
REGULAMIN STUDENCKICH ZAWODÓW SYMULACYJNYCH 

WROCŁAW 10.12.2022 

 

WARUNKI OGÓLNE 

§ 1 

1. Organizatorem Studenckich Zawodów Symulacyjnych jest Uniwersytet Medyczny im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu poprzez Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, mieszczący się we Wrocławiu przy ul. 

Chałubińskiego 7a, zwanym w dalszej części Organizatorem. 

2. Studenckie Zawody Symulacyjne, zwane dalej Zawodami, odbędą się w dniu 10 grudnia  

2022 r. w siedzibie Organizatora na przy ul. Chałubińskiego 7a we Wrocławiu w ramach 

projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§ 2 

1. W Zawodach mogą wziąć udział jedno lub wielodyscyplinarne zespoły złożone wyłącznie  

ze studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

2. Zespół może liczyć maksymalnie 5 osób. Student – uczestnik zwodów może wchodzić  

w skład tylko jednego zespołu. 

3. Ze względu na charakter zadań w każdym zespole powinien znaleźć się co najmniej jeden 

student kierunku lekarskiego. 

4. Zawody skierowane są do studentów kierunku lekarskiego (IV-VI rok), ratownictwa 

medycznego (II-III rok), pielęgniarstwa (II-III rok) oraz położnictwa (II-III rok).  

5. Lista zakwalifikowanych zespołów do udziału w Zawodach zostanie opublikowana na stronie 

www.csm.umw.edu.pl . 

6. Każdy zespół otrzyma numer startowy wylosowany przed rozpoczęciem Zawodów. 

7. Każdy członek zespołu musi być ubrany w odzież medyczną. 

8. Uczestnicy mają obowiązek posiadania przy sobie identyfikatora otrzymanego od 

Organizatora. 

9. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

 

 

http://www.csm.umw.edu.pl/
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PRZEBIEG KONKURSU 

§ 3 

1. Zawody polegają na wykonaniu zadań praktycznych opartych na symulacji medycznej. 

2. W Zawodach oceniana będzie wiedza, umiejętności techniczne i nietechniczne, jak: 

przewidywanie zagrożeń, podejmowanie decyzji, realizacja zadań, praca zespołowa oraz 

komunikacja. 

3. Komisja Sędziowska ma prawo zadawania pytań dowolnym członkom zespołu. 

4. Zawody składają się z dwóch części: tury eliminacyjnej i tury finałowej. 

5. W turze eliminacyjnej, każdy zespół będzie musiał w ramach dwóch zadań zaprezentować 

postępowanie medyczne w warunkach symulowanych. 

6. Do finału kwalifikują się cztery drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów w turze 

eliminacyjnej. W sytuacji, w której większa liczba zespołów zajmie czwarte miejsce osiągając 

taką samą liczbę punktów w turze eliminacyjnej, Organizator zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu medycyny dla wszystkich zespołów Zawodów, które 

uzyskały taką samą liczbę punktów. 

7. W turze finałowej zostaną przeprowadzone 4 zadania. 

8. Treść zadania zostanie wręczona zespołowi w formie pisemnej przed rozpoczęciem zadania. 

9. Czas symulacji jest ograniczony i wynosi 15 minut na zadanie. 

10. Rozpoczęcia pomiaru czasu dokonuje sędzia zadania słowami „Uwaga, czas start”. Zadanie 

zostaje zakończone słowami sędziego „Dziękuję, koniec zadania”. 

11. Po upływie czasu przeznaczonego na zadanie, na polecenie sędziego, zespół ma obowiązek 

niezwłocznie opuścić miejsce wykonywania zadania. 

12. Jeżeli przed upływem wyznaczonego czasu zespół uzna, że wykonał wszystkie czynności, 

jakie należało wykonać w danym przypadku, może zakończyć zadanie w dowolnym 

momencie na własne życzenie. 

13. W czasie wykonywania zadań zabrania się zespołom korzystania ze środków łączności  

w postaci telefonów, radiostacji, pagerów, krótkofalówek oraz wszelkich innych urządzeń 

służących do komunikacji (z wyłączeniem stosowanych w celu wykonania zadania 

udostępnionych przez Organizatora). Korzystanie z ww. środków łączności oraz inne próby 

zdobycia lub przekazania informacji o zadaniach Zawodów spowodują dyskwalifikację całego 

zespołu. 

