
  RANGE OFFICER TRAINING COURSE
                                         
                            Kurs doskonalący dla Range Officers 

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, Har Trigger’a SASS # 338,
Col Younger’a SASS # 4237,Coyote Calhoun’a SASS # 201, San Quinton’a
SASS # 4818 oraz wszystkich , bez których ta praca nie byłaby możliwa.
Towarzystwo zachęca do jak najszerszego propagowania niniejszego
podręcznika wśród wszystkich członków.

                        Zasady organizowania kursów doskonalących 

Rejestracja 
Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w kursie doskonalącym dla RO
muszą:
-    być członkami Towarzystwa
ukończyć Kurs Podstaw Bezpieczeństwa
przynajmniej od 6 miesięcy brać udział w zawodach jako zawodnicy

Chętni proszeni są o zgłoszenie swego udziału minimum 10 dni przed
rozpoczęciem kursu u właściwego instruktora. Wypełnione formularze
zgłoszeniowe należy złożyć u organizatora kursu na 7 dni przed
rozpoczęciem kursu w celu weryfikacji danych. Instruktorzy są obowiązani
do sprawdzenia jak długo zgłaszający jest już czynnym zawodnikiem.

Opłaty
Koszt kursu ustala Towarzystwo (SASS -  25$). Wpłata następuje w dniu
rozpoczęcia kursu.

Certyfikat
Po ukończeniu kursu, przedstawieniu dowodu wpłaty i opinii prowadzącego
uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat potwierdzający oraz odznakę
kwalifikacyjną. Od 7 grudnia 2003 (SASS) ukończenie kursu uprawnia
do starania się o stanowisko przewodniczącego regionalnego oddziału
Towarzystwa lub zrzeszonego klubu. 

Pomoce dydaktyczne i baza lokalowa
Część I kursu to zajęcia teoretyczne. Organizatorzy zabezpieczają lokal
i materiały dydaktyczne.
Część II kursu to zajęcia praktyczne na strzelnicy lub innym obiekcie, gdzie
można przeprowadzić symulację zawodów. Odtwarzane są rzeczywiste
sytuacje i zdarzenia z użyciem tarcz, rekwizytów, stołów do ładowania
i rozładowania broni, amunicją bronią. Tarcze i rekwizyty uszkodzone
podczas zawodów, egzemplarze broni niewłaściwie modyfikowanej



czy nieodpowiedni strój lub jego elementy również przedstawiane są przez
organizatorów w celu dokładnego wyjaśnienia niektórych zagadnień.

Kurs doskonalący
Głównym celem kursu jest wzmocnienie zasad bezpieczeństwa i zredukowanie
do minimum możliwości zaistnienia sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu
uczestników.Osoby biorące udział w kursie powinny posiadać pełną wiedzę
na tematy przedstawione w Regulaminie Towarzystwa i w Kursie Podstaw
Bezpieczeństwa.Kurs doskonalący nie jest miejscem na omawianie
tych reguł i na zaznajamianie uczestników z zasadami przeprowadzania
zawodów. Kurs trwa cztery godziny.
Zaliczenie kursu w formie pisemnego testu i praktyczny sprawdzian
na wyznaczonym stanowisku pozwala oczekiwać, że w przyszłości
uczestnicy zajęć będą odpowiednimi osobami do zabezpieczenia zawodów
od strony przepisów bezpieczeństwa oraz będą umiały zaopiekować
się zawodnikiem podczas konkurencji. Niniejszy kurs stanowi
bezpośrednie przedłużenie  Kursu Podstaw Bezpieczeństwa.Przyszły
Kwalifikowany Range Officer nie tylko bezpiecznie poprowadzi nowego
zawodnika ale również będzie umiał wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące
przebiegu konkurencji i udzielić podstawowej pomocy w razie wypadku.
Kwalifikowany RO będzie również w stanie wyegzekwować z całą
stanowczością postępowanie zawodników  zgodnie z regulaminem.

Przed zawodami
Przed rozpoczęciem każdych zawodów dyrektor zawodów zarządza odprawę
wszystkich RO i posse marshall w celu omówienia następujących zagadnień:

Zabezpieczenie medyczne
Każdy RO powinien być poinformowany o procedurach w nagłych przypadkach.
Informacje te powinny zawierać: 
jak uzyskać natychmiastową pomoc,
gdzie znajduje się sprzęt medyczny, 
nazwisko osoby/lekarza odpowiedzialnego za opiekę medyczną, 
numer telefonu do najbliższego szpitala/pogotowia i lokalizację tego miejsca
na wypadek natychmiastowej konieczności transportu rannego.
Nie zawsze  numer 999 to najwłaściwszy wybór.

Plan ewakuacji rannego
Powinien być opracowany z uwzględnieniem warunków terenowych. Czas
w wielu wypadkach odgrywa kluczową role. Plan ewakuacji przygotowuje
osoba/lekarz odpowiedzialny za opiekę medyczną podczas zawodów.


