
Odprawa 

przed Ogólnopolskimi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi OSP, KDP i PSP,

które zostaną przeprowadzone w dniu 28 sierpnia 2021 r. w Koninie

3 sierpnia 2021 r.

1. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o:

- Regulamin Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych – 6 wydanie 2002 r.

- Ustalenia dotyczące Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych: uzupełniające 
wskazówki do regulaminu zawodów – strona www.zosp rp.pl    Sport    Zawody Polanica Zdrój

2. Wiek zawodników

W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2005 r. i starsi (tj. 2004, 2003, itd.).

3. Dokumenty zawodników

Dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

4. Stan osobowy startujących drużyn.

Drużyna składa się z 10 zawodników. 

Pkt 2.3 W poszczególnych konkurencjach drużyna przystępuje w następującej ilości 
zawodników

Ćwiczenie bojowe (na sucho) – 9 zawodników,

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami – 8 zawodników.

W ćwiczeniu bojowym nie włączony w skład zawodnik (rezerwowy) z chwilą zgłoszenia w 
komisji obliczeń A nie może już być wymieniony. Nie może on też przebywać na placu podczas 
ćwiczenia bojowego.

Po przeprowadzeniu ćwiczenia bojowego dowódca drużyny ustala, który z zawodników nie 
przystąpi do sztafety pożarniczej. Zawodnik ten opuści bieżnię po zameldowaniu się (z drużyną) 
do sztafety pożarniczej.

Pkt 8.1 Dowódca drużyny prowadzi drużynę po ćwiczeniu bojowym na wyznaczony plac zbiórki
sztafety pożarniczej. W drodze na plac nie wolno dokonać zmian zawodników (dyskwalifikacja).
Przed startem zawodnicy są ponownie sprawdzani w wyznaczonej strefie kontrolnej. Zawodnik, 
który nie przystąpi do biegu sztafetowego zgłasz to sędziemu kontrolującemu. Zawodnik ten 
opuszcza tor sztafetowy. 

Jeżeli zawodnik podczas ćwiczenia bojowego ulegnie kontuzji to opuszcza plac ćwiczeń. 
W przypadku kontuzji następnego zawodnika drużyna zostanie wyłączona z oceny,



5. Umundurowanie i uzbrojenie osobiste zawodników

- ubranie koszarowe, kombinezon do zawodów,

- hełm strażacki (zwrócić uwagę na hełm zawodnika pokonującego rurę),

- pas bojowy z zatrzaśnikiem,

- buty skórzane lub z tworzywa, w ciemnym kolorze. Wymagane jest obuwie zakrywające 
kostki. Przytwierdzone do podeszwy kolce, korki i metalowe szpilki nie są dozwolone,

- oznaczenia funkcyjne zawodników,

- gwizdek (dowódca drużyny).



6. Sprzęt do zawodów.

Ćwiczenie bojowe odbędzie się na 4 torach, a bieg sztafetowy na 2 torach.

W ćwiczeniu bojowym na każdym torze przygotowany będzie następujący sprzęt:

- mata o wymiarach 4m x 9m z namalowanymi liniami ułożenia sprzętu,

 - motopompa Rosenbauer – nasada ssawna dolna krawędź na wysokości 34 cm

- węże ssawne Ws110 dł. 1,60 m prod. Ziegler



- smok ssawny 

- linki do linii ssawnej – Mały Strażak

- klucze do łączników – aluminiowe na każdym torze oraz do wyboru stalowe Zigler



- rozdzielacz wrzecionowy

- wąż W75 z noszkiem – noszaki Mały Strażak

- wąż w52 z noszakiem – noszaki Mały Strażak



- prądownica prosta P52

- podpinka linkowa

W sztafecie pożarniczej z przeszkodami będzie następujący sprzęt:

- prądownica pałeczka sztafetowa



- równoważnia

- ściana

- rura do czołgania



Drużyna będzie miała możliwość tylko jednego startu przy czym przed startem będzie 
możliwość zapoznania się ze sprzętem (forma treningu) pod opieką sędziów.

