REGULAMIN
XII Konferencji – Warsztatów - Zawodów Medycyny
Taktycznej
„PARAMEDYK 2019”
XII edycja Zawodów oraz Konferencji Medycyny Taktycznej,
„PARAMEDYK 2019”
odbędzie się w dniach 24 – 27 września 2019r. na terenie Kaszub.
CZAS TRWANIA IMPREZY:
1.

WTOREK 24.09.2019r.

08.00 – 15.00 Przyjazd, rejestracja uczestników;
15.00 – 17.30 Zdeponowanie broni w KPP Kartuzy;
20.30 – 21.00 Odprawa kierowników ekip oraz sędziów.
2.

ŚRODA 25.09.2019r.

07.30 – 08.30 Śniadanie (miejsce zakwaterowania drużyn);
10.00 – 14.00 KONFERENCJA NAUKOWA („U Stolema” Ostrzyce);
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa;
16:30 – 19:00 WARSZTATY,
- ZADANIE NOCNE
3. CZWARTEK 26.09.2019r.
07.30 – 08.30 Śniadanie (miejsce zakwaterowania drużyn);
09.00 – 16.00 Rozegranie konkurencji;
18.00 – Kolacja i ognisko integracyjne.
4.

Piątek 27.09.2018r.

08.00 – 09.00 Śniadanie;
09.30 – 11.30 Podsumowanie zawodów, wręczenie nagród i uroczyste zakończenie "XII Zawodów,
Warsztatów i Konferencji Medycyny Taktycznej - PARAMEDYK 2019”;
11.30 - Wyjazd ekip do macierzystych jednostek.

1.

Komenda
Wojewódzka
Policji
w
Gdańsku,
Samodzielny
Pododdział
Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Policjantów, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zwani dalej „organizatorem”
organizują zawody, warsztaty oraz konferencję medycyny taktycznej zwane
dalej „zawodami”.

2. W zawodach mogą brać udział zespoły podporządkowane Ministerstwu Obrony
Narodowej, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu
Sprawiedliwości, a także zaproszone drużyny krajowe i zagraniczne mające
charakter sił specjalnych.


Zakwaterowanie i wyżywienie dla wszystkich uczestników przewidziane jest
w „Centrum Rekreacji U Stolëma”, Ostrzyce, ul. Droga Kaszubska 8a, mapa
dojazdu znajduje się na stronie internetowej https://www.ustolema.pl/
Koszt pobytu ……115,00……. PLN dziennie osobo doba (wyżywienie
i zakwaterowanie).

2a. W konferencji oraz warsztatach organizowanych w ramach wydarzenia
edukacyjno - szkoleniowego PARAMEDYK mogą wziąć udział członkowie policyjnych
zespołów medycznych. Zakres ich udziału w przedsięwzięciu określony zostanie
przez organizatora przed rozpoczęciem konferencji i warsztatów.
2b. Z przyczyn niezależnych od organizatora do udziału w tegorocznym wydarzeniu
edukacyjno-szkoleniowym „Paramedyk 2019” przewiduje się ograniczoną do
drużyn mogących wziąć udział w przedsięwzięciu.
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2c. Ostatecznym terminem zgłaszania zespołów do udziału w „Paramedyku 2019” jest
09.09.2019 r. Do dnia 13.09.2019 r. organizator przekaże w formie pisemnej informację
drużynom zakwalifikowanym do udziału w „Paramedyku 2019”.
2d. Organizator zastrzega sobie prawo o decydowaniu w sprawie kwalifikacji drużyn
do udziału w „Paramedyku 2019”, kierując się przyjętymi zasadami takimi jak: czas
zgłoszenia, reprezentowana formacja, charakter zespołu (siły specjalne).
W przypadku wycofania się którejś drużyny z udziału w wydarzeniu organizator
będzie miał prawo wyboru innego niezakwalifikowanego zespołu, który zastąpi
wycofaną drużynę.
3. Zespoły zobowiązane są do zdeponowania uzbrojenia w terminie od 24.09.2019 r .
(przyjazd) do 27.09.2019 r. (wyjazd) w wyznaczonym pomieszczeniu Komendy
Powiatowej Policji w Kartuzach w czasie wolnym od rozgrywania konkurencji.
4. Broń wraz z magazynkami i amunicją ma być umieszczona w skrzyniach to tego
przeznaczonych (zamkniętych i zareferowanych). Na widocznej (pokrywa skrzyni)
części skrzyni ma znajdować się zatwierdzony przez kierownika jednostki
macierzystej wykaz zawartości (nazwa broni, numer broni, ilość magazynków
i amunicji).
5. Za prawidłowe deponowanie i pobieranie broni odpowiedzialny jest kierownik
danego zespołu.

