REGULAMIN
IV ZAWODÓW W RATOWNICTWIE W RAMACH KWALIFIKOWANEJ
PIERWSZEJ POMOCY – GOLINA-WITASZYCE 2017
§ 1. CEL
Zawody w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy są organizowane
w celu sprawdzenia umiejętności ratowniczych oraz doskonalenia umiejętności sprawnego
prowadzenia działań ratowniczych, a w szczególności:
1. sprawdzenie poziomu wyszkolenia uczestników Zawodów;
2. podnoszenie kwalifikacji przy zdrowej rywalizacji sportowej;
3. dopingowanie do doskonalenia się z zakresu ratownictwa, celem podnoszenia poziomu
prowadzonych akcji ratowniczych;
4. wymiana doświadczeń;
5. zaszczepienie społeczeństwu zasad ratowania życia;
6. popularyzacja idei i tradycji strażackich wśród społeczeństwa.
§ 2. ORGANIZATORZY
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Witaszycach.
§ 3. PARTNERZY
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Żernikach.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jarocinie.
§ 4. PATRONI MEDIALNI
1. Gazeta Jarocińska.
2. GIG-ant.
3. Radio ELKA.
4. Telewizja Kablowa PROART.
5. Portal internetowy wlkp24.info.
6. Portal internetowy Jarocin112 - Ratownictwo Powiatu Jarocińskiego.
7. Portal internetowy jarocińska.pl.
§ 5. MIEJSCE I TERMIN
1. Zawody w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy odbywają się
cyklicznie.
2. Termin Zawodów jest ustalany i ogłaszany przez Organizatorów na dany rok.
3. Zawody odbywają się na terenie Gminy Jarocin, w miejscowości wybranej przez
Organizatorów.
§ 6. KOMISJA SĘDZIOWSKA
1. Organizatorzy powołują Sędziego Głównego, a na jego wniosek powołują Sędziów
Zawodów tworzących Komisję Sędziowską.
2. W skład Komisji Sędziowskiej wchodzą:

a) Sędzia Główny;
b) Sędziowie Konkurencji;
c) Sędziowie Pomocniczy.
3. Sędzia Główny określa liczbę sędziów Komisji Sędziowskiej.
4. Obsługę Komisji Sędziowskiej zapewnia Sekretariat Zawodów.
§ 7. UDZIAŁ I WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
1. Kierownikiem zespołu ratowniczego jest osoba wybrana przez zespół. Pomiędzy
poszczególnymi zadaniami kierownikiem może być inna osoba w zależności od ustaleń,
lecz musi być wybrana przed konkurencją.
2. W zespole dopuszcza się start maksymalnie jednej osoby posiadającej wykształcenie
medyczne, takie jak lekarz, pielęgniarz, pielęgniarka, dyplomowany ratownik medyczny,
lub osoba, która ukończyła w/wy kierunek.
3. Każdy etap części praktycznej składa się z wykonania procedur ratowniczych na miejscu
wynikających z charakteru zadania.
4. Zawody odbywają się na drogach publicznych oraz na terenie zamkniętym, w związku
z tym startujące załogi obowiązuje przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym.
5. Dopuszczalny jest przyjazd samochodem prywatnym.
6. Liczba osób w zespole nie może być większa niż 4.
7. W trakcie zawodów NIE WOLNO używać sygnałów świetlno-dźwiękowych z wyjątkiem
zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
8. Kierowcy zespołów ratowniczych powinni mieć ze sobą komplet dokumentów
wymaganych do prowadzenia pojazdu ratowniczego.
9. Na trasie mogą znaleźć się patrole Policji mierzące prędkość oraz sprawdzające
przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym.
10. Za przekroczenie prędkości i inne naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
grożą punkty karne, które będą odejmowane od sumy punktów uzyskanych przez zespół.
Uczestnik ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów o ruchu
drogowym, z wykluczeniem z udziału w mistrzostwach włącznie.
11. Numery startowe zostaną nadane przez organizatorów w drodze losowania.
12. Każdy z zespołów otrzyma tabelę kolejności konkurencji oraz mapę z trasą przejazdu.
13. Na starcie każdego etapu zespół zgłasza się na stanowisko przedstartowe do kierownika
danego stanowiska. Wejście na konkurencję następuje na wyraźne polecenie sędziego
konkurencji).
14. Na wykonanie każdego 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 niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności
ratowniczych.
15. Czas jest liczony od momentu otrzymania ustnej informacji od sędziego "czas start".
16. Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę kapitana drużyny. Pytania mogą
dotyczyć wyłącznie realizacji zadania.
17. W czasie oceny poszkodowanego (pozorant, manekin) podczas wykonywania zadania,
o ile sędzia nie poda informacji o parametrach medycznych, należy przyjąć te, jakie są
symulowane na manekinie lub przez pozoranta.

18. Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez
sędziów.
19. W miejscu zadania (w oznaczonym terenie) znajdować się mogą jedynie zawodnicy,
sędziowie i osoby dopuszczone przez organizatorów. Widzowie mogą przebywać
wyłącznie w oznaczonych miejscach.
20. Po wykonaniu zadania drużyna czeka na stanowisku przedstartowym na polecenie
opuszczenia stanowiska i udania się na kolejne zadanie.
21. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na tabelach oceny.
22. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas
wykonywania wszystkich zadań, po odjęciu punktów karnych.
23. Minimalne wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne powinno być zgodne
z załącznikiem nr 1
24. W przypadku braku wyposażenia koniecznego do przeprowadzenia zadania, zespół
nie otrzymuje punktów za tą część zadania, która wymaga użycia danego wyposażenia
(z wyjątkiem konkurencji, w których organizator zapewnia sprzęt)
25. W czasie wykonywania zadania zabrania się członkom zespołu korzystania z aparatów
fotograficznych, telefonów komórkowych i komputerów. Dopuszcza się możliwość
fotografowania przez osoby towarzyszące.
26. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę sprzętu przez
zespół.
27. W czasie Zawodów (od momentu oficjalnego rozpoczęcia do powrotu z ostatniego
zadania) obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych substancji
mogących mieć wpływ na stan świadomości
28. Dodatkowe informacje (nie zawarte w regulaminie) będą rozpatrywane przez komisję
sędziów.
29. Konkurencje będą oceniane wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji na rok 2010,
w tym: BLS, AED (automatyczna defibrylacja zewnętrzna dzieci i osób dorosłych),
postępowanie w urazach ciała (BTLS, z uwzględnieniem zaleceń ministra zdrowia
dotyczących kwalifikowanej pierwszej pomocy) oraz późniejszych zmian.
§ 8. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
W ramach kosztów uczestnictwa w Zawodach Organizator zapewnia:
a) wyżywienie zespołów w trakcie Zawodów,
b) obsługę techniczną,
c) pamiątkę z Zawodów,
§ 9. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia zespołu do Zawodów, należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 i przesłać pod wskazany adres mailowy w terminie ogłoszonym przez
Organizatora.
2. Zespół otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Zawodów.
3. Zespół zgłaszający swój udział w Zawodach zobowiązany jest opłacić koszty
uczestnictwa przelewem na wskazane w karcie zgłoszenia konto Organizatora.
4. Po dokonaniu opłaty i wycofaniu się w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem
Zawodów, koszty uczestnictwa nie zostaną zwrócone.
5. Zespół, który nie opłaci kosztów uczestnictwa nie zostanie dopuszczony do startu.

