PLAN

ĆWICZEŃ
SPECJALISTYCZNYCH GRUP
RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO

„WOJNICZ 2012”

Wojnicz, 27-29 sierpień 2012r.

ORGANIZATORZY:

•

OSP KSRG Wojnicz;

•

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu;

•

Burmistrz Miasta Wojnicza.

WSPÓŁORGANIZATORZY:
•

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie;

•

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie;

•

Komenda Miejska PSP w Tarnowie;

•

WSSGR Nowy Sącz;

•

OSP KSRG Wielka Wieś;

•

OSP KSRG Łęg Tarnowski;

•

OSP KSRG Zakrzów.

KOORDYNACJA ĆWICZEŃ :
•

st.asp. Janusz Rutka – starszy instruktor ratownictwa wysokościowego;
starszy instruktor ratowictwa górskiego;

•

Sebastian Wróbel – mł. ratownik wysokościowy KSRG – OSP Wojnicz

2

HARMONOGRAM

PONIEDZIAŁEK – 27.08.2012r.

8:00 -12:00

dojazd

ratowników

do

internatu

Zespołu

szkół

Licealnych

i Technicznych – Wojnicz ul. Jagiellońska;

GPS – N 49° 57’ 09,07” E 20° 50’ 00,49”

13:00

obiad;

14:00 - 18:00

zbiórka w świetlicy inernatu, przejście do auli ZSLiT;
•

Przywitanie uczestników,

•

Część seminaryjna – bryg mgr inż. Krzysztof Mendak – nowe
zasady dotyczące organizacji specjalistycznego ratownictwa
wysokościowego w KSRG; kierunki rozwoju specjalizacji;

•

st.asp. Janusz Rutka – Omówienie założeń taktycznych dla
pozorowanych zdarzeń;

•

Repetytorium: unifikacja sprzętu indywidualnego; stanowiska
w

działaniach

ratownictwa

wysokościowego;

węzły

–

zastosowanie i nazewnictwo.
•

Zasady prowadzenia bezpiecznych działań - instruktaż BHP;

18:00 - 18:30

kolacja

18:30 - 20:00

Część teoretyczna ciąg dalszy – pytania uczestników
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WTOREK – 28.08.2012r.

7:00

śniadanie;

7:30

zbiórka w świetlicy internatu:
•

Podział na grupy;

•

Dobór sprzętu;

8:00

alarmowanie grup do konkretnych działań ratowniczych;

15:00

obiad;

16:00

aula ZSLiT - nowoczesny sprzęt ratowniczy – wystawa firm
ze sprzętem podstawowym i specjalistycznym;

17:00 - 18:00

podsumowanie ćwiczeń – wystąpienia zaproszonych gości

19:00

miejscowość ISEP – ognisko; rozdanie pamiątek z Wojnicza

i zakończenie ćwiczeń

ŚRODA – 29.08.2012r.

10:00

śniadanie;

10:30 - 14:00

zwiedzanie Wojnicza i okolic;
Izba Regionalna, i inne zabytki a terenie Wojnicza; z przewodnikiem;

14:00 - 15:00

obiad
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Cele do osiągnięcia podczas manewrów:

•

Sprawdzenie przygotowania do działań OSP w KSRG z zakresu ratownictwa
wysokościowego w zakresie podstawowym zgodnie z nowymi wytycznymi dot.
organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG; (OSP KSRG Łęg
Tarnowski);

•

Sprawdzenie

przygotowania

specjalistycznych

grup

ratownictwa

wysokościowego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wysokościowego
oraz współpracy pomiędzy grupami SGRW z terenu kraju;
•

Dokonanie porównania i oceny możliwości operacyjnych oraz stosowania
technik ratowniczych przez uczestników manewrów;

•

Sprawdzenie

praktycznych

możliwości

współdziałania

różnych

grup

ratowniczych w zakresie podstawowym z innymi podmiotami;
•

Utrwalenie właściwych nawyków i zasad BHP w zakresie podstawowym
i specjalistycznym podczas działań ratowniczych prowadzonych na wysokości,
w miejscach trudno dostępnych i szczególnie niebezpiecznych;

•

Doskonalenia zasad organizacji łączności radiowej podczas działań z zakresu
ratownictwa wysokościowego;

