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ROZDZIAŁ I 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Cel organizacji zawodów. 

 

Celem organizacji zawodów halowych dla członków Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych jest w szczególności: 

- mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, 

- ocena stanu wyszkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 

- popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, 

- wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn, 

 

2. Szczeble rozgrywania zawodów i terminy organizacji. 

 

2.1. Halowe zawody sportowo-pożarnicze MDP organizowane są jako zawody:  

 Gminne - co roku do ostatniego dnia lutego, organizatorem jest Zarząd Oddziału 

Gminnego ZOSP RP, przy współudziale Komendanta Powiatowego (Miejskiego) 

PSP i samorządu gminnego;  

 powiatowe - co roku do dnia 31 marca, organizatorem jest Zarząd Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP przy współudziale Komendanta Powiatowego 

(Miejskiego) PSP, samorządu powiatowego i samorządów gminnych; 

 wojewódzkie - co dwa lata począwszy od 2024 r. do dnia 30 kwietnia, 

organizatorem jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP przy współudziale 

Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz instytucji szczebla 

wojewódzkiego. 

2.2. W przypadku problemów organizacyjnych zawody mogą być rozgrywane w innych 

dogodnych terminach. 

2.3. Terminy przeprowadzania zawodów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich 

ustalają organizatorzy w swoich planach działalności. Organizatorzy min. 14 dni przed 

planowanym terminem, powiadamiają oddziały związku wyższego szczebla o terminie 

i miejscu rozgrywania zawodów.  

2.4. Zawody eliminacyjne powinny odbyć się najpóźniej na 14 dni przed zawodami 

głównymi. 

2.5. Dopuszcza się możliwość organizacji dodatkowych zawodów każdego szczebla, lecz 

nie mogą one stanowić eliminacji do zawodów wyższego szczebla. Gospodarz 

zawodów ma prawo do indywidualnego zapraszania drużyn, jeżeli zawody mają 

charakter towarzyski. 

 

3. Sposób kwalifikowania drużyn do zawodów.  

 

3.1. W zawodach gminnych do startu dopuszcza się wszystkie drużyny działające na 

danym terenie. Jednostka OSP może w zawodach gminnych wystawić więcej niż 

jedną drużynę w każdej grupie. O dopuszczeniu decyduje organizator na podstawie 

możliwości organizacyjnych i ilości zgłoszonych drużyn.  

3.2. Do zawodów powiatowych kwalifikują się:  

- zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych,  

- zwycięzcy ostatnich zawodów gminnych.  

3.3. Do zawodów wojewódzkich kwalifikują się:  

- zwycięzcy poprzednich zawodów wojewódzkich,  

- zwycięzcy ostatnich zawodów powiatowych.  
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3.4. W przypadku zbieżności warunków, o których mowa w pkt. 3.2 i 3.3 kwalifikuje się 

drużynę następną z zawodów niższego szczebla.  

3.5. Zawodnicy, którzy w klasyfikacji indywidualnej zajęli miejsca 1-3, a ich drużyna nie 

zakwalifikowała się do zawodów wyższego szczebla mają prawo udziału w tych 

zawodach.  

3.6. Gospodarz każdego szczebla ma prawo do zgłoszenia dodatkowo po jednej drużynie 

w każdej grupie.  

3.7. Do zawodów dodatkowych- pucharowych, drużyny kwalifikowane są wg zasad 

określonych przez organizatora zawodów. 

 

4. Zgłaszanie drużyn do zawodów i startu. 

 

4.1. Formę wstępnego zgłaszania drużyny do zawodów określa organizator. 

4.2. Przed przystąpieniem do startu (najpóźniej 30 min. przed startem) każda drużyna 

przekazuje organizatorowi kartę zgłoszeniową drużyny z ostatecznym wykazem 

zawodników (załącznik nr 1).  

4.3. W jednych zawodach eliminacyjnych każdego szczebla zawodnik może 

reprezentować tylko jedną drużynę. 

4.4. Zawodnik bezpośrednio przed startem musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 

Brak dokumentu powoduje, że zawodnik nie jest klasyfikowany. 

 

5. Skład osobowy drużyny i oznakowanie zawodników. 

 

5.1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt, chłopców oraz drużyny mieszane 

(dziewczęta i chłopcy) zaliczane do klasyfikacji drużynowej chłopców. 

5.2. Zawodniczki startujące w drużynie mieszanej, indywidualnie będą klasyfikowane 

w grupie dziewcząt. 

