
Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, Glavni odbor Hrvatskog Crvenog 

križa na sjednici održanoj 4. prosinca 2014. godine donio je 

 

PRAVILA 

NATJECANJA MLADIH HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilima natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa (u daljnjem tekstu Pravila) 

uređuje se sadržaj, uvjeti i način provođenja natjecanja u znanju i vještinama mladih 

Hrvatskog Crvenog križa s područja djelovanja Crvenog križa te način imenovanja i djelokrug 

rada natjecateljskih tijela. 

Članak 2. 

Organizator 

Organizator natjecanja je Hrvatski Crveni križ u suradnji s Ministarstvom znanosti, 

obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Agencijom za odgoj i obrazovanje. 

Organizator natjecanja određuje vrijeme i mjesto natjecanja, osigurava financijska i druga 

sredstva i vodi brigu o ostalim pitanjima u svezi provođenja natjecanja. 

 

Članak 3. 

Kategorije natjecanja 

Natjecanje se odvija istovremeno u dvije kategorije i to: 

 ekipe podmlatka od 11 do 14 godina, odnosno do završetka osnovne škole i 

 ekipe mladeži od 15 do 18 godina starosti, odnosno do završetka srednje škole. 

 

Članak 4. 

Razine natjecanja 

Natjecanja se provode na školskoj/općinskoj/gradskoj, međužupanijskoj i državnoj razini. 

Ekipa koja na školskim natjecanjima na području jednog općinskog, odnosno gradskog, 

društva Crvenog križa postigne najveći broj bodova stječe pravo sudjelovanja na 

međužupanijskom natjecanju. Pravo sudjelovanja na natjecanju Gradskog društva Crvenog 

križa Zagreba stječu ekipe koje na školskim natjecanjima u područnim društvima Crvenog 

križa postignu najveći broj bodova. 



Ukoliko na području djelovanja nekog općinskog, odnosno gradskog, društva Crvenog križa 

postoji samo jedna osnovna ili srednja škola, školska natjecanja vrednovat će se kao općinska, 

odnosno gradska, ako su se na njima natjecale najmanje dvije ekipe. 

Međužupanijsko natjecanje je pravovaljano ako na njemu sudjeluju najmanje dvije ekipe iz 

pojedine kategorije. Osvajanjem prvog mjesta na međužupanijskom natjecanju ekipe stječu 

pravo natjecanja na državnoj razini. 

Sva natjecanja održavaju se istoga dana u cijeloj Hrvatskoj. 

Državno natjecanje održava se u mjesecu svibnju tijekom Tjedna Crvenog križa. 

 

Članak 5. 

Sastav ekipa 

Natjecateljska ekipa broji 5 članova koji između sebe biraju vođu ekipe i zamjenika vođe 

ekipe. Ekipa može imati i jednog rezervnog člana. 

U natjecateljskoj ekipi može biti samo jedna osoba koja se prethodnih godina natjecala u istoj 

kategoriji. 

Ekipe se natječu pod zaporkom (šifrom).  

Sve aktivnosti koje uključuju ocjenjivački dio obavljaju se pod zaporkom. 

 

Članak 6. 

Sadržaj natjecanja 

Sadržaj natjecanja obuhvaća: 

1. provjeru znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, 

Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima, i 

2. provjeru znanja i vještina iz pružanja prve pomoći. 

Hrvatski Crveni križ utvrđuje za natjecanje sljedeću literaturu: 

– priručnik «Humane vrednote – odgoj za humanost», i brošura «Humane vrednote – odgoj za 

humanost», izdanje Hrvatskog Crvenog križa, za provjeru znanja o Međunarodnom pokretu 

Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom 

humanitarnom pravu i ljudskim pravima; 

– priručnik «Prva pomoć» izdanje Hrvatskog Crvenog križa, za provjeru znanja i vještina iz 

pružanja prve pomoći. 

Hrvatski Crveni križ može pripremiti i dodatni edukacijski materijal za natjecanje. 



