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1.

Wstęp.

Wzorem lat poprzednich, w celu podniesienia poziomu wyszkolenia drużyn ratowniczych
zakładów górniczych, wymiany doświadczeń i zapoznania z najnowszymi metodami
działania służb ratownictwa górniczego, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
w Bytomiu organizuje centralne zawody ratownictwa górniczego. Zawody odbędą się
w dniach 24 i 25 września 2019r. na terenie CSRG S.A. w Bytomiu, przy ul. Chorzowskiej
25.
W trakcie zawodów przeprowadzone będą następujące konkurencje:
• test wiedzy z zakresu ratownictwa górniczego,
• symulowana akcja ratownicza (w podziemnych wyrobiskach CSRG S.A.),
• mechanika sprzętu ratowniczego - z zakresu obsługi aparatu regeneracyjnego W-70,
• mechanika sprzętu ratowniczego - z zakresu obsługi aparatu regeneracyjnego BG-4 Plus,
• mechanika sprzętu pomiarowego,
• udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zawody zostaną przeprowadzone według ustaleń niniejszego Regulaminu – zatwierdzonego
przez Kierownika Jednostki Ratownictwa Górniczego – CSRG S.A. w Bytomiu.
W zawodach wezmą odział drużyny, w skład których będą wchodzić:
• kierownik akcji ratowniczej,
• asystent kierownika akcji ratowniczej,
• zastęp ratowniczy,
• mechanik aparatu regeneracyjnego W-70,
• mechanik aparatu regeneracyjnego BG-4 Plus,
• mechanik sprzętu pomiarowego.
2.

Losowanie kolejności startu w zawodach.

Kolejność startu drużyn ratowniczych w zawodach, ustalona zostanie w czasie losowania.
Losowanie odbędzie się w siedzibie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.
w Bytomiu. O terminie losowania uczestnicy zawodów zostaną powiadomieni.
Losowanie przeprowadzi zespół sędziowski. Na losowanie zaproszeni zostaną przedstawiciele
wszystkich drużyn ratowniczych zgłoszonych do udziału w zawodach.
Drużyny startować będą zgodnie z wylosowaną kolejnością. W przypadku nieobecności
przedstawiciela drużyny ratowniczej na losowaniu, informację o dacie i godzinie startu,
przekazana będzie telefonicznie i w formie e-maila właściwemu kierownikowi KSRG.
Ze względów organizacyjnych przewiduje się, że drużyny będą się zgłaszać do udziału
w zawodach w ustalonej w losowaniu kolejności, rozpoczynając od godziny 600 dnia
24 września 2019r., w odstępach czasowych co około 2 godziny. Szczegółowy harmonogram
zawodów zostanie przedstawiony w dniu losowania.
3.

Przyjazd na zawody i kolejność rozgrywania konkurencji.

Do udziału w zawodach drużyny zgłaszają się w ustalonej kolejności na piętnaście minut
przed wyznaczonym czasem startu. Po przybyciu na teren CSRG S.A. w Bytomiu
i rozlokowaniu drużyny we wskazanym przez organizatora pomieszczeniu, odbędzie się
krótka odprawa z zespołem sędziowskim, na której nastąpi rejestracja drużyny i przekazane
zostaną bieżące informacje w zakresie procedur udziału w poszczególnych konkurencjach.
Podczas odprawy kierownik drużyny zobowiązany jest przekazać zespołowi sędziowskiemu
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imienny wykaz zawodników oraz udokumentować aktualność badań ratowniczych członków
zastępu ratowniczego oraz posiadanie stosownych uprawnień pozostałych członków drużyny.
3.1

Test wiedzy z zakresu ratownictwa górniczego
Udział w zawodach drużyna rozpocznie od testu wiedzy z zakresu ratownictwa
górniczego. Przybliżony czas przeprowadzenia testu określa się na 20 minut.
W teście wezmą udział wszyscy zawodnicy wchodzący w skład drużyny (kierownik
akcji ratowniczej, asystent kierownika akcji, zastęp ratowniczy i trzech mechaników
sprzętu ratowniczego), a wynik drużyny stanowić będzie suma punktów uzyskanych
przez wszystkich zawodników.

