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Felgyorsult világunkban egyre gyakrabban találkozunk balesetekkel, ahol életmentő 
ismereteket alkalmaznunk kell. Sokan önkéntes segítőként minderre felkészülnek előre. 
Mások az életmentő tudás hiányára csak akkor döbbennek rá, amikor az azonnal szükséges 
lenne. Egyesületünk a tudásukat folyamatosan bővítő fiatal életmentőket képez, akik ezeket az 
ismereteket másoknak is továbbadják és oktatják. 
 
Az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE) országos elsősegélynyújtó 
versenyt hirdet. A versenyre a legjobban felkészült ifjú laikus elsősegélynyújtó csoportok 
jelentkezhetnek két korcsoportban (10-14 évesek, illetve 15-22 évesek), 5 fős csapatokkal. 
Jelentkezni lehet: a honlapunkról letölthető jelentkezési lap kitöltésével, e-mailben: 
ifelore@ifelore.hu, vagy annak postára adásával: 1475 Budapest Pf.: 25. címre, 2011. 
április 8. 24:00 óráig (utolsó postabélyegzéssel és elsőbbségi jelzéssel: 2011. április 7.).  
A verseny időpontja és helye: 2011. május 14, Budapest X. 
Tudni illik az idei országos elsősegélyversenyről, hogy az év mottója: az „Elsősegély-
ügyeletben ifjúsági találkozókon!” lesz. Amely feltételezhetően utal arra, hogy a tömegben, 
fiatalok által látogatott rendezvényen, táborozásokon, versenyeken, tömegsport-rendez-
vényeken sérültek kimentésére, újraélesztésére, tömeges ellátásra kényszerülve, vagy extrém 
sportolással kapcsolatban is adódhatnak feladatok a kőbányai versenyen! 
Felkészüléshez ajánljuk irodalomként: 
Az elsősegélynyújtás oktatásának ismeretei (IFELORE, 2011), amely e-mailben kérhető. 
A verseny nevezési díja: 4.000 Ft/csapat, amely tartalmazza a verseny napján háromszori 
hideg-meleg élelmet, valamint a versenyen való részvételt. Szállást nem tudunk biztosítani! 
A versenyen hozott mentőládából az ellátás elvégezhető. Az baleseti szituációs állomásokon 
elsősegélynyújtó felszerelést – kérésre – biztosítunk! A feladatok nagyrészt gyakorlati 
jellegűek, de elméleti kérdéseket is kapnak a versenyzők. A verseny egy része fedetlen 
területen (szabad ég alatt) zajlik, ezért szükséges esőálló felsőrészt és zárt cipőt hozni! A 
versenyt rossz idő esetén is megtartjuk! A versenyre egészségügyi iskolák nem nevezhetnek! 
Kérjük a versenyzőket arról tájékoztatni, hogy a versenyen sebimitációs felszereléseket 
alkalmazunk, amelyek megtévesztésig hasonlítanak az eredeti sérülésekhez, valamint arra, 
hogy a sérülést imitáló fiatalok betanult szerepet játszanak, amely feszültséget és ijedelmet 
kelthet egyes, gyengébb idegzetű személyekben. Mint ahogy az életben is, a valós baleseti 
szituációkban is. Az országos elsősegélynyújtó versenyen törekszünk arra, hogy a legjobb 
feladatokkal mérhessék össze tudásukat az ország legjobb ifjú elsősegélynyújtói. 
A verseny nyerteseinek lehetőséget biztosítunk a szórakozásra is. A legjobbakat „éles 
bevetésre hívjuk” az ország legszebb tájaira, nívós történelmi és kulturális rendezvényekre! 
 
Értékes díjakat és színes programok belépőjegyeit nyerhetik meg a legjobbak. A felké-
szülésben az egyesület segítséget nyújt (70/775-1718)! 
 
A jelentkezők további értesítést kapnak! Jó felkészülést kívánunk! 
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       1105 Budapest, Előd u. 1. 