5.3. Drużyna przystępująca do turnieju, składa się z min. 4 osób, a max 5 osób. 

 

6. Wiek zawodników i podział na grupy. 

 

6.1. Prawo startu przysługuje zawodnikom w wieku do 16 lat. Oznacza to, że   możliwość 

startu w zawodach ma osoba, która w danym roku kalendarzowym kończy 16 lat.  

6.2. Zawodnicy dzieleni są na kategorie : 

- chłopcy młodsi i starsi 

- dziewczęta młodsze i starsze 

6.3. Grupy wiekowe zawodników: 

        a/ grupa starsza – wiek zawodników do 16 lat. 

b/ grupa młodsza – wiek zawodników do 13 lat. 

 

Przykład: zawody rozgrywane w 2023 roku. 

Grupa starsza: rocznik urodzenia 2007 i młodsi 

Grupa młodsza: rocznik 2010 i młodsi  

 

7. Ubiór i umundurowanie. 

 

7.1. Każdy zawodnik startuje w ubraniu koszarowym MDP lub ubiorze sportowym (cały 

dres lub spodnie dresowe długie oraz koszulka z długim rękawem), hełmie i pasie bez 

toporka. Pas może być skórzany lub parciany. 

7.2. Zawodnicy startują w obuwiu sportowym (na płaskiej podeszwie). 
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8. Sprzęt stosowany w zawodach. 

 

8.1. Sprzęt używany podczas zawodów musi odpowiadać wymogom niniejszego 

regulaminu. 

8.2. Podczas zawodów, uczestniczące w nich drużyny startują tylko i wyłącznie na 

sprzęcie przygotowanym przez organizatora.  

 

9. Plac zawodów. 

 

9.1. Długość toru do zawodów wynosi 10 m, a szerokość 8 m. Tor składa się z 4 sąsiednich 

równoległych odcinków o szerokości 2 metrów. Przed linią startu należy zapewnić 

odcinek placu o długości 1m, na którym zawodnik ma możliwość przygotować się do 

startu. Schemat toru do zawodów przedstawia załącznik nr 3. 

9.2. Plac zawodów musi być odebrany przez komisję sędziowską oraz komendanta 

zawodów. Ewentualne odstępstwa od regulaminu winny być przedstawione przed 

rozpoczęciem zawodów. 

 

ROZDZIAŁ II 

KONKURENCJA: PRZESZKODY, PRZEBIEG KONKURENCJI, OCENA 

 

10. Przeszkody i sprzęt. 

  

10.1. Pierwszy odcinek toru (od linii startu do 10 m – szerokość 2m). 

Na tym odcinku znajduje się gaśnica proszkowa GP-6 bez ładunku. Ustawiona jest na 

środku odcinka w odległości 2 m od linii startu. Na 8 m od linii startu znajduje się 

początek płyty o wymiarach 0,8 x 0,8 x 0,05 m służącej do postawienia na niej 

gaśnicy. 

10.2. Drugi odcinek toru (10 m – 2 m) przylegający dłuższym bokiem do pierwszego                            

odcinka – patrząc od linii startu. 

Na odcinku tego toru znajdują się 3 węże W-52, gdzie łączniki są połączone 

i znajdują się w odległości 0,5 m od linii początkowej toru odcinka drugiego. 

Odległość pomiędzy złączonymi łącznikami 0,5 m. (druga para łączników na środku 

odcinka toru). W odległości 3 m od linii początkowej toru odcinka drugiego 

ustawiony jest na środku wąż W-52 (15 metrowy), podwójnie zwinięty (bez 

zakładek) i spięty noszakiem (łączniki w kierunku biegu, nie dotykają ziemi). Na 8 m 

od linii początkowej toru odcinka drugiego znajduje się początek płyty o wymiarach 

0,8 x 0,8 x 0,05 m służącej do ułożenia na niej węża W-52. 

10.3. Trzeci odcinek toru (10 m – 2 m)  

Na początku trzeciego odcinka toru znajduje się stojak do węzłów (płaski, wantowy, 

ciesielski, rysunki węzłów- załącznik nr 4). Na stanowisku węzłów przygotowane są 

(wiszą) dwumetrowe linki o średnicy 8 mm. Na środku odcinka w odległości 5 m od 

linii początkowej toru znajduje się stojak szerokości 120 cm z poprzeczką na 

wysokości 80 cm. Na końcu odcinka (linia startu i mety), pośrodku znajduje się 

stanowisko przyrządów i armatur  z rysunkami (muszą być wymienne).  

w grupie młodszej: 

- prądownica PW-52 

- podpinka wężowa, 

- klucz do łączników, 

- noszak węża 
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w grupie starszej: 

- rozdzielacz 

- podwójnie zwinięty wąż W-52 spięty noszakiem, 

- zbieracz 

- smok ssawny 
Wymieniony sprzęt leży dowolnie w linii na podłodze przed stanowiskiem. 

