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Regulamin I Powiatowych Zawodów Ratowniczych  

o Puchar Stowarzyszenia „Pro medica” 

 

I) Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w I Powiatowych Zawodach Ratowniczych o Puchar 

Stowarzyszenia „Pro medica”, zwanych dalej Zawodami. 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki organizatora, uczestników Zawodów, pozorantów, 

sędziów oraz wszystkich osób przebywających na terenie Zawodów za zgodą Zespołu 

Organizacyjnego Zawodów. 

II) Organizatorzy 

1. Organizatorem I Powiatowych Zawodów Ratowniczych o Puchar Stowarzyszenia „Pro 

medica” jest Stowarzyszenie „Pro medica”. 

2. Współorganizatorem zawodów jest Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Publiczne 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini. 

III) Termin i miejsce zawodów 

Zawody odbywają się w terminie 2 czerwca 2012r. na terenie Publicznego Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego w Trzebini. 

IV) Cel zawodów 

Celem zawodów jest propagowanie idei udzielania pierwszej pomocy oraz: 

- wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego, 

- kształtowanie wśród młodzieży wiedzy o działalności służb ratowniczych, w szczególności 

Pogotowia Ratunkowego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, 

- popularyzacja profilaktyki przeciwpożarowej i ochrony środowiska w miejscu zamieszkania, 

nauki i pracy, 
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- integracja młodzieży powiatu chrzanowskiego interesującej się zagadnieniami związanymi 

z ratownictwem, 

- propagowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki antyalkoholowej, 

V) Zespół Organizacyjny Zawodów: 

W skład Zespołu Organizacyjnego Zawodów wchodzą: 

Michał Zalewski – Koordynator oraz Główny Sędzia Zawodów 

Katarzyna Pilarczyk – Szef Biura Zawodów 

Aleksandra Wąs – Członek Biura Zawodów ds. zgłoszeń 

VI) Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia na Zawody odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomogą formularza 

dostępnego na stronie internetowej organizatora Zawodów – www.promedica.org.pl 

2. Ostateczny termin zgłoszeń upływa dnia 20 maja 2012r. 

3. Poprzez zgłoszenie uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem i akceptują jego 

postanowienia. 

4. Potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w Zawodach zostanie przesłane opiekunowi oraz 

szefowi patrolu drogą elektroniczną. 

VII) Uczestnicy: 

1. Uczestnikami Zawodów mogą być wyłącznie uczniowie szkół ponadgimznajalnych z powiatu 

chrzanowskiego. 

2. Każda szkoła może wystawić maksymalnie jedną reprezentację. W Zawodach nie mogą brać 

udział patrole mieszane, czyli składające się z uczniów pochodzących z różnych szkół. 

3. Wszyscy członkowie patrolu pozostają przez cały czas trwania Zawodów pod nadzorem 

opiekuna. 

4. Opiekunem patrolu może być wyłącznie nauczyciel ze szkoły, z której pochodzi patrol. 

5. Uczestnicy biorą udział w Zawodach w 4-osobowych patrolach. 
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6. Udział w zawodach może wiązać się z przebywaniem w strefie wysokiego i niskiego ciśnienia, 

narażeniem na stres, przebywaniem w ciasnych, zamkniętych pomieszczeniach oraz 

intensywnym wysiłkiem fizycznym. W Zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, których 

stan zdrowia na to pozwala. 

VIII) Kwalifikacja uczestników 

1. Patrol zostaje w pełni zakwalifikowany w momencie otrzymania potwierdzenia kwalifikacji od 

biura Zawodów.  

2. Patrole, które w dniu zawodów nie będą spełniały wymagań określonych niniejszym 

Regulaminem nie zostaną dopuszczone do startu. 

IX) Przebieg Zawodów 

1. Zawody rozpoczynają się w sobotę 2 czerwca 2012r. o godz. 10.00 i kończą się tego samego 

dnia ok. godz. 14.00. 

2. Rejestracja uczestników odbywa się w sobotę 2 czerwca 2012r. od godz. 8.30 do 9.30. 

3. Przy rejestracji uczestnicy Zawodów powinni okazać legitymację szkolne oraz zgody rodziców 

lub opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników. 

