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1.

W manewrach mogą brać udział trzy lub czteroosobowe zespoły straŜaków- ratowników (nie
mogą to być osoby posiadające uprawnienia ratownika medycznego) Komend Miejskich
i

Powiatowych

Państwowej

StraŜy

PoŜarnej

woj.

wielkopolskiego

oraz jednostek OSP włączonych do KSRG.
2.
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realizacji zadań z ratownictwa medycznego dla straŜaków

ratowników KSRG z dnia 5 lipca 2004r."
3.

Manewry składają się z części teoretycznej (sprawdzian testowy – test pisze dwóch
zawodników z jednego zespołu) oraz części praktycznej.
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b. Wykonania procedur ratowniczych na miejscu wynikających z charakteru zadania,
c.
5.

Dodatkowych zadań sprawnościowych.

Mistrzostwa odbywają się na drogach publicznych, na terenie gminy Gołuchów, nie na terenie
zamkniętym, w związku z tym startujące załogi obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego.

6.

WyposaŜenie zespołu startującego w zawodach obejmuje: torbę R1, nosze, ubranie bojowe.

7.

W trakcie dojazdu do miejsca ćwiczeń NIE WOLNO uŜywać sygnałów świetlnodźwiękowych z wyjątkiem sytuacji, w których:
a. W ITINERERZE znajduje się odpowiednia dyspozycja,
b. Ich uŜycie jest konieczne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

8.

Kierowcy zespołów ratowniczych powinni zabrać ze sobą komplet dokumentów wymaganych
do prowadzenia pojazdu ratowniczego.
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9.

Dopuszcza się moŜliwość startu zespołu w samochodzie osobowym, wyposaŜonym
w odpowiedni sprzęt.

10.

Na trasie rajdu mogą znaleźć się patrole Policji mierzące prędkość oraz sprawdzające
przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego.

11.

Uczestnik ponosi wszystkie konsekwencje wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa
ruchu drogowego, z wykluczeniem z udziału w mistrzostwach włącznie.

12.

Numery startowe zostaną nadane w drodze losowania, które przeprowadzi Ośrodek Szkolenia
na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów.

13.

KaŜdy z zespołów otrzyma tabelę czasów startu.

14.

Na starcie kaŜdego ze stanowisk zespół musi zgłosić się o oznaczonej godzinie; niestawienie
się grozi dyskwalifikacją.

15.

Na starcie kaŜdy zespół otrzyma kartę zadania oraz ramy czasowe na dojazd i wykonanie
zadania.

16.

Na wykonanie kaŜdego zadania wyznaczono określony czas – 10 minut. Na 2 minuty przed
końcem czasu wyznaczonego na wykonanie zadania sędzia poinformuje o tym załogę. Po
upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego) zespół opuszcza
miejsce zdarzenia niezaleŜnie od zaawansowania wykonanych czynności ratowniczych.

17.

Czas jest liczony od momentu zatrzymania pojazdu ratowniczego na miejscu zdarzenia lub
otrzymania ustnej informacji od sędziego „ czas start”, chyba Ŝe w opisie zadania zawarta jest
informacja: „od momentu zatrzymania pojazdu ratowniczego”.

18.

Czas pobytu zespołu na miejscu zadania moŜe być krótszy od maksymalnego w przypadku:
a. wypełnienia wszystkich czynności zaplanowanych w zadaniu,
b. osiągnięcia końcowego punktu zadania (zaleŜnie od konstrukcji zadania).

19.

Podczas wykonywania zadań, w czasie oceny poszkodowanego (pozorant, manekin)
sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków załogi; pytania mogą
dotyczyć wyłącznie realizacji zadania. O ile sędzia nie poda informacji o parametrach
medycznych, naleŜy przyjąć te, jakie są symulowane na manekinie lub przez pozoranta.

20.

Wszystkie zabiegi w czasie zadania (zabezpieczenie poszkodowanego, załoŜenie opatrunku
itp.) naleŜy wykonywać w sposób rzeczywisty.

21.

Wszelkie zabiegi inwazyjne moŜna wykonywać wyłącznie na manekinach znajdujących się
na miejscu zdarzenia.

22.

Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.

23.

Punktacja kaŜdego zadania będzie opierać się na tabelach oceny, do wglądu po zakończeniu
mistrzostw.

24.

Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas
wykonywania wszystkich zadań, po odjęciu punktów karnych.
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25.

Odwołania od decyzji sędziów moŜna składać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 15 minut
od ogłoszenia wyników.

26.

WyposaŜenie w sprzęt i materiały medyczne powinno być zgodne z przyjętymi w KSRG
standardami.

27.

Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do ewakuacji, naleŜy to zrobić tak
jak w rzeczywistej sytuacji.

28.

Wykonane działania i procedury medyczne powinny zostać udokumentowane w kartach
udzielonej pomocy medycznej, które dostarczą organizatorzy.

29.

Dodatkowe informacje (niezawarte w regulaminie) będą ogłaszane w formie ustnej w trakcie
trwania mistrzostw.

zaopiniowała:
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Wojewódzki Koordynator
Ratownictwa Medycznego PSP
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