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REGULAMENTUL CONCURSULUI NATIONAL DE

AMBULANTE DE URGENTA

Concursul Ambulanţelor tip C2 şi B2 se va organiza

Mamaia, în intervalul 11-15 iunie 2014

I. Reguli cu privire la organizare
1. Datele suplimentare despre locaţiile pentru cazarea participantilor vor fi

transmise de Comitetul de organizare, începând cu data de 5 mai 2014.
2. Plata serviciilor hoteliere şi a mesei festive din data de 13 iunie 2014 va

fi suportată de participanţi.
3. Dineul de bun-venit şi coffee-break-urile din timpul desfasurarii

concursului vor fi suportate integral de organizatori.

II. Reguli generale cu privire la desfăşurarea competiţiei.
1. Toate echipajele care participă la concurs vor respecta regulamentul

competiţiei, deontologia şi etica profesională, respectul faţă de membrii
propriului echipaj, de ceilalţi competitori, de comisia de jurizare, de invitatii
prezenti şi de toate celelalte persoane implicate în organizarea şi desfăşurarea
evenimentului.

2. Competitorii şi participanţii la concurs vor respecta intocmai deciziile
oficialilor, arbitrilor şi echipei de jurizare pe tot parcursul competiţiei.

3. Echipa care se va abate de la respectarea regulamentului generand
perturbări în buna desfăsurare a competiţiei, va fi descalificată prin decizia
comitetului de organizare.

4. În timpul competiţiei, echipajele nu vor utiliza nici un dispozitiv de
comunicare (tel. mobil, laptop conectat la internet etc.), neconformarea ducand
la descalificarea echipajului.

5. componenta echipajelor care vor intra în concurs va fi urmatoarea:
 echipaj tip- C2: medic, asistent, ambulanţier
 echipaj tip- B2: asistent, ambulanţier
 Nu este interzisa inscrierea în echipajele concurente a medicilor şi

asistenţilor formatori.
 Fiecare S.A.J. va participa la concurs numai cu un echipaj tip C2 şi

un echipaj tip B2.
 Voluntariatul în serviciile de ambulanta, nefiind generalizat la

nivelul intregii tari, voluntarii nu vor fi acceptati în concurs.
6. Accesul în pavilionul expozitional, în segmentul destinat desfasurarii

competitiilor se va face de catre membrii echipajelor, arbitrii şi participanti pe
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baza ecusoanelor primite la inregistrare.
7. Fiecare echipaj va folosi logistica pusă la dispoziţie de organizatori

privind manechinele, echipamentele, materiale sanitare, aparatura. Trusele
medicale cu care participa atat echipajele C2 cat şi B2 vor fi personale, şi vor
face obiectul unei verificări din partea comisiei de concurs, înaintea de accesul
în sala de concurs.

8. Concursul se va desfaşura în sala mare a pavilionului expozitional unde
se vor amenaja 2 spatii destinate desfasurarii concomitente a competitiei pentru
echipajele tip C2 şi B2. Vor fi create cai de acces separate pentru echipajele C2
şi B2 spre spatiile amenajate pentru concurs.

9. La sfârşitul fiecărei probe, toate echipajele participante în concurs vor
lăsa în perimetrul destinat derularii probei toate materialele folosite în timpul
competitiei cu exceptia truselor medicale proprii.

10. Competitorii nu vor consuma băuturi alcoolice, substanţe interzise de
legislaţie sau alimente în timpul competiţiei, în caz contrar echipa va fi
descalificată.

11. La concurs toate echipajele vor purta echipamentul de serviciu al
serviciilor de ambulanţă din care fac parte, sau la alegere - ţinuta de protocol.

12. Probele vor avea urmatoarea ordine de desfasurare:
 joi 12.06.2014 se va desfasura proba de ALS pentru echipajele C2

şi ATLS pentru echipajele B2 şi
 vineri 13.06.2014 se va desfasura proba de ATLS pentru echipajele

C2 şi ALS pentru echipajele B2.
13. Fiecare echipaj participant la concurs (C2 şi B2) vor desemna cate un

membru care sa participe la tragerea la sorţi în vederea stabilirii ordinii de
intrare în concurs.

14. Membrii echipei de jurizare, ai comisiei de arbitraj şi observatorii se
vor asigura că nu exista nici o comunicare între echipajele care au concurat şi
cele care urmează a susţine proba.

