Vanglateenistuse enesekaitsekoolituse VI mini kutsemeisterlikkuse võistluste 
(mini KMV) esmaabi ülesande juhend


Eesmärk
Populariseerida gümnaasiumiõpilaste esmaabi andmise oskuste vajalikkust.
Selgitada välja enesekaitsekoolituse parimad esmaabi andjad.

Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 01.04.2022 aastal Sisekaitseakadeemia spordisaalis aadressil Kase 61, 12012 Tallinn

Osavõtjad
Võistlusest võtab osa igast võistkonnast 2 liiget, kellest üks peab olema tüdruk ja teine poiss. 
	Võistlejad lahendavad ülesannet koos ja määravad täpsemad rollid omavahelises meeskonnatöös.

Võistlusülesande lahendamiseks valmistumine
Võistlusülesande lahendamise võistkondlik järjekord loositakse välja enne võistlusala algust võistkonna esindajate poolt. Loosimise korraldab korraldustoimkonna juht.
	Peale loosimise korraldamist suunatakse võistlejad eraldi ruumi. Eelnevalt annavad võistlejad hoiule oma mobiiltelefonid ja teised sidepidamist võimaldavad seadmed.
Korraldustoimkonna juht määrab isiku, kes kutsub ja juhatab võistkonnad eraldi ruumist võistluspaika.
Võistlusülesande lahendanud võistkond võib jääda peale ülesande lahendamist võistluspaika teiste võistkondade sooritusi jälgima.

Võistlusülesanne ja selle lahendamine
Võistluspaika saabunud võistkonnale selgitab esmaabi ülesande vanemkohtunik võistlusülesande sooritamise tingimusi ning lühidalt ülesande sisu. Seejärel on võistkonnal õigus kuni 3 minuti jooksul:

	esitada esmaabi ülesandega seonduvaid täpsustavaid küsimusi esmaabiülesande vanemkohtunikule;

tutvuda esmaabi vahendite kohvri sisuga.

	Stardi esmaabi ülesande täitmiseks annab vanemkohtunik ja sellest ajahetkest hakatakse lugema ülesande sooritamise aega.
	Esmaabi ülesande lahendamiseks on aega 15 minutit. Ülesande lahendamisele kulunud aeg fikseeritakse. Ülesande lõpetamisest teavitavad võistlejad vanemkohtunikku.

Aja lõppemisest annab märku võistlusala vanemkohtunik. Kui ülesanne on maksimaalse aja täitumisel veel pooleli, siis ülesande lahendamine katkestatakse. 


	Kõik võistkonnad lahendavad ühesugust ülesannet ning ülesanne koosneb vähemalt järgmistest komponentidest:


	massivse verejooksu peatamine;
	kahe või enam kannatanu puhul triaaž;
	kannatanu seisundi hindamine ja pidev jälgimine;
	info edastamine ja abi kutsumine;
	südamemassaaži tegemine.


	Esmaabiülesande vanemkohtunikul on ülesande lahendamise käigus õigus anda tegevuseks täiendavaid sisendeid, kui ilmneb, et sündmuse lahendamise senine areng ei vii aktsepteeritava tulemuseni.  


Võistlusülesande hindamine
Võistlusülesannet hinnatakse järgnevate hindamismeetodite abil:

	kaitsevahendite kasutamine (max 3 punkti);
	krambihoos kinnipeetavale esmaabi andmine (max 5 punkti);
	verejooksu sulgemine ja kannatanu abistamine (max 5 punkti);
	informatsiooni edastamise operatiivsus ja asjakohasus (max 3 punkti);
	kannatanu abistamine südame seiskumise korral (max 9 punkti).


	Kokku on võimalik saada 25 punkti. Võistkondade paremusjärjestus määratakse ülesande täitmisel saavutatud punktide suurima summa järgi. Punktide võrdsuse korral otsustatakse paremusjärjestus hindamiskriteeriumide järjestuse alusel (prioriteet I, IV, V, II, III).
	Võistlusala vanemkohtunik annab võimalusel võistkonnale kohe tagasisidet suuremate eksimuste kohta.

Ülesande pealtvaatajatel on keelatud võistlejaid segada, vahele hüüda ja omapoolseid soovitusi ning selgitusi jagada.
Hindamise juures võivad viibida esmaabi ülesande vanemkohtunik ja kohtunikud, korraldustoimkonna juht ning peakohtunik. Vajadusel võib vanemkohtunik mõne küsimuse täpsustamiseks konsulteerida võistluses osalenud rollimängijatega. 
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esmaabi ülesande vanemkohtunik

