
	
	
	
	

Scenariusz	wraz	z	regulaminem	zawodów	organizowanych	
	dla	jednostek	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	

	
w	trakcie	Obchodów	dnia	strażaka	„FLORIANKI”	Opatów	2019	r.	

	
1. Cel	zawodów:	
• Popularyzowanie	sportu	w	Ochotniczych	Strażach	Pożarnych.	
• Wyłonienie	zwycięzców	spośród	startujących	drużyn.	
	
2. Organizator:	
• Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Opatowie	
	
3. Termin	i	miejsce:	
• Termin	zawodów:	3	maj	2019	r.	
• Miejsce	startu:	Boisko	sportowe	w	Opatowie.	
• Zgłoszenia	należy	dokonywać	poprzez	przesłanie	wiadomości	e-mail	na	adres		

osp.opatow@gmail.com	lub	dzwoniąc	na	numer	500-620-978.	
• Warunkiem	udziału	w	zawodach	jest	potwierdzenie	zapoznania	z	klauzulą	informacyjną	

oraz	wyrażenie	zgody	na	przetwarzanie	danych	osobowych.	

	
	

4. Sposób	rywalizacji:	
• W	zawodach	udział	biorą	sześcioosobowe	drużyny,	składające	się	z	członków	
ochotniczych	straży	pożarnych.	
• Tor	z	przeszkodami	pokonują	dwie	wyznaczone	przez	zespół	osoby	
• W	bojówce	biorą	udział	wszyscy	zawodnicy	z	danej	drużyny	(6	osób)	
• W	biegu	strażaka	udział	bierze	jedna	osoba	wyznaczona	z	zespołu	(ubrana	w	nomex)	
• Losowanie	kolejności	startu	odbędzie	się	3	maja	2019	przed	rozpoczęciem	zawodów	

	

5. Program	zawodów:	
	

• Tor	z	przeszkodami	
• Bojówka	
• Bieg	strażaka	



6. Postanowienia	końcowe	:	
• W	zawodach	udział	mogą	brać	członkowie	Ochotniczych	Straży	Pożarnych,	rocznik	2001	

i	starszy.	
• Każda	drużyna	występuje	w	jednolitym	ubiorze,	tj.	w	kombinezonie,	koszarówce	lub	w	

dresie	sportowym.	Zawodnicy	startują	w	obuwiu	bez	korków	i	kolców.	
• Komisję	sędziowską	wyznaczy	organizator	zawodów.	
• Bieg	strażaka	wykonywany	jest	w	ubraniu	specjalnym	(nomexie)	
• Akceptując	regulamin	każdy	zawodnik	wyraża	zgodę,	aby	zdjęcia,	nagrania	filmowe	oraz	

wywiady	z	jego	osobą	a	także	wyniki	z	jego	danymi	osobowymi	mogły	być	wykorzystane	
przez	prasę,	radio,	telewizję	oraz	na	portalach	internetowych.	

• Organizator	zastrzega	sobie	prawo	zmian	w	regulaminie.	
	



Rozgrywane	konkurencje:	
	
	

1. Tor	przeszkód	
	

1. Drużyna	jest	dwuosobowa.	
2. Startują	równocześnie	dwie	drużyny,	według	wylosowanej	kolejności.	
3. Na	sygnał	 sędziego	głównego	 startuje	 jeden	zawodnik	 z	każdej	drużyny,	który	ma	za	
zadanie,	przetoczyć	na	odcinku	5	metrów	oponę	ciągnikową,	 rozwinąć	wąż	gaśniczy	W-52	 i	
podpiąć	do	niego	prądownicę	i	wspólnie	z	drugim	zawodnikiem,	który	stoi	przy	hydronetce	na	
50	m	toru	napełnić	5	litrowy	zbiornik	na	wodę	za	pomocą	węża	hydronetki,	którego	długość	
wynosi	3	m.	Po	napełnieniu	zbiornika	drugi	zawodnik	(ten,	który	czekał	przy	hydronetce)	ma	
za	zadanie	przeniesienie	manekina	na	odcinku	10	m,	przebiegnięcie	po	równoważni.	
4. Po	zakończeniu	konkurencji	i	przekroczeniu	linii	mety	czas	zostaje	zatrzymany.	
5. Decyduje	 czas	w	 jakim	 zostaną	 ukończone	 konkurencje	 z	 uwzględnieniem	 pkt.	
Karnych.	
	

