Huddingge 9 februari 2021
2

Räddn
ningsrikttlinjer Nitroz Mottorsport 2021‐20
0
Sportgreen: Dragracin
ng

f
FAP 512‐1 samt gällannde branschnormer
Nedanståående regler följer
Riktlinjerna är uppdelaade i nivåer ba
aserat på de rrisker som finn
ns. Alla krav är minimikrav.
e säkerhetschhef med ansvar för räddnin
ng.
* I varje nivå skall det alltid finnas en
Följande nivåer finns;

Nivå 1 Låångsammare
e än 10.00(4
402 meter) saamt 6.40(20
01 meter)
1 st Rädd
dningsbil
3 st räddn
ningsmän (*)
1 räddnin
ngsman i startt
1 räddnin
ngsman i bansslut
1 räddnin
ngsman i rädd
dningsbil
ustning
Vid start ska det finnass följande utru
msläckare min. 6 L Afff place
erade vid vänsster lane
1 st Skum
1 st Skum
msläckare min. 6 L Afff place
erade vid hög er lane
1 st Skum
msläckare min. 6 L Afff place
erade vid uppplining
1 st Koldioxidsläckare min. 5 L place
erade vid vänsster lane
erade vid högeer lane
1 st Koldioxidsläckare min. 5 L place
erade vid uppllining
1 st Koldioxidsläckare min. 5 L place
Vid bansllut/avfarter ska det finnas 1 Skumsläckaare min. 6 L Affff

Nivå 2 Låångsammare
e än 7.50(40
02 meter) sam
mt 4.50(201 meter) men
n snabbare ään nivå 1
1 st Rädd
dningsbil
4 st räddn
ningsmän (*)
2 räddnin
ngsmän i startt
1 räddnin
ngsman i bansslut
1 räddnin
ngsman i rädd
dningsbil
ustning
Vid start ska det finnass följande utru
msläckare min. 6 L Afff place
erade vid vänsster lane
1 st Skum
1 st Skum
msläckare min. 6 L Afff place
erade vid hög er lane
1 st Skum
msläckare min. 6 L Afff place
erade vid uppplining
1 st Koldioxidsläckare min. 5 L place
erade vid vänsster lane
erade vid högeer lane
1 st Koldioxidsläckare min. 5 L place
erade vid uppllining
1 st Koldioxidsläckare min. 5 L place
Vid bansllut/avfarter ska det finnas 1 Skumsläckaare min. 6 L Affff
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Nivå 3 Snabbare än 7.50(402 me
eter) samt 4..50(201 metter)
1 st Haveeribil
1 st räddn
ningsbil/lätt räddningsfordon(ATV)
dningsmän (*)
5 st rädd
2 räddnin
ngsmän i startt
1 räddnin
ngsman i bansslut
1 räddnin
ngsman i rädd
dningsbil
1 räddnin
ngsman i lätt räddningsford
r
don
ustning
Vid start ska det finnass följande utru
msläckare min. 6 L Afff place
erade vid vänsster lane
1 st Skum
1 st Skum
msläckare min. 6 L Afff place
erade vid hög er lane
1 st Skum
msläckare min. 6 L Afff place
erade vid uppplining
1 st Koldioxidsläckare min. 5 L place
erade vid vänsster lane
erade vid högeer lane
1 st Koldioxidsläckare min. 5 L place
erade vid uppllining
1 st Koldioxidsläckare min. 5 L place
Vid bansllut/avfarter ska det finnas 1 Skumsläckaare min. 6 L Affff

Kompettensnivåer
Räddnin
ngsman
Räddninggsman är en fu
unktionär som
m genomgått uutbildning i baasal räddning och innehar ggrundläggande
brandkun
nskaper.
Utrustnin
ng
Räddninggsmannen skaa vara utrustad
d med kläder avsedda för att
a skydda den
nne från brandd och andra yttre
risker. Uttrustningen skka vara Brandttåliga kängor aalt förarsko med
m FIA klassn
ning 8856‐20000 alt. SFI 3.3A
A/5
Brandställ En 349 alt fö
öraroverall FIA
A klassning 88856‐2000 alt. Minst SFI 3.3A
A/5 Brandtåligga handskar Balaklava
B
Carbon X alt rö
ökdykarluva
Nomex, C
Hjälm skaa användas om
m räddningsm
mannen är placcerad i en bil eller
e
annat fordon under täävling/träningg. Hjälmen
ska uppfyylla EN 14458((brandhjälm) eller FIA Techhnical list no 25
2

