I. ORGANIZATOR:
OSP ORM Koszalin,
Komenda Miejska PSP w Koszalinie.

II. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Miejski w Polanowie,
Nadleśnictwo Polanów,
Urząd Miejski w Koszalinie,
Zarząd Powiatowy ZOSP RP Koszalin,
Fundacja Pomocna Straż,
OSP Polanów.

II. PATRONAT HONOROWY
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
IV. CEL ZAWODÓW:
mobilizowanie do intensywnego szkolenia, zmierzającego do skutecznego
prowadzenia akcji ratowniczych,
ocena stanu wyszkolenia ratowników,
utrwalenie nabytej wiedzy i umiejętności,
uwrażliwienie na potrzebę udzielania pierwszej pomocy,
upowszechnienie w środowisku strażaków ochotników oraz w
społeczeństwie nawyku udzielania pierwszej pomocy ofiarom
wypadków
integracja jednostek OSP z powiatu koszalińskiego,
V. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
7 października 2017 r. od godz. 845– Miasto Polanów - tereny rekreacyjne nad Zalewem
Polanowskim. Program zawodów:
1

8:45

Zbiórka wszystkich jednostek w miejscu rozgrywania zawodów

2

9:00

Odprawa z dowódcami jednostek i rozlosowanie numerów startowych

3

10:00

Oficjalne rozpoczęcie zawodów

4

10:30

Pierwszy start

5

10:30 –
15:30

Obsługa scen pozoracyjnych

6

16:00

Oficjalne zakończenie zawodów

VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.09.2017 r. w sekretariacie KM PSP Koszalin lub
faxem 94 3455250 lub skan na skrzynkę e-mail operacyjna@kmpsp.koszalin.pl. ;

sekretariat@kmpsp.koszalin.pl

Na stronie www.kmpsp.koszalin.pl, do pobrania formularz zgłoszeniowy.
Po wyznaczonym terminie organizator nie gwarantuje wszystkich świadczeń. Ze względu
na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
VII. WPISOWE
Wpisowe w wysokości 100zł od jednostki należy wpłacać na konto bankowe OSP ORM
w Koszalinie nr : 13 1240 3653 1111 0010 1365 7425 z dopiskiem „zawody OSP i
nazwa jednostki"

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Prawo startu ma zarówno drużyna reprezentująca jednostkę OSP jak i drużyna
stanowiąca reprezentację gminy, która może być złożona z członków różnych
jednostek OSP z terenu danej gminy, z wyłączeniem członków tej OSP, która
wystawiła własną drużynę.
2. W skład drużyn jednostek OSP i drużyn reprezentacji gminnych OSP wchodzą
druhowie, którzy mająca ukończone 18 lat, są członkami czynnymi OSP, posiadają
ważną legitymację członkowską, ubezpieczenie OC/NNW, oraz ukończony minimum
kurs szeregowych OSP, lub inny kurs kwalifikacyjny odpowiedni dla danej jednostki.
3. Drużyna składa się z 6 strażaków. W drużynie nie może startować więcej niż dwóch
czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
4. Każdy ratownik powinien wyposażony być w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.
5. Każda jednostka powinna posiadać własną apteczkę w standardzie PSP R-l, środek
transportu, radiotelefon nasobny oraz inny niezbędny sprzęt ratowniczy.
6. Minimum dwie osoby muszą posiadać ważne uprawnienia do pracy w aparacie
oddechowym i posiadać w czasie zawodów własną maskę do aparatu.
7. Po przybyciu do miejsca zbiórki każda jednostka na obowiązek zameldować się
kierownikowi zawodów.
8. Kapitan startującej drużyny składa protest pisemnie do Sędziego Konkurencji i/lub do
Sędziego Głównego, niezwłocznie po zakończeniu startu swojej drużyny.
9. W dniu 29 września 2017 r. o godzinie 15.00 w budynku KM PSP w Koszalinie
odbędzie się odprawa kapitanów drużyn z zespołem sędziów - obecność na odprawie
jest obowiązkowa.
IX. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Przygotowanie obiektu, urządzeń oraz sprzętu do zawodów,
2. Zabezpieczenie jednakowych warunków uczestnictwa dla zawodników i drużyn
biorących udział w zawodach,
3. Usuwanie przed rozpoczęciem zawodów oraz podczas ich trwania dostrzeżonych
przez Sędziego Głównego zawodów nieprawidłowości utrudniających
przeprowadzenie ćwiczeń
4. Opracowanie szczegółowego programu zawodów,
5. Zapewnienie zgodnego z harmonogramem przebiegu zawodów,
6. Zapewnienie pomocy medyczno-sanitarnej, warunków bezpieczeństwa oraz
dyscypliny wśród uczestników zawodów
7. Utrzymanie ładu i porządku na placu zawodów oraz w miejscach żywienia,
8. Zapewnienie obsługi medialnej zawodów, a także oprawy wizualnej,
X. KIEROWNICTWO ZAWODÓW
Kierownik zawodów z ramienia PSP: bryg. Zygmunt Adamczyk ,
Kierownik zawodów z ramienia ORM: dh Weronika Sobczyńska tel. 665 254 998,
Sędzia Główny:
dh Michał Pelc - 506 592 481.
Sekretarz zawodów:
dh Joanna Sobczyńska - 789323019,
Kierownik zawodów, jako przewodniczący kierownictwa zawodów jest odpowiedzialny za
sprawny i zgodny z programem przebieg zawodów. Jest przełożonym wszystkich
uczestników zawodów od przyjazdu do momentu oficjalnego zakończenia zawodów.
Kierownikowi zawodów nie podlega komisja sędziowska.

