
REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW W RATOWNICTWIE
W RAMACH KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

§ 1. CEL

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy są formą
sprawdzenia umiejętności ratowniczych oraz intensywnego szkolenia niezbędnego w przygotowaniu do

sprawnego prowadzenia działań ratowniczych, a ich celem jest:

1. Sprawdzenie stopnia wyszkolenia uczestników Mistrzostw w zakresie ratownictwa

2. Podnoszenie kwalifikacji poprzez rywalizację sportową.

3. Mobilizowanie do intensywnego szkolenia z zakresu ratownictwa, zmierzającego do skutecznego
prowadzenia akcji ratowniczych.

4. Wymiana doświadczeń w zakresie akcji ratowniczych oraz zasad bezpieczeństwa w czasie ich
prowadzenia.

5. Przekazywanie społeczeństwu zasad ratowania życia.

6. Integracja środowisk związanych z ratownictwem.

7. Popularyzacja idei i tradycji strażackich wśród społeczeństwa.

§ 2. ORGANIZATORZY

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie
2. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy
3. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie

§ 3. PARTNERZY

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
2. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

§ 4. PARTNERZY STRATEGICZNI

1. Hotel Star-Dadaj Resort & SPA
2. Sponsorzy…

§ 5. PATRONAT HONOROWY
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas



§ 6. MIEJSCE I TERMIN

1. Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy odbywają się
cyklicznie.
2. Termin Mistrzostw jest ustalany i ogłaszany w kalendarzu imprez ZWOSP RP, OSP Barczewo,
Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy na dany rok
3. Mistrzostwa odbywają się na terenie powiatu olsztyńskiego, w miejscowości wybranej przez Organizatorów

§ 7. KIEROWNICTWO MISTRZOSTW

1. Kierownictwo Mistrzostw kieruje sprawnym przebiegiem Mistrzostw
2. Kierownictwo Mistrzostw jest powoływane przez Organizatorów
3. W skład Kierownictwa Mistrzostw wchodzą:

a) Komandor Mistrzostw
b) Sędzia Główny Mistrzostw

4. Komandor Mistrzostw razem z Sędzią Głównym odpowiadają za sprawność organizacyjną i logistyczną
oraz merytoryczne przygotowanie zadań realizowanych przez uczestników Mistrzostw.

§ 8. KOMISJA SĘDZIOWSKA

1. Organizatorzy powołują Sędziego Głównego, a na jego wniosek powołuje Sędziów Mistrzostw tworzących
Komisję Sędziowską
2. W skład Komisji Sędziowskiej wchodzą:

a) Sędzia Główny
b) Sędzia Odwoławczy
c) Sędzia Startowy
d) Sędziowie Konkurencji
e) Sędziowie Pomocniczy

3. Sędzia Główny określa liczbę sędziów Komisji Sędziowskiej
4. Obsługę Komisji Sędziowskiej zapewnia Sekretariat Mistrzostw

§ 9. UDZIAŁ I WARUNKI UCZESTNICTWA W MISTRZOSTWACH
1. Kierownikiem zespołu ratowniczego jest osoba wybrana przez zespół i oznaczona jest szarfą lub

opaską. Pomiędzy poszczególnymi zadaniami kierownikiem może być inna osoba w zależności od
ustaleń, lecz musi być wybrana przed konkurencją.

2. Żadnym z członków zespołu nie może być osoba posiadająca wykształcenie medyczne, takie jak
lekarz, pielęgniarz, pielęgniarka, dyplomowany ratownik medyczny (nie dotyczy ratowników
medycznych OSP), lub osoba, która ukończyła w/wy kierunek. Obecność takiej osoby w zespole
powoduje dyskwalifikację.



3. Każdy etap części praktycznej składa się z następujących elementów:
a) wykonania procedur ratowniczych na miejscu wynikających z charakteru zadania,
b) dodatkowych zadań sprawnościowych.

4. Mistrzostwa 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. Zabroniony jest przyjazd samochodem o masie przekraczającej 3,5 tony.
8. W trakcie rajdu NIE WOLNO używać sygnałów świetlno-dźwiękowych z wyjątkiem zabezpieczenia

miejsca zdarzenia.
9. Kierowcy zespołów ratowniczych powinni mieć ze sobą komplet dokumentów wymaganych do

prowadzenia pojazdu ratowniczego.
10. Na trasie rajdu mogą znaleźć się patrole Policji mierzące prędkość oraz sprawdzające przestrzeganie

przepisów o ruchu drogowym.
11. Za przekroczenie prędkości i inne naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego grożą punkty

karne, które będą odejmowane od sumy punktów uzyskanych przez zespół. Uczestnik ponosi
wszystkie konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów o ruchu drogowym, z wykluczeniem z
udziału w mistrzostwach włącznie.

12. Numery startowe zostaną nadane w drodze losowania na początku zawodów.
13. Każdy z zespołów otrzyma tabelę kolejności konkurencji.
14. Na starcie każdy zespół otrzyma kartę zadania oraz tabelę czasów na dojazd i wykonanie zadania.
15. Na starcie każdego etapu zespół musi zgłosić się na 10 minut przed wyznaczonym czasem;

niestawienie się grozi dyskwalifikacją na danym etapie (stanowisko przedstartowe)
16. Na wykonanie każdego zadania wyznaczono określony czas. 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.

