
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

SZKOLENIA i I MISTRZOSTW PONTONOWYCH ŁODZI RATUNKOWYCH IRB 

 

Termin: 18-19 lipca 2015 roku  

Miejsce: Międzyzdroje, plaża na zachód od Molo 

Organizatorzy: Operator Sieci Plus, Zachodniopomorskie WOPR, RESCUEHOUSE 

Zakwaterowanie: Ośrodki „Pod Sosnami” oraz „Pod Topolami” w Międzyzdrojach 

Warunki uczestnictwa:  

- Zgłoszenie drużyny ratowników wodnych poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na 

adres e-mail: irb@wopr.pl z dopiskiem „Mistrzostwa IRB 2015”. Ukończone 18 lat w dniu 

rozpoczęcia szkolenia przez każdego uczestnika. 

- Drużyna składa się z co najmniej 3 osób lecz dopuszcza się zgłoszenia indywidualne  

– w takim przypadku składy drużyn będą kompletowane. 

- Decyduje kolejność zgłoszeń – dostępne 40 miejsc. 

 

Cel:  

- Przygotowanie ratowników do działania na rzecz zmniejszenia liczby osób tonących  

w polskich wodach przy użyciu łodzi IRB. 

- Promowanie zasad bezpiecznego pływania, kąpieli wodnej i uprawiania sportów wodnych. 

- Umożliwienie ratownikom wodnym rywalizacji sportowej. 

 

Zasady finansowania: Całkowity koszt udziału w szkoleniu i zawodach wynosi 150 pln  

– płatne gotówką na miejscu. Cena zawiera zakwaterowanie w dniach 17-19 lipca, 

szkolenia, udział w zawodach, pamiątkowe koszulki. 

Plan: 

Sobota 

  

9.00 - 10.00 odprawa techniczna z uczestnikami szkolenia 

10.00 -11.00 przygotowanie do wejścia na wodę 

11.00 - 17.00 zajęcia w grupach  

  

A) nauka dynamicznego wyjścia z brzegu, proste manewrowanie łodzią po akwenie wokół 

boi nawrotowych, powrót i dynamiczne zakończenie wyścigu - te stację wszyscy 

zaczynają równolegle. 

  

B) Konkurencja Single Rescue; trenowanie konkurencji wyjścia z brzegu dopłynięcia do 

pierwszej boi nawrotowej, ominięcie jej odwrotnie do ruchu wskazówek zegara  

i dopłynięcie do poszkodowanego z dynamicznym jego podjęciem 

  

C) Mass Rescue; konkurencja Singiel powtórzona x 2 
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D) Rescue Tube; nauka dynamicznego wyjścia z brzegu, dopłynięcie do pierwszej boi 

nawrotowej, nawrót nie przekraczający linii bojek pierwszego rzędu z którego wyskakuje 

CREWMAN (ratownik) z pasem ratowniczym węgorz dopływa do drugiej boi, podając go 

PATIENT (poszkodowanemu) zapina go i wracają do czekającej łodzi z DRIVER 

(operatorem łodzi IRB); po wejściu na pokład i ominięciu boi nr 1 wracają do brzegu. 

  

17.00-19.00 klar w sprzęcie 

20.00 zajęcia teoretyczne wraz z omówieniem regulaminu i filmami 

   

Niedziela 

  

8.00 - 10.00 trening dla wszystkich wg ustalonego grafiku zgłoszonych załóg 

10.00 - rozpoczęcie zawodów 

10.15 start eliminacji do konkurencji MASS RESCUE (2 starty) 

11.30 start eliminacji do konkurencji RESCUE TUBE (2 starty) 

12.30 start eliminacji do konkurencji SINGLE RESCUE (2 starty) 

13.30 - 14.00 przerwa obiadowa 

14.00 finał konkurencji MASS RESCUE 

14.30 finał konkurencji RESCUE TUBE 

15.00 finał konkurencji SINGLE RACE 

15.30 finał konkurencji sztafet IRB 

16.00 wręczenie medali zwycięzcom i zakończenie zawodów 

 
Zgłoszenia: Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres e-mail: irb@wopr.pl  

do dnia 15 lipca 2015 roku 

Nagrody: 

- Zwycięska drużynie opłacony zostanie udział w Mistrzostwach Europy IRB, które odbędą 

się w dniach 29-30 sierpnia w Holandii 

- Najlepsze drużyny otrzymają najnowocześniejsze urządzenia od firmy LG Electronics 

- Najlepsze drużyny w poszczególnych konkurencjach otrzymają pamiątkowe medale 

- Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe koszulki  

Postanowienia końcowe: 

- Zgłoszenie do szkolenia i zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego komunikatu; 

- Organizator zastrzega sobie prawo do korekty programowej zawodów. 

 


