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Załącznik nr 3
Regulamin konkurencji mechanika aparatu regeneracyjnego BG-4 Plus
1. Zasady ogólne
1) Każda drużyna, biorąca udział w zawodach, ma prawo wystawić do konkurencji
jednego uczestnika - mechanika sprzętu ratowniczego wyznaczonego przez
kierownika KSRG spośród mechaników drużyny ratowniczej danego zakładu
górniczego. Zabronione jest zawodnikom posiadanie przy sobie telefonów
komórkowych, czy też innych środków łączności. Wszelkie próby kontaktów
z osobami postronnymi powodują natychmiastową dyskwalifikację mechanika.
2) Każdemu uczestnikowi zostaje udostępniony jeden kompletnie złożony aparat
BG-4 Plus, komplet narzędzi do kontroli oraz obsługi, płyn do wykrywania
nieszczelności oraz wszystkie części, niezbędne do wykonania zadania. Podczas
wykonywania zadania można korzystać wyłącznie z narzędzi oraz przyrządów
kontrolnych, udostępnianych przez organizatora (aparaty i narzędzia udostępnia
organizator). Stanowisko konkursowe będzie wyposażone w: aparat BG-4 Plus,
węże oddechowe do aparatu BG-4 Plus, butlę tlenową 2l, worek oddechowy,
komplet uszczelek do aparatu, zestaw narzędzi mechanika, protokół mechanika
oraz przybory do pisania.
3) Zwycięzca jest wyłaniany na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych za
prawidłowo i w określonym czasie przeprowadzoną kontrolę okresową oraz za
wykrycie usterek w aparacie. Punktację prowadzi się wg. protokołu. Za każdą
prawidłowo przeprowadzoną czynność kontrolną oraz za wykrycie i usunięcie
każdej usterki uczestnik otrzymuje 1 punkt. W przeciwnym wypadku uczestnik
otrzymuje 0 punktów (za każdą czynność i za niewykrycie lub nie usunięcie
usterki). W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez uczestników
o lokacie decyduje czas wykonania zadania.
4) Jeżeli w aparacie zostaną stwierdzone usterki niezaplanowane, sędziowie
niezwłocznie pokazują uczestnikowi, że to nie wchodzi w zadanie. Uczestnik
powinien odwrócić się plecami, jak tylko sędzia zatrzyma czas. Po usunięciu przez
sędziego usterki czas jest odliczany dalej, a uczestnik kontynuuje pracę. Jeżeli
usterka powstała z winy uczestnika, czas nie będzie zatrzymywany.
5) Jeżeli usterka spowodowana przez zawodnika uniemożliwia dalszą kontrolę,
zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
6) W przypadku uszkodzenia przyrządu testującego przez zawodnika, zawodnik
zostanie zdyskwalifikowany.
2.

Wykonanie zadania
1) Kontrola okresowa jest przeprowadzana zgodnie z instrukcją producenta.
Wszystkie etapy kontroli są oceniane 0 lub 1 pkt, tzn. 1 pkt za właściwie
przeprowadzoną kontrolę, 0 pkt za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie
kontroli.
2) Wszystkie kontrole powinny być wypisane w karcie ocen według kolejności
podanej przez producenta aparatu wraz z parametrami, jakie zostaną odczytane
z przyrządu kontrolnego.
3) Wpisanie błędnych jednostek (np.: wpisanie „bar” zamiast „mbar”) będzie
traktowane jak niewłaściwe wykonanie kontroli.
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4) Zadanie zostaje uznane za wykonane wtedy, gdy aparat jest kompletnie złożony,
sprawdzony oraz gotowy do użycia.
5) Jeżeli czas nie upłynął, uczestnik zawodów może powrócić do usuwania nie
usuniętej wcześniej usterki.
6) Jeżeli zawodnik dokonuje kontroli w kolejności niezgodnej z instrukcją producenta,
to za każdą taką kontrolę pomimo prawidłowego jej wykonania otrzymuje 0 pkt.
7) Na wykonanie zadania tzn. przeprowadzenia wszystkich kontroli, oraz usunięcia
usterek zawodnicy otrzymują 30 minut. W tym czasie aparat powinien być gotowy
do użycia. Sędzia uprzedza zawodnika 5 minut przed upływem wyznaczonego
czasu wykonania zadania.
8) Czas zostanie włączony przez sędziego po podejściu zawodnika do stanowiska
kontroli. O rozpoczęciu odliczania czasu zawodnik zostaje poinformowany przez
sędziego.
9) W przypadku przekroczenia limitu czasu zawodnik nie będzie sklasyfikowany.
3.

Sędziowanie
1) Organizator przygotuje stanowisko do przeprowadzenia konkurencji na terenie
CSRG S.A. w Bytomiu.
2) Wyposażenie oraz usterki w aparatach będą, takie same dla wszystkich
zawodników.
3) Sędziowie na bieżąco oceniają uczestników zgodnie z protokołem sędziego, nie
mogą jednak ingerować w ich pracę.
4) Po zakończeniu konkurencji zawodnik przekaże sędziemu wypełniony „Protokół
Mechanika” a sędzia przedstawi ocenianemu zawodnikowi do zapoznania się
i podpisu wypełniony podczas konkurencji przez sędziego „Protokół Sędziego”.
5) Zawodnik ma prawo wniesienia pisemnego odwołania od decyzji komisji
sędziowskiej w czasie do 15 min. od ukończenia konkurencji.
6) Rozpatrywanie odwołania nastąpi w obecności zawodnika i komisji sędziowskiej.
7) Decyzja Komisji Sędziowskiej jest ostateczna.
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