 Przykładowe rysunki sprzętu przedstawia załącznik nr 5. 
10.4. Czwarty odcinek toru (10 m – 2 m) przylegający dłuższym bokiem do trzeciego 

odcinka – patrząc od linii startu. 

Na środku czwartego odcinka w odległości 50 cm od linii początkowej toru leży 

prądownica prosta bez zaworu PW-52 (nasada na 50 cm od linii początkowej, 

pyszczek w kierunku mety), a na 2 m od linii początkowej pośrodku toru stoi 

rozdzielacz nasadą wylotową W-75 w kierunku mety. Na wysokości rozdzielacza po 

jego lewej stronie stoją pionowo podwójnie zwinięte 2 węże W-52 dł. 15 m (bez 

zakładek) z łącznikami w kierunku biegu (nie dotykają podłoża) bez noszaka. 

Odległość między wężami i między wężem, a rozdzielaczem odpowiada szerokości 

węża.  

 

11. Przebieg konkurencji 

 

11.1. Zawodnik po przygotowaniu toru zajmuje miejsce krok przed linią startu i oczekuje 

na sygnał sędziego startowego. 

Komendy i sygnały sędziego startowego: 

1. „NA MIEJSCA”- zawodnik zajmuje miejsce przed linią startową, ustawia  

stopę przed linią toru, nie może jej dotykać 

2. „GOTÓW”- zawodnik nieruchomieje, w powietrzu może przekraczać linię 

startową, stopa nie dotyka linii startu. 

3. „START” lub „strzał, sygnał akustyczny” (pomiar elektroniczny)- 

zawodnik rozpoczyna bieg  

11.2. Odcinek pierwszy 

Na sygnał sędziego startowego zawodnik rozpoczyna bieg i biegnie do ustawionej 

gaśnicy (2 m), którą przenosi i ustawia na płycie (8 m). Podstawa gaśnicy nie może 

wystawać poza płytę, a następnie biegnie na odcinek drugi.  

W przypadku przewrócenia gaśnicy, zawodnik może wrócić i postawić ją w każdym 

momencie biegu. 

11.3. Odcinek drugi 

Na odcinku drugim zawodnik podbiega do złączonych 3 par łączników i je rozłącza. 

Prawidłowo rozłączone łączniki nie mogą się dotykać. Kły nie mogą pozostać 

w otworach (musi być zachowana odległość pomiędzy kłami łączników- zasada tzw. 

kartki papieru). Nie jest błędem, gdy łączniki dotykają do siebie bocznymi 

krawędziami lub płaska powierzchnia boczna korony dotyka wewnętrznej części 

łącznika np. uszczelki lub kła.  Następnie zawodnik dobiega do węża W-52 (3 m), 

chwyta go dowolnie i po przeniesieniu, kładzie go na płycie (8 m) tak, aby żadna 

jego część nie wystawała poza krawędź płyty. Może wystawać tylko taśma noszaka. 

Następnie wraca do łączników i je łączy. Kolejność rozłączania i łączenia jest 

dowolna. Nie jestem błędem jeśli zostaną połączone inne pary łączników. Po 

złączeniu łączników biegnie na trzeci odcinek.  

11.4. Odcinek trzeci 

Zawodnik po pokonaniu drugiego odcinka biegnie pod poprzeczką do stanowiska 

przyrządów i armatur, gdzie układa właściwy sprzęt zgodnie z pokazanym 
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rysunkiem. Sprzęt nie może spaść ze stanowiska. Nie jest błędem, jeżeli położony 

sprzęt wystaje poza płytę stanowiska, oraz jeżeli spadnie on ze stanowiska armatur 

po przekroczeniu linii mety. Następnie-  

Grupa starsza: biegnie obok poprzeczki do stanowiska węzłów i wykonuje trzy 

węzły zgodnie z rysunkami zawieszonymi na stojaku. Kolejność węzłów identyczna 

przez całe zawody, a później biegnie na czwarty odcinek. 

Grupa młodsza nie wykonuje węzłów. Zawodnik biegnie na czwarty odcinek. 

