
REGULAMIN 

MŁODZIEŻIWYCH MANEWRÓW W RATOWNICTWIE 

 

 

§ 1. CEL 

 

Młodzieżowych Manewrów w Ratownictwie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz drużyn harcerskich w ratownictwie są formą 

sprawdzenia umiejętności ratowniczych oraz szkolenia niezbędnego w przygotowaniu do 

sprawnego prowadzenia działań ratowniczych, a mianowicie: 

1. Sprawdzenie stopnia wyszkolenia uczestników Manewrów w zakresie ratownictwa 

oraz udzielania pierwszej pomocy. 

2. Podnoszenie kwalifikacji poprzez rywalizację sportową. 

3. Mobilizowanie do intensywnego szkolenia z zakresu ratownictwa, zmierzającego do 

skutecznego udzielania pierwszej pomocy. 

4. Wymiana doświadczeń w zakresie akcji ratowniczych oraz zasad bezpieczeństwa w 

czasie ich prowadzenia. 

5. Przekazywanie uczestnikom zasad ratowania życia. 

6. Integracja środowisk związanych z ratownictwem. 

7. Popularyzacja idei i tradycji strażackich oraz harcerskich, wśród dzieci i młodzieży. 

8. W Manewrach uczestniczą wyłącznie grupy młodzieżowych drużyn pożarniczych, 

OSP oraz drużyn harcerskich. 

9. Manewry mają także wyrobić pozytywny wizerunek osób udzielających pomocy oraz 

10. pracowników służb zawodowo zajmujących się ratownictwem OJRG 

 

§ 2. ORGANIZATORZY 

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Legnickim Polu 

mieszcząca się przy ul. Książąt Śląskich  6, 59-241 Legnickie Pole. 

 

§ 3. PARTNERZY 

1. Wójt Gminy Legnickie Pole 

2. Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna „Cichociemni” z Brzegu Dolnego 

3. KGHM Metraco S.A 

4. Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu 

5. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy 

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Taczalinie  

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkowej  

 

§ 4. MIEJSCE I TERMIN 

 

1. Młodzieżowe Manewry w Ratownictwie odbywają się 21 Maja 2022 r. w godzinach 

10:00 - 15:00, teren Campingu  w Legnickim Polu przy ulicy Henryka Brodatego 7 

oraz na terenie miejscowości Legnickie Pole. 

2. Manewry odbywają się na terenie otwartym. 

 

§ 6. KOMISJA SĘDZIOWSKA 

 

1. Organizator powołuje Sędziów Manewrów tworzących Komisję Sędziowską. 

2. Obsługę Komisji Sędziowskiej zapewnia Sekretariat Manewrów. 



 

§ 7. UDZIAŁ I WARUNKI UCZESTNICTWA W MANEWRACH 

 

1. Do udziału w manewrach uprawnione są drużyny harcerskie i młodzieżowe drużyny 

pożarnicze. 

2. Organizacja zgłaszająca drużynę może przygotować własne stanowisko do udziału w 

manewrach, które będzie punktowane zgodnie z ustaleniami Organizatora. Opis 

stanowiska należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym.  

3. Dowódcą drużyny jest osoba wybrana przez zespół. Pomiędzy poszczególnymi 

zadaniami dowódcą może być inna osoba w zależności od ustaleń, lecz musi być 

wybrana przed konkurencją. 

4. Każdy członek drużyny przystępuje do zadań w wygodnej odzieży umożliwiającej 

wykonywania zadań z uwzględnieniem środków ochrony indywidualnej do 

zabezpieczenia osoby poszkodowanej. Od uczestników nie wymaga się posiadania 

hełmu. 

5. Punktowane zadania będą realizowane na specjalnie przygotowanych stanowiskach, 

które drużyny będą odwiedzać w wyznaczonej kolejności.  

6. Manewry odbywają się na terenie otwartym w obszarze wsi Legnickie Pole. 

7. Liczba osób w drużynie nie może być mniejsza niż 5 osób i większa niż 8 osób, w 

wieku do 18 roku życia (jedna z osób może pełnić funkcję pozoranta- wszystko zależy 

od charakteru zadania). 

8. Numery startowe zostaną nadane na początku manewrów. 

9. Każda z drużyn otrzyma tabelę kolejności konkurencji/zadań. 

10. Na starcie każda drużyna otrzyma kartę zadania oraz tabelę czasów na wykonanie 

zadania. 

11. Treść zadania zostanie podana drużynie w formie pisemnej lub ustnej przed 

rozpoczęciem zadania. 