§ 10. PROTESTY
1. Kapitan startującej załogi składa Protest pisemnie do Sędziego Konkurencji i/lub
do Sędziego Głównego, niezwłocznie po zakończeniu startu swojej załogi.
2. Za złożenie protestu pobierana jest opłata w wysokości 200 zł, która po jego
uwzględnieniu jest zwracana.
3. Sędzia Główny oraz Sędzia Odwoławczy rozpatrują protest i ich decyzja jest ostateczna.
4. Sędzia Główny ma prawo przywrócić odebrane punkty, gdy:
a) przerwanie konkurencji nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Organizatora;
b) zostanie uznany protest dotyczący przebiegu lub prowadzenia konkurencji .
§ 11. KLASYFIKACJA
1. Zawody wygrywa zespół, który uzyska największą ilość punktów.
2. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn jednakowej ilości punktów
w klasyfikacji generalnej, o kolejności zajętego miejsca decyduje suma punktów
uzyskanych w najwyżej i najniżej ocenionej konkurencji danych zespołów.
3. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców nastąpi podczas ceremonii zakończenia
Zawodów.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biorą udział w Zawodach na własną odpowiedzialność.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez
uczestników Zawodów.
3. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu, a kapitanowie są odpowiedzialni za dyscyplinę drużyn w czasie Zawodów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Zawodów, z jednoczesnym
powiadomieniem kapitana drużyny odrębnym komunikatem przez Biuro Zawodów.
§ 13. OSOBY TOWARZYSZĄCE:
1. Każdemu zespołowi w czasie zadania może towarzyszyć osoba towarzysząca.
2. Osoba towarzysząca nie może pomagać zespołowi w przenoszeniu ekwipunku na miejsce
zadania.
3. W czasie zadania osoba towarzysząca nie może w żadnej formie nawiązywać kontaktu
z zespołem, któremu towarzyszy.
4. Osoba filmująca lub fotografująca musi znajdować się w miejscu wskazanym przez
sędziów. Zarejestrowany zapis video lub dokumentacja fotograficzna nie może być
podstawą zmiany decyzji sędziowskich.
5. W przypadku niedopełnienia powyższych punktów zespół zostanie ukarany przyznaniem
punktów karnych do dyskwalifikacji włącznie.
Miejsce i czas zawodów: Golina-Witaszyce – 23 września 2017 roku.
Ostateczny program godzinowy Mistrzostw zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń.
Ilość miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Załącznik 1

Wyposażenie minimalne wymagane dla zespołów ratowniczych uczestniczących
w Zawodach:
Torba medyczna PSP R1 lub w razie jej braku - worki samorozprężalne, zestaw tlenowy,
kołnierze ortopedyczne, nosze typu deska, szyny Kramera, folie życia, rurki ustno-gardłowe,
ssak mechaniczny, nożyczki.
Czerwona saszetka opatrunkowa (w zestawie PSP R-1) lub w razie jej braku opatrunki,
bandaże, gazy jałowe, plastry, chusty trójkątne, rękawiczki lateksowe, latarki, worki
na śmieci, sól fizjologiczna 500 ml (do ewentualnego przepłukiwania ran).
W przypadku konieczności użycia dodatkowego sprzętu przy danym założeniu, zabezpiecza
go organizator.
WAŻNA

INFORMACJA:

W RZECZYWISTOŚCI!!!

RANY

MAJĄ

BYĆ

OPATRYWANE

TAK

JAK

Załącznik nr 2

Karta zgłoszenia drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej
w ……………………………………………
na IV Zawody w Ratownictwie w Ramach KPP
GOLINA-WITASZYCE 2017
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Kierownik

2

Członek drużyny

3

Członek drużyny

4

Członek drużyny

5

Osoba towarzysząca

6

Osoba towarzysząca

Kierownik i członkowie drużyny posiadają:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
Dane kontaktowe kierownika zespołu:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………..………….
Numer telefonu: ……………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………………….

…………………………………………….
Podpis kierownika drużyny

Zespoły, które chcą otrzymać rachunek proszone są o podanie następujących danych:
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………….
adres: ……………………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………….
(pieczątka i podpis płatnika)

Warunkiem udziału zespołu OSP w zawodach jest wysłanie w terminie do 15 sierpnia br. karty zgłoszenia na adres
e-mail: ospgolina@op.pl.
Wpłatę w kwocie 15,00 zł x ilość osób należy wnieść tytułem „udział w II Zawodach w Ratownictwie w Ramach KPP ”
w terminie do 31 sierpnia br. na konto:
Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie, Golina ul. Dworcowa 4, 63-200 Jarocin
Nr rachunku bankowego: 86 8427 0009 0000 2222 2000 0001

Załącznik 3

Dojazd
od strony
Jarocina

Kościół
Szkoła Podstawowa
i Niepubliczne Gimnazjum

Dojazd od strony
Krotoszyna