2. Bojówka	
Skład	drużyny	-	drużyna	składa	się	z	6	osób	-	przodownik	roty	I,	-	pomocnik	przodownika	roty	I,	-	
przodownik	roty	II,	-	pomocnik	przodownika	roty	II,	-	rozdzielaczowy,	-	łącznik,		
	
Konkurencja	obejmuje:		
1)	dobiegnięcie	do	miejsca	ułożenia	sprzętu	(podestu),		
2)	zbudowanie	linii	ssawnej,		
3)	zbudowanie	linii	głównej	z	2-ch	odcinków	W-75,	
4)	zbudowanie	2-ch	linii	gaśniczych	(po	2	odcinki	W-52	każda),		
5)	podanie	2-ch	prądów	wody	ze	stanowisk	gaśniczych,		
6)	przewrócenie	pachołków,	obrócenie/złamanie	tarczy	prądem	wody.	
	
Sposób	rozwinięcia	linii	jest	dowolny.	W	tej	konkurencji	najważniejsze	jest	szybkość	ukończenia	
zadania.	W	bojówce	nie	będą	przyznawane	punkty	karne	(wyjątkiem	jest	niesportowe	zachowanie).	
Drużyny	powinny	zaopatrzyć	się	w	4	odcinki	węża	W-52,	dwa	odcinki	węża	W-75,	dwa	odcinki	węży	
ssawnych,	smok	ssawny	oraz	dwie	prądownice	proste.	Organizator	zapewnia	motopompę	wraz	z	
osobą	do	obsługi.	
	

3. Bieg	Strażaka	
W	biegu	uczestniczy	jeden	członek	drużyny	ubrany	w	ubranie	specjalne	(buty,	hełm,	nomex).	
Zapewnienie	ubrania	specjalnego	osobie	startującej	leży	po	stronie	drużyny	startującej.	Bieg	
wykonywany	jest	na	odcinku	wyznaczonym	przez	organizatora.	Osoba	biegnie	z	jednym	odcinkiem	węża	
(zapewnionym	przez	organizatora).	Liczy	się	szybkość	pokonania	trasy.	W	tej	konkurencji	nie	będą	
przyznawane	punkty	karne	(wyjątkiem	jest	niesportowe	zachowanie)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	REGULAMIN	 ZAWODÓW	
	

1. Kolejność	 startu	 poszczególnych	 drużyn	 ustalana	 jest	 poprzez	 losowanie	 przed	
rozpoczęciem	zawodów.		
Jest	tylko	jedna	próba,	jeden	start	każdej	drużyny!	
Zadaniem	każdego	 zawodnika	 jest	 dobiegnięcie	 do	opony	 i	 przerzucenie	 jej	wokół	 osi	 opony.	
Kolejnym	elementem	jest	wąż	gaśniczy	W	52	i	prądownica.	Zadaniem	każdego	zawodnika	jest	
rozwinięcie	węża	gaśniczego	na	całą	jego	długość	i	podpięcie	do	niego	„na	dwa	kły”	prądownicy	i	
położenie	lub	rzucenie	jej	na	ziemię	w	taki	sposób,	żeby	nie	odłączyła	się	od	węża	i	była	zapięta	
na	dwa	kły.	
Następnym	 zadaniem	 jest	 hydronetka	 wodna	 napełniona	 wodą,	 na	 tej	 „stacji”	 czeka	 drugi	
zawodnik	 z	 każdej	 występującej	 drużyny.	 Zadaniem	 zawodników	 jest	 napełnienie	 zbiornika	
wodnego	z	urządzeniem	pomiarowym.	Zbiornik	oddalony	jest	od	linii	prądowników	o	ok.	2	m.	Z	
chwilą	 zasygnalizowania	 przez	 sędziego	wykonanie	 zadania	 zawodnik,	 który	 czekał	 przy	 linii	
hydronetki	(drugi	zawodnik)	ma	za	zadanie	przenieść,	przeciągnąć	manekina.	
Następnie	powinien	pokonać	równoważnie.	Zadaniem	zawodnika	jest	przebiegnięcie	po	niej.	Z	
chwilą	przekroczenia	linii	końcowej	równoważni	zawodnik	biegnie	do	linii	mety.	Gdy	przekroczy	
linię	 mety	 czas	 zostaje	 zatrzymany.	 Jest	 to	 czas	 w	 jakim	 wykonano	 konkurencję	 do	 którego	
doliczone	zostaną	ewentualne	pkt.	karne.		
Bojówka	polega	na	jak	najszybszym	utworzeniu	dwóch	linii	gaśniczych	i	strąceniu	celu.	Sposób	
rozłożenia	 linii	 jest	 dowolny.	 W	 tej	 konkurencji	 nie	 będą	 przyznawane	 punkty	 karne.	 Po	
ukończeniu	 wszystkich	 konkurencji	 czas	 zostanie	 zsumowany.	 Drużyna,	 która	 ukończy	
konkurencję	w	jak	najszybszym	czasie	wygrywa.		
	
