Regulamin
XVI Mistrzostw Ratowniczych
Chorągwi Stołecznej ZHP
Postanowienia ogólne:
1. Mistrzostwa skierowane są do członków Związku Harcerstwa Polskiego oraz zaprzyjaźnionych organizacji zainteresowanych pierwszą pomocą, ale niezwiązanych
z ratownictwem medycznym zawodowo.
2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w XVI Mistrzostwach Ratowniczych Chorągwi
Stołecznej ZHP, zwanych dalej Mistrzostwami.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki organizatora, uczestników Mistrzostw, pozorantów,
kadry pomocniczej, sędziów oraz wszystkich osób przebywających na terenie Mistrzostw
za zgodą Komendy Mistrzostw.
4. Podczas Mistrzostw będą prowadzane 2 klasyfikacje patroli – podstawowa
i zaawansowana.

Organizatorzy:
Organizatorem XVI Mistrzostw Ratowniczych Chorągwi Stołecznej ZHP jest Inspektorat
Ratowniczy Chorągwi Stołecznej ZHP.

Termin i miejsce Mistrzostw:
Mistrzostwa odbywają się w terminie 24-25 maja 2019 roku, w Warszawie.

Cele mistrzostw:
1. Promowanie wiedzy i umiejętności z udzielania pierwszej pomocy.
2. Promowanie zdrowego stylu życia.
3. Szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie m.in. w pracy, na dworze, nad woda, w ruchu drogowym itp.
4. Integracja środowisk ratowniczych Chorągwi Stołecznej ZHP.

Komenda Mistrzostw
W skład Komendy Mistrzostw wchodzą:
Komendant Mistrzostw – pwd. Antoni Rutkowski
Z-ca Komendanta Mistrzostw – phm. Dorota Jaśkiewicz
Członek komendy ds. programu – dh Piotr Stegienka
Członkini komendy ds. promocji – pwd. Wiktoria Brylińska.

Sędziowie
1. Sędzina główna – pwd. Agnieszka Włodarska.
2. Sędziami podczas Mistrzostw są instruktorzy HSR.
3. W przypadku gdyby nie zgłosiła się wystarczająca ilość instruktorów HSR
do grona sędziów mogą zostać przyjęci też Lekarze, Ratownicy Medyczny/KPP
po zapoznaniu się z programem HSR.

Pozoranci
1. Pozorantami podczas Mistrzostw są członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, szczególnie
Ratownicy ZHP
2. Osoby chcące wziąć udział w Mistrzostwach, jako pozoranci, a niebędący ratownikami ZHP
mogą wziąć udział w Mistrzostwach wyłącznie za zgodą Komendanta Mistrzostw.

Uczestnicy
1. Uczestnikami Mistrzostw mogą być wszyscy zainteresowani, w szczególności członkowie
ZHP oraz osoby reprezentujące inne organizacje, których cele działania związane
są z ratownictwem lub pierwszą pomocą. Pierwszeństwo zgłoszeń przysługuje członkom ZHP
z Chorągwi Stołecznej ZHP.
2. Uczestnikami Mistrzostw mogą być osoby, które ukończyły 16 lat.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Mistrzostwach jedynie za zgodą rodziców
lub pełnoprawnych opiekunów.
4. Osoby niepełnoletnie podczas trwania Mistrzostw są pod opieką wskazanych przez nie opiekunów zobowiązanych do ich nadzoru. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników Mistrzostw.
5. Uczestnicy biorą udział w Mistrzostwach w 3 lub 4-osobowych patrolach.
6. Każdy niepełnoletni zawodnik musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną,
zaś każdy inny uczestnik – dokument tożsamości. Organizator ma prawo do wylegitymowania
uczestników. Każdy opiekun zespołu, przy rejestracji, jest zobowiązany złożyć podpisane przez
rodziców lub opiekunów Oświadczenia zgody na udział zawodników w Mistrzostwach.
7. Podczas Mistrzostw ze względów bezpieczeństwa obowiązuje wysoka dyscyplina zajęć
i bezwarunkowe podporządkowanie się poleceniom organizatorów i sędziów.
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW. Organizatorzy
nie zapewniają ubezpieczenia NNW uczestnikom Mistrzostw.
9. Każdy uczestnik, będący członkiem ZHP, zobowiązany jest do wcześniejszego uregulowania
składki członkowskiej ZHP.
10. Udział w Mistrzostwach może wiązać się z przebywaniem w strefie wysokiego i niskiego
ciśnienia, narażeniem na stres, pracą na wysokości, przebywaniem w ciasnych, zamkniętych
pomieszczeniach, intensywnym wysiłkiem fizycznym. W Mistrzostwach mogą wziąć udział
wyłącznie osoby, których stan zdrowia na to pozwala.

Trasa podstawowa
1. W skład patroli biorących udział w Mistrzostwach na trasie podstawowej
nie mogą wchodzić osoby po kursie KPP, ratownicy medyczni, pielęgniarki,
lekarze oraz instruktorzy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa

Trasa zaawansowana
1. W skład patroli biorących udział w Mistrzostwach na asie zaawansowanej mogą wchodzić
osoby po kursie KPP, ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze oraz instruktorzy Harcerskiej
Szkoły Ratownictwa.

