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CVIČENIE  
GL RESCUE 2016 

Informácie pre veliteľov družstiev. 
 
 

- Účastníci cvičenia nie sú organizátormi akcie poistení, všetky akcie sú dobrovoľné a zasahujúci sa 
zúčastňujú na vlastné nebezpečie. 

- Akékoľvek poranenie, ochorenie alebo poškodenie na vybavení sú účastníci povinní okamžite nahlásiť 
organizátorom. 

- Pred každým zásahom bude organizátormi určený veliteľ zásahu. 
- Počas cvičenia budú jednotlivé zásahy pozorovať  komisári ,ktorí budú dohliadať na priebeh akcie 

a hodnotiť  zásah každej zúčastnenej jednotky. 
- Po každom zásahu bude prevedené vyhodnotenie zásahu (pokiaľ organizátori neurčia inak). 
- Zasahuje sa za akéhokoľvek počasia, v akejkoľvek dennej či nočnej hodine. 
- V prípade ostrého zásahu bude takýto zásah ohlásený opakovaným tónom píšťalky. Neuposlúchnutie 

takého to núdzového prerušenia akcie, bude potrestané okamžitým vylúčením z cvičenia. 
- KPR a invazívne výkony sú na živých figurantoch prísne zakázané! 
- Simulovanú smrť pacienta počas zásahu môže určiť len lekár alebo komisár. 
- Hrubé porušenie bezpečnosti zasahujúcich alebo hrubé porušenie pravidiel cvičenia bude neodkladne 

potrestané. 
- Počas cvičenia je prísny zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok ( platí aj pre 

doprovod a figurantov) 
- Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu cvičenia. 
- Prepravu zasahujúcich zložiek pred, pri i počas zásahu  si zaisťujú účastníci na vlastné náklady. 
  
 
POVINNOSTI VELITEĽA: 
 
- Poznať zdravotný stav svojich členov. 
- Pokiaľ zabezpečuje jednotka figurantov, musí veliteľ poznať ich zdravotný stav (nebrať klaustrofobikov, 

alergikov, a pod. ). 
- Dbať na ústrojovú kázeň, t.j. po celú dobu cvičenia musia mať zasahujúci pevnú obuv ,dlhé nohavice, 

dlhé rukávy, helmu, svietidlo a pracovné/zásahové rukavice. 
- Dbať na pitný režim členov jednotky. 
- Veliteľ jednotky zodpovedá za nočný kľud svojich členov po 22:00 hod, ďalej zodpovedá aj za správanie 

členov a o to aby nedošlo k poškodeniu ubytovacieho zariadenia. 
- Zodpovedá za to, že jej členovia budú včas na prednáškach, jedle a nástupe. 
- Zodpovedá za reprezentatívne správanie sa členov jednotky a to počas ale aj mimo zásahu. 
 

 