11.5. Odcinek czwarty 

Zawodnik na czwartym odcinku dobiega do ułożonej prądownicy, a następnie 

dokonuje połączeń w dowolnej kolejności pomiędzy rozdzielaczem, wężami 

i prądownicą. Zawodnik może najpierw wykonać łączenia przy rozdzielaczu, 

a później wziąć prądownicę. Po wykonaniu połączeń biegnąc rozwija linię gaśniczą 

z podłączoną prądownicą w kierunku linii mety. Nie jest błędem, jeżeli linia 

gaśnicza rozwinęła się poza tor, jak również zawodnik podłącza prądownicę do 

węża oraz węże ze sobą w trakcie biegu. Połączona linia gaśnicza nie może w czasie 

konkurencji ulec rozłączeniu, a zawodnik musi przekroczyć linię mety trzymając 

linię gaśniczą za prądownicę lub wąż, nie zakrywając łącznika. Zawodnik nie może 

utrudnić oceny poprawności połączenia prądownicy z wężem. Utrudnienie oceny 

będzie traktowane jako nieprawidłowo podłączona prądownica. 

11.6. Ćwiczenie zostaje zakończone, gdy zawodnik przekroczy linię mety. W przypadku 

elektronicznego pomiaru czasu wymagane jest przecięcie światła fotokomórki. Brak 

wyłączenia czasu przez zawodnika będzie skutkowało dyskwalifikacją. 

11.7. Po wykonaniu czynności przewidzianych regulaminem sędziowie mierzący czas 

zatrzymują pomiar czasu, kiedy zawodnik przekroczył linię mety. Do momentu 

przekroczenia linii mety zawodnik ma prawo poprawić każdy błąd wykonany w czasie 

ćwiczenia w dowolnym momencie (sam poprawia i ustawia przewrócone elementy 

toru np. poprzeczkę). 

11.8. Zawodnik po wykonaniu ćwiczenia może opuścić miejsce zawodów tylko po 

zezwoleniu sędziego toru. 

11.9. Sędzia nr 2 przed startem układa rysunek na stanowisku sprzętu, po czym 

sygnalizuje to sędziemu głównemu poprzez podniesienie ręki. Po zgłoszeniu 

gotowości nie wolno dokonywać żadnych zmian na stanowisku armatur. 

 

12. Ocena ćwiczenia 

 

12.1. Każdy zawodnik ma prawo do jednej próby, która jest zaliczana do klasyfikacji 

końcowej indywidualnej i drużynowej. Organizator ma prawo do przeprowadzenia 

dodatkowych drugich startów w ustalonej liczbie zawodników. W przypadku, gdy do 

drugich prób nie są dopuszczeni wszyscy zawodnicy (np. tylko 20% wszystkich 

zawodników). wyniki te nie mogą być zaliczane do klasyfikacji drużynowej. 

W przypadku organizowania dodatkowych startów wyniki uzyskane podczas tych 

prób mogą być zaliczone tylko do klasyfikacji indywidualnej. Ilość dopuszczonych 

zawodników do drugiego startu organizator w porozumieniu z sędzią głównym 

ogłasza przed rozpoczęciem zawodów.  

12.2. Ocena każdego biegu wraz z uzyskanym czasem zapisywana jest na arkuszu oceny 

(załącznik nr 2a- indywidualnie; załącznik nr 2b- drużynowo). 

12.3. Zmierzony czas w sekundach i dziesiętnych częściach sekundy przelicza się na 

punkty, (przy pomiarze elektronicznym czas podawać do setnych części) 

w przeliczeniu 1 pkt = 1 s. 

12.4. Ocena ćwiczenia składa się z sumy: czasu oraz przyznanych punktów karnych. 
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12.5. Punkty karne przyznawane są za: 

- drugi falstart – 5 pkt 

- błędne ułożenie gaśnicy na podeście lub przewrócenie – 5 pkt 

- błędne rozłączenie lub połączenie łączników (II odc.) – za każdy przypadek – 3 pkt 

- błędne ułożenie węża W-52 na podeście – 5 pkt 

- zrzucenie poprzeczki – 5 pkt 

- błędnie odłożony sprzęt na stanowisku – 5 pkt 

- błąd na stojaku węzłów za każdy przypadek – 5 pkt 

- nieprawidłowe podłączenie węża do rozdzielacza – 5 pkt 

- nieprawidłowe połączenie łączników węży (IV odcinek) – 5 pkt 

- przekroczenie linii mety z nieprawidłowo podłączoną prądownicą – 5 pkt 

- wyjście dwoma stopami poza wyznaczony tor podczas ćwiczenia – 5 pkt 

- ominięcie przeszkody – 10 pkt 

12.6. Dyskwalifikacja zawodnika w ćwiczeniu następuje, gdy: 

- brak jest zawodnika na linii mety, 

- zawodnik popełni trzykrotny falstart, 

- zawodnik nie ukończy konkurencji (nie dobiegnie do linii mety), 

- zawodnik nie wyłączy elektronicznego pomiaru czasu, nie przetnie fotokomórki 

- prądownica nie zostanie przeniesiona całą długością za linię mety. 

