REGULAMIN
I Otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
20-22.05.2022r. Skępe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem I Otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy jest Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lipnie wraz z
WOPR Województwa Kujawsko-pomorskiego.
1.2. Dyrektorem I Otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy (zwanych dalej Mistrzostwami ) jest Ratownik Medyczny Maciej
Pawłowski.
Koordynatorem I Otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy jest Ratownik Medyczny Mateusz Tomaszewski.
Sędzią Głównym I Otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy jest Ratownik Medyczny Łukasz Gajda.
1.3. Sędziego Głównego Mistrzostw, Sędziego Odwoławczego oraz Sędziego Technicznego
powołuje Dyrektor Mistrzostw .
1.4. Siedziba Mistrzostw zlokalizowana będzie na jeziorem Wielkim- Skępskim w Skępem
1.5. Termin Mistrzostw przypada na dni 20-22.05.2022r.
1.6. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną organizator informuje, że poszczególne
punkty regulaminu mogą ulec zmianie o czym organizator poinformuje uczestników.
1.7. Konkurencje zlokalizowane będą na terenie powiatu Lipnowskiego

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. W kategorii udział biorą zespoły minimum 3 osobowe maksymalnie 4 osobowe.
2.2. Uczestnikami Mistrzostw tj. członkami startujących zespołów muszą być osoby,
posiadające kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i tytuł ratownika . Organizator zastrzega
sobie prawo dopuszczenia osób nie spełniających tego wymagania.
2.3. Członkami zespołu nie mogą być osoby posiadające wykształcenie medyczne.
2.4. W trakcie zadań uczestnicy korzystają ze sprzętu ratowniczego posiadanego we własnym
zakresie zgodnie ze standardem wyposażenia zestawu PSP R-1. Zespół ponadto musi
posiadać nawigacje.
2.5 Warunkiem startu w Mistrzostwach jest wpłacenie opłaty startowej w kwocie 600zł na
numer rachunku bankowego : 8420 3000 4511 1000 0002 6109 00 w terminie 7 dni od
przesłania formularza zgłoszeniowego. Tytuł Przelewu: NAZWA ZESPOŁU-OPŁATA
STARTOWA I OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI.
2.6. Każdy zespół zobowiązany jest do wskazania w karcie zgłoszenia jednej osoby, która
będzie pełnić funkcję kierownika zespołu (osoba ta zobowiązana jest do udziału w odprawie
dla kierowników zespołów).
2.7. Każdy zespół zobowiązany jest posiadać jednolity strój/umundurowanie w skład którego
wchodzą buty za kostkę, długie spodnie, koszulka i kask. Podczas realizacji zadań każdy z
członków zespołu musi posiadać dodatkowo maseczkę oraz gogle-okulary lub przyłbice.
2.8. Organizatorzy zastrzegają sobie limit drużyn na poziomie 15 zespołów, jednocześnie
informując o wyczerpaniu limitu w mediach społecznościowych.
2.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia limitu drużyn.

3. ZASADY OCENY ZESPOŁÓW
3.1. Oznaczenia zespołów tj. numery startowe decydujące o kolejności startu zostaną
rozlosowane w trakcie odprawy.
3.2. Zespoły muszą posiadać własny środek transportu prawnie dopuszczony do ruchu
drogowego. Pojazdy mogą podlegać rutynowej kontroli Policji. Pojazdy specjalne i sanitarne
mają zakaz używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych podczas Mistrzostw. Nie dotyczy to
realnego zdarzenia losowego; zespół zobowiązany jest wówczas do udzielenia pomocy
potrzebującemu, powiadomieniu o tym zdarzeniu służb ratowniczych i biura zawodów pod
numerem wskazanym przez organizatora. Nie dotyczy to również sytuacji, w której sędziowie
zalecą użycie sygnałów świetlnych bądź dźwiękowych – może się to jednak odbyć wyłącznie
na wyraźne polecenie sędziego.
3.3. Zespół poruszając się pomiędzy konkurencjami zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów ruchu drogowego.
3.4. Zespół musi przestrzegać wszystkich warunków bezpieczeństwa. Nie może stwarzać
zagrożenia, a o napotkanych niebezpieczeństwach niezwłocznie powinien poinformować
organizatorów.
3.5. Podczas realizacji zadań obowiązują aktualne wytyczne ERC 2021, które zostały
ogłoszone przez PRC i znajdują się na www.prc.krakow.pl. W postępowaniu w urazach
obowiązują wytyczne ITLS- uproszczone (czyli z pominięciem procedur medycznych) oraz
prawidłowe zastosowanie sprzętu ujętego w standardzie wyposażenia zestawu R1(
torba/plecak, deska ortopedyczna, zestaw szyn Kramera .
3.6. Konkurencja oceniana jest na podstawie karty oceny zadania. O scenariuszu zadania i
czasie trwania konkurencji informuje sędzia przed rozpoczęciem zadania. Jeżeli do
wykonania zadania jest potrzebny dodatkowy sprzęt, jest on przygotowany i wydany
zespołowi przed rozpoczęciem zadania. Po wykonaniu zadania zespół zobowiązany jest
pozostawić miejsce konkurencji w stanie zastanym przed zadaniem.
3.7.Konkurencje oceniane są przez sędziów zadania - osoby z wykształceniem medycznym
(ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze). Sędziowie pomocniczy nie muszą posiadać
medycznego wykształcenia i na zadaniach odpowiadają za regulaminowy przebieg
konkurencji tj. czas trwania, używanie wyłącznie dozwolonego sprzętu oraz przestrzeganie
zakazu konsultowania się z osobami trzecimi w trakcie wykonywanych czynności.
3.8. W trakcie realizacji zadań dopuszcza się rejestrowanie przebiegu czynności w postaci
nagrań audio i wideo, a także poprzez wykonywanie zdjęć – nie stanowią one jednak
dowodu w sprawach odwoławczych dotyczących sposobu punktacji zadań.

