REGULAMIN TAKTYCZNYCH MANEWRÓW RATOWNICZYCH
§1 Postanowienia ogólne
1.
Organizatorem Taktycznych Manewrów Ratowniczych są: Ochotnicza Straż
Pożarna Biertułtowy w Radlinie oraz Rybnicki Sztab Ratownictwa z Rybnika na
podstawie “Partnerskiej umowy o współpracy” z dnia 1.03.2018 roku.
2.
Taktyczne Manewry Ratownicze odbywają się w dniach 23-24.06.2018 roku w
Radlinie, rozpoczęciem zbiórką na Placu Radlińskich Olimpijczyków w pierwszym
dniu o godzinie 8.00.
3.
Celem manewrów będzie doskonalenie współdziałania służb ratowniczych
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, podnoszenie sprawności fizycznej druhów
OSP, propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym, integracja środowisk
ratowniczych. Ratownicy będą mieli okazję poćwiczyć postępowanie z
poszkodowanym, poczynając od momentu dotarcia do miejsca zdarzenia, aż po
przekazanie ofiary zespołowi ratownictwa medycznego. Manewry mają również na
celu upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych idei i wiedzy o działalności
ratowniczej. Podczas manewrów przedstawionych będzie wiele upozorowanych
sytuacji.
4.
W manewrach biorą udział 4 osobowe zespoły, złożone z członków
Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy są zdolni do udziału w akcjach ratowniczo
gaśniczych. Za weryfikację ratowników (uczestników manewrów) odpowiedzialny
jest dowódca każdego zastępu.
5.
Co najmniej 2 członków zespołu winno posiadać aktualne zaświadczenie
potwierdzające posiadanie tytułu ratownika.
6.
W Taktycznych Manewrach Ratowniczych nie mogą uczestniczyć osoby z
wykształceniem medycznym m.in. lekarza, pielęgniarki/pielęgniarza ratunkowego i
ratownika medycznego.
7.
Każdy etap części praktycznej składa się z następujących elementów:
a)
przejazdu trasy wg mapy
b)
wykonania na miejscu zadań ratowniczych wynikających z charakteru
konkurencji.
8. Organizator dopuszcza możliwość wzięcia udziału w Taktycznych Manewrach
Ratowniczych innych drużyn, składających się z niepełnoletnich osób w wieku 12-17
lat. Obowiązkowo drużyna składająca się z osób niepełnoletnich musi mieć
opiekuna, który jest odpowiedzialny za uczestników w trakcie trwania manewrów.
Opiekunem musi być osoba pełnoletnia posiadająca pełnię praw obywatelskich, nie
karana za przestępstwo umyślne lub ubezwłasnowolniona lub w stosunku co do
której toczy się postępowanie karne. Opiekun musi posiadać pisemne oświadczenie
prawnego opiekuna osoby nieletniej o sprawowaniu opieki nad osobami za które jest
odpowiedzialny. Opiekun nie bierze udziału w konkurencjach, nie może pomagać
zespołowi w trakcie konkurencji. Szczegółowe informacje podane są w § 3 Warunki

ogólne z wyłączeniem punktów 14 i 15. Sprzęt potrzebny przy zadaniach zapewnia
Organizator. Ubiór lekki nie krępujący.
9. Organizator zapewnia wyżywienie dla wszystkich uczestników oraz nocleg dla
drużyn OSP.
§2 Warunki rekrutacji.
1.
Liczba drużyn OSP, która będzie brała udział w Taktycznych Manewrach
Ratowniczych to 10 zespołów ( 5 dla powiatu wodzisławskiego i 5 dla powiatu
rybnickiego ).
2.
Liczba drużyn, składająca się z uczestników niepełnoletnich w wieku 12-17
lat, która będzie brała udział w Taktycznych Manewrach Ratowniczych to 10
zespołów ( 5 dla powiatu wodzisławskiego i 5 dla powiatu rybnickiego ). Każdy
nieletni uczestnik obowiązkowo musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego
wyrażającego zgodę do uczestnictwa w Taktycznych Manewrach Ratowniczych.
3.
Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą od dnia 6.05.2018 roku do dnia
16.05.2018 roku dla jednostek należących do Zarządów Miejsko - Gminnych z
powiatów wodzisławskiego i rybnickiego.
4.