 
13. Weryfikacja zawodników, powtarzanie konkurencji, protesty, odwołania  

 

13.1. Weryfikację wieku zawodnika, przeprowadza się na podstawie dowodu ze zdjęciem, 

przed startem drużyny.  

13.2. Prawo powtórzenia konkurencji przysługuje zawodnikowi w przypadku:  

 przeszkodzenia lub utrudnienia wykonania zadania przez innego zawodnika lub inną 

osobę niepożądaną (poza własną drużyną i osób jej towarzyszących), po zgłoszeniu 

tego faktu sędziemu przez poszkodowanego,  

 niesprawności urządzeń boiskowych (przeszkód, awarii urządzeń pomiarowych, itp.) 

oraz sprzętu dostarczonego przez organizatora.  

13.3. Protesty oraz odwołania od decyzji komisji sędziowskiej mogą być wnoszone do 

sekretariatu zawodów na piśmie tylko przez kierownika/opiekuna drużyny. Można je 

składać w czasie do 15 min. po zakończeniu startu zawodnika. Protesty i odwołania 

rozpatruje sędzia główny z ewentualnym udziałem sędziego toru i sędziego, który 

zasygnalizował (ujawnił) popełnione przekroczenie, w celu przedstawienia 

i zinterpretowania zaistniałego zdarzenia (bez prawa decyzji). Werdykt sędziego 

głównego jest decyzją ostateczną i nie podlega odwołaniu. Werdykt musi być 

ogłoszony przed zakończeniem tej konkurencji (niezwłocznie).  

 

ROZDZIAŁ III 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA ZAWODÓW 

 

14. Klasyfikacja 

 

14.1. Klasyfikacja końcowa zawodów prowadzona jest dla każdej grupy wiekowej: 

- indywidualnie 

- drużynowo 

14.2. Zawodniczki startujące w drużynie mieszanej, indywidualnie klasyfikowane są 

w grupie dziewcząt. 
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14.3. W klasyfikacji indywidualnej na końcowy wynik zawodnika składa się ilość 

punktów uzyskanych w ćwiczeniu. W przypadku przeprowadzania dodatkowych startów 

do klasyfikacji końcowej brany jest lepszy wynik.  

14.4. O zajęciu wyższego miejsca decyduje w kolejności:  
- w razie równej liczby punktów, lepszy wynik uzyskany w drugim biegu  

- wyżej klasyfikujemy zawodnika z mniejszą ilością punktów karnych, które zdobył 

w lepszym biegu. 

 - ostatecznie wiek zawodników- młodszego klasyfikujemy wyżej 

 - w przypadku braku rozstrzygnięcia klasyfikujemy ex aequo  

14.5. W klasyfikacji drużynowej na końcowy wynik drużyny składa się ilość punktów 

uzyskanych przez 4 najlepszych zawodników drużyny w ćwiczeniu  

14.6. W razie jednakowej ilości punków o zajęciu wyższego miejsca drużyny decyduje 

w kolejności: 

- wynik uzyskany przez 5 zawodnika, 
- w razie nie sklasyfikowania zawodników na pozycji 5 w dwóch drużynach i równej 

liczbie punktów, drużyna z mniejszą ilością punktów karnych zajmuje wyższą lokatę, 

- średni wiek zawodników- młodsza drużyna klasyfikowana wyżej 

- w przypadku braku rozstrzygnięcia klasyfikujemy ex aequo 

14.7. Drużyna, której 4 zawodników nie zostało sklasyfikowanych w konkurencji 

indywidualnej nie jest klasyfikowana drużynowo. 

 

ROZDZIAŁ IV 

SĘDZIOWANIE ZAWODÓW 

 

15. Komisja sędziowska 

 

15.1. Przewodniczącego komisji sędziowskiej zwanego dalej sędzią głównym i jej 

członków powołuje organizator. 

15.2. Komisja sędziowska wspólnie z komendantem zawodów zobowiązana jest zapewnić 

jednakowe warunki startu wszystkim uczestnikom zawodów. 

15.3. Sędzia główny zawodów oraz kierownicy torów przed zawodami odbywają 

spotkanie z organizatorem i komendantem zawodów. Celem spotkania jest 

omówienie i ustalenie przebiegu zawodów, przygotowanie placu ćwiczeń, losowanie 

torów i numerów startowych. 

