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ЕКИПА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА
ПЛАСИРАЛА СЕ НА ДРЖАВНО
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Такмичење ће се
одржати на Руднику

Домаћин ће бити Рудник и флотација „Рудник", а
тема „Повреда на раду"
Захваљујући
постигнутом
успеху на међурегионалном такмичењу у Матарушкој Бањи, екипа подмлатка Црвеног крста
пласирала се за државно првенство прве помоћи, које ће се
одржати крајем септембра на
Руднику у организацији ЦК Србије и ЦК Горњи Милановац. Домаћин такмичења биће Рудник и
флотација „Рудник", а тема „По-

вреде'нараду".
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За ово такмичење припремали смо се од прошле године, када је подмладак освојио
четврто место, а сада треће. Учегодишта
су
ницима који
2001/2002. знање из ове области
осим мене преносили су Мина
Перишић и Наум Симовски. Са
њима смо радили скоро сваки
дан, с тим што нисмо имали неких већих проблема, тако да ни
нама није било тешко да им пренесемо стечено знање. Уосталом, они су имали
доста
предзнања и пре међурегионалног такмичења. Када је реч о
простору за припреме, дефинишвно недостајег дог с друге
стране опрему имамо, мада не би
било на одмет и она да се
занови. Прву помоћ заволео сам
још у основној школи, јер волим
да помажем људима и усаврша-

вам се у тој области и преносим
знање на млађе. Уживали смо радећи са њима, иако су помало
несташни
прича Никола Вељовић.
Председница Омладинскотеренске јединице „Стеван Јаковљевић" Мина Перишић, такође
је изразила задовољство што је
учествовала у припреми ове
екипе.
Презадовољна сам њиховим пласманом, јер су се дуго
припремали за такмичење. Више
пажње посветили смо њима, него
екипи омладине, пошто смо схватили да се они могу боље
пласирати. Они су једноставно
желели да прођу даље и то се
видело по њима. На такмичењу је
било четири полигона, три радна
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и један КПР (кардиопулмонална
реанимација, односно мере оживљавања), четири одморна и четири забавна на којима су
„убациване" игрице које прави ЦК
Србије да само надметање не би
објаснила је
било монотоно
Мина.
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Ускоро ће кренути и припреме за државно првенство и то
озбиљније него до сада, пошто
ће и конкуренција бити већа.
С. М. Р.
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