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PODZIĘKOWANIA
Poniższy kurs jest wynikiem wielu lat doświadczeń oraz potrzebą
zachowania spójności i konsekwencji podczas organizowania zawodów.
Współpraca wielu oddanych członków Towarzystwa, ich zaangażowanie
i poświęcenie stanowiły nieoceniony wkład w redagowanie tego
podręcznika. Serdeczne podziękowania dla Quick Cal’a SASS#2707,
Dang It Dan’a SASS#13202, C.S. Fly’a SASS#5078, San Juan’a
SASS#1776, Sandman’a SASS#5748, wszystkich dyrektorów zawodów,
bez których ta praca nie byłaby możliwa.

Zasady postępowania jakie znajdziecie w tym podręczniku z pewnością
przyniosą korzyści dla wszystkich uczestników przyszłych zawodów.
Towarzystwo zachęca do jak najszerszego propagowania niniejszego
podręcznika wśród wszystkich członków. Osoby, które ukończą kurs
prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów i zaliczą test
końcowy z wynikiem pozytywnym, otrzymają żółtą odznakę Towarzystwa
jako dowód pomyślnego ukończenia kursu bezpieczeństwa.

Wstęp
Konsekwencja w działaniu jest bardzo ważna – niedopracowane reguły
i brak jasnych zasad powodują zadrażnienia, nieporozumienia i
prowadzą do kłótni.Celem niniejszego kursu jest doprowadzenie do
sytuacji, w której każde zawody organizowane przez Towarzystwo będą
odbywały się zgodnie z jednolitymi przepisami. Każdy zawodnik biorący
udział w zawodach jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne
i osób będących w jego otoczeniu. Jest intencją Towarzystwa, aby
wszyscy zawodnicy posiadali wiedzę umożliwiającą im, pod nadzorem
wykwalifikowanego personelu, przejęcie obowiązków Strażnika Zawodów
(Range Officer).
Obowiązkiem RO jest przypilnowanie, aby zespół zawodników sprawnie,
bezpiecznie i systematycznie wypełniał swoje zadania.
Obowiązkiem organizatorów jest określenie wymogów jakim muszą
sprostać zawodnicy desygnowani do pełnienia obowiązków RO. Tylko
osoby doświadczone, z odpowiednimi kwalifikacjami i dojrzałym
podejściem powinny być powoływane na to stanowisko.
Zasady postępowania zawarte w niniejszym podręczniku nie narzucają

organizatorom dodatkowych obowiązków czy obciążeń finansowych,
mają za to na celu upewnienie się, że nieodpowiedzialne obchodzenie
się z bronią zostanie natychmiast ukarane. Członkowie Towarzystwa
przybywający na zawody organizowane przez inny klub, powinni czuć
się bezpiecznie wiedząc, że przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zasad
uzyskiwania punktów, karania, broni czy wyposażenia są takie same
jak w ich własnym klubie.
Wszyscy RO muszą być zaznajomieni z Regulaminem Towarzystwa
i znać wprowadzane zmiany. Kierownicy drużyn powinni przejść szkolenie
opisane w tym podręczniku.
Od 7 grudnia 2003 roku wszystkie osoby
ubiegające się o stanowisko przewodniczącego regionalnego oddziału
muszą mieć ukończony niniejszy kurs oraz kurs doskonalący
(RO Training Course). Musimy pamiętać do czego służy broń.
W nieodpowiedzialnych rękach może stać się śmiertelnym zagrożeniem
dla wszystkich obecnych.
Pamiętaj: zawsze zachowuj się jakby broń była załadowana
i odbezpieczona.
W Duchu Dzikiego Zachodu
Sportowa postawa najlepiej odzwierciedla pojęcie ducha Dzikiego
Zachodu. Osoby odpowiedzialne za organizację powinny pamiętać, że
celem zawodów jest bezpieczna zabawa wszystkich uczestników.
RO muszą być profesjonalni, uprzejmi i przyjaźni. Regulamin
Towarzystwa przedstawia dokładne wytyczne co do organizacji zawodów
i nalega na konsekwencję w ich egzekwowaniu. Zasady postępowania
są wynikiem wielu lat doświadczeń i zapewniają naszej zabawie wysoki
poziom bezpieczeństwa.
Celem niniejszego kursu jest przybliżenie tych zasad oraz
zaznajomienie z ich zastosowaniem.
Ukończenie tego kursu świadczy o zaangażowaniu w działalność
Towarzystwa i chęci niesienia pomocy tam gdzie będzie ona potrzebna
Naszym celem jest bezpieczna zabawa. Każdy uczestnik, który będzie
używał wulgarnego słownictwa, zachowywał się agresywnie lub
niebezpiecznie zostanie natychmiast zdyskwalifikowany i decyzją
dyrektora zawodów może zostać usunięty z miejsca zawodów.
P r z e p i s y B e z p i e c z e ń s t w a ( teraz i po wsze czasy )
Wszyscy zawodnicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo!.
Nasz sport może, przez swą istotę, stanowić zagrożenie i mogą zdarzać
się niebezpieczne wypadki. Jednakże historia zawodów rozgrywanych
pod nadzorem Towarzystwa wolna jest od takich sytuacji. Obowiązkiem
każdego uczestnika jest bezpieczne zachowanie i reagowanie na
niewłaściwe sytuacje powodowane przez innych zawodników.
Jeśli wystąpi sytuacja zagrożenia, należy jej się zdecydowanie
przeciwstawić i upewnić, że nie wystąpi ponownie. Jakiekolwiek kłótnie
dotyczące istoty sprawy bądź podważające zasadność przepisów
bezpieczeństwa skutkują natychmiastowym usunięciem ze stanowiska
zawodnika, który do takiej sytuacji doprowadził.
Range Officers
Towarzystwo Strzelania Westernowego stawia sobie za cel zapewnienie
kompetentnych, stanowczych i sprawiedliwych osób, które będą