Članak 7. 

Tijek natjecanja 

Natjecanja na svim razinama provode se na način da prema utvrđenom planu i satnici ekipe 

prolaze sve pozicije. Vrijeme rješavanja zadataka na svakoj radnoj poziciji je 10 minuta. Iza 

svake radne pozicije nalazi se odmorište. 

Na pozicijama iz provjere znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim 

pravima je pismena provjera znanja, a na pozicijama iz provjere znanja i vještina u pružanju 

prve pomoći je pisana i praktična provjera. 

 

Članak 8. 

Za školska/općinska/gradska i međužupanijska natjecanja za svaku kategoriju natjecatelja 

utvrđuje se ukupno 6 radnih pozicija, od kojih se na: 

- 3 radne pozicije provjerava znanje o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim 

pravima i 

- 3 radne pozicije provjerava znanje i vještine u pružanju prve pomoći. 

Za Državno natjecanje za svaku kategoriju natjecatelja utvrđuje se ukupno 5 radnih pozicija, 

od kojih se na: 

- 1 radnoj poziciji provjerava znanje o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim 

pravima i 

- 4 radne pozicije provjerava znanje i vještine u pružanju prve pomoći. 

 

Članak 9. 

Bodovi 

Na školskim/općinskim/gradskim i međužupanijskim natjecanjima pojedina ekipa može 

osvojiti najviše 120 bodova, od kojih: 

- 30 bodova iz pismene provjere znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim 

pravima, (odnosno najviše 10 bodova po poziciji) i 

- 90 bodova na provjeri znanja i vještina iz pružanja prve pomoći, od čega 30 iz pisane 

provjere i 60 bodova iz praktične provjere (odnosno najviše 30 bodova po poziciji). 

Na Državnom natjecanju pojedina ekipa može osvojiti najviše 170 bodova, od kojih: 



- 50 bodova iz pismene provjere znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim 

pravima i 

- 120 bodova na provjeri znanja i vještina iz pružanja prve pomoći, od čega 30 iz pisane 

provjere i 90 iz praktične provjere (odnosno najviše 30 bodova po poziciji). 

 

Članak 10. 

U slučaju da dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova bolja je ona ekipa koja ima veći broj 

bodova iz praktičnog dijela pružanja prve pomoći. 

U slučaju da i dalje dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova ekipe dijele isto osvojeno 

mjesto. 

Postignu li dvije ili više ekipa prvo mjesto na školskoj/općinskoj/gradskoj/razini ekipe stječu 

pravo nastavka natjecanja na međužupanijskoj razini. 

Postignu li dvije ili više ekipa prvo mjesto na međužupanijskoj razini ekipe stječu pravo 

nastavka natjecanja na državnoj razini. 

 

Članak 11. 

Opća pravila 

Pismene zadatke rješavaju svi članovi ekipe pojedinačno. 

Za vrijeme rješavanja zadatka članovi ekipe ne smiju međusobno komunicirati. 

U slučaju nepoštivanja ovog pravila ekipi će sudac dodijeliti 0 bodova za tu poziciju. 

 

Članak 12. 

Natjecateljsku ekipu predstavlja i o njezinim članovima tijekom natjecanja brine vođa ekipe. 

Tijekom natjecanja članovi ekipe ne smiju kontaktirati s osobama u pratnji, promatračima i 

ostalim sudionicima natjecanja. 

U slučaju nepoštivanja ovog pravila sudac može udaljiti ekipu s radne pozicije ili dodijeliti 0 

bodova. 

Neovisne promatrače imenuje Povjerenstvo za provedbu natjecanja iz redova volontera 

Hrvatskog Crvenog križa. 

Neovisni promatrači prate tijek natjecanja, nadgledaju poštivanje Pravila i izvješćuju o 

nepoštivanju Pravila suca na radnoj poziciji i Povjerenstvo. 



Članak 13. 

