
RESUSCI CUP 2023 (2. ročník) 
RESUSCI CUP je soutěž v rozšířené resuscitaci (ALS), která se inspirovala obdobnou soutěží, 
pořádanou v rámci kongresů ERC. První ročník proběhl v rámci loňských Brněnských dnů UM. 
Soutěž bude i letos 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 pro rok 2023. 

Složení týmu: každý tým musí mít 4 členy – analogie spolupráce výjezdové skupiny RV a 
RZP či MET call 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 úboru. 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 v čtvrtek 20. 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 v pátek 21. 4. dopoledne, čas bude 
upřesněn. Organizátor zřídí pro vedoucí jednotlivých týmů skupinu na WhatsApp, kde budou 
předávány aktuální informace a vyhodnocení základního kola.  

Místo konání soutěže: hotel Galant, Mikulov. Salonek, kde bude soutěž probíhat a salonek, 
kde bude probíhat seznámení s pomůckami, budou oznámeny nejpozději ve středu 19. 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.  



PŘIHLÁŠKA RESUSCI CUP 2023 
 

 

Název soutěžního týmu ………………………………………. 

 

Pracoviště ………………………………………………………. 

 

Účastníci (jméno a příjmení, titul není podmínkou):  

1) ………………………………………… 

2) ………………………………………… 

3) ………………………………………… 

4) ………………………………………… 

 

Jméno a telefonický kontakt na jednoho člena skupiny pro předávání důležitých informací 
v průběhu soutěže: 

 

……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Datum a podpis: …………………………………………….. 

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosíme naskenujte (vyfoťte) a pošlete na e-mail: 
jana.kubalova@zzszk.cz. Do předmětu e-mailu uveďte: Resusci cup 2023 – přihláška. Na 
stejný e-mail směřujte i případné dotazy k soutěži.  

Pokud máte zájem se zúčastnit za svoji organizaci, ale ještě nemáte kompletní tým, zašlete 
přihlášku se jménem organizace, kontaktem na organizátora vašeho týmu a upozorněním, že 
tým bude upřesněn. Jakmile budete mít kompletní složení týmu, zašlete finální verzi přihlášky. 

 

 

 



 

 
 
  ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA 

 

Česká resuscitační rada, z. s. (ČRR)      Sekretariát ČRR 
Fakultní nemocnice Hradec Králové      HANZO Production, spol. s r.o. 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny    Piletická 486 
Sokolská 581         503 41 Hradec Králové 
500 05 Hradec Králové        Jan Lapeš, MBA 
MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC      E-mail: office@hanzo.cz 
E-mail: anatolij.truhlar@gmail.com      Tel.: +420 493 814 037 
Tel.: +420 606 816 818                 +420 734 338 328 
Website: www.resuscitace.cz       Website: www.hanzo.cz 

 
RESUSCI CUP 2023 – Prohlášení o Fair Play 

 
Brněnské dny urgentní medicíny 2023, Mikulov 20.–21. 4. 2023 

 
 
Vedoucí týmu a všichni členové týmu zapojení do soutěže RESUSCI CUP 2023 tímto souhlasí 
s tím, že budou dodržovat podmínky tohoto Fair Play prohlášení: 

1. Všechny scénáře soutěže se budou hrát v duchu pravidel RESUSCI CUP (vizte 
samostatný dokument). 

2. Týmy nesmějí sdílet informace o scénářích ani pozorovat jiné týmy nebo se pokoušet 
získat informace o soutěžních úlohách z jakéhokoli zdroje před vlastní účastí v soutěži 
(jak v rámci kvalifikačního 1. dne nebo 2. dne v případě finále). 

3. Porušení těchto pravidel členem týmu bude mít za následek diskvalifikaci celého týmu. 
4. Pokud jakýkoli člen týmu nebo vedoucí týmu projeví v místě konání konference 

Brněnské dny UM 2023 nevhodné či násilné chování nebo vandalismus před, během 
nebo po soutěži bude rovněž diskvalifikován celý tým. 

5. Týmy jsou odpovědné za činy svých členů a fanoušků. 
6. Diskvalifikací ze soutěže RESUSCI CUP nevzniká nárok na vrácení poplatku za účast 

na soutěži či konferenci. 
7. Zmocňuji organizátory konference a Českou resuscitační radu k použití všech fotografií 

nebo videí pořízených během účasti v soutěži RESUSCI CUP 2023 v rámci prezentace 
konference, organizátorů nebo ČRR, v reklamě a propagačních materiálech. 

8. Rozhodčí soutěže jednající v souladu s Etickým kodexem Evropské resuscitační rady 
a jejich rozhodnutí o výsledcích soutěže je konečné bez možnosti odvolání. 

Svým podpisem prohlašuji, že budu dodržovat uvedená pravidla, a souhlasím s prohlášením 
o Fair Play, jak je uvedeno výše. 

 

Podpis vedoucího týmu 

 

_______________________  

Podpis členů týmu 

 

______________________________________________________________________________ 