odpowiedzialne za właściwy przebieg zawodów na wszystkich etapach.
Głównym zadaniem RO jest pomoc zawodnikowi w bezpiecznym
zaliczeniu stanowiska oraz nadzór nad użyciem broni przez cały czas
i w każdym miejscu.
Motto RO brzmi: Naszym celem jest bezpieczna asysta podczas
wymiany ognia.Dwa kluczowe słowa: bezpieczna asysta są podstawą
do zrozumienia dlaczego RO jest niezbędny na linii ognia. Przyjrzyjmy
się im oddzielnie i zobaczmy jak przekładają się na czyjeś zachowanie
i postępowanie.
Asysta
Jako RO jesteś po to by towarzyszyć zawodnikowi. Nie oznacza to,
że nie wolno ci nakładać na niego regulaminowych kar, ale nie jest to
twoim głównym zadaniem. Przede wszystkim masz zapobiegać
naruszaniu przepisów bezpieczeństwa zanim one wystąpią.
Asystowanie zawodnikowi może przybrać wielorakie formy. Oto kilka
najważniejszych:
1. Informacja. Najlepsza pomoc to przedstawienie zawodnikowi pełnej
i spójnej informacji dotyczącej danego stanowiska. Większość
podstawowych wiadomości znajdzie się w materiałach opisowych,
ale kilka drobnych szczegółów może umknąć uwadze, np: zawodnik
może siedzieć przed konkurencją, ale może nie być poinformowany
gdzie lub jak dostosować krzesło do swoich potrzeb.
Pamiętaj: bądź konsekwentny w tym co i jak mówisz. Upewnij się, że
tylko jeden RO odpowiada na wszystkie pytania dotyczące danego
stanowiska. Każdy zawodnik, na swoje pytanie, musi usłyszeć taką
samą odpowiedź i podaną w ten sam sposób. Zawsze czytaj opis
stanowiska słowo w słowo tak, jak masz w dokumentacji, nawet jeśli
znasz to na pamięć.
2. Inwentaryzacja. Dobrym pomysłem jest wzrokowe sprawdzenie
zawodnika na linii startowej, zanim rozpocznie on konkurencję.
Sprawdź czy zawodnik ma niezbędny ekwipunek aby dokończyć
konkurencję. Jeśli wydaje ci się, że czegoś brak, po prostu o to zapytaj.
Upewnij się, że zawodnik ma sprzęt ochronny, choćby zatyczki do uszu.
Nic tak nie psuje zabawy jak huk pierwszego wystrzału, który
przypomina ci o czym zapomniałeś.
3. Ocena. Oceń kondycję psychofizyczną zawodnika. Wszyscy kiedyś
widzieliśmy zawodników, których zżerały nerwy. Choć może być to
doświadczony zawodnik, uderzenie adrenaliny potrafi doprowadzić
do wielu niepożądanych reakcji. Osoba zdenerwowana stanowi
poważne zagrożenie zarówno dla innych jak i dla siebie. Jeśli zauważysz
osobę wykonującą nieskoordynowane ruchy, mającą kłopoty z logicznym
wysławianiem się czy też sprawiającą wrażenie zagubionej poproś ją aby
na chwilę usiadła i odpoczęła.
4. Przewidywanie. Z czasem doświadczenie pozwoli ci przewidzieć
następny ruch zawodnika. Możesz wtedy zapobiec wykroczeniu
i uratować go od kary lub nawet zapobiec niebezpiecznej sytuacji.
To wyróżnia cię jako prawdziwego RO.
5. Nastawienie. Jeśli potrafisz dobrze wykonać swoje zadanie i czerpiesz
z tego radość, to szybko zorientujesz się, że zawodnicy też się dobrze
bawią. Unikniesz utarczek słownych a cała drużyna będzie efektywniej
pracować. Twój pozytywny stosunek do zawodów może wprowadzić