Tijekom Državnog natjecanja, ekipu smije pratiti fotograf – snimatelj kojeg društvo Crvenog 

križa prijavljuje organizatoru. 

Fotograf – snimatelj dužan je ostati uz ekipu tijekom održavanja cijelog natjecanja, na svim 

radnim pozicijama i odmorištima. 

Fotograf – snimatelj ne smije komunicirati ni s članovima ekipe ni s ostalim sudionicima 

natjecanja. 

Članak 14. 

Ponovi li natjecateljska ekipa nepoštivanje Pravila Povjerenstvo može ekipu isključiti iz 

natjecanja. 

Članak 15. 

Natjecateljska tijela 

Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa provodi Povjerenstvo za provedbu natjecanja 

koje imenuje sljedeća natjecateljska tijela: 

 Organizacijsko povjerenstvo 

 Komisiju za utvrđivanje identiteta natjecatelja 

 Komisiju za utvrđivanje i zbrajanje rezultata natjecanja 

 Suce na radnim pozicijama 

 

Članak 16. 

Povjerenstva za provedbu natjecanja 

Povjerenstva za provedbu natjecanja imenuju se svake godine na svakoj razini, a obavljaju 

poslove pripreme natjecanja, nadzora tijeka natjecanja, proglašavaju rezultate, imenuju 

provedbena natjecateljska tijela i odlučuju u žalbenom postupku. 

Školska povjerenstva imenuje ravnatelj škole. 

Općinska/gradska povjerenstva imenuju Općinska/Gradska društva Crvenog križa ili 

međužupanijska povjerenstva za provedbu natjecanja, ako su za to ovlaštena od nadležnog 

županijskog tijela za poslove obrazovanja. 

U Gradu Zagrebu Povjerenstvo Grada Zagreba imenuje upravno tijelo nadležno za poslove 

obrazovanja. 

Međužupanijska povjerenstva imenuju upravna tijela nadležna za poslove obrazovanja u 

županijama. 



Državno povjerenstvo za provedbu natjecanja, na prijedlog Glavnog odbora Hrvatskog 

Crvenog križa, imenuje Agencija za odgoj i obrazovanje uz suglasnost Ministarstva znanosti 

obrazovanja i športa. 

 

Članak 17. 

Komisija za utvrđivanje identiteta natjecatelja 

Komisija za utvrđivanje identiteta natjecatelja sastoji se od najmanje tri člana i obavlja 

sljedeće poslove: 

 provjerava ispunjavaju li natjecateljske ekipe i njihovi članovi uvjete iz ovih Pravila, 

 izvješćuje Povjerenstvo za provedbu natjecanja o broju prijavljenih ekipa, 

 izvješćuje ekipe koje ne ispunjavaju uvjete o razlozima neprihvaćanja prijave i 

 utvrđuje redoslijed nastupanja ekipa izvlačenjem rednog broja. 

 

Članak 18. 

Komisija za utvrđivanje i zbrajanje rezultata 

Komisija za utvrđivanje i zbrajanje rezultata sastoji se od najmanje tri člana. 

Na Državnom natjecanju Komisija za utvrđivanje i zbrajanje rezultata sastoji se od najmanje 

pet članova za svaku kategoriju imenovanih iz redova volontera i profesionalnih zaposlenika 

Hrvatskog Crvenog križa. 

Zadatak je Komisije prikupljanje svih ocjenjivačkih listova i zbrajanje rezultata te dostava 

podataka Povjerenstvu za provedbu natjecanja. 

 

Članak 19. 

Suci 

Suci na praktičnim pozicijama prve pomoći ocjenjuju znanje i pokazanu vještinu ekipe, 

ispunjavaju ocjenjivačke listove unošenjem bodova i predaju ih Komisiji za utvrđivanje i 

zbrajanje rezultata. 

Ocjenjivačke listove uz suca potpisuje i vođa ekipe (izražava suglasnost s ocjenom ili ulaže 

žalbu). Suci su dužni dati kratak osvrt na rad ekipe. 