•

Wskazanie

niezbędnych

kierunków

działań

w

zakresie

szkolenia

i wyposażenia OSP KSRG w zakresie ratownictwa wysokościowego;
•

Wskazanie

niezbędnych

kierunków

działań

w

zakresie

szkolenia

i wyposażenia specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego.
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Niezbędny sprzęt do powadzenia działań – wyposażanie osobiste:
•

w zakresie podstawowym – wg. wytycznych dot. organizacji ratownictwa
wysokościowego w KSRG;

•

w zakresie specjalistycznym:

lina półstatyczna ok. 50m;
komplet wyposażenia osobistego;
dodatkowo 5 karabinków zakręcanych;
6 pętle z taśmy do budowy stanowisk;
radiostacja nasobna – z pełną obsadą kanałową;
bloczki przyżądy zaciskowe do budowy układów ratowniczych.

W ćwiczeniach uczestniczyć będą grupy ratownictwa wysokościowego doraźnie
utworzone z przybyłych ratowników wysokościowych. Podczas realizacji epizodów
praktycznych na poszczególnych obiektach ćwiczeń nadzór nad ćwiczącymi grupami
w zakresie ratownictwa wysokościowego będą sprawowali instruktorzy i starsi
instruktorzy ratownictwa, starsi ratownicy wysokościowi, instruktorzy PZA.

Dowodzący akcją w razie wątpliwości w zakresie obranego zamiaru taktycznego lub
w zakresie BHP, powinien skonsultować przyjęte rozwiązanie z obecnym na miejscu
instruktorem.
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SCENARIUSZ ĆWICZEŃ

Epizod 1: KOMIN
widok epizodu :

Miejsce zdarzenia - Komin betonowy kotłowni zlokalizowanej w miejscowości
Wojnicz ul.Jgiellońska 17. Komin znajduje sie na terenie parku miejskiego
w Wojniczu.
Założenia do epizodu - Podczas prac remontowych na kominie zasłabł jeden
z pracowników wykonujących tam konserwacje (spawanie) w wyniku utraty
przytomności spadł na platformę. Ma najprawdopodobniej złamana rękę i nogę,
przytomny oddycha. Utrudniony dojazd - brak możliwości dojazdu drabiną lub
podnośnikiem.
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Przewidywane działania grupy ćwiczącej - dotarcie na miejsce zdarzenia,
rozpoznanie sytuacji, dotarcie ratowników na platformę, udzielenie pierwszej pomocy
medycznej, wykonanie transportu poszkodowanego w noszach (technika 2 lin).
środki do pozoracji - 1 osoba poszkodowana;

przewidywany sprzęt do epizodu (dla ratowników) - liny ok 40-50m 5 szt., taśmy
stanowiskowe 12 szt. karabinki 20 szt. nosze wannowe, rolka stop 2 szt. bloczki 4
szt., przyrządy zaciskowe 4 szt., torba R1 1 szt.

GPS – N 49° 57’ 09.71” E 20° 49’ 57,98”

Mapa:
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Epizod 2: STUDNIA
widok epizodu :
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miejsce zdarzenia - studnia z kręgów betonowych średnica ok 1m. Studnia
zlokalizowana w miejscowości Milówka przy drodze gminnej ze Sukmania do
centrum wsi. Studnia bez wody.

Założenia do epizodu - W miejscowości Milówka do nieczynnej studni przy drodze
wpadł mężczyzna. W wyniku upadku doznał złamania ręki, przytomny, rozmawia.
Średnica ok 1m głębokość ok. 8m

przewidywane działania grupy ćwiczącej dotarcie na miejsce zdarzenia,
rozpoznanie sytuacji, działania z trójnogiem, opuszczenie ratownika, wyciągniecie
w trójkącie z ratownikiem, na górze udzielenie pierwszej pomocy.

środki do pozoracji - 1 osoba poszkodowana, potrzebna lina do zjazdu do studni
(uprząż), potem uprząż i lina znikają.

przewidywany sprzęt do epizodu (dla ratowników) liny ok 40-50m 4 szt., taśmy
stanowiskowe 12 szt. karabinki 20 szt. trójnóg ratowniczy, bloczki 4 szt., bloczki
TWIN 2 szt przyrządy zaciskowe 4 szt., torba R1 1 szt.