pożądaną atmosferę na cały dzień.
6. Opieka. Po rozpoczęciu konkurencji RO powinien wkraczać tylko
wtedy, gdy zawodnik wydaje się być chwilowo rozkojarzony, jeśli
strzela do niewłaściwego celu lub odkłada broń długą z zamkniętym
zamkiem. Pamiętaj, że twoim zadaniem nie jest ,,zaliczenie” konkurencji
za zawodnika lub matkowanie mu na każdym kroku. Roztropność
nakazuje upewnić się, kto nie życzy sobie zbytniej opieki.
Bezpieczna
To określenie nie ma nic wspólnego z przepisami bezpieczeństwa
a oznacza ,, bez żadnych incydentów”. Trzeba przedsięwziąć wszelkie
możliwe kroki w celu zapobieżenia wypadkom, które mogą dotyczyć
wszystkich obecnych, w tym również całego personelu.
A jak to osiągnąć? O to kilka propozycji.
1. Układ stanowiska. Jeśli na danym stanowisku zawodnik po
rozpoczęciu konkurencji jest skierowany w stronę publiczności,
to wyciągając broń będzie on niejako zmuszony do chwilowego
skierowania jej w stronę widzów. Albo zmień układ stanowiska, albo
umieść broń na terenie stanowiska tak, aby zawodnik po dotarciu do niej
skierowany był we właściwą stronę.
Nie obawiaj się odmówić zgody na rozpoczęcie konkurencji jeśli
stanowisko jest niebezpieczne.
2. Przewidywanie. Jeśli potrafisz przewidzieć następny ruch zawodnika,
to być może uda się zapobiec niebezpiecznej sytuacji. Nie sugerujemy
tu postępowania, które ciebie naraziłoby na niebezpieczeństwo, ale
właściwa reakcja słowna czy fizyczna może zapobiec nieszczęści
3. Obserwuj broń. Wielu zawodników, którzy pomagają jako RO
czy mierzą czas (Time Operator), nie wie jak się zachować. Liczą
,,pudła”, rozglądają się wokół gdy tym czasem trzeba cały czas
obserwować broń. Wiesz wtedy gdzie broń jest skierowana i do którego
celu zawodnik zamierza strzelić. Masz czas na skorygowanie błędu
zawodnika, jeśli składa się do niewłaściwego celu, na ostrzeżenie
go że może przekroczyć granicę 170 , na weryfikację niewłaściwej
amunicji czy nawet na powstrzymanie zawodnika jeśli występują
problemy z bronią.
4. Na wyciągnięcie ręki. Aby zapobiec wypadkowi, RO powinien
pozostawać z tyłu zawodnika po stronie ręki, którą zawodnik będzie
strzelał. W ten sposób będziesz mógł widzieć dokładnie jak zawodnik
posługuje się bronią. Nigdy nie pozwalaj zawodnikowi oddalić się
od ciebie.
5. Oczywiście, po pięciu czy sześciu zawodnikach masz prawo poczuć
się trochę rozluźnionypozwolisz aby zawodnik odszedł dalej bez twojej
asysty. Lecz jeśli wtedy zawodnik naruszy zasadę 170, nie będziesz w
stanie temu zapobiec. Nie pozwól oddalić się zawodnikowi na więcej niż
eden metr. Jeśli czujesz się zmęczony, przekaż obowiązki innemu RO.

