„POWIATOWE HALOWE ZAWODY SPRAWNOŚCIOWE MDP
O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU POWIATOWEGO ZOSP RP W TARNOWIE”
DLA CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH JEDNOSTEK
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU TARNOWSKIEGO
REGULAMIN
§1
ORGANIZATORZY

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Tarnowie.
Przy współudziale:

Burmistrz Tuchowa,

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie,

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie;

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie.
§2
TERMIN
3 grudnia 2017 roku o godzinie 14:00 (zbiórka drużyn o godzinie 13:30).
§3
MIEJSCE
Hala MOSiR w Tuchowie.
§4
UCZESTNICY
Uczestnikami zawodów mogą być członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tarnowskiego. Startujący muszą zostać wyłonieni
lub wytypowani przez Zarządy Gminne ZOSP RP do dnia 23 listopada 2017 roku. Zarządy Gminne
ZOSP RP wyłaniają/typują maksymalnie po jednym zawodniku w każdej z czterech kategorii.
UWAGA!!! W przypadku zgłoszenia do zawodów reprezentantów przez mniej niż osiem Zarządów
Gminnych z terenu powiatu tarnowskiego, organizator dopuszcza możliwość zwiększenia ilości
reprezentantów z każdej gminy. O takim fakcie organizator poinformuje telefonicznie Zarządy
Gminne, które zgłoszą swoich reprezentantów na zawody.
Zawodnicy w dniu zawodów muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości, który należy wraz z
kartą startową przedstawić do wglądu w biurze zawodów. Brak dokumentu tożsamości powoduje
skreślenie zawodnika z listy startowej.
§5
NAGRODY
Dla pierwszych trzech osób w każdej z kategorii organizator zapewnia nagrody (puchary i dyplomy).
W miarę pozyskanych środków finansowych pamiątkowe nagrody otrzymają wszyscy startujący.
Zdobywca tytułu: Najsprawniejsza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 2017 roku” otrzyma dyplom
oraz puchar.
§6
1

OPIEKUNOWIE
Każda grupa zgłoszona przez poszczególne jednostki jest zobowiązana posiadać pełnoletniego
opiekuna (jeden pełnoletni opiekun może być opiekunem osób w najwyżej dwóch kategoriach).
§7
OSOBY FUNKCYJNE
Na torze przeszkód mogą przebywać jedynie:

organizatorzy,

obsługa zawodów,

osoby posiadające identyfikator wydany przez organizatora,

startujący zawodnik,

osoby wskazane przez kierowników poszczególnych jednostek OSP do asekuracji przy
wyznaczonych „stacjach”.
Każda grupa zgłoszona w danej kategorii MUSI posiadać kierownika (w przypadku zgłoszenia
zawodników do więcej niż jednej kategorii, kierownik może być jeden „wspólny”), który odpowiada
za odpowiednie oraz terminowe wypełnienie i przekazanie dokumentów do biura zawodów przed ich
rozpoczęciem. Kierownik może również wnosić (jako jedyny) uwagi i składać wnioski w imieniu
startujących z jednostki OSP której jest przedstawicielem.
Osoby wskazane przez jednostki do asekuracji własnego reprezentanta znajdują się w czasie startu
zawodnika obok „stacji”:

skrzynia – max 2 osoby,

kozioł i lina – 1 osoba,

drążek – max 2 osoby.
§8
TERMIN ZGŁOSZENIA
a) Termin i sposób zgłoszenia ostatecznego.

zgłoszenia należy przedłożyć na druku „KARTA ZGŁOSZENIA” stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu;

zgłoszenia można złożyć osobiście w Biurze ZOP ZOSP RP w Tarnowie;

zgłoszenia można przesłać na adres mailowy: tarnow@zosprp.pl;

do dnia 23 listopada 2017 r. do godziny 14:00;
§9
ILOŚĆ STARTUJĄCYCH
Każda gmina jednostka OSP z terenu powiatu tarnowskiego może wystawić maksymalnie po 1
zawodniku w każdej z kategorii.
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§10
KATEGORIE