4. Każdy patrol otrzyma: 

- numer startowy, który zostanie wylosowany na początku zawodów, 

- tabelę czasową, w której określona będzie godzina rozpoczęcia zadania na każdym punkcie, 

5. Wykaz umiejętności wymaganych podczas Zawodów określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

X) Wyposażenie patroli 

W skład obowiązkowego wyposażenia patroli biorących udział w Zawodach wchodzą: 

- apteczka wraz z wyposażeniem (organizator nie zapewnia wyposażenia apteczek, wyposażenie 

kompletuje samodzielnie każdy zespół we własnym zakresie, zgodnie z poziomem Zawodów; 

należy tak dobrać ilość wyposażenia, aby móc wykonać ok. 5 złożonych zadań; w przypadku 

konieczności użycia „specjalnych” przyrządów, np. AED, będą się one znajdowały na punkcie lub 

wcześniej zespół otrzyma informacje o miejscu ich przechowywania), 

- przedmioty ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki do sztucznego oddychania), 
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- folie życia (NRC), 

- telefon komórkowy, długopis, 

- nożyczki, 

XI) 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. Sędzia nie jest świadkiem zdarzenia, nie można zadawać mu pytań dotyczących miejsca 

zdarzenia, wypadku etc. 

3. Wszystkie zabiegi nieinwazyjne (np. zabezpieczenie poszkodowanego, opatrywanie ran itp.) 

w czasie zadania należy wykonywać w sposób rzeczywisty. 

4. Wszelkie zabiegi inwazyjne (np. uciskanie klatki piersiowej) można wykonywać wyłącznie na 

manekinach znajdujących się na miejscu zdarzenia. Jeśli na miejscu nie ma manekina, a zespół 

stwierdzi, że należy wykonać zabieg inwazyjny, należy poprosić o niego sędziego. 

5. Na miejscu wykonywania zadania, ograniczonym oraz oznakowanym, mogą znajdować się 

wyłącznie uczestnicy Zawodów wraz z opiekunem, pozoranci, sędziowie i osoby upoważnione 

przez organizatora. 

6. Opiekun nie jest członkiem zespołu, nie bierze udziału w wykonywaniu zadań. Nie może 

podpowiadać lub sugerować rozwiązania zespołowi w jakikolwiek sposób. W przypadku 

zaistnienia podobnej sytuacji zespół na danym zadaniu otrzymuje 0 pkt. 

7. 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 wykonywanych działań ratowniczych. 

XII) Czas wykonania zadania 

1. Patrol stawia się w gotowości do wykonania zadania o godzinie określonej w tabeli czasowej. 

Na wykonanie każdego zadania patrol ma 10 minut. Jeśli patrol spóźni się na dany punkt, ma 

czas skrócony o długość spóźnienia. Po zakończeniu zadania patrol ma 5 min na zebranie swoich 

rzeczy oraz przemieszczenie się na miejsce następnego zadania. 
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2. Podczas wykonywania zadania czas liczony jest od momentu podejścia patrolu do miejsca 

zdarzenia. 

3. Wykonywanie zadania może być w każdej chwili przerwane przez sędziego w sytuacji 

realnego zagrożenia życia lub zdrowia uczestników, pozorantów lub innych osób.  

4. Po otrzymaniu przez patrol informacji od sędziego, że upłynął czas przeznaczony na 

wykonanie zadania, patrol niezwłocznie pakuje się oraz przemieszcza na następną stację 

niezależnie od zaawansowania aktualnie wykonywanego zadania. 

5. Sędziowie nie udzielają informacji uczestnikom o punktacji ani jakości wykonania działań 

ratowniczych. 

XIII) Zwycięzca 

1. Zwycięzcą zawodów jest patrol, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów, obliczonych wg. 

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 oraz opiekuna patrolu można składać 

na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 30 minut po ogłoszeniu wyników Zawodów. 

4. O uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu ostatecznie decyduje Sędzia Główny po 

zasięgnięciu opinii pozostałych sędziów oraz Zespołu Organizacyjnego Zawodów. 

XIV) Dyskwalifikacja 

Dyskwalifikację patrolu wywołuje: 

- nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, 

- stworzenie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia uczestników, sędziów, pozorantów lub innych 

osób przebywających na terenie Zawodów, 

XV) Postanowienia końcowe 

1. Uczestników, pozorantów oraz inne osoby przebywające na terenie Zawodów ze względów 

bezpieczeństwa obowiązuje bezwarunkowe podporządkowanie się poleceniom Zespołu 

Organizacyjnego Zawodów i sędziów oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu. 
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2. Podczas trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu 

lub innych środków odurzających. 

3. Uczestnicy Zawodów poprzez zgłoszenie wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego 

wizerunku uwidocznionego w filmach i na fotografiach z Zawodów do celów związanych  

z przedstawieniem relacji z imprezy oraz w celach promocyjnych organizatorów 

i współorganizatorów Zawodów, w tym w szczególności na fotorelacje w prasie, na portalach 

i stronach internetowych, reprodukcję na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, w galeriach zdjęć 

oraz wszelkich innych materiałach promocyjnych tu niewyszczególnionych. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zespołu Organizacyjnego Zawodów. 

Regulamin może ulec zmianie po uprzednim ogłoszeniu na stronie internetowej Zawodów. 

 

 