W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych niż zakładana ilość,
zostanie przeprowadzone losowanie w dniu 27.05.2018 roku o godzinie 17.00 w
siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Biertułtowy w Radlinie, przy
ul. Józefa Rymera 15b. W losowaniu udział bierze Naczelnik OSP jednostki która
zgłosiła się do Taktycznych Manewrów Ratowniczych. O konieczności losowania
Organizator poinformuje uczestników do dnia 18.05.2018 roku, telefonicznie na
numer podany jako kontaktowy w formularzu zgłoszenia.
5. W przypadku niezgłoszenia wymaganej liczby zespołów, Organizator przewiduje
możliwość naboru dodatkowego dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych powiatów wodzisławskiego i rybnickiego. Nabór dodatkowy odbędzie się
w dniach 17-23.05.2018 roku.
W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych niż zakładana ilość, zostanie
przeprowadzone losowanie w dniu 27.05.2018 roku o godzinie 17.00 w siedzibie
Ochotniczej Straży Pożarnej Biertułtowy w Radlinie, przy
ul. Józefa Rymera 15b.W losowaniu udział bierze Naczelnik OSP jednostki która
zgłosiła się do Taktycznych Manewrów Ratowniczych. O konieczności losowania
Organizator poinformuje uczestników do dnia 25.05.2018 roku, telefonicznie na
numer podany jako kontaktowy w formularzu zgłoszenia.
6. Zgłoszenia będą przyjmowane na specjalnie stworzonym formularzu na stronie
www.taktyczne.info
, na której również znajdują się listy potrzebnych dokumentów do
wydrukowania i wypełnienia.
7. Organizator przewiduje stworzenie rezerwowej listy drużyn, chętnych do
uczestniczenia w Taktycznych Manewrach Ratowniczych. Powołanie z listy

rezerwowej może nastąpić w przypadku nie dopełnienia wszystkich formalności
zespołów z listy głównej.
8. Zespoły zakwalifikowane do uczestniczenia w Taktycznych Manewrach
Ratowniczych zobowiązane są do dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł
za całą drużynę OSP i 50 zł za całą drużynę uczestników niepełnoletnich do dnia
30.05.2018 roku.
9. Brak wpłaty jest jednoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa. W miejsce zespołu,
który zrezygnował, Organizator powoła drużynę z listy rezerwowej o czym
poinformuje telefonicznie drużynę, na podany numer w formularzu zgłoszenia.
Termin wpłaty dla drużyny rezerwowej to 6.06.2018 r.
10. Każda startująca drużyna, która zakwalifikowała się do Taktycznych Manewrów
Ratowniczych i uiściła wpisowe, zobowiązana jest do dostarczenia w dniach
11-15.06.2018 roku potwierdzonej kserokopii ubezpieczenia oraz innych
wymaganych dokumentów.
11. Numer rachunku do dokonania wpłaty: Ochotnicza Straż Pożarna Biertułtowy w
Radlinie, ul. Józefa Rymera 15b, 44-310 Radlin, Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu
Śląskim 29 8468 0000 0010 0008 9050 0001 w tytule płatności: TAKTYCZNE
MANEWRY RATOWNICZE - nazwa jednostki.
12. Niestawienie się załogi w dniu rozpoczęcia Taktycznych Manewrów
Ratowniczych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału, wpisowe nie jest zwracane.
§3 Warunki ogólne.
1.
Numery startowe zostaną nadane w drodze losowania na początku zawodów.
2.
Na starcie każdego etapu zespół musi zgłosić się na 5 minut przed
wyznaczonym czasem. Spóźnienie na miejsce wykonywania zadania przekraczające
czas 5 min. ponad dopuszczalny limit powoduje dyskwalifikację spóźnionego
zespołu na danym punkcie. Jeśli opóźnienie wynika z winy organizatorów bądź
warunków drogowych punkt ten nie ma zastosowania.
3.
Na starcie każdy zespół otrzyma informację o treści zgłoszenia oraz tabelę
czasów na dojazd i wykonanie zadania.
4.
Na miejscu zadania czas jest liczony od momentu otrzymania ustnej
informacji od sędziego "czas start", chyba że w opisie zadania jest zawarta
informacja "od momentu zatrzymania pojazdu ratowniczego".
5.
