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Räddningsfunktionär (gäller offshore och rundbana)

Räddningsfunktionär kan, efter utbildning, ha två olika behörigheter:

1.                Räddningsfunktionär  

2.                Räddningschef

De olika stegen för R-funktionärer

Samtliga steg delas upp i förare, ytbärgare samt sjukvårdare. Grundkrav för ovanstående:

Förare – Lång erfarenhet av att manövrera motorbåt med gott omdöme. Förarintyg samt manöverintyg för högfartsbåt. 

Dykare – Dykcertifikat motsvarande PADI Rescue diver eller CMAS***.

Sjukvårdare – Leg. Sjuksköterska alt ambulanssjukvårdare med aktuell akuterfarenhet. Starkt rekommenderat med PHTLS eller liknande. 

Med erforderlig praktisk erfarenhet menas att man under en säsong deltagit i flertalet tävlingar som räddningsfunktionär och där fått vara med på flertalet insatser. Upp till räddningschefen att bedöma.

En person som rekommenderas till räddningschefen skall ha varit och arbetat i Räddningsteam på vattnet under flera säsonger. Denne skall även ha varit med och utbildat räddningsfunktionärer.

För att kunna erhålla räddningschefslicens ska personen även inneha licens som biträdande tävlingsledare/säkerhetschef. 

Räddningschef

Ansvarar för att tillräckligt antal räddningsbåtar (och ev helikoptrar) med tränad och utrustad personal är placerade på strategiska platser.

Detta görs i dialog med säkerhetschef och tävlingsledare. 

Förtydligande X1

För sjukvård- och räddningsberedskap vid Classic Hydro uppvisning gäller att säkerhetsansvarig har gått "Rädda en kompis" samt att det finns tillgång till bår

eller liknande som flyter och är gjord för att ta upp person ur vattnet samt fartyg till densamma. Vid cockpitbåtar krävs minst en dykare med 

Sjukvårdare på plats ska vara lägst legitimerad Sjuksköterska alt ambulanssjukvårdare med adekvat sjukvårdsutrustning enl. J-krav

Förtydligande X2
För sjukvård- och räddningsberedskap vid träning : Vid färre än 6 båtar, så gäller att säkerhetsansvarig har gått "Rädda en kompis" samt att det finns tillgång till 

bår eller liknande som flyter och är gjord för att ta upp person ur vattnet samt fartyg till densamma. Sjukvårdsutrustning enl. J-krav. Vid cockpitbåtar krävs 

minst en dykare med tävlingsledare/säkerhetschefs behörighet. Vid 6 eller fler båtar SKA komplett Räddningsteam finnas på plats. 