17. Czas jest liczony od momentu otrzymania ustnej informacji od sędziego "czas start", chyba, że w
opisie zadania jest zawarta informacja "od momentu zatrzymania pojazdu ratowniczego".

18. Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę kapitana drużyny. Pytania mogą dotyczyć
wyłącznie realizacji zadania.

19. 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.

20. Wszystkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na manekinach znajdujących się na
miejscu zdarzenia.



21. Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.
22. W miejscu zadania (w oznaczonym terenie) znajdować się mogą jedynie zawodnicy, sędziowie i

osoby dopuszczone przez organizatorów. Widzowie mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych i
oznaczonych miejscach.

23. Punktacja każdego 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.

25. Minimalne wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne powinno być zgodne z dołączonym
załącznikiem

26. 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)

27. Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to zrobić tak jak w
rzeczywistej sytuacji.

28. W czasie wykonywania zadania zabrania się członkom zespołu korzystania z aparatów
fotograficznych, telefonów komórkowych i komputerów.

29. Wykonywane działania i procedury medyczne powinny zostać udokumentowane w kartach udzielonej
pomocy dostarczonych przez organizatorów.

30. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę sprzętu przez zespół.
31. W czasie Mistrzostw (od momentu oficjalnego rozpoczęcia do powrotu z ostatniego zadania)

obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych substancji mogących mieć wpływ na
stan świadomości

32. Spóźnienie na miejsce wykonywania zadania przekraczające 5 minut ponad dopuszczalny limit
powoduje dyskwalifikację spóźnionego zespołu na danym punkcie. Jeśli spóźnienie wynika z winy
organizatorów, lub nagłego zdarzenia losowego, punkt ten nie ma zastosowania.

33. Dodatkowe informacje (nie zawarte w regulaminie) będą rozpatrywane przez komisję sędziów
odwoławczych.

34. 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)

§ 10. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
W ramach kosztów uczestnictwa w Mistrzostwach Organizator zapewnia:
a) ubezpieczenie Mistrzostw, która trwa od momentu zameldowania w ośrodku/hotelu do momentu
wymeldowania,



b) wyżywienie załóg w trakcie Mistrzostw,
c) opiekę medyczną,
d) obsługę techniczną,
e) miejsce noclegowe,
f) pamiątkę z mistrzostw,
g) dostęp do bazy turystycznej.

§ 11. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia zespołu do Mistrzostw, 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 Mistrzostw.
3. Zespół zgłaszający swój udział w Mistrzostwach zobowiązany jest opłacić koszty uczestnictwa przelewem
na wskazane przez Organizatora konto.
5. Zespół, który dokonała przelewu na konto zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie przelewu
Organizatorowi podczas rejestracji.
6. Zespół, który nie opłaci kosztów uczestnictwa nie zostanie dopuszczony do startu.

§ 12. 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 .

§ 13. KLASYFIKACJA
1. Mistrzostwa wygrywa zespół, który uzyska największą ilość punktów.
2. Konkurencję Specjalną wygrywa najlepsza załoga wg. zasad określonych dla konkurencji specjalnej.
3. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej ilości punktów w klasyfikacji generalnej,
o kolejności zajętego miejsca decyduje suma punktów uzyskanych w najwyżej i najniżej ocenionej konkurencji
danych zespołów.
4. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców nastąpi podczas ceremonii zakończenia Mistrzostw.



§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biorą udział w Mistrzostwach mając świadomość zagrożeń i na własną odpowiedzialność.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez uczestników
Mistrzostw.

3. Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a
kapitanowie są odpowiedzialni za dyscyplinę załóg w czasie Mistrzostw.
4. Organizator zastrzega sobie się prawo do zmian w programie Mistrzostw, z jednoczesnym powiadomieniem
kapitana drużyny odrębnym komunikatem przez Biuro Mistrzostw. uczestnictwa przelewem na wskazane
konto lub zapłacić gotówką Organizatorowi podczas rejestracji.
5. Zespół, który dokonała przelewu na konto zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie przelewu
Organizatorowi podczas rejestracji.
6. Zespół, który nie opłaci kosztów uczestnictwa nie zostanie dopuszczony do startu.

OSOBY TOWARZYSZĄCE:

Każdemu zespołowi w czasie realizacji zadania może towarzyszyć tylko jedna osoba towarzysząca Osoba
towarzysząca nie może pomagać zespołowi w przenoszeniu ekwipunku na miejsce zadania. W czasie
realizacji zadania osoba towarzysząca nie może przebywać w miejscu konkurencji - musi przebywać w
wyznaczonej strefie. W czasie realizacji zadania osoba towarzysząca nie może w żadnej formie nawiązywać
kontaktu z zespołem, któremu towarzyszy. Dopuszcza się używanie kamery video lub aparatu fotograficznego
przez osobę towarzyszącą pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia ze strony organizatorów.
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.

W przypadku niedopełnienia powyższych punktów zespół zostanie ukarany przyznaniem punktów karnych do
dyskwalifikacji łącznie.

Miejsce i czas zawodów: Hotel Star Dadaj w Dadaju, 20-22.06.2014

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 Mistrzostwach:
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, zestaw
do płukania oka, nóż do przecinania pasów i ubrań, 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).


