ZAWODY WOJSKOWO-STRAŻACKO-POLICYJNE
O PUCHAR STAROSTY
organizowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, 6 kompanię
logistyczną 5 Batalionu Dowodzenia w Rząsce, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 5
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komendę Powiatową Policji w Krakowie.
I. Postanowienia ogólne:
1. Zawody są formą rywalizacji zespołów w zakresie umiejętności wojskowych, strażackich
i ratowniczych.
2. Celem zawodów jest promocja służb mundurowych, popularyzowanie wśród młodzieży
wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych, zagadnień związanych z obronnością kraju.
Przybliżenie zagadnień ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz
podnoszenie sprawności fizycznej.
II. Warunki uczestnictwa:
1. W zawodach uczestniczą czteroosobowe zespoły z jednej szkoły (gimnazjalnej), bez względu
na płeć. Z każdej szkoły mogą wziąć udział max 2 drużyny.
2. Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub zespołowo od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
3. Od uczestników wymaga się posiadania:
1) pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach
2) ubiorów dostosowanych do warunków zawodów;
III. Przebieg i organizacja zawodów:
1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są telefonicznie w sekretariacie szkoły do dnia 11 maja 2015
roku, numer telefonu 12 3891024 lub bezpośrednio do koordynatora turnieju pod numer
606857489.
Drużyna ze szkoły to 4 osoby (bez względu na płeć) które biorą udział w każdej z konkurencji.
IV. Punktacja:
Zasada generalna prowadzenia punktacji zawodów stanowi, że zespół – zwycięzca
konkurencji otrzymuje liczbę punktów odpowiadających liczbie zespołów uczestniczących
w zawodach, np. jeśli w zawodach uczestniczy 6 zespołów, to zwycięzca konkurencji otrzyma
6 pkt., zdobywca drugiego miejsca 5 pkt., trzeciego - 4 pkt. itd. (zespół zdyskwalifikowany w
danej konkurencji – 0 pkt.).
2. W przypadku, gdy zespoły uzyskają taką samą liczbę punktów w danej konkurencji /oprócz
strzelania/, zajmą wówczas miejsca ex equo i przyznane im zostaną takie same ilości
punktów według zasady, że nastąpi zsumowanie punktów za zajęte miejsca i podzielenie ich
przez ilość zespołów zajmujących to samo miejsce. Jeśli więc np. trzy zespoły uzyskały
najlepszy wynik w danej konkurencji, to zajmą one miejsce 1 w danej konkurencji otrzymają
po 15 pkt., przy 16 startujących zespołach (16 pkt za pierwsze miejsce + 15 pkt. za drugie
miejsce + 14 pkt. za trzecie miejsce = 45 pkt., po podzieleniu przez 3 / liczba zespołów, które
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zdobyły tą samą ilość punktów/ daje 15 pkt.). Następny zespół zajmie wtedy 4 miejsce i
otrzyma 13 pkt.
3. Sposób punktacji w ramach konkurencji przedstawiony jest przy ich omówieniach.
4. W przypadku uzyskania przez zespoły takiej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej,
o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych przez zespoły w konkurencji
„strzelanie”.
V. Konkurencje:
1) „Test sprawnościowy wojskowy”
Sposób przeprowadzenia: prowadzony będzie na boisku szkolnym w formie toru przeszkód
i będzie obejmował następujące konkurencje:
Start z pustą skrzynką po amunicji, bieg z przeniesieniem skrzynki na linię oddaloną około 15m
następnie bieg do kolejnej linii wyznaczającej strefę skażoną, przed linią nałożenie maski pgaz.
W masce pokonanie strefy skażonej w tym przeskoczenie rowu (pasa) o szerokości 2 m, dopiero
za strefą ściągnięcie maski, przejście pod zasiekami (czołganie w dowolny sposób tak by nie
zerwać zasieków), bieg równoważny po odwróconej ławeczce następnie bieg po kopercie,
nawrót za ostatnim pachołkiem i powrót biegiem całą długość toru z przeskoczeniem rowu
(pasa) w strefie skażonej oraz zabraniem skrzynki i postawienie jej (w sposób określony
wcześniej) na linii startu oznaczającej w tym momencie metę.
