
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PROPOZYCJE  

Spotkanie przewodnikow i psow, specjalizujących się w poszukiwaniu ludzi pod 
gruzami. Częśćią spotkania będzie trudna rywalizacja zespołów. Członków zespołów 
czekają weryfikację wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w poszukiwaniu 
ludzi pod gruzami, bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i pracy nad wolną 
głębokością (rappelling). 

 
Każdy uczestniczący przewodnik musi spełniać podstawowe kwalifikacje: 

• Osiągnięcie 18 lat 
• Kompetencje 
• Sprawność fizyczna (pływanie, długie transfery…) 
• Odporność psychiczna 
• Kondycja zdrowotna 
 

Warunki kwalifikujące do psa i ograniczenia: 
• Pies / suka przygotowani w min. poziomie RH-FLA lub ZTV1 albo podobnym 
• Suki w ciąży i mające cieczke są wykluczone z rywalizacji 
 

Informacje o rywalizacji: 
• Ponad 30 godzin spędzicie w terenie 
• Czeka na was ponad 30 km długa trasa  
• Jedno nocowanie będzie w lesie 
• Uczestniczy 10 zespołów czteroosobowych 
 

ČHJ Hasičský sbor 
Příbram 

zorganizować 

27. – 30. 8. 2015, miasto Příbram i jego otoczenie 
 



Zgłoszenie 
• Zgłoszenie zostanie opublikowane 15. 3. 2015 o godzinie 20:00 na FB lub 

będzie wysłana do zainteresowanych stron poprzez e-mail. 
• Od tego terminu przyjmujemy zgłoszenia 
• Termin zgłoszeń ostatecznych jest 28. 4. 2015 o godzinie 20:00 
• Zarejestrować może się tylko cały zespół. Zespół ustanowi sobie dowódcę. 

Zespoły są czteroosobowe, jedna osoba jest liderem drużyny. Zespół musi 
mieć co najmniej dwóch psów, najwięcej czterech. Psów poczas interwencji 
można zamieniać. Na każdej stacji zawsze pracują tylko dwa psy. Przed 
rozpoczęciem pracy drużyny wybiorą dwóch psów, którzy będą pracować. 
Drużyny mogą składać się z członków różnych organizacji. 

• Razem z potwierdzeniem zgłoszenia zostaną wysłane szczegóły 
(harmonogram, informacje o opłacie itp). 

• Zgłoszenie staje się ważnym w dniu otrzymania opłaty na konto 
organizatora.Decyduje opłata administracyjna dla całego zespołu. 

• W przypadku rezygnacji po terminie ostatecznym nie będą refundowane 
opłaty administracyjne, możliwe jest zapewnienie sobie wymiany. 

• Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
spowodowane przez uczestników lub uczestnikom. 

• Uczestnicy wezmą udział w tej imprezie na własne ryzyko. Uczestnik 
odpowiada za szkody spowodowane przez niego lub jego psa. Ubezpieczenie 
zapewnia sobie każdy uczestnik sam. 

 

Wpisowe 
• Wpisowe za drużynę wynosi 4000 koron. 
• Wpisowe obejmuje wspólne zakwaterowanie w siłowni. Psom jest wstęp do 

siłowni zabroniony. 
• Jedzenie i transport każdy zespół zapewnia sobie indywidualnie 
 

Wstępny program 
Czwartek, 27.8. 

12:00 Możliwość przyjazdu 
15:00 Uroczyste otwarcie 

Sobota, 29.8. 
17:00 Ogłoszenie wyników 
19:00 Afterparty 

Niedziela, 30.8. 
12:00 Odjazd 

 

Pierwsze trzy najlepsze zespoły otrzymają cenne nagrody. 
 

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami, e-mail: info@searchpatrol.cz lub na stronie 
Search Patrol 2015 na Facebooku. 

 
Martin Brandner 
Dyrektor SP15 