15.4. Komisja sędziowska występuje w jednolitym umundurowaniu ze stosownymi 

identyfikatorami 

15.5. Liczba sędziów zależna jest od ilości startujących jednocześnie drużyn. 

15.6. W przypadku, gdy sędzia będzie miał oceniać zawodnika z MDP, której jest 

członkiem OSP, powinien zgłosić ten fakt sędziemu głównemu, który podejmie 

decyzje o ewentualnym wyłączeniu go z oceny własnego zawodnika. 

15.7. Skład komisji sędziowskiej i jej zadania. 

1/ Sędzia kierownik toru – ocenia prawidłowość wykonania zadań na całym torze, 

ustala ostateczny wynik (czas oraz punkty karne) na arkuszu oceny zawodnika 

2/ Sędzia nr 1 – ocenia prawidłowość wykonania zadań na I i II odcinku  

3/ Sędzia nr 2 – ocenia prawidłowość wykonania zadań na III i IV odcinku. 

4/Kierownik weryfikacji - przed oficjalnym otwarciem zawodów zbiera i sprawdza 

imienne wykazy drużyn, odpowiedzialny za weryfikację startujących 

zawodników. 

5/Kierownik sekretariatu – odpowiedzialny za właściwe dokumentowanie 

zawodów,  przygotowuje listy startowe,  sporządza klasyfikacje zawodów 
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indywidualną i drużynową, przyjmuje protesty i odwołania oraz przekazuje je 

sędziemu głównemu, przed oficjalnym zakończeniem zawodów przekazuje 

klasyfikacje zawodników i drużyn opiekunom. 

 Przygotowuje protokół końcowy  zgodnie z wzorem. Załącznik nr 7. 

 W protokole należy zawrzeć całą klasyfikację drużynową, zajęte miejsca przez 

wszystkie startujące drużyny. 

6/ Sędzia startowy - kontroluje prawidłowość zajętych przez zawodników miejsc 

startowych,  sygnalizuje falstart zawodnika – po 3 falstarcie wnioskuje 

kierownikowi toru wykluczenie zawodnika ze startu, daje sygnał zawodnikom do 

startu. 

15.8. Ręczny pomiar czasu dokonuje kierownik toru oraz sędzia nr 2. 

15.9. Sędzia nr 2 odsłania zmieniony rysunek w momencie wydania sygnału startowego. 

15.10. Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem ostatecznie rozstrzyga organizator 

zawodów oraz sędzia główny zawodów. 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

16. Nagrody i wyróżnienia. 

 

16.1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii i grupie otrzymują puchary, dyplomy oraz 

medale (złote, srebrne i brązowe). 

16.2. Nagrody zespołowe i indywidualne mogą stanowić dodatkowe wyróżnienie. Rodzaj 

i ilość nagród ustala organizator. 

16.3. Wskazane jest wyróżnić „NAJMŁODSZĄ ZAWODNICZKĘ’ i ‘NAJMŁODSZEGO 

ZAWODNIKA” zawodów. 

16.4. Stosowanie wyróżnień, nagród, pucharów, dyplomów oraz medali na zawodach 

gminnych, powiatowych i wojewódzkich ustala organizator. Organizator uwzględnia 

osiągnięte wyniki oraz własne możliwości finansowe. 

16.5. Stosowanie wyróżnień, nagród, pucharów, dyplomów oraz medali na zawodach 

dodatkowych - pucharowych ustala organizator. 

 

17. Uwagi końcowe. 

17.1. W miarę możliwości zabezpieczyć elektroniczny pomiar czasu. 

17.2. W miarę możliwości sprzętowych zapewnić minimum dwa tory do przebiegu 

konkurencji. 

17.3. Dopuszcza się rozegranie biegów o „najlepszych zawodników” wśród 

poszczególnych grup wiekowych. Do biegów pucharowych klasyfikowanych jest po 8 

zawodników z najlepszymi czasami z danej grupy wiekowej. O pozycji 

w rozstawieniu w drabince pucharowej decydują uzyskane wyniki. Tytuł 

NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA otrzymuje zawodnik, który zwycięży wszystkie 

swoje biegi pucharowe. Schemat drabinki pucharowej załącznik nr 8. 
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18. Załączniki 

Załącznik nr 1 

 

 

……………… 

(pieczęć OSP) 

KARTA ZGŁOSZENIA 

MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ 

 

w ____________________________________________________________ 

(nazwa- miejscowość/gmina/powiat) 

do zawodów ___________________________________________________ 

(rodzaj zawodów) 

w  ____________________________________________________________ 

(miejsce zawodów) 

        młodsza   /   starsza                                             
                                  grupa wiekowa(niepotrzebne skreślić)                                        

        dziewcząt  /  chłopców                                             

                                       kategoria (niepotrzebne skreślić)                                        

 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia 

 

1 

 

  

 

2 

 

  

 

3 

 

  

 

4 

 

  

 

5 

 

  

 

Oświadczamy, że w/w osoby są członkami MDP przy naszej jednostce i na podstawie zgody 

wyrażonej przez rodziców/prawnych opiekunów nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w zawodach oraz wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

upublicznienie wizerunku przez organizatora zawodów. 