Mierzony jest czas pokonania toru, omówienie sposobu pokonywania poszczególnych przeszkód
omówi sędzia przed rozpoczęciem konkurencji
2) „Test sprawnościowy strażacki”
Sposób przeprowadzenia: prowadzony będzie na boisku szkolnym w formie sztafety na torze
przeszkód i obejmować będzie następujące konkurencje:
Start i bieg po równoważni następnie podpięcie prądownicy do odcinka strażackiego W52
pokonanie ściany, odpięcie prądownicy i wraz z nią slalom miedzy pachołkami. Kolejną
przeszkodą będzie tunel, którego pokonanie musi być poprzedzone ponownym podpięciem
prądownicy do odcinka W52 przejściem w pozycji klęczącej tunelu odpięciem prądownicy
przeskokiem nad płotkiem i przekazaniem prądownicy kolejnemu zawodnikowi. Następny
zawodnik drużyny pokonuje ten sam tor tylko w kolejności odwrotnej tj najpierw płotek, tunel,
slalom, ściana i równoważnia pamiętając od wymaganym podpięciu i odpięciu prądownicy we
wskazanych miejscach. Sztafeta kończy się z chwilą, gdy czwarty zawodnik drużyny ukończy tor
przeszkód. Za każde błędne pokonanie przeszkody będą doliczane do wyniku końcowego punkty
karne w postaci 5s.
Mierzony jest czas pokonania toru, omówienie sposobu pokonywania poszczególnych przeszkód
omówi sędzia przed rozpoczęciem konkurencji

3) ALKOgogle symulujące spożycie alkoholu – tor przeszkód
Sposób przeprowadzenia: prowadzony będzie na boisku szkolnym w formie toru przeszkód i
będzie obejmował następujące konkurencje:
Zawodnik rozpoczyna tor przeszkód od ustawienia się tyłem do linii startu i zakłada ALKOgogle,
następnie na sygnał sędziego zawodnik odwraca się przodem do linii startu
a jego zadaniem będzie pokonanie 5 m prostej linii i ominięcie ustawionych w prostej linii pięciu
pachołków a następnie przejście po kopercie, zwrot za ostatnim pachołkiem i powrót całą
długością toru na linię startu. Przy ustawionym na linii startu pachołku zawodnik będzie musiał
umieścić trzy obręcze na słupku. Za każde zejście z linii oraz dotknięcie pachołka będą doliczane
do wyniku końcowego punkty karne w postaci 5s.
4) „Strzelanie”
Zawodnik oddaje 5 strzałów próbnych oraz 10 strzałów konkursowych liczonych do punktacji
z karabinka pneumatycznego z pozycji stojąc z podpórki.
Każdy zawodnik może uzyskać do 100 pkt.
W przypadku zdobycia przez zespoły takiej samej liczby pkt. o kolejności zespołu w klasyfikacji
konkurencji decyduje większa liczba trafionych „10”, „9”, itd.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków,
urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania imprezy.
2. Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego
opiekun.
3. Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz postanowienia
organizatora, a także sędziów poszczególnych konkurencji.
4. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, organizator ma prawo zdyskwalifikowania
zespołu.
5. Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je składać w formie
pisemnej do organizatora zawodów.
6. Organizatorzy kolejnych etapów zawodów zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom
bezpieczeństwa.
7. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora.
VII. Nagrody
1. Drużyna zwycięska otrzymuje puchar fundowany przez Starostę Powiatu Krakowskiego,
2. Mistrzowie poszczególnych konkurencji otrzymują nagrody indywidualne (nie jest mierzony
czas w konkurencji ALKOgoogle, jest ona poza konkurencją).