Urodzeni w latach 1999 – 2002 (UWAGA!!! liczy się rok a nie miesiąc)
o KATEGORIA I – Dziewczęta
o KATEGORIA II – Chłopcy
Urodzeni w latach 2003 – 2007 (UWAGA!!! liczy się rok a nie miesiąc)
o KATEGORIA III – Dziewczęta
o KATEGORIA IV – Chłopcy
§11

STRÓJ
Wszyscy startujący, opiekunowie, kierownicy drużyn muszą posiadać obuwie dopuszczone do użytku
na hali sportowej.
Zawodników obowiązuje strój sportowy (długie spodnie, dres, koszulki z krótkimi lub długimi
rękawami, obuwie dopuszczone do użytkowania na hali).
§12
KOLEJNOŚĆ STARTU
Zawodnicy każdej z kategorii startują w pierwszej serii w kolejności alfabetycznej (wg nazw gmin),
natomiast w drugiej kolejce startują wg punktów uzyskanych w pierwszej serii (pierwszy startuje
zawodnik z największą ilością punktów czyli sumą najsłabszego czasu i ewentualnych punktów
karnych).
§13
TOR PRZESZKÓD
Organizator zapewnia tor przeszkód składający się ze „stacji”, na których startujący musi wykonać
prawidłowo określone zadania.
§14
KONKURENCJE
a) Prawidłowe pokonanie toru oraz komentarz, jak należy wykonać poszczególne zadania, zostaną
przedstawione tuż przed startem pierwszego zawodnika.
b) Zawodnik staje na starcie ubrany w strój sportowy oraz hełm i pas strażacki MDP (KAT. I, II, III,
IV).
I.
W miejscach, gdzie trasę wyznaczają pachołki, należy ją pokonać mając pachołki po
wewnętrznej stronie toru. Za każdy ominięty pachołek „+2” punkty karne.
II.
Zawodnik ściąga hełm oraz pas (należy rozpiąć pas przed ściągnięciem i pozostawieniem
go na parkiecie) i pozostawia je w oznaczonym miejscu. Za pozostawienie hełmu i pasa
poza wyznaczonym miejscem „+5” punktów za każdy element. (KAT. I, II, III, IV).
III.
Zawodnik pokonuje slalom składający się z 5 słupków ustawionych w odstępach ok. 70
cm. Za przewrócenie każdego ze słupków „+2” punkty. (KAT. I, II, III, IV).
IV.
Zawodnik wykonuje przewrót w przód na materacu. (KAT. I, II, III, IV)
V.
Zawodnik pokonuje dwa płotki: pierwszy dołem, drugi górą. Za przewrócenie płotka
„+3” punkty. (KAT. I, II, III, IV).
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VI.

VII.

VIII.
IX.

X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.