III. Reguli cu privire la competiţie.
1. Concursul va consta din 2 probe, respectiv :
a.- resuscitare cardio- respiratorie avansată ( ALS protocol 2010)
b.- politraumă majoră (ATLS protocol 010)
2. Proba de resuscitare se va desfăşura pe perioada a 15 minute, iar dupa

expirarea acestora se va anunţa stop cronometru (stop caz).
3. Proba de traumă se va desfaşura pe perioada a 17 minute, iar după

expirarea acestora se va anunţa stop cronometru (stop caz).
4. La evaluarea echipajelor în concurs se va urmări :
a. -respectarea protocoalelor în vigoare
b. -succesiunea corectă a paşilor şi încadrarea în timpi
c. -acurateţea manevrelor
d. -coordonarea şi omogenitatea echipei
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e. -evoluţia fiecărui membru în cadrul competenţelor respective
f. -atitudine şi imagine de ansamblu a echipajului
g. -încadrarea în timpul acordat probei
In acelaşi timp se vor depuncta greşelile majore care pot pune în

pericol viaţa, integritatea corporală sau buna desfăşurare a protocolului.
5. Probele de concurs vor fi filmate oficial din două unghiuri diferite.
6. Baremurile probelor şi evaluarea propriu zisă intră în atribuţiile juriului

desemnat, acesta fiind compus exclusiv din membrii care aparţin Serviciului de
Ambulanţă Constanta, care, pentru neutralitate şi imparţialitate, nu va
aduce în concurs nici un echipaj.

7. La concursul echipajelor tip C2, juriul va fi format din 5 membri, din
care:

 Un preşedinte ales care va urmări desfăşurarea cazului pe paşi
 4 membri dintre care 3 vor juriza efectiv derularea cazului

8. La concursul echipajelor tip B2, juriul va fi format din 4 membri, din
care :

 Un preşedinte ales care va urmări desfăşurarea cazului pe paşi
 3 membri dintre care 2 vor juriza efectiv derularea cazului

9. Asociatia Serviciilor de Ambulanta din Romania are dreptul sa
desemneze cate un observator pentru fiecare din probe. Facem mentiunea ca
orice semnalare apartinand observatorilor ASAR va fi inaintata în scris comisiei
de jurizare urmând ca aceasta sa o foloseasca în deliberarea finala.

10. Nota finală a fiecărei probe va fi dată de media notelor celor 4,
respectiv 3 membrii ai juriului.

11. Clasamentul final al concursului pentru fiecare echipaj va fi
reprezentat de nota rezultată prin media celor două probe din concurs şi va fi
afişat în seara zilei de 13.06.2014, ora 20:00.

IV. Reguli cu privire la eventualele contestaţii.
1. Asigurarea corectitudinii şi transparenţei în cadrul competiţiei va fi

intarita prin prezenta observatorului desemnat de organizatia profesionala care
va avea şi rol de membru în comisia de arbitraj (mediere).

2. In situaţia eventualelor contestatii, soluţia finală va fi dată împreună cu
comisia de arbitraj, pe baza vizionării imaginilor video a probelor contestate.

3. Contestatiile vor fi depuse la comisia de jurizare în decurs de maxim 30
minute din momentul afişării rezultatelor, şi vor fi soluţionate în maxim o ora
daca se refera la aspecte punctuale care pot fi identificate pe inregistrarea video.

V. Dispoziţii generale
1. Festivitatea de închidere şi premiere va preceda cina festiva din data de

13.06.2014 orele 21 :00, la restaurantul ESTIVAL din Mamaia.
2. Înscrierea în competiţie este conditionată de taxa de participare şi care
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este de 150 RON, indiferent de categoria profesionala a membrilor echipajului.
3. Orice informaţii în afara celor prevăzute în prezentul regulament

precum şi ale regulamentului de concurs vor fi postate pe site-ul SAJ Constanta
începând cu data de 05.05.2014.

Pentru orice informatii suplimentare ne puteti contacta la următoarele
numere de telefon:

SAJ Constanta - 0241 62 50 55 (tel.+fax)
Dr. Marian Beciu -0722 85 83 73
As. Viorica Dobrescu -0745 08 53 58
As. Adrian Pisica -0730 66 66 06


