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Competiția Mondială de Salvare, ediția 2017, s-a încheiat. ISU Mureș a obținut
premiul pentru cea mai bună echipă de descarcerare, la categoria „Developmental” scenariu rapid.
Cele mai bune echipe de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat din lume s-au
întrecut timp de patru zile la Târgu Mureș. Întrecerea a reunit concurenți și evaluatori din 19 țări,
înscrise în World Rescue Organisation.
La categoria „descarcerarea din autovehicule”, au intrat în concurs 34 de echipe (formate din
șase salvatori), care au avut de parcurs fiecare câte 3 scenarii diferite, respectiv proba rapidă (de
10 minute, cu o singură victimă), proba standard (de 20 minute, cu o singură victimă) și proba
complexă (de 30 minute, cu două victime). Scenariile au fost diverse, atent selecționate de către
experții World Rescue Organisation, și au testat rapiditatea, îndemânarea, tehnica de
descarcerare și modul în care salvatorii au asistat victimele pe timpul operațiunilor.
Ce-a de-a doua categorie a competiției a fost „acordarea primului ajutor calificat” și a reunit 32
de echipe (formate din doi paramedici), care au parcurs proba de traumă standard (timp de 10
minute, cu o victimă) și proba de traumă complexă (timp de 10 minute, cu două victime). Fiecare
echipaj a aplicat manevre salvatoare de viață unor victime implicate în accidente rutiere, incendii,
căderi cu parapanta, accidente casnice, agresiuni fizice, plăgi împușcate sau alte situații preluate
din viața reală.
La toate probele concursului, comisiile de evaluatori au fost formate din specialiști internaționali
în domeniul salvării, fiind verificate în detaliu respectarea procedurilor specifice de intervenție în
aceste situații, modul de protejare a victimei, dar și a salvatorilor, prioritizarea acțiunilor la locul
evenimentului, precum și progresul echipelor față de competițiile anterioare.
După consultarea fișelor de evaluare, clasamentul final la proba „descarcerarea din autovehicule”
a fost următorul:
Locul I – Echipa Bridgend South Wales United Kingdom
Locul II - Hereford and Worcester FRS United Kingdom
Locul III - Meath County FRS Ireland
Echipa ISU Mureș a primit premiul pentru cea mai bună echipă de descarcerare pe scenariul
rapid, la categoria „Developmental”. Acest premiu se acordă echipei care are o evoluție
remarcabilă de la un an la altul.
La proba „acordarea primului ajutor calificat”, primele trei echipe clasate au fost următoarele:
Locul I - Plave Bv Praia da Victoria Portugal
Locul II - Hereford and Worcester FRS United Kingdom
Locul III - Hampshire FRS United Kingdom
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La festivitatea de premiere a echipelor câștigătoare, a fost înmânată „cheia”, echipei din țara care
va găzdui anul viitor cea de-a 19-a ediție a Competiției Mondiale de Descarcerare și Prim Ajutor,
respectiv Africa de Sud.
Oficialii români și străini, prezenți la eveniment, au apreciat modul în care România a organizat
evenimentul din acest an, standardele înalte de calitate și profesionalism fiind atinse.
Ediția 2017 a Competiției Mondiale de Salvare a reprezentat un eveniment major pentru sistemul
de urgență din țara noastră, fiind implicați în organizare și desfășurare pompieri, medici,
asistenți, paramedici, voluntari UPU – SMURD și ISU, elevi ai Școlii de Pompieri Boldești, sponsori
și parteneri.
INFO BACKGROUND
Competițiile World Rescue Challenge reunesc, începând cu anul 1999, cele mai bune echipe de
descarcerare și prim-ajutor din lume, care provin din țările membre World Rescue Organization,
la care și România a aderat în urmă cu patru ani.
Rolul acestor competiții este de a dezvolta capacitatea de intervenție, prin învățarea de noi
tehnici și prezentarea ultimelor tehnologii în domeniu, de a dezvolta lucrul în echipă și de
atenționare asupra accidentelor rutiere și a victimelor produse de acestea.
În țara noastră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează competiția de
descarcerare și acordare a primului ajutor calificat din anul 2012, fiind remarcat, an de an, un
progres continuu al echipajelor participante.
La World Rescue Challenge de la Târgu Mureș au participat 34 de echipaje de descarcerare și 32
de echipaje de prim ajutor din Australia, Africa de Sud, Brazilia, Canada, Cehia, Columbia, Elveția,
Franța, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Portugalia, România, Spania, Statele
Unite ale Americii.
Din partea României, au participat echipaje reprezentative ale Inspectoratelor pentru Situații de
Urgență din județele Alba, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Iași, Mureș, Maramureș și Vâlcea.

IMAGINI VIDEO https://goo.gl/VgEgEV
https://www.myairbridge.com/eng/#!/link/Zek5A0Vxs
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FINAL RESULTS
EXTRICATION CHALLENGE
Best Technical Team:
3. Lisboa (PT)
2. HWFS (UK)
1. Bridgend SW (UK)
Best Medic:
3. West Midland (UK)
2. Lisboa (PT)
1. Bridgend SW (UK)
Best IC:
3. Lisboa (PT)
2. Meath County (IR)
1. Bridgend SW (UK)
Best rapid Team - Developmental: Mures ISU (RO)
Rapid Team Award:
3. Oxfordshire (UK)
2. HWFS (UK)
1. Lisboa (PT)

TRAUMA CHALLENGE
Best standard Trauma Team - Developmental: SDIS44
Best Standard Trauma Team 3.: HWFS (UK) 2.
Hampshire (UK) 1. Praia da Victoria (PT)
Best Complex Trauma Team - Developmental: TRT
CISMA (LX)
Best Complex Trauma Team:
3. Praia da Victoria (PT)
2. HWFS
1. London 1
Best Trauma Team Overall - Developmental: TRT
CISMA (LX)
Best Trauma Team Overall:
3. Hampshire (UK)
2. HWFS (UK)
1. Praia da Victoria (PT)

Best Standard Team - Dev.: FRB Morovian Silesian
Region (CZ)
Standard Team Award:
3. Gen. de Catalunya Terrassa (ES)
2. HWFS (UK)
1. Bridgend (UK)
Best Complex Team- Dev.: 11. BBM Joaçaba (BR)
Complex Team Award :
3. 11. BBM Joaçaba (BR)
2. Lisboa (PT)
1. Bridgend (UK)
Best RTC Team Overall - Dev.: Escola superior de
Bombeiros (BR)
Best Overall RTC Team:
3. Meath County (IR)
2. HWFS (UK)
1. Bridgend (UK)
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