3.9. Zabrania się używania podczas zadań sprzętu elektronicznego służącego do komunikacji
między członkami zespołu. Nie dopuszcza się używania radiostacji będących na wyposażeniu
pojazdów, z wyjątkiem sytuacji w której zostanie to zalecone przez sędziego.
3.10. W celu reklamacji bądź zażalenia dotyczącego niewłaściwego zdaniem zespołów
sposobu oceny należy złożyć pisemne odwołanie w biurze obsługi sędziowskiej w terminie
nie późniejszym niż pół godziny po zakończeniu wszystkich konkurencji. Reklamacje
rozstrzyga Kolegium Odwoławcze, w skład którego wchodzić będą: Dyrektor Mistrzostw,
Sędzia Główny (bądź osoba przez niego wskazana), Sędzia Odwoławczy oraz Sędzia Zadania
właściwego dla zażalenia bądź reklamacji.

4. OBOWIĄZKI, PRAWA ORAZ ZAKAZY

4.1. Uczestnik ma obowiązek:
- uczestnictwa we wszystkich punktach programu Mistrzostw .
- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i Regulaminu Mistrzostw
- informowania organizatora o powstałych niebezpieczeństwach
- zgłoszenia u osoby dyżurującej na terenie obiektu faktu opuszczenia miejsca
zakwaterowania.
- zachowania zasad kultury osobistej i kultury słowa
- poszanowania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu zadań oraz miejsc wyżywienia oraz
zakwaterowania.
4.2. Uczestnik ma prawo:
- zgłoszenia własnych punktów do niniejszego regulaminu
- zgłaszania reklamacji w sprawie realizacji konkurencji oraz nieodpłatnego wnoszenia
odwołań od oceny przeprowadzonej przez sędziego.
- do swobody poglądów i nietykalności osobistej
4.3. Uczestnik ma zakaz:
- opuszczania miejsc zakwaterowania bez zgłoszenia wyjścia osobom dyżurującym po
godzinie
ustalonej jako cisza nocna

- zażywania środków odurzających
- spożywania alkoholu lub bycia pod wpływem alkoholu podczas realizacji zadań oraz w
miejscach
- zakwaterowanie uczestników (organizator zastrzega sobie możliwość poddania rutynowej
kontroli trzeźwości członków zespołów w czasie realizacji zadań) - osoby nieletnie mają
bezwzględny
-zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających
- używania przemocy o charakterze fizycznym oraz psychicznym.
- łamania punktów Regulaminu Mistrzostw.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed, a także w trakcie
trwania Mistrzostw – ma jednak obowiązek udostępnić go na stronie Mistrzostw oraz
przekazać za jej pośrednictwem informację o jego zmianie.
5.2. Wprowadzanie zmian w karcie zgłoszeniowej możliwe jest najpóźniej do dnia
08.05.2022r.
Wszelkie zmiany w kartach zgłoszeniowych należy zgłaszać mailowo na adres:
mistrzostwa@wopr-kpp.pl
5.3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową z tytułu szkód powstałych w miejscach
zakwaterowania, a także wynikających z niewłaściwego użycia sprzętu stanowiącego
wyposażenie zadań, miejsc wyżywienia i zakwaterowania.
5.4. Za nieprzestrzeganie Regulaminu może grozić: upomnienie, karne usunięcie uczestnika z
Mistrzostw , dyskwalifikacja zespołu, dyskwalifikacja zespołu z wydaleniem z terenu
Mistrzostw.
5.5. Sankcje za nieprzestrzeganie Regulaminu nakłada Dyrektor Mistrzostw po zapoznaniu z
opinią sędziów bądź osób odpowiedzialnych za organizację.
5.6. Każdy zespół powinien oznaczyć swój sprzęt celem uniknięcia zagubienia w czasie
realizacji zadań. W sytuacji pozostawienia sprzętu nieoznakowanego nazwą zespołu oraz

niezgłoszenia zagubienia w biurze zawodów do zakończenia Mistrzostw, sprzęt ten zostanie
przekazany na rzecz organizatora.
5.7. W przypadku zachowań stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i miejsca
organizator ma prawo wezwać ochronę obiektu, a także policję i inne służby zgodnie z
zaistniałą potrzebą.
5.8. Wszelkie bieżące informacje dotyczące organizacji Manewrów udostępniane będą na
portalu facebook.com oraz mailowo.
5.9. W sytuacjach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy
państwowe.
5.11. W związku z dynamicznie zmieniającymi się przepisami sanitarno-epidemiologicznymi
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przeprowadzenia Mistrzostw w celu
dostosowania ich do obowiązujących przepisów i wytycznych. O zmianach uczestnicy będą
informowani drogą mailową.
5.12. Regulamin wchodzi w życie wraz z załącznikami z dniem opublikowania.