12. Drużyna wykonuje zadanie w ramach swoich kompetencji (umiejętności) oraz 

posiadanego sprzętu. 

13. Drużyna podczas wykonywania zadań powinna współpracować oraz komunikować się 

między sobą, pozorant może również komunikować się z zespołem. 

14. Na starcie każdego etapu drużyna zgłasza się po wykonaniu zadania poprzedniego. 

Niestawienie się grozi dyskwalifikacją na danym etapie (stanowisko przedstartowe). 

15. Na wykonanie każdego zadania wyznaczono określony czas. Na 2 minuty przed 

końcem czasu wyznaczonego na wykonanie zadania sędzia poinformuje o tym załogę. 

Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego) drużyna 

opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności 

ratowniczych. 

16. Czas jest liczony od momentu otrzymania ustnej informacji od sędziego "czas start". 

17. Jeśli drużyna uzna, że zadanie wykonała przed upłynięciem wyznaczonego czasu, 

może w każdej chwili zakończyć zadanie na własne życzenie. 

18. Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę kapitana drużyny. Pytania 

mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadania. 

19. W czasie oceny poszkodowanego (pozorant) podczas wykonywania zadania, o ile 

sędzia nie poda informacji o parametrach medycznych, należy przyjąć te, jakie 

posiada pozorant. 

20. W sytuacji, kiedy potrzebne jest podczas wykonywania zadania, przeprowadzenie 

sztucznego oddychania, drużyna powinna to wykonać z użyciem sprzętu lub (w razie 

jego braku) zasygnalizować sędziom możliwość jego przeprowadzenia za pomocą ust 

(podając częstotliwość wdechów).  



21.  Wszystkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na manekinach 

znajdujących się na miejscu zdarzenia. 

22. Drużyny zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez 

sędziów.  

23. W miejscu zadania (w oznaczonym terenie) znajdować się mogą jedynie zawodnicy, 

sędziowie i osoby dopuszczone przez organizatorów. Widzowie mogą przebywać 

wyłącznie poza strefami zadaniowymi i w miejscach wyznaczonych przez 

organizatorów.  

24. Po każdym zakończeniu czynności ratowniczych drużyna przy scence – omówione 

zostaną prawidłowe postępowania założone przez twórców scenariusza oraz 

omówione błędy krytyczne.  

25. Po wykonaniu zadania drużyna czeka na stanowisku przedstartowym na polecenie 

opuszczenia stanowiska i udania się na kolejne zadanie.  

26. Po upływie czasu drużyna ma obowiązek niezwłocznie opuścić miejsce wykonywania 

zadania i zabrać ze sobą swój sprzęt.  

27. Sędziowie mają prawo zadać dodatkowe pytania związane z zadaniem, w ramach 

pierwszej pomocy.  

28. Minimalne wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne powinno być zgodne z 

dołączonym załącznikiem.  

29. Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to 

zrobić tak jak w rzeczywistej sytuacji.  

30. W czasie wykonywania zadania zabrania się członkom drużyny korzystania z 

aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych i komputerów. Dopuszcza się 

możliwość fotografowania przez osoby towarzyszące.  

31. Wykonywane działania i procedury medyczne powinny zostać udokumentowane w 

kartach udzielonej pomocy dostarczonych przez organizatorów.  

32. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę sprzętu przez 

drużynę.  

33. Dodatkowe informacje (nie zawarte w regulaminie) będą rozpatrywane przez komisję 

sędziów. Zakres tematyczny konkursu obejmuje podstawowe czynności ratunkowe w 

tym:  

a. BLS AED (automatyczna defibrylacja zewnętrzna dzieci i osób dorosłych), 

postępowanie w urazach ciała (BTLS) przeprowadzane w sytuacji zagrożenia 

zdrowia i życia przez osoby niebędące pracownikami medycznymi. Zakres ten 

dokładnie określają wytyczne BLS zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady 

Resuscytacji z 2015 roku. Pełny tekst wytycznych w części dla ratowników 

pierwszej pomocy przedmedycznej jest dostępny na stronie: 

http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/Podsumowanie.pdf - podsumowanie zmian 

względem roku 2010. Całe brzmienie wytycznych z 2010 r.: 

http://www.prc.krakow.pl/2010/  

 

b. Umiejętności zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia związanych 

ze złamaniami, krwotokami, oparzeniami, urazami głowy, jamy brzusznej i 

klatki piersiowej, ciałami obcymi, nagłymi zachorowaniami (epilepsja, udar 

mózgu, nagłe zachorowanie w obrębie naczyń wieńcowych, wstrząs) oraz w 

razie wystąpienia wypadków komunikacyjnych.  

