REGULAMIN
III LETNIE MISTRZOSTWA W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH – AUGUSTÓW 2018
1. CEL
Celem Mistrzostw jest:
1. Sprawdzenie stopnia wyszkolenia uczestników Mistrzostw w zakresie pierwszej pomocy i
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2. Podnoszenie kwalifikacji poprzez współzawodnictwo zespołów.
3. Mobilizowanie do intensywnego szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego zmierzającego do
skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych.
4. Wymiana doświadczeń zawodowych w zakresie ratownictwa medycznego.
5. Integracja środowisk związanych z KSRG i PRM.
6. Propagowanie idei i tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych.
7. Popularyzacja ochrony środowiska i ekologii.
2.ORGANIZATOR, TERMINY I MIEJSCE MISTRZOSTW
Organizator :
1. Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Augustowie
2. Ochotnicza Straż Pożarna Augustów – Lipowiec
3. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach – ZPD w Augustowie
Termin :
30 czerwiec 2018
Mistrzostwa odbywają się na terenie miasta Augustowa.
Miejsce zbiórki i godzina odprawy
Remiza OSP Augustów-Lipowiec, Tartaczna 27, godz. 09.00
Kontakt: Prezes OSP Zbysław Kurczyński tel. 502123457, email – zybi@post.pl
Katarzyna Zackiewicz tel. 781085827, e-mail - katarzyna.kuklewicz@gmail.com
Katarzyna Raczkowska tel. 794397356
e-mail MISTRZOSTW : Mistrzostwaaugustow@gmail.com
3.WARUNKI UCZESTNICTWA
Zgłoszenia do Mistrzostw należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie
w formie elektronicznej na adres e-mail podany wyżej, istnieje również możliwość dostarczenia
dokumentów osobiście w terminie do 30 maja 2018r.
Warunkiem uczestnictwa jest również uiszczenie opłaty startowej w wysokości 100 zł od zespołu
na poniższy rachunek bankowy z dopiskiem „III Letnie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym
dla OSP – opłata startowa [nazwa jednostki OSP]”
Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec
ul. Tartaczna 27, 16-300 Augustów
NIP 846-15-000-41, REGON 790734948
BGŻ S.A O/Augustów 90 2030 0045 1110 0000 0152 7690
Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna, gwarantuje ona rezerwację miejsca na liście
uczestników zakwalifikowanych do mistrzostw.
W chwili uiszczenia opłaty startowej i niezakwalifikowaniu się na listę uczestników ze

względu na brak miejsc kwota podlega zwrotowi.
Uczestnikiem mistrzostw MOŻE być osoba będąca członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej
posiadająca tytuł RATOWNIKA KPP , osoby posiadające tytuł RATOWNIKA
MEDYCZNEGO, NIE MOGĄ brać czynnego udziału w zadaniach, mogą jedynie pełnić funkcję
obserwatora.
*W przypadku braku deski ortopedycznej, szyn kramera lub torby PSP R1 należy powiadomić
organizatora.
4.W III LETNICH MISTRZOSTWACH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - AUGUSTÓW 2018 może brać udział łącznie
15 zespołów OSP. O udziale w Mistrzostwach decyduje kolejność zgłoszeń. W chwili zamknięcia
przyjmowania zgłoszeń z powodu pełnej listy uczestników, bądź przyjęcia zgłoszenia po terminie
zespół OSP trafia na listę rezerwową. W momencie rezygnacji zespołu zakwalifikowanego na listę
uczestników , automatycznie pierwsza drużyna z listy rezerwowej trafia na listę zakwalifikowanych
do mistrzostw o czym zostaną poinformowani przez organizatorów.
Mistrzostwa trwają – 1 dzień
Liczba osób w zespole nie może być większa niż 4
Liczba konkurencji:
▪ zadania medyczne – ratownicze – 6
▪ zadanie sprawnościowe + test wiedzy z zakresu ratownictwa
i pożarnictwa.
Kierujący samochodem strażackim powinni zabrać ze sobą komplet dokumentów
wymaganych do prowadzenia pojazdu. W zgłoszeniu należy zaznaczyć kierownika zespołu –
dowódcę.
5.ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW
1. Mistrzostwa oparte są o realizację zadań praktycznych i teoretycznych.
2. Mistrzostwa odbywają się na drogach publicznych oraz zamkniętych. Startujące zespoły
obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
3. W trakcie zawodów NIE WOLNO używać sygnałów świetlno – dźwiękowych z wyjątkiem
zabezpieczenia miejsca zdarzenia na polecenie sędziego, lub gdy zespół w trakcie wykonywania
zadania napotkał rzeczywiste zdarzenie, wymagające użycia wyżej wymienionej sygnalizacji.
4. Na trasie Mistrzostw mogą znajdować się patrole Policji mierzące prędkość oraz sprawdzające
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
5. Za przekroczenie prędkości i inne naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego grożą
punkty karne, które będą odejmowane od sumy punktów uzyskanych przez zespół.
Uczestnik poniesie wszystkie konsekwencje wynikające z naruszenia powyższych zasad, z
wykluczeniem całego zespołu z udziału w mistrzostwach włącznie.
6. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających w trakcie
rozgrywanych konkurencji. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli zawartości
alkoholu oraz środków odurzających u uczestników. Przy badaniu zawartości alkoholu wynik musi
wynosić 0,00 prom.
7. Załoga w składzie której będzie co najmniej jeden z członków pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających zostaje wykluczona z udziału w konkurencji mistrzostw.
8. Każdy zespół otrzyma przed startem od organizatora wylosowany przez siebie numer startowy.