3.2

Symulowana akcja ratownicza.
Po zakończeniu testu wiedzy, kierownik akcji ratowniczej, asystent KAR i zastęp
ratowniczy udadzą się do podziemnych wyrobisk CSRG S.A., gdzie rozegrana zostanie
konkurencja symulowanej akcji ratowniczej. Regulamin symulowanej akcji ratowniczej
stanowi załącznik nr 1.

3.3

Konkurencje mechaników sprzętu ratowniczego.
Równolegle z symulowaną akcją ratowniczą, pozostali członkowie drużyny (mechanicy
sprzętu ratowniczego) będą brali udział w konkurencjach mechanika sprzętu:
•

ratowniczego - z zakresu obsługi aparatu regeneracyjnego W-70,

•

ratowniczego - z zakresu obsługi aparatu regeneracyjnego BG-4 Plus,

•

pomiarowego.

Konkurencje dla mechaników sprzętu ratowniczego rozegrane zostaną równocześnie na
trzech niezależnych stanowiskach. Regulamin konkurencji mechaników sprzętu
stanowią załączniki, odpowiednio nr 2, nr 3 i nr 4.
3.4

Konkurencja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Do konkurencji przystąpi zastęp ratowniczy, po zakończeniu symulowanej akcji
ratowniczej. Konkurencja udzielania pierwszej pomocy rozegrana zostanie na osobno
wydzielonym stanowisku. Regulamin konkurencji udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej stanowi załącznik nr 5.

4.

Punktacja za poszczególne konkurencje.
Po wykonaniu przez drużynę zadania, sędziowie omówią z zawodnikami popełnione
błędy w czasie wykonywania zadania i przedłożą do podpisu protokół sędziowski, na
którym zostaną wpisane punkty oraz czas wykonania zadania.
W przypadku braku akceptacji przedstawionych i omówionych nieprawidłowości
drużyna ma prawo (w czasie do 30 minut od podsumowania z zespołem sędziowskim)
złożyć protest Sędziemu Głównemu - na piśmie. Sędzia Główny niezwłocznie podejmie
rozstrzygającą decyzję. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna.

5.

Punktacja końcowa zawodów.
Zwycięzcą zawodów zostanie drużyna, która uzyska największą liczbę punktów. Punkty
do punktacji końcowej, będą przyznawane w następujący sposób:
5.1

Za zajęcie odpowiednich miejsc w konkurencji symulowanej akcji ratowniczej
zespoły otrzymają:
1 miejsce – 50 punktów,
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2 miejsce – 45 punktów,
3 miejsce – 40 punktów,
4 miejsce – 35 punktów,
5 miejsce – 30 punktów,
6 miejsce – 25 punktów,
7 miejsce – 20 punktów,
8 miejsce – 15 punktów.
5.2

Za zajęcie odpowiednich miejsc w konkurencjach: testu wiedzy z zakresu
ratownictwa górniczego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zespoły
otrzymają:
1 miejsce – 15 punktów,
2 miejsce – 13 punktów,
3 miejsce – 11 punktów,
4 miejsce – 9 punktów,
5 miejsce – 8 punktów,
6 miejsce – 7 punktów,
7 miejsce – 6 punktów,
8 miejsca – 5 punktów.

5.3

Za zajęcie odpowiednich miejsc w trzech konkurencjach mechaników sprzętu
ratowniczego, zespoły otrzymają:
1 miejsce – 10 punktów,
2 miejsce – 9 punktów,
3 miejsce – 8 punktów,
4 miejsce – 7 punktów,
5 miejsce – 6 punktów,
6 miejsce – 5 punktów,
7 miejsce – 4 punkty,
8 miejsce – 3 punkty.

6.

Ogłoszenie wyników.
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25 września 2019r., po zakończeniu zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia korekt do Regulaminu, o czym będą
poinformowani uczestnicy.
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