 

c. Umiejętności ogólnosprawnościowe  

 

d. Umiejętności z użyciem komunikacji za pomocą radia fal krótkich  

http://www.prc.krakow.pl/2010/


 

e. Umiejętności wyznaczania lokalizacji i odnajdywania lokalizacji osób i 

obiektów w terenie.    

 

f. Przy ocenie brane są pod uwagę podejmowane działania, efekty działań oraz 

zachowanie na miejscu zdarzenia. 

 

§ 8. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

 

W ramach uczestnictwa w Manewrach Organizator zapewnia: 

a. wyżywienie załóg w trakcie Manewrów; 

b. opiekę medyczną; 

c. obsługę techniczną. 

 

§ 9. ZGŁOSZENIA 

 

1. Zgłoszenia zespołu do Manewrów, należy dokonać na formularzu najdalej do 

12.05.2022r. dostarczając na adres organizatora młodzieżowych manewrów. 

2. Pierwszeństwo w zgłoszeniach będą miały drużyny, które zgłoszą stanowisko do 

konkurencji przygotowanej przez organizację oraz drużyny zgłoszone przez 

organizatora i partnerów wymienionych w § 2-3 niniejszego regulaminu. 

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać zgodę rodziców/prawnych opiekunów osób 

biorących udział w manewrach oraz oświadczenie dotyczące stanu zdrowia 

uczestników manewrów. 

4. Zespół otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Manewrów 

w formie telefonicznej. 

5.  Każdy uczestnik manewrów wraz z opiekunami powinien w dniu manewrów 

dostarczyć wypełnione i podpisane przez prawnego opiekuna uczestnika manewrów 

oświadczenie o stanie zdrowia w trakcie trwania epidemii COVID 19 oraz zgodę na 

wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. 

 

§ 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy biorą udział w Manewrach mając świadomość zagrożeń i na własną 

odpowiedzialność. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez 

uczestników Manewrów. 

3. Uczestnicy Manewrów zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 

Regulaminu, a kapitanowie są odpowiedzialni za dyscyplinę załóg w czasie Manewrów. 

4. Organizator zastrzega sobie się prawo do zmian w programie Manewrów, z jednoczesnym 

powiadomieniem kapitana drużyny odrębnym komunikatem przez Biuro Manewrów. 

5. Organizator zapewnia przestrzeganie szczególnych zasad higieny w trakcie trwania 

manewrów, zapewnia płyny do dezynfekcji oraz jednorazowe maseczki. Każdy z 

uczestników i osób towarzyszących przed przystąpieniem do zadania ma obowiązek 

zdezynfekować dłonie a następnie założone rękawiczki jednorazowe. Uczestnicy zachowują 

dystans do sędziego około 2m. 

6. Oryginały list zgłoszeniowych należy dostarczyć organizatorowi w dniu manewrów. 

7. Opłata startowa manewrach wynosi 60 zł od jednej drużyny. Opłatę należy uiścić na 

podany przez organizatora numer konta nie dalej niż do 18 maja 2022r. Opłata nie 

podlega zwrotowi w przypadku wycofania się z zawodów drużyny. 
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Organizator nie wystawia faktur ani rachunków za dokonaną płatność. Organizator nie 

czerpie korzyści finansowych z organizowanych manewrów. 

 

§ 11. OSOBY TOWARZYSZĄCE 

 

Każdemu zespołowi w czasie realizacji zadania może towarzyszyć tylko jedna osoba 

towarzysząca. Osoba towarzysząca nie może pomagać zespołowi w przenoszeniu ekwipunku 

na miejsce zadania. W czasie realizacji zadania osoba towarzysząca nie może przebywać w 

miejscu konkurencji – musi przebywać w wyznaczonej strefie. W czasie realizacji zadania 

osoba towarzysząca nie może w żadnej formie nawiązywać kontaktu z zespołem, któremu 

towarzyszy. Dopuszcza się używanie kamery video lub aparatu fotograficznego przez osobę 

towarzyszącą pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia ze strony organizatorów. 

Osoba filmująca lub fotografująca musi znajdować się w miejscu wskazanym przez sędziów. 

 

Miejsce i czas zawodów: 

Ostateczny program godzinowy Manewrów zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń. 