XV.
XVI.

Zawodnik pokonuje równoważnię, którą imituje odwrócona ławeczka gimnastyczna. Na
równoważnię należy wbiec przed wyznaczoną linią i należy ją opuścić poza wyznaczoną
linią. Za przekroczenie wyznaczonych linii na początku i na końcu równoważni lub
dotknięcie nogą podłogi w trakcie przechodzenia po równoważni „+3” punkty. (KAT. I,
II, III, IV)
Zawodnik z przygotowanego „tunelu drabinkowego” zabiera wózek, przejeżdża z nim
przez tunel i odkłada wózek na drabinki. Za nieodłożenie wózka na drabinki „+5”
punktów. (KAT. I, II, III, IV).
Zawodnik pokonuje „skrzynię gimnastyczną” dowolnym sposobem (KAT. I i II – skrzynia z
4 części, KAT. III i IV – skrzynia z 3 części). (KAT. I, II, III, IV).
Zawodnik rzuca kolejno do kosza przygotowanymi trzema piłkami. Zawodnik każdą piłką
może wykonać jeden rzut. Za każdy trafiony rzut zawodnik otrzymuje „bonus” czyli
„– 5” punktów. (KAT. I, II, III, IV).
Zawodnik podbiega do wyznaczonego miejsca i „przechodzi” przez szarfę. Za
nieodłożenie szarfy na miejsce „+3” punkty. (KAT. III, IV)
Zawodnik wykonuje wymyk (do przodu) na przygotowanym drążku (KAT. I i II).
Zawodnik wchodzi na stopień (np. krzesło) a następnie „kozła gimnastycznego” i po
otrzymaniu liny od opiekuna (z OSP zawodnika startującego) wykonuje „przejazd” na
linie na odległość ok. 3 - 5 metrów (należy wylądować na przygotowanym materacu). Za
dotknięcie materaca przed wyznaczoną linią „+3” punkty. (KAT. I, II)
Zawodnik na oznaczonym miejscu ubiera pas (pas należy ubrać i zapiąć) i hełm strażacki
MDP. (KAT. I, II, III, IV).
Zawodnik łączy odcinek węża W-52 z jednej strony do rozdzielacza a z drugiej do
prądownicy. Za nieprawidłowe połączenie łączników „+3” punkty (za każde 2
elementy, tj. odcinek + rozdzielacz, odcinek + prądownica). (KAT. I, II, III, IV).
Zawodnik przebiega linię mety (ubrany w hełm i pas strażacki MDP). Za przebiegnięcie
linii mety z hełmem w ręce lub bez niego „+5” punktów. (KAT. I, II, III, IV)
UWAGA!!! W zależności od ograniczeń, możliwości sprzętowych i miejsca na hali,
kolejność i rodzaj poszczególnych stacji może być zmieniona.
§15

PUNKTACJA

czas mierzony jest przez sędziów wchodzących w skład Komisji Sędziowskiej,

łączny czas uzyskany przez startującego zostaje przeliczony na sekundy a następnie ilość
sekund przeliczana jest na punkty (1 sekunda = 1 punkt),

za każdy trafiony rzut piłką do kosza zawodnik otrzymuje „minus 5 punktów”, które
pomniejszą ostateczny czas uzyskany przez niego,

za niewykonanie (ominięcie) zadania na „stacji” (nie dotyczy „stacji” z rzutami piłkami do
kosza) zawodnik otrzymuje „+ 20” punktów doliczane do łącznego czasu uzyskanego przez
zawodnika w swoim starcie, ominięcie 2 „stacji” powoduje dyskwalifikację zawodnika,

o ostatecznej kolejności i zajętych miejscach decyduje suma punktów uzyskanych po dwóch
startach.
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§16
KOMISJA SĘDZIOWSKA
Skład komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatorów, zostanie przedstawiony w dniu
zawodów.
§17
PROTESTY I SKARGI
Wszelkie protesty i skargi mogą składać jedynie kierownicy drużyn. Protesty i skargi zostaną
rozpatrzone przez Komisję Sędziowską bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
§18
INNE
Wszelkie decyzje podjęte przez Komisję Sędziowską, także te po rozpatrzeniu złożonych protestów i
skarg są ostateczne.
§19
„NAJSPRAWNIEJSZA MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA 2017 ROKU”
a)

Po podliczeniu ostatecznych wyników we wszystkich kategoriach i sporządzeniu protokołów
końcowych,

Komisja

Sędziowska

sporządza

protokół

podliczając

wyniki

wszystkich

reprezentantów poszczególnych gmin według poniższej tabeli.

b)



I miejsce – tyle punktów ilu zawodników wystartuje w danej kategorii;



II miejsce – tyle punktów ilu zawodników wystartuje w danej kategorii – 1 pkt;



III miejsce – tyle punktów ilu zawodników wystartuje w danej kategorii – 2 pkt;



IV miejsce – itd.
Tytuł: „Najsprawniejszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 2017 roku” otrzymuje drużyna,
która po podliczeniu punktów jej zawodników, zdobędzie największą liczbę punktów.

c)

Jeżeli wg tej tabeli dwie lub więcej OSP zdobędzie taką samą ilość punktów
o ostatecznej kolejności decyduje większa ilość wyższych miejsc.

d)

W przypadku braku rozstrzygnięcia również według ww. zasad o tytule zadecyduje losowanie.

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA.
Autor regulaminu:
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