UWAGA	
Obok	hydronetek	będą	 znajdowały	 się	wiadra	 z	wodą,	 które	mogą	być	użyte	do	uzupełnienia	
wody	w	hydronetkach	w	trakcie	wykonywania	konkurencji.	
Bieg	strażaka	wykonywany	jest	w	ubraniu	specjalnym	(nomexie)	
	

2. Sposób	oceny	i	punkty	karne:	
	

Do	osiągniętego	czasu	wykonania	konkurencji	dolicza	się	punkty	karne,	zgodnie	
z	poniższym	wykazem	-	10	pkt.	karnych	jest	równe	10	sekund.	

	
Ø nieodłożenie	opony	(całym	obwodem)	za	linią	wyznaczającą	–	dyskwalifikacja	
Ø niewłaściwe	przerzucanie	opony	(np.	toczenie)	–	25	pkt.	
Ø podłączanie	prądownicy	do	węża	za	linią	wyznaczającą	–	10	pkt.	

odłączenie	się	prądownicy	od	węża	lub	zapięcie	prądownicy	na	jeden	kieł	–	10	pkt.	
przekroczenie	linii	prądowników	przez	zawodnika,	podczas	nalewania	wody	do	
nalewaka	-	10	pkt.	
nienapełnienie	odpowiedniej	ilości	wody	do	nalewaka	(brak	zadziałania	optyczno	-	
akustycznego	nalewaka)	–	dyskwalifikacja	
nieodłożenie	manekina	całym	obwodem	za	linią	wyznaczającą	–	dyskwalifikacja	
niewłaściwe	pokonanie	równoważni	(nastąpienie	lub	zeskok	przed	linią	końcową	
równoważni)	–	10	pkt.	
wykonywanie		czynności		przez		innych		zawodników,		niż		zgłoszeni		do		udziału			w	
zawodach	oraz	wzajemna	pomoc	startujących	zawodników	–	dyskwalifikacja	
niesportowe	zachowanie	zawodnika	podczas	trwania	zawodów	–	dyskwalifikacja.	
Sposób	wykonania	bojówki	jest	dowolny,	w	tej	konkurencji	nie	będą	przyznawane	
punkty	karne.	
W	biegu	strażaka	oraz	w	„bojówce”	nie	będą	przyznawane	punkty	karne	(wyjątkiem	jest	
niesportowe	zachowanie)	



	
3. Odwołania	i	protesty.	

Organizator	 zawodów	 przewiduje	 możliwość	 wnoszenia	 odwołań	 i	 protestów	 przez	
startujących	zawodników	w	odniesieniu	do	swojego	startu.	Protest,	odwołanie	musi	być	
wniesione	 do	 sędziego	 głównego	 zawodów.	 Rozpatrzenie	 wniesionych	 protestów,	
odwołań	nastąpi	po	zakończeniu	startu	przez	wszystkie	uczestniczące	drużyny.	
	

4. Postanowienia	końcowe.	
• Wszystkie		sprawy		sporne			i		nieujęte		w		regulaminie		rozstrzyga			sędzia			główny	

i	organizator	zawodów.	
• Organizator	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 ewentualne	 wypadki	 i	 kradzieże	

zaistniałe	w	czasie	trwania	zawodów.	
• Wszyscy	zawodnicy	startujący	w		zawodach,	startują	na	własną	odpowiedzialność		

i	 nie	 będą	 wnosić	 żadnych	 roszczeń	 w	 stosunku	 do	 organizatora	 w	 razie	
zaistnienia	zdarzeń	losowych	podczas	trwania	imprezy.	

• Wszyscy	zawodnicy	zobowiązani	są	do	zapoznania	się	z	 regulaminem	 i	do	 jego	
przestrzegania.	

• Organizator	nie	ponosi	odpowiedzialności	prawnej	 za	udział	w	zawodach	osób	
chorych		i	 	 	wynikające		z		tego			wypadki		oraz		za		skutki		wypadków		podczas			
zawodów	i	odszkodowania	z	tym	związane.	

• Warunkiem	 udziału	 w	 zawodach	 jest	 potwierdzenie	 zapoznania	 z	 klauzulą	
informacyjną	oraz	wyrażenie	zgody	na	przetwarzanie	danych	osobowych.	

• Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	zmian	niniejszego	regulaminu.	
	
	

UWAGA	
Ewentualne	pytania	dot.	zawodów	proszę	kierować	na	adres:	osp.opatow@gmail.com	
	
	