Zgłoszenia
1. Zgłoszenia na Mistrzostwa odbywają się wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego
dostępnego na wydarzeniu XVI Mistrzostw Ratowniczych Chorągwi Stołecznej ZHP.
2. Ostateczny termin zgłoszeń upływa dnia 08.05.2019 r.
3. Poprzez zgłoszenie uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i akceptuje jego postanowienia.
4. Potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w Mistrzostwach zostanie przesłane szefowi
patrolu drogą elektroniczną.
5. Każdy patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który może, ale nie musi być członkiem
patrolu.
6. Patrol może zgłosić dodatkową osobę, która będzie pełniła funkcję fotografa patrolu.
7. Osoby trzecie (np. opiekunowie patroli, fotografowie) nie mogą podpowiadać zespołowi
w trakcie ich działań, udzielać wskazówek ani zamieniać się z członkami patrolu.

Wpisowe
1. Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi odpowiednio:
 50 zł/ uczestnika - płatne do dnia 30.04.2019 r.
 60 zł/ uczestnika - płatne do dnia 15.05.2019 r.
 20 zł/os. - opiekunowie osób niepełnoletnich niebędący członkami patrolów
lub fotografowie patrolów - płatne do dnia 15.05.2019 r.
 20 zł /os. – pozoranci – płatne do dnia 15.05.2019 r.
2. Numer konta i dane do przelewu wpisowego będą podane w mailu potwierdzającym uczestnictwo w Mistrzostwach.
3. Potwierdzenie dokonania przelewu należy przesłać w terminie do dnia 16.05.2019 r.
na adres ratownicy@stoleczna.zhp.pl, w tytule wiadomości wpisując DSCZ- Mistrzostwa +
nazwa patrolu
4. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają uczestnikom zakwaterowanie w warunkach
turystycznych w szkole na własnych karimatach, gorący posiłek w sobotę, program, nagrody
dla najlepszych zespołów, oraz dostęp do gorącej wody, kawy, herbaty i cukru.

Kwalifikacja uczestników
W Mistrzostwach może wziąć udział maksymalnie 15 patroli.

Przebieg Mistrzostw
Przebieg Mistrzostw zostanie podany w osobnych informacjach.

Wyposażenie patroli na trasę
W skład obowiązkowego wyposażania patrolu wchodzą:
 Środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, okulary)
 Telefon komórkowy
 Jednolity ubiór lub jednolity element ubioru dla całego zespołu
 Buty za kostkę

 Apteczka z wyposażeniem (bandaże, gazy, folie termoizolacyjne, chusty trójkątne,
nożyczki, plastry bez opatrunku itp.) w ilości uznanej przez patrol za odpowiednią
do udzielania pomocy poszkodowanym w 10 symulowanych zdarzeniach ratowniczych.

Patrole na trasie zaawansowanej powinny posiadać zestaw PSP R1 (torba,
deska/płachta, zestaw szyn). Butla nie musi być napełniona.
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.
3. Wszelkie zabiegi inwazyjne (RKO) należy wykonywać na odpowiednim fantomie,
a w przypadku jego braku markować.
4. W trakcie trwania Mistrzostw patrole nie mogą informować innych uczestników Mistrzostw
o przebiegu zadań ani w jakikolwiek sposób korzystać z pomocy osób trzecich, w szczególności
nie mogą konsultować poprawności wykonywanych działań ratowniczych.
5. Sędziom i pozorantom nie wolno udostępniać i przekazywać informacji dotyczących wymagań na Mistrzostwach, trasie zawodów itp. osobom trzecim, a szczególnie uczestnikom
Mistrzostw.

Czas wykonania zadania
1. Patrol stawia się w gotowości do wykonania zadania o godzinie określonej w tabeli czasowej.
W razie spóźnienia się na punkt patrol może podjąć działania ratownicze zgodnie z czasem
wyznaczonym w tabeli czasowej, chyba, że spóźnienie wynika z winy Organizatora.
2. Czas wykonania każdego zadania jest określony w tabeli czasowej.
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.
7. Patrol nie może ukończyć zadania wcześniej. Sędzia decyduje o czasie zakończenia zadania.

Ocena wykonywanych zadań
1. Ocena odbywa się na podstawie wcześniej przygotowanych kart oceny.
2. Oceny dokonują wyznaczeni przez Organizatora sędziowie.

Zwycięzca
1. Zwycięzcą Mistrzostw jest patrol, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów, obliczonych
według kart oceny każdego zadania – oddzielni dla trasy podstawowej oraz trasy zaawansowanej.
2. Protesty w formie pisemnej podpisane przez członków patrolu można składać na ręce
Sędziny Głównej Mistrzostw najpóźniej 1 godzinę po ogłoszeniu wyników Mistrzostw.
3. O uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu ostatecznie decyduje Sędzina Główna po zasięgnięciu opinii grona sędziowskiego Mistrzostw oraz Komendy Mistrzostw.

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.

Postanowienia końcowe
1. Szef patrolu zobowiązany jest do informowania członka Komendy o każdorazowym opuszczeniu przez patrol terenu Mistrzostw.
2. Uczestników, pozorantów, kadrę pomocniczą i inne osoby przebywające na terenie
Mistrzostw ze względów bezpieczeństwa obowiązuje bezwarunkowe podporządkowanie się
poleceniom Komendy Mistrzostw oraz sędziów, przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu oraz Kodeksu drogowego.
3. Podczas trwania Mistrzostw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie kwestii nieobjętych regulaminem
należy do Komendanta Mistrzostw.
6. Jednocześnie Komenda Mistrzostw zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym
zobowiązana jest do poinformowania o wprowadzonych wydarzeniu Mistrzostw.

Załącznik 1 – Wymagane umiejętności ratownicze
Załącznik 2 – Zgoda rodziców/ pełnoprawnych opiekunów (dla osób niepełnoletnich)