        

_________________ 

      (tel. kontaktowy do opiekuna) 

 

______________________________  ______________________________ 

(podpis przedstawiciela Zarządu OSP)  (czytelny podpis opiekuna drużyny) 
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Załącznik nr 2a   ARKUSZ OCENY ZAWODNIKA 

 

Nazwisko i imię __________________________________MDP _________________ 

Grupa :…………………………………    Kategoria:…………………………..  

 

 Bieg I Bieg II 

Ilość Wynik Ilość Wynik 

Czas wykonania ćwiczenia 
sek. = 

pkt 

  

 

Wykaz błędów 
Punkty 

karne 

    

Drugi falstart 

 
5 pkt 

    

Błędne ułożenie gaśnicy na podeście lub jej 

przewrócenie 
5 pkt 

    

Błędne rozłączenie lub połączenie łączników 

(II odcinek)- za każdy przypadek 
3 pkt 

    

Błędne ułożenie węża W-52 na podeście 

 
5 pkt 

    

Zrzucenie poprzeczki 

 
5 pkt 

    

Błędnie odłożony sprzęt na stanowisku 

przyrządów i armatur 
5 pkt 

    

Błąd na stojaku węzłów za każdy przypadek 

 
5 pkt 

    

Nieprawidłowo podłączony wąż W-52 do 

rozdzielacza  
5 pkt 

    

Nieprawidłowo podłączony wąż W-52 z 

wężem W-52 (IV odcinek) 
5 pkt 

    

Przekroczenie linii mety z nieprawidłowo 

podłączoną prądownicą 
5 pkt 

    

Wyjście dwoma stopami poza wyznaczony tor 

podczas ćwiczenia, za każdy przypadek 
5 pkt 

    

Ominięcie przeszkody 

 
10 pkt 

    

Dyskwalifikacja 
 

 

  

Brak zawodnika na linii startu 

 
===== 

  

Zawodnik popełni trzykrotny falstart 

 
===== 

  

Zawodnik nie ukończy konkurencji (nie 

dobiegnie do mety)/ nie wyłączy czasu 
===== 

  

Prądownica z podłączonym wężem nie została 

przeniesiona całą długością za linię mety 
===== 

  

Wynik łączny ===== === 
 

=== 
 

 

 

Sędzia kierownik toru ________________________   
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Załącznik nr 2b   ARKUSZ OCENY DRUŻYNY 

MDP _____________________ Grupa : …………………   Kategoria:   ……………………..  

 

Nazwisko Imię 

     

Czas wykonania ćwiczenia 
sek. = 

pkt 

     

Wykaz błędów Punkty x X x x x 

Drugi falstart 5 pkt      

Błędne ułożenie gaśnicy na podeście lub jej 

przewrócenie 
5 pkt 

     

Błędne rozłączenie lub połączenie łączników 

(II odcinek)- za każdy przypadek 
3 pkt 

     

Błędne ułożenie węża W-52 na podeście 5 pkt      

Zrzucenie poprzeczki 5 pkt      

Błędnie odłożony sprzęt na stanowisku 

przyrządów i armatur 
5 pkt 

     

Błąd na stojaku węzłów za każdy przypadek 5 pkt      

Nieprawidłowo podłączony wąż W-52 do 

rozdzielacza  
5 pkt 

     

Nieprawidłowo podłączony wąż W-52 

z wężem W-52 (IV odcinek) 
5 pkt 

     

Przekroczenie linii mety z nieprawidłowo 

podłączoną prądownicą 
5 pkt 

     

Wyjście dwoma stopami poza wyznaczony tor 

podczas ćwiczenia, za każdy przypadek 
5 pkt 

     

Ominięcie przeszkody 10 pkt      

Dyskwalifikacja  

 

     

Brak zawodnika na linii startu =====      

Zawodnik popełni trzykrotny falstart =====      

Zawodnik nie ukończy konkurencji (nie 

dobiegnie do mety)/ nie wyłączy czasu  
===== 

     

Prądownica z podłączonym wężem nie została 

przeniesiona całą długością za linię mety 
===== 

     