Suci na praktičnim pozicijama prve pomoći mogu biti osobe educirane i uključene u obuku 

mladih iz prve pomoći (liječnici, medicinske sestre, nastavnici i drugi). 

Suci na pozicijama pismene provjere znanja su nastavnici, volonteri ili profesionalni 

zaposlenici Hrvatskog Crvenog križa. 



Na pozicijama – odmorištima s ekipama rade članovi mladih ili volonteri Hrvatskog Crvenog 

križa. 

 

Članak 20. 

Žalbeni postupak 

Povjerenstva odgovarajuće razine natjecanja objavljuju privremenu ljestvicu poretka prema 

postignutim bodovima. Po objavljivanju privremene ljestvice poretka natjecateljima i 

njihovim mentorima dopušten je uvid u ocjenjivačke listove u nazočnosti člana Povjerenstva 

za provedbu natjecanja. Privremene ljestvice poretka ekipa objavljuju se pod zaporkom. 

Ako natjecatelji smatraju da njihovi zadaci nisu korektno vrednovani, mogu podnijeti žalbu u 

pisanom obliku Povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremene ljestvice poretka. 

Žalba se dostavlja Povjerenstvu na propisanom obrascu. 

Povjerenstvo odlučuje u žalbenom postupku ili može iz svog sastava imenovati posebnu 

Komisiju za žalbe od tri člana. 

Povjerenstvo, odnosno Komisija za žalbe, dužno je odmah pristupiti rješavanju uloženih žalbi 

i dati odgovor u pisanom obliku. 

Nakon rješenja svih žalbi objavljuje se ljestvica konačnog poretka, nakon čije objave žalbe 

više nisu moguće. 

Državno povjerenstvo mora čuvati riješene zadatke i ocjenjivačke listove najmanje 90 dana 

nakon natjecanja. 

 

Članak 21. 

Nagrade 

Sudionici školskih/općinskih/gradskih natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa dobivaju 

pohvalnice. 

Sudionici koji na međužupanijskom natjecanju osvoje prva tri mjesta dobivaju priznanja, 

ostali sudionici pohvalnice, a mentori i organizatori zahvalnice (učenicima se na pohvalnice 

upisuje broj osvojenog mjesta do desetog).  

Sudionici koji na Državnom natjecanju osvoje prva tri mjesta dobivaju priznanja, ostali 

sudionici pohvalnice, a mentori i organizatori zahvalnice (učenicima se na pohvalnice upisuje 

broj osvojenog mjesta do desetog). 

Prvoplasirane ekipe na Državnom natjecanju dobivaju uz priznanja i posebne nagrade. 

 



Članak 22. 

Završne odredbe 

Pravila su obvezna za provođenje natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa na svim 

razinama organiziranja i stupaju na snagu danom donošenja. 

 

Članak 23. 

Donošenjem ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa 

usvojena na sjednici Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa održanoj 30. rujna 2010. 

godine 

 

P R E D S J E D N I K 

prim. Josip Jelić, dr. med., v. r. 

U Zagrebu, 4. prosinca 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školsko/općinsko/gradsko/ međužupanijsko / Državno natjecanje 

mladih Hrvatskog Crvenog križa 

Ž A L B A 

Mjesto i nadnevak: _____________________ Zaporka: ____________________________ 

Društvo Crvenog križa: ______________________________________________________ 

Škola: ____________________________________________________________________ 

Kategorija (zaokruži): 1. podmladak 2. mladež 

Redni broj radilišta: _______________ 

Razlog žalbe: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Potpis vođe ekipe: ___________________________ 

Vrijeme predaje žalbe: __________________________ 

ODGOVOR NA ŽALBU: Žalba se PRIHVAĆA Žalba se NE PRIHVAĆA 

Potpis članova Povjerenstva: 

(Komisije za žalbe) 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. ______________________ 