9. W trakcie Mistrzostw zespoły otrzymują współrzędne GPS i mapy dojazdu do punktów
zadaniowych oraz punkty START/META.
10. Zespoły zgłaszają się na wyznaczone pole przedstartowe na minimum 10 minut przed
wyznaczonym czasem startu.
11. Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków zespołu. Pytania mogą
dotyczyć wyłącznie realizacji zadania.
12. W czasie oceny poszkodowanego (manekin, pozorant) podczas wykonywania zadania, o ile
sędzia nie poda informacji o parametrach medycznych, należy przyjąć te, jakie są symulowane na
manekinie lub przez pozoranta.
13. Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.
14. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na tabelach ocen.
15. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas
wykonywania wszystkich zadań oraz odjęciu punktów karnych (jeśli takie wystąpiły).
16. Wyposażenie zespołów powinno być kompletne, jeżeli zespół nie posiada jakiegoś sprzętu który
może być potrzebny do realizacji zadania powinien poinformować o tym sędziego zadania.
17. W przypadku braku wyposażenia koniecznego do przeprowadzenie zadania, zespół nie
otrzymuje punktów za tę część zadania, która wymaga użycia danego wyposażenia.
18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, pozostawienie lub utratę sprzętu
oraz rzeczy osobistych przez zespół w trakcie oraz po zakończeniu realizacji zadań.
19. W miejscu zadania (na wyznaczonym terenie) znajdować się mogą jedynie zespoły biorące
udział w Mistrzostwach wraz z 1 obserwatorem, sędziowie i osoby dopuszczone przez
organizatora.
20. W czasie wykonywania zadania zabrania się zespołom korzystania z aparatów fotograficznych,
telefonów komórkowych, komputerów, radiostacji, palmtopów, kalkulatorów, itp.
21. Dopuszcza się używanie przez obserwatora aparatu fotograficznego pod warunkiem uzyskania
odpowiedniego pozwolenia ze strony sędziów. Osoba filmująca lub fotografująca musi znajdować
się w miejscu wyznaczonym przez sędziego. Zarejestrowany film lub dokumentacja fotograficzna
nie będzie brana pod uwagę przy ocenie i punktacji zadania.
22. Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to zrobić tak jak
w rzeczywistej sytuacji.
23. Zespoły zdyskwalifikowane nie otrzymują certyfikatu udziału w Mistrzostwach.
24. Wszystkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na manekinach znajdujących się na
miejscu zadania.
6.KONKURENCJE /ZADANIA
1. Zalecany czas trwania konkurencji 9 godzin
2. Nagminne spóźnianie się na miejsce wykonywania zadania powoduje dyskwalifikacje
spóźnionego zespołu na danym zadaniu. Jeśli opóźnienie wynika z winy organizatorów punkt ten
nie ma zastosowania.
3. Na wykonywanie każdego zadania określony jest czas (10min.). Na 2 minuty przed
zakończeniem zadania sędzia informuje o tym załogę. Po upływie czasu przeznaczonego na
wykonanie zadania (po znaku sędziego) zespół zbiera sprzęt, pozostawia porządek i opuszcza
miejsce zdarzenia.
4. Czas zadania jest liczony od momentu przybycia na miejsce, po komendzie sędziego ”czas-start”
5. Konkurencja może być przerwana przez sędziego w każdym momencie, jeśli postępowanie
zespołu stwierdzi sytuację niebezpieczną (dla siebie lub innych osób uczestniczących w zawodach).
7.ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI
1. Sędzia Główny powołany przez Organizatora
2. Sędzia Główny powołuje Sędziego Mistrzostw

3. Skład Komisji Sędziowskiej:
a) Sędzia Główny
b) Sędzia Odwoławczy
c) Sędzia Startowy
d) Sędzia Konkurencji
e) Sędzia Pomocniczy
4.Każde zadanie ratownicze jest sędziowane przez min. dwóch sędziów – Ratowników
Medycznych lub Strażaków.
8.KOMISJA ODWOŁAWCZA
1. Na czas Mistrzostw Organizator ustala działania komisji odwoławczej, w skład której wchodzą:
a) Sędzia Główny
b) Sędzia Odwoławczy
c) Przedstawiciel Organizatora
2.Komisja działa w składzie trzy osobowym i podejmuje decyzje większością głosów.
3.Odwołania od decyzji sędziów można składać wyłącznie w formie pisemnej do Komisji
Odwoławczej w ciągu jednej godziny po rozstrzygnięciu wyników Mistrzostw.
9.CZYNNOŚCI ORGANIZATORA MISTRZOSTW
Organizator:
a) Określa szczegóły techniczne i logistyczne Mistrzostw t.j. Miejsce i sposoby startu,
sposób określenia miejsca dojazdu do zadania, oznaczenia, numeracji zespołów, czas trwania
zadania itp.
10.NAGRODY
Zwycięzcom Mistrzostw zostaną wręczone pamiątkowe puchary, dyplomy oraz inne nagrody
rzeczowe.
11.KARY
Komisja odwoławcza w porozumieniu z Organizatorem może zastosować, za nieprzestrzeganie
Regulaminu Mistrzostw następujące kary:
a) upomnienie uczestnika lub zespołu
b) zawieszenie uczestnika lub zespołu
c) dyskwalifikację uczestnika lub zespołu
12.OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne.
2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie/terenie mistrzostw.