Na wykonanie każdego zadania zostanie wyznaczony określony czas. Na 2
minuty przed końcem czasu wyznaczonego na wykonanie zadania sędzia informuje
o tym załogę.
6.
Czas pobytu zespołu na miejscu zadania może być krótszy od maksymalnego
w przypadku:
a)
wypełnienia wszystkich czynności zaplanowanych w zadaniu,
b)
osiągnięcia końcowego punktu zadania (zależnie od konstrukcji zadania).

7.
Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku
sędziego) zespół opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania
wykonanych czynności ratowniczych.
8.
Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków załogi.
Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadania.
9.
W czasie oceny poszkodowanego (pozorant, manekin) podczas wykonywania
zadania, o ile sędzia nie poda informacji o parametrach medycznych, należy przyjąć
te, jakie są symulowane na manekinie lub przez pozoranta.
10.
Wszystkie zabiegi w czasie zadania (np.: zabezpieczenie poszkodowanego,
założenie opatrunku, itp.) należy wykonać w sposób rzeczywisty.
11.
Wszelkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na manekinach
znajdujących się na miejscu zdarzenia.
12.
Zabrania się używania urządzeń do mechanicznego uciskania klatki
piersiowej i wentylacji mechanicznej.
13.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę
sprzętu przez zespół.
14.
Zespół OSP winien posiadać ekwipunek w postaci pełnego zestawu
ratownictwa medycznego R1 tj. deska ortopedyczna kompletna, torba ratownicza
wraz z butlą tlenową 2,7 l. i reduktorem, komplet szyn ortopedycznych ( szyny
Kramera).
15.
Wyposażenie osobiste zawodników :
a)
Pełne umundurowanie bojowe
b)
Lekkie ubrania ratownicze typu koszarowego 4 zawodników - wyposażeni w
hełmy lub kaski ratownicze np. typ TYTAN , PETZL etc.
16. Zespoły poruszają się pomiędzy zadaniami samochodami specjalnymi, które są
na wyposażeniu jednostki z której pochodzą. Dopuszcza się poruszanie innymi
pojazdami z zachowaniem zasady co do potrzebnego sprzętu i wyposażenia
potrzebnego do wykonania zadania.
17. Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez
sędziów.
18. W miejscu zadania (w oznaczonym terenie) znajdować się mogą jedynie
zawodnicy, sędziowie i osoby dopuszczone przez organizatorów.
19. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na tabelach oceny (do wglądu po
zakończeniu manewrów).
20. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół
podczas wykonywania wszystkich zadań, po odjęciu punktów karnych.
21. W czasie wykonywania zadania zabrania się zespołowi korzystania z urządzeń
do rejestracji dźwięku i obrazu oraz z telefonów komórkowych (chyba że charakter
zadania tego wymaga).
22. W przypadku sporu, jest możliwość zgłoszenia protestu w kwocie 300 zł. Mimo
uiszczenia opłaty, organizator nie zapewnia pozytywnego rozpatrzenia. Ostateczna
decyzja należy do Sędzi Głównego, która pozostaje niezmienna.

§4 Bezpieczeństwo.
1. Manewry odbywają się w miejscach publicznych i na drogach publicznych, w
związku z tym startujące załogi obowiązuje przestrzeganie przepisów o ruchu
drogowym, zachowanie szczególnej ostrożności podczas realizacji zadań oraz
podczas poruszania się po drogach.
2. W trakcie Taktycznych Manewrów Ratowniczych NIE WOLNO używać sygnałów
świetlno-dźwiękowych z wyjątkiem sytuacji, w których:
a) w mapie znajduje się odpowiednia dyspozycja,
b) ich użycie jest konieczne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
c) zespół w trakcie wykonywania zadania napotkał rzeczywiste zdarzenie,
wymagające użycia sygnalizacji. W przypadku zaistnienia rzeczywistego zagrożenia
dowódca zespołu jest zobowiązany do podjęcia niezwłocznie czynności
ratowniczych zgodnie z obowiązującymi procedurami i powinien poinformować o tym
fakcie Organizatora. Przerwanie zadania w związku z zaistniałą sytuacją
rzeczywistego zagrożenia i podjęciem czynności ratowniczych nie dyskwalifikuje
drużyny z TMR a drużyna uzyskuje maksymalną ilość punktów.