Dojazd

Dojazd drogą nr 975 – Wojnicz – Nowy Sącz. W miejscowości Sukmanie odbijamy
w prawo zgodnie ze znakiem „Milówka 1” . Po pokananiu podjazdu asfaltowego ok. 2
km – studnia znajduje się po lewej stonie drogi – obok 400 letniego dębu.
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GPS – N 49° 54’ 38,30” E 20° 48’ 08,49” MAPA:

Droga 975 Wojnicz – Nowy Sącz
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Epizod 3: KOŚCIÓŁ
widok epizodu :
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Miejsce zdarzenia - wieża (dzwonnica) kościoła w Wojniczu, murowana,
z elementami konstrukcji stalowej.
Założenia do epizodu - podczas prac konserwacyjnych na wieży (dzwonnica)
kościoła w Wojniczu w wyniku porażenia przez prąd elektryczny spadł ok 4 m.
pracownik. W wyniku upadku doznał urazu kończyn. Dotarcie do wieży utrudnione
(ciasno) jedyny możliwy transport to technikami wysokościowymi.
Przewidywane działania grupy ćwiczącej

- dotarcie na miejsce zdarzenia,

rozpoznanie sytuacji, dotarcie ratowników na dzwonnicę z przewodnikiem, udzielenie
pierwszej pomocy medycznej, wykonanie transportu poszkodowanego w noszach
(technika 2 lin)
środki do pozoracji - 1 osoba poszkodowana,

przewidywany sprzęt do epizodu (dla ratowników) - liny ok 60-70m 3 szt., lina
20m 2 szt. taśmy stanowiskowe 16 szt. karabinki 25 szt. nosze wannowe, bloczki 4
szt., przyrządy zaciskowe 4 szt., rolka stop 2 szt. torba R1 1 szt.

GPS – N 49° 57’ 21,02” E 20° 50’ 09,38”
Mapa:
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Epizod 4: MOST
widok epizodu:

Miejsce zdarzenia - drogowy most na rzece Dunajec w miejscowości Łukanowice.
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Założenia

do

epizodu

-

osoba

na

linie

pod

mostem

wzywa

pomocy

(najprawdopodobniej młodzież zjeżdżała na linie i nie potrafi wyjść po linie), osoba
znajduje się w nurcie rzeki,

Przewidywane działania grupy ćwiczącej - dotarcie na miejsce zdarzenia,
rozpoznanie sytuacji, zbudowanie stanowiska ratowniczego, opuszczenie do pontonu
lub wyciągnięcie osoby do góry.

Środki do pozoracji - 1 osoba poszkodowana, lina ok 20 m. Do zjazdu 1 karabinek,
1 taśma, przyrządy do zjazdu (uprząż wygodna).

Przewidywany sprzęt do epizodu (dla ratowników) - liny ok 40-50m 3 szt.,. taśmy
stanowiskowe 10 szt. karabinki 20 szt., bloczki 4 szt., przyrządy zaciskowe 4 szt., szt.
torba R1 1 szt. łódź ratownicza do współpracy 2 szt.

GPS – N 49° 58’ 15,31” E 20° 52’ 45,94” MAPA:
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Epizod 5: DRZEWO
widok epizodu :

Miejsce zdarzenia - drzewo zlokalizowane w parku miejskim w Wojniczu przy
ul. Jagiellońskiej obok amfiteatru (wysokość ok 15m).

Założenia do epizodu - pracownik wykonujący konserwację technikami linowymi
(przycinanie gałęzi) doznał wypadku. (najprawdopodobniej odbiła piła i doznał rany
ciętej: na dole znajduje sie drabina wysokości ok 8m).

Przewidywane działania grupy ćwiczącej - dotarcie na miejsce zdarzenia,
rozpoznanie sytuacji, sprane dotarcie jednego ratownika do poszkodowanego,
opuszczenie na dół w technice 1 liny, udzielenie na dole pierwszej pomocy
medycznej.

Środki do pozoracji - 1 osoba poszkodowana, lina ok 10 m. (uprząż wygodna)
drabina.
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przewidywany sprzęt do epizodu (dla ratowników) - liny ok 40-50m 2 szt.,. taśmy
stanowiskowe 10 szt. karabinki 20 szt., bloczki 2 szt., przyrządy zaciskowe 2 szt., szt.
torba R1 1 szt.

GPS – N 49° 57’ 09,07” E 20° 50’ 00,49”
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