Räddnin
ngsbil
Räddninggsbilen ska kunna användass för normalollyckor. Bilen utrustas
u
för en
n grundläggannde insats.
Utrustnin
ng i Räddningssbilen ska vara
a:
Släckare SSkum Afff elleer Afff‐AR min
nst 6 kg alt.pullver minst 6 kg enligt EN3
Släckare Koldioxid 1 st minst 2kg enligt EN3
Brytverkttyg
Bälteskniv
Kniv
ejsar flat och sstjärnmesjelso
ortering, Torxn
nycklar, Blockknycklar 8‐19 varav
v
2 st
Verktygsllåda innehållaande Skruvme
10 mm, 113 mm samt 17
1 mm, Bultsax, avbitare, poolygrip
Bogserlin
na
Varningslljus orange lju
us 360 graderss spridning
Avspärrningsband (ATA
A‐Band)
mm vid
Tigersåg Batteridriven med blad ansspassat för Glaasfiber/kolfiber Munskydd för att skyddaa mot glasdam
nde av tigersååg
användan
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Haveribiil
Haveribileen är den bileen vi använderr för de störree olyckorna occh det avancerade räddninggsarbetet.
Utrustnin
ngen i Haverib
bil ska vara:
2 st Släckkare Skum Affff eller Afff‐AR minst 6 kg altt. Pulver 6 kg enligt EN3
2 st Släckkare Koldioxid 1 st minst 2kg enligt EN3
Klippverkktyg Hydrauliska (Sax ska ha
a minimikapaccitet med 40 ton)
t
Vattentan
nk 200 L eller annat släckm
medel av motsvvarande kapacitet eller insa
atstid.
Kniv
Bälteskniv
ejsar flat och sstjärnmesjelso
ortering, Torxn
nycklar, Blockknycklar 8‐19 varav
v
2 st
Verktygsllåda innehållaande Skruvme
10 mm, 113 mm samt 17
1 mm, Bultsax, avbitare, poolygrip
Tigersåg Batteridriven med anpassat blad för glassfiber/kolfiber Munskydd fö
ör att skydda mot glasdamm vid
användan
nde av tigersååg
Avspärrningsband (ATA
A‐Band)

Lätt Räd
ddningsfordo
on(ATV)
Lätt fordo
on för snabb insats och bärrgning. Utrust as med minstt en skumsläck
kare 6 L Afff‐A
AR.

Radioko
ommunikatio
on
Samtliga enheter ska kunna
k
kommu
unicera via ettt dedikerat rad
diosystem för räddning ochh sjukvård i en
nlighet till
assad för att een god kommu
unikation ska kunna föras m
med den aktuella
FAP 512‐1. Utrustning ska vara anpa
n på träningen
n/tävlingen.
ljudnivån

Förändriing i bemann
ning eller utrustningsförrdelning
Omfördelning av resurrser i form av bemanning elller utrustningg får göras av säkerhetscheef i samråd me
ed
en kan anses gynna organissationen.
tävlingsleedning samt domare. Och ska bara ske o m förändringe

Normer och säkerhe
etsföreskrifte
er
All utrusttning som anvvänds i räddnin
ngsorganisatioonen ska följaa gällande norrmer och säkeerhetsföreskrifter för
sådan utrrustning.

Sjukvård
d
Under påågående körning ska det finnas minst en Sjuksköterskaa eller läkare med
m delegerinng att adminisstrera
läkemedeel för att kunn
na minst ge;
‐Kramplö
ösande
‐ Smärtstillande
‐ Adrenalin
u fordon såsoom Ked‐väst, XT‐bräda
X
ellerr liknande
Det ska fiinnas utrustniing för urtag ur
Sjukvårdsspersonalen ska kunna påbörja ett prehoospitalt omhändertagande av skadad inddivid/er.
Patientskkadeförsäkringg ska finnas fö
ör vårdutövareen och socialsstyrelsens kravv skall vara upppfyllda.
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