Regulamin V Zawodów Pierwszej Pomocy ZHP Chorągwi Krakowskiej 2018

REGULAMIN
V ZAWODÓW PIERWSZEJ POMOCY
ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Regulamin odnosi się do V Zawodów W Pierwszej Pomocy Chorągwi Krakowskiej,
zwanych dalej Zawodami.

2.

Regulamin określa prawa i obowiązki organizatora, uczestników, pozorantów, sędziów
oraz wszystkich osób przebywających na terenie Zawodów za zgodą Komendy
Zawodów.
§ 2. Organizatorzy

1.

Organizatorem V Zawodów W Pierwszej Pomocy Chorągwi Krakowskiej jest
Inspektorat Ratowniczy ZHP Chorągwi Krakowskiej.
§ 3. Termin i miejsce Zawodów

1.

Zawody odbywają się w terminie 7 kwietnia 2018r. w Krakowie.
§ 4. Komenda Zawodów

1.

W skład Komendy Zawodów wchodzą:
pwd. Adrianna Dudziak – Komendantka Zawodów ( tel.530 030 612)
phm. Jacek Kulig – Sędzia Główny Zawodów
phm. Alicja Sobczyk - Skarbnik zawodów
pwd. Przemysław Gędźba – Szef Biura i Promocji Zawodów
pwd. Jędrzej Kubala – Kwatermistrz Zawodów
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§ 5. Uczestnicy
1.

Uczestnikami Zawodów mogą być wyłącznie członkowie ZHP.

2.

Uczestnikami Zawodów mogą być osoby mające ukończone 15 lat z pisemną zgodą
rodziców lub prawnych opiekunów (Załącznik nr 1)

3.

Każdy zespół w skład, którego nie wchodzi pełnoletni członek musi mieć opiekuna
wskazanego przez zespół.

4.

Zespół składa się z 3 osób.

5.

Każdy zespół musi posiadać polisę ubezpieczeniową NNW

6.

W skład zespołu nie mogą wchodzić Instruktorzy HSR, ratownicy medyczni, lekarze
i pielęgniarki.

7.

Każdy niepełnoletni zawodnik musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną,
zaś każdy inny uczestnik – dokument tożsamości. Każdy opiekun zespołu, przy
rejestracji, jest zobowiązany złożyć podpisane przez rodziców lub opiekunów zgody
na udział niepełnoletnich zawodników w zawodach.
§ 6. Kwalifikacja zespołów

1. W Zawodach może wziąć udział maksymalnie 8 zespołów.
2. W przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów o kwalifikacji na zawody decyduje
kolejność zgłoszeń.
3. Pierwszeństwo udziału w Zawodach mają zespoły z Chorągwi Krakowskiej.
4. Każdy zakwalifikowany zespół otrzyma maila z potwierdzeniem.
§ 7. Zgłoszenia i wpłaty
1.

Zgłoszenie na Zawody odbywa się tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Krakowskiej
w zakładce Zawody Chorągwiane 2018 www.ir.krakowska.zhp.pl

2.

Poprzez zgłoszenia uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem zawodów
i akceptują jego postanowienia.

3.

Terminy zgłoszeń zespołów na Zawody:
 I termin zgłoszeń mija dnia 28 lutego 2018r. o godzinie 23:59.
 II termin zgłoszeń mija dnia 6 marca 2018r. o godzinie 23:59.

4.

Koszt udziału w Zawodach wynosi:
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 40 zł/os dla zespołów zgłoszonych w I terminie. Płatne do dnia 2 marca 2018r.
 45 zł/os dla zespołów zgłoszonych w II terminie. Płatne do dnia 9 marca 2018r.
 Koszt udziału opiekuna w Zawodach w każdym terminie wynosi 15zł.
Wpłaty za cały zespół należy dokonać na konto:

5.

ZHP Chorągiew Krakowska
31-131 Kraków
Karmelicka 31
60 8591 0007 0020 0055 2365 0007
W tytule Zawody Pierwsza Pomoc - nazwa zespołu
6. Należy wysłać potwierdzenie wpłaty na mail: ir.krakowska@gmail.com
§ 8. Przebieg Zawodów
Zawody rozpoczynają się w sobotę 7 kwietnia o godzinie 8:00. Najpóźniej o godzinie

1.

7:00 wszystkie zespoły muszą potwierdzić swoje przybycie.
Zawody kończą się 7 kwietnia o godzinie 19:00

2.
3.

Zawody organizowane są zgodnie z doktryną HSR i na poziomie Wędrowniczego
Kursu Pierwszej Pomocy
§ 9. Wyposażenie Patroli

1. Patrol sam zapewnia sobie wyposażenie apteczki.
2. Członkowie patrolu powinni mieć jednakowe ubrania ratownicze np. kamizelki.
3. Patrol powinien być wyposażony w materiały opatrunkowe pozwalające na udzielenie
pomocy poszkodowanym na maksymalnie 6 punktach.
4. Na jednym punkcie może znajdować się od 1 do 3 poszkodowanych.
§ 10. Zadania
1.

Oceniając parametry życiowe pozoranta lub manekina, o ile sędzia nie poda innej
informacji, należy przyjąć parametry życiowe takie, jakie są symulowane przez
pozoranta lub na manekinie.

2.

Wszystkie

zabiegi

nieinwazyjne

w

czasie

zadania

(np.:

zabezpieczenie

poszkodowanego, założenie opatrunku) należy wykonać w sposób rzeczywisty.
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3.

Wszelkie zabiegi inwazyjne (np. RKO) należy markować, chyba, że na miejscu
zdarzenia znajduje się odpowiedni manekin.

4.

