
    
 

 

       

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

MISTRZOSTW  

KLAS MUNDUROWYCH 
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I ORGANIZATOR 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie 

 

II WYKONAWCA 

    - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie 

-11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej 

- 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 

- Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT 

 

III CEL MISTRZOSTW 

1. Wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnym konkurencjach co złoży się 

na wynik końcowy i wyłonienie zwycięzców w kategorii dziewcząt i chłopców. 

 

2. Popularyzacja idei współzawodnictwa sportowego w środowisku szkolnym,  

współpraca i integracja młodzieży. 

 
3. Stworzenie uczniom klas mundurowych możliwości zapoznania się ze sprzętem 

bojowym wykorzystywanym w Policji, Wojsku, Straży Pożarnej. 
 

               

     Członkowie Komitetu Organizacyjnego                 

mgr Arleta Adamczak - Puk  - przewodnicząca 

mjr Jarosław Zielonka                            - kierownik zawodów    

mł. kpt. Stanisław Tomaszyk                  - organizator 

asp. sztab. Piotr Janus 

asp. Radosław Nowak 

mgr Jarosław Pietrowski                       - sędzia główny zawodów 

mgr Marcin Grzesiak                         - sędzia pomocniczy    

mgr Łukasz Złotkowski 

mgr Hubert Krause  

mgr Miłosz Sibilski 

mgr Aldona Hofmańska 

 

 

 

 

 



IV UCZESTNICTWO 

           Szkoły mogą wystawić reprezentacje 3-osobowe dziewcząt i chłopców.  

           Klasyfikacja    będzie prowadzona w kategorii dziewcząt i chłopców. 

 

V MIEJSCE 

Teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.  

 

VI TERMIN 

19.04.2017r. 

 

VII SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

Zespoły startują w kolejności wylosowanej na odprawie technicznej. Zawody 
rozgrywane będą w następujących konkurencjach: 
1. Bieg sztafetowy: tor przeszkód, który pokonują kandydaci na kierunki mundurowe 
w ZSP Nietążkowo ( http://www.zspnietazkowo.pl/zsp.php?fs=29# ). Kolejna osoba 
może wystartować z linii startu w momencie klepnięcia przez poprzedzającego 
zawodnika swojej drużyny. 
2. Strzelanie z broni pneumatycznej.  
2.Przeniesienie wybranego rannego z drużyny na noszach na odległość 50 m. 
3.Rzut granatem na celność. 
4.Udzielanie pierwszej pomocy. (wg BLS ) 
5. Rozwinięcie pożarnicze (rozwinięcie linii pożarniczej i podanie wody). 
Przed startem zawodnicy poszczególnych drużyn będą mogli zapoznać się                
z przeszkodami i metodą ich pokonywania. 
 

VIII KLASYFIKACJA 

 

- wyniki poszczególnych zawodników złożą się na klasyfikację zespołową całej 
drużyny w danej konkurencji, 

- w konkurencjach, w których równocześnie będzie startował cały zespół pod uwagę 
bierze się czas ostatniego zawodnika danej drużyna na mecie, 

- za wyniki poszczególnych konkurencji będą przyznawane miejsca, a za miejsca 
punkty w następującej kolejności 1 miejsce 1 pkt, 2 miejsce 2 pkt, 3 miejsce 3 pkt 
itd 

- zwycięzcami zawodów będą drużyny, które po dodaniu punktów za poszczególne 
konkurencje będą miały najmniejszą sumę punktów, 

- w przypadku uzyskania równej sumy punktów przez dwa lub więcej zespołów,  
o wyższym miejscu decydować będzie lepszy wynik uzyskany w strzelaniu. 

-  

IX ZGŁOSZENIA.     

1. Zgłoszenie imienne drużyn należy przesłać do dnia 05.04.2017r. na adres 

organizatora mistrzostw: 

sekretariat@zspnietazkowo.pl 

 

http://www.zspnietazkowo.pl/zsp.php?fs=29
mailto:sekretariat@zspnietazkowo.pl


Dodatkowo w zgłoszeniu imiennym proszę określić: 

Nazwę szkoły i miejscowość, dane personalne kierownika, wskazać w drużynie 

kapitana ( wpisując pod numerem 1 w karcie zgłoszenia). 

 

X USTALENIA ORGANIZACYJNE  

1. Odprawa techniczna w dniu zawodów o godz. 9:00 w miejscu rozpoczęcia 

zawodów ( sala gimnastyczna ), w której udział biorą: 

a) organizatorzy  i sędziowie zawodów, 

b) kierownicy i kapitanowie reprezentacji uczestniczących w zawodach. 

2. Wyżywienie uczestników zawodów nieodpłatne. 

3. Sędziowie zawodów: 

 sędziowie na poszczególnych konkurencjach. 

4. Wszystkie sprawy, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie 

rozstrzygać będzie Sędzia Główny Zawodów. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji konkurencji i miejsca ich 

rozgrywania ze względu na warunki atmosferyczne. 

6. Szczegółowych informacji w sprawie przeprowadzenia zawodów udziela 

Kierownik Zawodów: mjr Jarosław Zielonka – (tel. kom. 603250195)   

oraz mł. kpt. Stanisław Tomaszyk  ( tel. kom. 509321116 ). 

 

XI RAMOWY PROGRAM MISTRZOSTW  

            

 19.04.2017r. (Środa) 

8:30 - 9:00  – przyjazd reprezentacji ( ZSP Nietążkowo ) 

9:00 - odprawa techniczna ( sala gimnastyczna ) 

9:15  – otwarcie zawodów ( sala gimnastyczna ) 

9:30  - rozpoczęcie rywalizacji 

           14:30   – uroczyste zakończenie zawodów 

           15:00    -  grochówka wojskowa 

            

 

XII KONTAKTY  

1. Sekretariat zawodów - tel.  65 5180027 

2. Kierownik zawodów - tel. kom.  603 250 195 

3. Zastępca kierownika zawodów  - tel. kom. 509 321 116 

4. Policja 997 

5. Pogotowie Ratunkowe  999   

 



 

IMIENNA LISTA ZGŁOSZEŃ 

 „BIEG PATROLOWY” 
 
 

SZKOŁA…………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa i miejscowość) 

 
ZESPÓŁ:………………………………………………………………………………….............. 

(pełna nazwa reprezentacji) 

 

KIEROWNIK ZESPOŁU:………………………….……………………………………………… 
              ( imię i nazwisko) 

        
 

DZIEWCZĘTA 
 
 

Lp. Imię i Nazwisko 
Nr legitymacji 

szkolnej 
Uwagi 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

 
CHŁOPCY 

 

Lp. Imię i Nazwisko 
Nr legitymacji 

szkolnej 
Uwagi 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

 
 
 
       
 
       
 

                                                                 DYREKTOR                                                       
                             

 
                     .............................................................................. 

                                                 ( imię i nazwisko) 