3. Kierowcy pojazdów ratowniczych są zobowiązani do posiadania przy sobie
kompletu dokumentów wymaganych do prowadzenia pojazdu ratowniczego.
4. Na trasie przejazdu mogą znaleźć się patrole Policji mierzące prędkość oraz
sprawdzające przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym tak samo jak trzeźwość
kierowców, wszelkie naruszenia będą skutkować ukaraniem zgodnie z
postanowieniami Kodeksu Ruchu Drogowego .
5. W czasie ćwiczeń (od momentu oficjalnego rozpoczęcia do powrotu z oficjalnego
zamknięcia) załogi obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych
substancji mogących mieć wpływ na stan świadomości.
6. Podczas manewrów ze względów bezpieczeństwa obowiązuje wysoka dyscyplina
zajęć, bezwarunkowe podporządkowanie się poleceniom organizatorów i osób
odpowiedzialnych za poszczególne zadania oraz przestrzeganie odpowiednich
regulaminów i przepisów BHP oraz ppoż. Uczestnicy manewrów mogą poruszać się
wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora
§5 Osoby towarzyszące
1. Każdemu zespołowi w czasie realizacji zadania może towarzyszyć tylko jedna
osoba towarzysząca.
2. Osoba towarzysząca nie może pomagać zespołowi w przenoszeniu ekwipunku na
miejsce zadania.
3. W czasie realizacji zadania osoba towarzysząca musi przebywać w miejscu
wyznaczonym przez sędziów.

4. W czasie realizacji zadania osoba towarzysząca nie może w żadnej formie
nawiązywać kontaktu z zespołem, któremu towarzyszy.
5. Dopuszcza się używanie kamery video lub aparatu fotograficznego przez osobę
towarzysząca pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia ze strony
organizatorów. Osoba filmująca lub fotografująca musi znajdować się w miejscu
wskazanym przez sędziów. Zarejestrowany zapis wideo lub dokumentacja
fotograficzna nie może być podstawą zmiany decyzji sędziowskich.
6. W przypadku niedopełniania powyższych punktów zespół zostanie ukarany
przyznaniem punktów karnych do dyskwalifikacji włącznie
§6 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb organizacji
Taktycznych Manewrów Ratowniczych jest OSP Biertułtowy z siedzibą przy
ul.Józefa Rymera 15B w Radlinie(44-310).
2. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
3. Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych uczestników na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w
formularzu zapisu Organizator będzie przekazywał Informacje Handlowe oraz
przesyłał treści marketingowe odnoszące do Organizatora bądź przyszłych edycji
Taktycznych Manewrów Ratowniczych.
5. Zgodnie z polityką prywatności(zamieszczoną na portalu taktyczne.info),
Administrator do momentu wyrażenia sprzeciwu o którym mowa w ustawie o
ochronie danych osobowych będzie przesyłał informacje marketingowe dotyczące
jego produktów i usług.
6. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych
osobowych, w tym adresu mailowego zgodnie z celami wskazanymi w ust. 4.
Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności
poprzez przesłanie żądania na adres: kontakt@taktyczne.info.
7. Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, jednak na
portalu taktyczne.info mogą znajdować się skrypty śledzące ruch na stronach,
wbudowane w wtyczki z których korzysta portal taktyczne.info. Celem ich wyłączenia
proszę zainstalować wtyczkę Ghostery lub inną pełniąca podobne funkcje.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odbycia się,
realizacji i zakończenia Taktycznych Manewrów Ratowniczych.
9. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w
Taktycznych Manewrach Ratowniczych.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.
11. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z
treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
.
§7 Pozostałe
1. Inne informacje (niezawarte w regulaminie) będą ogłaszane w sposób ciągły,
zależny od potrzeb w trakcie trwania manewrów.
2. W sprawach spornych odwołania i protesty są rozpatrywane przez głównego
sędziego.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.
4. Zespoły zdyskwalifikowane nie otrzymują certyfikatu udziału w ćwiczeniach.
5. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych objętych zwiększonym
zapotrzebowaniem na siły i środki, manewry mogą zostać przesunięte na inny
termin.
6. Wyniki uzyskane przez zespoły mogą posłużyć po opracowaniu przez
organizatorów do publikacji naukowych.
7. Zgłoszenie zespołu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

