oceniany przez sędziów.
Zasady oceny zadania będą podane uczestnikom przed jego rozpoczęciem
Punktacja zadań opierać się będzie na tabelach oceny. Każdy z sędziów ocenia zespół wypełniając
kartę oceny z punktami.
Po zakończeniu wykonywania zadania przez zespół, sędziowie w porozumieniu ze sobą wypełniają
zbiorczą kartę oceny.
Na wykonanie zadania zespół może mieć wyznaczony czas, o którym zostanie poinformowany przed
rozpoczęciem.
Jeżeli przed upływem wyznaczonego czasu zespół uzna, że wykonał wszystkie zabiegi, jakie należało
wykonać w danym przypadku, może zakończyć zadanie w dowolnym momencie na własne życzenie.
Po upływie czasu, na polecenie sędziego, zespół ma obowiązek niezwłocznie opuścić miejsce
wykonywania zadania.
Podczas wykonywania zadania, na jego terenie mogą znajdować się jedynie osoby dopuszczone przez
sędziego.

18. Na miejscu rozgrywania konkurencji nie wolno przebywać zawodnikom, którzy w tym czasie nie
wykonują danego zadania.
19. Zadanie może posiadać w swoim scenariuszu procedurę, której niewykonanie, błędne wykonanie lub
zaniechanie stanowi błąd krytyczny. W wypadku popełnienia błędu krytycznego zespół uzyskuje za
zadanie tylko punkty zdobyte przed jego popełnieniem. O błędzie krytycznym zespół nie jest
informowany w trakcie zawodów.
20. Po zakończeniu wszystkich zadań może zostać omówione prawidłowe postępowanie założone przez
twórców scenariuszy oraz błędy.
21. W razie zastrzeżeń zespołu co do oceny zadań, należy zgłosić ten fakt sędziom w celu wyjaśnienia
sytuacji. Sprawę rozstrzygnie w porozumieniu z pozostałymi członkami jury i autorami scenariusza
sędzia główny, który posiada decydujący głos.
22. Organizator a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
przed, w trakcie lub po Zawodach.
23. Podczas rozgrywanych konkurencji obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów
i stosowania środków odurzających.
24. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, poleceń
organizatorów, przepisów prawnych i BHP oraz higieny osobistej i zasad kultury osobistej.
25. Naruszenie zasad regulaminu będzie skutkowało zdyskwalifikowaniem uczestnika.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów, z przyczyn od niego niezależnych lub
w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby Uczestników.