6. W zawodach będą uczestniczyły zespoły w składach cztero osobowych. Istnieje
możliwość przyjazdu opiekuna zespołu na zasadach określonych w punkcie 2.
(Możliwy jest przyjazd tylko jednej dodatkowej osoby).
7. W zgłoszeniu należy podać charakter oraz funkcję pełnioną przez osobę
dodatkową (kierownik, trener, dowódca, obserwator).
8. Zespołom zagranicznym organizator zapewni przewodnika/tłumacza.
9. Zaproszeni uczestnicy koszty ubezpieczenia ponoszą we własnym zakresie.
10. Umundurowanie i uzbrojenie:
a) mundur ćwiczebny,
b) hełm, kamizelka kuloodporna i taktyczna,
c) pistolet maszynowy i broń krótka,
d) ochronniki wzroku i słuchu,
e) apteczka (plecak) medyczna na wyposażenie sekcji,
f) 50 sztuk amunicji barwiącej kaliber 9x19 FX na zespół,
g) 50 sztuk 9x19 PARA na uczestnika,
11. W każdym zespole musi zostać wyznaczony dowódca (kierownik zespołu), któremu
będą przedstawiane założenia przez sędziów lub osoby odpowiedzialne za
stanowiska.
12. Konkurencje będą składały się z zadań medyczno-taktycznych oraz technicznosprawnościowych (ok. 6 konkurencji).
13. Ekipy do miejsc przeprowadzania konkurencji przemieszczają się własnym środkiem
transportu.
14. Numery startowe zostaną nadane w drodze losowania przed zawodami.
15. Każdy zespół otrzyma tabelę z kolejnością startową oraz czasem podejścia do
konkurencji.
16. Każde zadanie będzie miało określony czas wykonania przez zespół.
17. Spóźnienie się zespołu na miejsce wykonywania zadania przekraczające czas 2
kolejnych zespołów startujących później, powoduje dyskwalifikację spóźnionego
zespołu na danym punkcie. Jeżeli spóźnienie ma miejsce z winy organizatora punkt
ten nie ma zastosowania.
18. Sędzia lub osoba odpowiedzialna za stanowisko będzie informowała o upływie
czasu na 2 minuty przed końcem zadania.

19. Po upływie przewidzianego czasu na wykonanie zadania będą doliczane punkty
karne za przekroczenie limitu czasowego.
20. Czas będzie liczony przez sędziów lub osoby odpowiedzialne za stanowiska od
momentu podania sygnału gotowości przez dowódcę zespołu.
21. Czas pobytu zespołu na miejscu wykonywania zadania może być krótszy od
zaplanowanego w przypadku:
a) wypełnienia wszystkich czynności zaplanowanych w zadaniu,
b) osiągnięcia końcowego punktu zadania (zależnie od konstrukcji zadania),
c) przerwania realizacji zadania przez sędziów lub osoby odpowiedzialne za
stanowiska w sytuacji stworzenia przez zespół zagrożenia dla bezpieczeństwa.
22. W czasie oceny poszkodowanego (pozorant, manekin) podczas wykonywania zadania,
należy przyjąć takie parametry medyczne poszkodowanego, jakie są symulowane
na manekinie lub pozorancie. Chyba, że sędzia lub osoba odpowiedzialna wskaże
inaczej.
23. Dodatkowe informacje dotyczące wykonywania procedur taktyczno-medycznych
zespoły otrzymają w dniu rozpoczęcia zawodów.
24. W miejscu zadania (w oznaczonym terenie) znajdować się mogą jedynie zawodnicy,
sędziowie, osoby odpowiedzialne za stanowiska i osoby dopuszczone przez
organizatorów.
25. W czasie realizacji zadania osoba towarzysząca nie może:
a) pomagać w przenoszeniu ekwipunku na miejsce wykonywania zadania,
b) w żadnej formie kontaktować się z członkami zespołu podczas wykonywania przez
nich zadania,
c) przebywać w strefie wykonywania zadania.
26. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę sprzętu
przez zespół.
27. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na tabelach oceny – do wglądu po
zakończeniu imprezy.
28. W punktowaniu zadań sędziowie będą zwracać szczególną uwagę na:
a) zachowanie zasad bezpieczeństwa na miejscu wykonywania zadania,
b) współpracę członków zespołu,
c) postępowanie taktyczno-medyczne w oparciu o ogólnie przyjęte standardy,
d) umiejętność współpracy z innymi służbami.

29. Klasyfikacja końcowa zawodów opierać się będzie na sumie punktów (minus punkty
karne) zdobytych przez zespół na wszystkich zdaniach finałowych.
30. Odwołania i sprawy sporne będą rozstrzygane przez osobę wyznaczoną przez
organizatora.
31. Sędziowie i osoby odpowiedzialne za stanowiska udzielają informacji tylko na
wyraźną prośbę członków zespołu pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizacji
zadania.
32. Zespoły zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez
sędziów i osoby odpowiedzialne za stanowiska pod rygorem dyskwalifikacji
zespołu.
33. Nie zastosowanie się do postanowień regulaminu może skutkować wykluczeniem
zespołu z rywalizacji.
34. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu rozpoczęcia poszczególnych
części imprezy, o ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną niezwłocznie
powiadomieni przez organizatora.
35. Zgłoszenie zespołu do udziału w wydarzeniu edukacyjno-szkoleniowym „Paramedyk
2019 jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu XII
Konferencji, Warsztatów i Zawodów Medycyny Taktycznej „PARAMEDYK 2019”.