Na miejscu wykonywania zadania, ograniczonym oraz oznakowanym, mogą
znajdować się jedynie uczestnicy zawodów, pozoranci, sędziowie i osoby
upoważnione przez Organizatora.

5.

W trakcie trwania zawodów patrole nie mogą informować innych uczestników
Zawodów o przebiegu zadań ani w jakikolwiek sposób korzystać z pomocy osób
trzecich, w szczególności nie mogą konsultować poprawności wykonywanych działań
ratowniczych.

6.

Przemieszczanie się pomiędzy zadaniami odbywa się w zakresie własnym i możliwe
jest w formie: samochód prywatny, komunikacja miejska, pieszo.

7.

W przypadku przemieszczania się własnym pojazdem nie wolno używać sygnałów
świetlno-dźwiękowych.

Jedyna

dopuszczalna

forma

to

sygnały

świetlne,

w zatrzymanym pojeździe w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

§ 11. Czas wykonania zadania
1.

Patrol stawia się w gotowości do wykonania zadania o godzinie określonej w tabeli
czasowej. Punkty są czynne przez 15 min od wyznaczonej godziny rozpoczęcia. Jeżeli
patrol spóźni się o więcej niż 5 min nie może wykonać zadania, chyba, że spóźnienie
wynika z winy Organizatora.

2.

Na wykonanie zadania każdorazowo określany jest czas, w którym patrol powinien
zadanie wykonać.

3.

Podczas wykonywania zadania czas jest liczony od momentu otrzymania ustnej
informacji od sędziego „czas start”, chyba, że w opisie zadania jest zawarta
informacja „od momentu podejścia patrolu do miejsca zdarzenia”.

4.

Wykonywanie zadania może być w każdej chwili przerwane przez sędziego
w sytuacji realnego zagrożenia zdrowia lub życia uczestników, pozorantów lub
innych osób.

5.

Po otrzymaniu przez patrol informacji od sędziego, że upłynął czas przeznaczony na
wykonanie zadania, patrol niezwłocznie opuszcza miejsca wykonywania zadania
niezależnie od zaawansowania wykonywania zadania.

6.

Sędziowie nie udzielają informacji uczestnikom o punktacji ani jakości wykonania
działań ratowniczych na punktach.
4

Regulamin V Zawodów Pierwszej Pomocy ZHP Chorągwi Krakowskiej 2018

7.

Patrol może samodzielnie zdecydować o zakończeniu zadania jednak skutkuje to
brakiem punktacji.
§ 12. Ocena wykonywanych zadań

1. Ocena odbywa się na podstawie wcześniej przygotowanych kart oceny.
2. Oceny dokonują wyznaczeni przez Organizatora sędziowie
§ 13. Zwycięzcy
1. Zwycięzcą Zawodów jest zespół, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów,
obliczonych według kart ocen każdego zadania.
2. Uczestnicy Zawodów mogą zapoznać się z opisem zadania oraz oczekiwanych
działań ratowniczych po ogłoszeniu wyników Zawodów.
3. Protesty w formie pisemnej podpisane przez członków zespołu można składać na ręce
Sędziego Głównego Zawodów najpóźniej 30 min po ogłoszeniu wyników Zawodów.
4. O uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu ostatecznie decyduje Sędzia Główny po
zasięgnięciu opinii Komendy Zawodów.
§ 14. Dyskwalifikacja
1. Dyskwalifikację patrolu bez zwrotu wpisowego wywołuje:
 nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu,
 stworzenie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia uczestników, sędziów,
pozorantów, kadry pomocniczej lub innych osób.
 nie przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego
§ 15. Postanowienia końcowe
1.

Szef zespołu zobowiązany jest do informowania jednego z członków Komendy
Zawodów o każdorazowym opuszczeniu przez patrol terenu Zawodów.

2.

Uczestników, pozorantów, kadrę pomocniczą i inne osoby przebywające na terenie
Zawodów

ze

względów

bezpieczeństwa

obowiązuje

bezwarunkowe

podporządkowanie się poleceniom Komendy Zawodów oraz sędziów, przestrzeganie
przepisów niniejszego regulaminu oraz kodeksu drogowego.
3.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komendy Zawodów. Regulamin może
ulec zmianie po uprzednim ogłoszeniu na stronie internetowej Zawodów.

5

Regulamin V Zawodów Pierwszej Pomocy ZHP Chorągwi Krakowskiej 2018

Załącznik nr 1
............................................, dnia .............................

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na udział mojej/ego syna/córki:

..................................................................................................................................................
urodzonej/go w dniu ……………….......................................................... w ...……..………….,
numer PESEL: ………………………………..............................................................................
w V Chorągwianych Zawodach w Pierwszej Pomocy w Krakowie. Organizowanych w dniach 7
kwietnia 2018 r. Organizatorem zawodów jest Inspektorat Ratowniczy ZHP Chorągwi Krakowskiej.
Pełnoletnim opiekunem zapewniającym opiekę podczas zawodów jest

..................................................................................................................................................
Jednocześnie w poczuciu pełnej odpowiedzialności oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie
wiedzą, nie widzę jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, co do uczestnictwa mojego dziecka
w w/w Zawodach. Jestem świadomy/a zagrożeń związanych z uczestnictwem w Zawodach
(możliwość kontaktu z krwią, przebywanie w strefie wysokiego i niskiego ciśnienia, stres, praca na
wysokości, przebywanie w ciasnych, zamkniętych pomieszczeniach, intensywny wysiłek fizyczny,
itp.).
……………......….………………………….
(nr dowodu osobistego rodzica/opiekuna)
......……………….………………………….
czytelny podpis
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