XI. KOMISJA SĘDZIOWSKA
1. Przewodniczącego komisji sędziowskiej i jej członków powołuje organizator.
2. Komisja sędziowska wspólnie z Kierownikiem zawodów zobowiązana jest zapewnić
jednakowe warunki startu wszystkim uczestnikom zawodów.
3. Sędzia Główny zawodów oraz Sędziowie Scen przed zawodami odbywają odprawę z
dowódcami startujących drużyn. Celem spotkania jest omówienie i ustalenie przebiegu
zawodów, losowanie scen pozoracyjnych i numerów startowych, a także omówienie
sposobu oceniania.
4. W przypadku, gdy Sędzia Sceny będzie miał oceniać patrol lub jednostkę OSP, której
jest członkiem, powinien zgłosić ten fakt Sędziemu Głównemu poprzez Sekretarza,
który podejmie decyzję o ewentualnym wyłączeniu go z oceny własnej Jednostki.
5. Skład Komisji Sędziowskiej:
- Sędzia główny zawodów – przewodniczący Komisji Sędziowskiej,
- Sekretarz zawodów,
- Sędziowie scen kontrolujący i oceniający prawidłowość wykonania zadań.
- Sędziowie techniczni – osoby pomagające w dynamicznej ocenie Sędziemu sceny.
6. Sędzia Główny:
- ocenia i sprawuje nadzór nad całością zawodów,
- ogłasza oficjalne wyniki zawodów,
- rozpatruje odwołania od decyzji Komisji Sędziowskiej i wydaje ostateczne orzeczenia,
podejmuje decyzje o ewentualnym dopuszczeniu drużyny do ponownego startu,
- podejmuje decyzje o wykluczeniu zawodnika lub zawodników z drużyny z
jednoczesnym usunięciem z placu zawodów,
- podejmuje decyzje o wykluczeniu członka Komisji Sędziowskiej,
- dostarcza wszystkim uczestniczącym w zawodach drużynom komunikat Sędziego
Głównego przed ogłoszeniem oficjalnych wyników,
7. Sekretarz Zawodów:
- odpowiedzialny za pracę sekretariatu i właściwe dokumentowanie zawodów:
- przygotowuje dokumentacje zawodów,
- przyjmuje protesty i odwołania oraz przekazuje je Sędziemu Głównemu,
- przed oficjalnym otwarciem zawodów sprawdza imienne wykazy drużyn i zgłasza
Sędziemu Głównemu ewentualne nieprawidłowości.
8. Zadania Sędziów Scen:
- sędzia sceny sprawuje nadzór nad przebiegiem konkurencji,
- bierze udział w pracach komisji sędziowskiej,
- przyjmuje raport o gotowości drużyny do startu,
- ocenia dynamicznie wykonywane czynności przyznając punkty według ustalonej skali,
- po zakończeniu ćwiczenia określa z zespołem sędziowskim wynik drużyny oraz nanosi
ocenę na przygotowany arkusz drużyny,
- Informuje dowódcę o wyniku drużyny (czasie ćwiczenia, popełnionych błędach),
- Sędziowie kontrolujący prawidłowość wykonania zadań podlegają bezpośrednio
Sędziemu Głównemu,

XII. DOKUMENTACJA ZAWODÓW
Dokumentację zawodów stanowią:
- Zgłoszenie drużyny do zawodów
- Lista startowa drużyn uczestniczących w zawodach
- Zgody przedstawicieli ustawowych osób niepełnoletnich
- Protokoły odwołania od decyzji sędziego
- Arkusze ocen drużyny
- Protokół końcowy sędziego głównego zawodów
- Protokoły odbioru nagród rzeczowych
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Zawody są imprezą specjalistyczną kwalifikowanej pierwszej pomocy wymagającej
od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia.
3. Jednostki, które nie zgłoszą się na zawody, tracą prawo do świadczeń i zwrotu
wpisowego.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu zawodów i stosowania się
do zaleceń organizatorów.
5. Uczestnicy zawodów sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.
6. Za szkody wyrządzone wobec uczestników zawodów przez osoby trzecie jak i
odwrotnie Organizator nie odpowiada
7. Zgłoszenie jednostki do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie wizerunku uczestnika we wszelkich materiałach informacyjnych,
promocyjnych oraz na stronach internetowych organizatorów. Jest również
jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
8. Organizator zapewnia dodatkowe ubezpieczenie grupowe dla wszystkich
zawodników, pozorantów oraz organizatorów. ( ubezpieczenie NNW)
9. Organizator zastrzega możliwość zmiany scenariuszy zadań konkursowych w czasie
trwania zawodów bez wpływu na ich stopień trudności dla poszczególnych drużyn.
10. Na zakończenie zawodów Jednostki otrzymują dyplomy za udział oraz nagrody dla
najlepszych drużyn według klasyfikacji końcowej zawodów.
UWAGA:
Osoby wchodzące w skład drużyn zobowiązane są do posiadania ważnego ubezpieczenia
oraz dostarczenia jego kserokopii do sekretariatu zawodów najpóźniej w dniu zawodów.
Więcej informacji uzyskać można u organizatora pod numerami telefonów
605 505 998 – dh Michał Guzowski, 665-254-998 – dh Weronika Sobczyńska.