Wynik łączny ===== 
 

 

    

 

Sędzia kierownik toru __________________________  
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Załącznik nr 3                                  Schemat  toru 

 

OBJAŚNIENIA: 

1. Gaśnica GP 6 bez ładunku                             6. Stojak z poprzeczką 

2. Podest do postawienia gaśnicy   7. Sprzęt do ułożenia na stanowisku 

3. Węże W-52, 3 pary łączników    8. Stanowisko przyrządów i armatur 

4. Wąż W-52 (15 m) spięty noszakiem   9. Stanowisko węzłów 

5. Podest do ułożenia węża W-52  10. Prądownica prosta bez zaworu 

      11. Rozdzielacz i 2 x wąż W-52 (15 m) 

Przeszkody należy rozstawiać na środku odcinków. 
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Załącznik nr 4. Węzły 

 

Węzeł wantowy 

 
 

Ósemka podwójna (ciesielski) 

 

 
 

Węzeł płaski (tkacki) 
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Załącznik nr 5. Rysunki sprzętu 

 
 
 

 
1. Klucz do łączników 

 

 
 

 
 

2. Podpinka wężowa   3. Noszak węża 

 
 
 
 

 
 

 
4. Prądownica PW-52 
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5. Zbieracz    6. Smok ssawny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
7. Rozdzielacz   8. Wąż spięty noszakiem 
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Załącznik nr 6. Przeszkody  
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Załącznik nr 7.  

PROTOKÓŁ KOŃCOWY SĘDZIEGO GŁÓWNEGO 

 „HALOWYCH ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH MDP” 

 

        W dniu ……………………….…. roku przeprowadzono w …….…………………………………… 
                                                                                                                           (miejscowość) 

………………………………………………….. halowe zawody sportowo-pożarnicze MDP  
                         (szczebel zawodów) 

W zawodach udział wzięło………. drużyn i…….. zawodników, które reprezentowały…..… miejscowości. 

Zawody przeprowadzono wg regulaminu Halowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP –  

wydanie  1/2022 r. dla województwa lubelskiego 

Komisję sędziowską powołał………………………………………………………….., 

a sędzią głównym zawodów był  ……………………………………….....……………………... 

Zawody rozegrano w następujących kategoriach: 

                  - chłopcy młodsi i starsi                  - dziewczęta młodsze i starsze 

Klasyfikacje 6-ciu pierwszych miejsc w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco: 

W grupie młodszej dziewczęta - indywidualnie  ; 

1. Miejsce Imię i nazwisko drużyna z wynikiem …,… punktów 

2. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

3. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

4. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

5. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

6. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

      W grupie młodszej chłopcy – indywidualnie 

1. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

2. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

3. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

4. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

5. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

6. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

W grupie starszej dziewczęta – indywidualnie 

1. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

2. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

3. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

4. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

5. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

6. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 
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W grupie starszej chłopcy – indywidualnie 

1. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

2. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

3. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

4. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

5. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

6. Miejsce ………………. ………………. z wynikiem …,… punktów 

      Klasyfikacje drużynowe w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco*: 

W grupie młodszej dziewczęta - drużynowo: 

1. Miejsce ……………….  z wynikiem …,… punktów 

2. Miejsce ……………….  z wynikiem …,… punktów 

3. Miejsce ……………….  z wynikiem …,… punktów 

W grupie młodszej chłopcy - drużynowo: 

1. Miejsce ……………….  z wynikiem …,… punktów 

2. Miejsce ……………….  z wynikiem …,… punktów 

3. Miejsce ……………….  z wynikiem …,… punktów 

W grupie starszej dziewczęta - drużynowo: 

1. Miejsce ……………….  z wynikiem …,… punktów 

2. Miejsce ……………….  z wynikiem …,… punktów 

3. Miejsce ……………….  z wynikiem …,… punktów 

W grupie starszej chłopcy - drużynowo: 

1. Miejsce ……………….  z wynikiem …,… punktów 

2. Miejsce ……………….  z wynikiem …,… punktów 

3. Miejsce ……………….  z wynikiem …,… punktów 

      Podczas zawodów do komisji sędziowskie wpłynęło….. protestów. 

W czasie zawodów wypadkowi uległo …..zawodników. 

   
 

 

   
Przewodniczący 

Komisji Sędziowskiej 
 

    

     

 

 

 

 

* W protokole należy zawrzeć całą klasyfikację drużynową, zajęte miejsca przez wszystkie 

startujące drużyny. 
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Załącznik nr 8. Schemat drabinki pucharowej „NAJLEPSZY ZAWODNIK” 

 


