
RESUSCI CUP 2022  

Resusci cup je soutěž v rozšířené resuscitaci (ALS), která se inspirovala obdobnou soutěží, 

pořádanou v rámci kongresů ERC. Soutěž bude probíhat ve spolupráci a pod dohledem 

České resuscitační rady. Soutěžní kola budou veřejná – přítomnost diváků je možná a 

vhodná. Ze soutěžních kol bude pořízen videozáznam, přímý přenos bude probíhat na 

vzdělávacím portále Akutně.cz. Vítěz obdrží cenu a titul mistr ČR v resuscitaci. 

Složení týmu: každý tým musí mít 4 členy – analogie spolupráce výjezdové skupiny RV a 

RZP či Metcall týmu a zdravotnických pracovníků oddělení (lékař ve skupině je s výhodou, 

ale není podmínkou). Členové týmu mohou být z jednoho či více pracovišť. Každý tým 

soutěží ve vlastních uniformách či jiném společném soutěžním oblečení. Do soutěže se 

může přihlásit maximálně 9 soutěžních týmů, rozhoduje pořadí došlých přihlášek.  

Časový harmonogram soutěže: základní kola budou probíhat v průběhu celodenního 

programu BD UM ve středu 13. 4., v 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 

v případě velkého zájmu v 17:30. Finálové kolo proběhne ve čtvrtek 14. 3. dopoledne, čas 

bude upřesněn.  

Místo konání soutěže: hotel Galant, Mikulov. Salonek, kde bude soutěž probíhat a salonek, 

kde bude probíhat seznámení s pomůckami, budou oznámeny nejpozději v úterý 12. 4. a to 

na oficiálních stránkách BD UM 2022 a informačních cedulích hotelu.   

Simulátory: soutěž bude probíhat na simulátorech firmy Laerdal s možností hodnotit 

technické dovednosti. Jako monitor/ defibrilátor bude využit přístroj Lifepak 15 v plném 

vybavení. Veškeré pomůcky potřebné k resuscitaci budou přítomny na místě soutěže. Jiné 

pomůcky či jiné vlastní vybavení nebude povoleno. Stejný simulátor i veškeré pomůcky 

budou k dispozici k vyzkoušení a seznámení soutěžnímu týmu na určeném místě, nejdříve 

20 minut před časem zahájení jejich základního kola.  

Pravidla soutěže a hodnocení výkonu: 

Vedoucí týmu obdrží zadání od rozhodčího, které zopakuje a teprve potom je puštěn k 

„pacientovi“. Scénář probíhá v českém jazyce. Pokud nějaká hodnota vitálních funkcí nelze 

na „pacientovi“ vyšetřit, obdrží tým informaci od rozhodčího po aplikaci příslušných pomůcek 

na správné místo. Scénář končí po 10 minutách od přístupu k pacientovi.  

Hodnocení základního kola se skládá ze součtu bodového hodnocení 3 částí:  

1. Dodržování doporučených postupů ALS (platná doporučení ERC GL 2021) 

2. Správné provedení technické dovednosti (frekvence stlačení, hloubka stlačení, 

uvolnění, správná ventilace, pauzy) 

3. Netechnické dovednosti (hodnocení podle Team Emergency Assessment Measure – 

vedení týmu, spolupráce v týmu, časový management, situační povědomí, vizte 

rovněž  časopis UM 4/2017) 

V každém kole jsou přítomni minim. 3 rozhodčí – 2 instruktoři ALS/ EPALS a simulační 

technik.  Do finálového kola postupují 2 soutěžní týmy s největším dosaženým bodovým 

ohodnocením. Finálové skupiny budou zveřejněny až po ukončení základního kola.  

Týmy podepisují souhlas s pravidly soutěže a souhlas s natáčením. Svým podpisem dále 

ztvrzují, že si mezi s sebou nebudou sdělovat informace ze základních kol a budou hrát fair 

play.  

 



P Ř I H L Á Š K A  
 

k účasti na 
 

„RESUSCI CUP 2022“ 
Mikulov, hotel Galant 

13. dubna 2022 
 

 
Název soutěžního týmu: …………………………………………………………………………………… 
 
Pracoviště: ……………………………………………….………………………………………………………. 
 
Jména účastníků:  

1) …………………………. 
2) …………………………. 
3) …………………………. 
4) ………………………….. 

 
Telefonický kontakt na člena skupiny pro předávání důležitých informací:  
 
…………………..……………………….. 

 
 