14. W obszarze wykonywania zadania, podczas jego realizacji mogą znajdować się tylko osoby 

dopuszczone przez Organizatora (zespół, sędziowie, technicy, przedstawiciele Organizatora, 

media lub inne osoby posiadające zgodę Organizatora). 
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15. Na miejscu rozgrywania konkurencji nie wolno przebywać zawodnikom zespołów, które  

w tym czasie nie wykonują danego zadania. 

16. W czasie między zadaniami zespoły będą oczekiwać w odizolowanym pomieszczeniu pod 

opieką przedstawicieli Organizatora oraz będą mieć do dyspozycji wydzieloną toaletę. 

Samowolne opuszczenie ww. pomieszczenia przez członka zespołu będzie skutkować 

dyskwalifikacją zespołu. 

17. Zespoły będą doprowadzane na zadania przez wyznaczonych przez Organizatora opiekunów 

zespołu. 

18. Zespoły mogą używać jedynie sprzętu medycznego zapewnionego przez Organizatora,  

z wyłączeniem stetoskopów, które powinny posiadać. 

19. W czasie trwania zadań na terenie Centrum Symulacji Medycznej technik symulacji lub 

sędzia mogą przerwać wykonywanie zadania i wykluczyć zespół z konkurencji, jeśli 

postępowanie zespołu narusza zasady bezpieczeństwa lub może prowadzić do uszkodzenia 

sprzętu będącego własnością Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

20. Decyzje sędziów podczas Zawodów są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Zespoły 

zobowiązane są do przestrzegania poleceń sędziów i techników symulacji przy realizacji 

zadań. 

21. Wszelkie sytuacje sporne rozwiązuje Sędzia Główny powołany przez Organizatora spośród 

zespołu sędziowskiego Zawodów. 

 

PUNKTACJA 

§ 4 

1. Punktacja zadań opierać się będzie na tabelach oceny. Każdy z sędziów ocenia zespół 

wypełniając kartę oceny z punktami. 

2. Po zakończeniu wykonywania zadania przez zespół, sędziowie oddają karty oceny 

wskazanemu przedstawicielowi Organizatora, który uśrednia liczbę punktów zdobytą przez 

zespół w danym zadaniu. Suma uśrednionych wyników z zadań w turze finałowej stanowi 

wynik uzyskany przez zespół w Zawodach. 

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby przez dwa lub więcej zespołów, o kolejności 

zespołów zdecydują punkty uzyskane w turze eliminacyjnej. 

4. Organizator dopuszcza sytuację zaklasyfikowania tych zespołów ex aequo na tym samym 

miejscu. 
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PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 5 

1. Każdy uczestnik Zawodów akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na rejestrację  

i rozpowszechnianie swojego wizerunku w systemie wideo monitoringu Centrum Symulacji 

Medycznej na potrzeby Zawodów lub materiałów promocyjnych Uczelni 

2. 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. 

3. Za zniszczenie sprzętu wykorzystywanego w czasie trwania zawodów odpowiada 

każdorazowo zespół, który w trakcie wykonywania zadań w ramach Zawodów dopuścił się 

naruszenia zasad określonych regulaminem oraz nie podporządkował się poleceniom 

sędziów Zawodów i Organizatora. 

4. Poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa i regulaminu podczas trwania Zawodów będzie 

karane wykluczeniem zespołu z dalszej rywalizacji. Decyzję tę podejmuje Organizator  

w porozumieniu z Sędzią Głównym Zawodów. 

5. Podczas rozgrywanych konkurencji obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, stosowania 

środków odurzających oraz palenia papierosów. Uczestnik zawodów, który stawi się do 

wykonywania zadań w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających 

zostanie zdyskwalifikowany z dalszego udziału w Zawodach oraz o zdarzeniu zostaną 

poinformowane Władze Uczelni. 

6. Przed przystąpieniem do zawodów Uczestnik, wyrazi w formie pisemnej zgodę na 

przetwarzanie jego wizerunku w systemie wideo monitoringu oraz zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych przez UMW. 

7. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do godz. 

12.00 dnia 21.10.2022 r. 

8. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem oraz 

ubezpieczeniem uczestników Zawodów. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów, z przyczyn od niego 

niezależnych. 