W obu konkurencjach zastosowany będzie pomiar elektroniczny.

W ćwiczeniu bojowym pomiar będzie uruchamiany (poprze naciśnięcie grzybka) przez sędziego 
toru w momencie wydania sygnału dźwiękowego gwizdkiem przez dowódcę, a wyłączać będzie 
przodownik roty III (również naciśnięcie grzybka). Grzybek do wyłączenia czasu będzie 
ustawiony na wysokości linii rozdzielacza (41 m toru), i w odległości 1,25 m o osi toru.

W biegu sztafetowym start będzie uruchamiał sędzia startowy wydając komendy „Na miejsca” 
a następnie będzie sygnał startowy elektroniczny (brzęczek). Na linii mety będą umieszczone 
fotokomórki, które wyłączą czas w momencie przekroczenia linii mety przez zawodnika nr 8.

W ćwiczeniu bojowym starty drużyn będą nie zależne od siebie. W biegu sztafetowym obie 
drużyny startują jednocześnie.



Organizacja i funkcjonowanie elektronicznego pomiaru czasu 

Jeśli do pomiaru czasu ma zostać użyty system elektroniczny, na każdym torze ćwiczenia 
bojowego muszą zostać ustawione dwa ręczne wyłączniki czasu. Wyłączniki ręczne muszą 
zostać zamontowane na rurze lub podobnej konstrukcji na wysokości 100 cm od podłoża i 
zabezpieczone przed przewróceniem (nawet podczas przypadkowego uderzenia przez 
zawodnika). Rura musi być ustabilizowana na podłożu np. za pomocą podstawy (wymiary 
minimalne 50 x 50 cm). Wyłączniki muszą być połączone z aparaturą pomiarową w sposób 
zabezpieczający okablowanie przed uszkodzeniem przez zawodników lub sędziów. Aby 
uniemożliwić przypadkowe skasowanie wyniku resetowanie czasu może być dokonywane 
wyłącznie za pomocą wyłącznika obsługiwanego przez sędziego toru, a nie za pomocą 
wyłącznika ustawionego w pobliżu drużyny. Wyłącznik startowy umieszcza się obok 
początkowej pozycji sędziego toru. Wyłącznik służący zatrzymaniu czasu z wyświetlaczem 
ustawia się dokładnie na linii 41 m w odległości 1,25 m od środka toru. Panel wyświetlający 
wynik (display) umieszcza się na końcu toru ćwiczenia bojowego (na torze podwójnym może 
być używany tylko jeden wyświetlacz). Parametry techniczne używanego sprzętu zależą od jego 
producenta. 

Przy starcie drużyny system jest uruchamiany przez sędziego toru poprzez naciśnięcie 
wyłącznika startowego. Po otwarciu obu zaworów rozdzielacza przodownik roty 3 dokonuje 
zatrzymania czasu za pomocą wyłącznika ustawionego na linii 41m. Po upewnieniu się, że 
zawodnicy zakończyli swoje zadania i stoją nieruchomo, przodownik roty 3 zatrzymuje czas 
poprzez naciśnięcie wyłącznika dłonią. Po wykonaniu tych czynności przodownik roty 3 
niezwłocznie przyjmuje prawidłowe ustawienie końcowe, to jest obsadza rozdzielacz trzymając 
klucz do łączników przy sobie. Przed naciśnięciem wyłącznika przodownik roty 3 musi chociaż 
na chwilę obsadzać rozdzielacz, w przeciwnym wypadku przyznaje się punkty za „niewłaściwą 
pracę”. 

Uwagi do elektronicznego pomiaru czasu

Jeśli przodownik roty 3 nie zatrzyma elektronicznego pomiaru czasu (nie naciśnie wyłącznika) 
lub zatrzyma pomiar bez naciskania przycisku dłonią należy to uznać za „nieprawidłową pracę”. 
W przypadku, gdy przodownik roty 3 nie zatrzyma pomiaru czasu poprzez naciśnięcie 
wyłącznika dłonią, do arkusza wyników zostanie wpisany czas zmierzony przez sędziów 1 i 2 
jako średnia arytmetyczna ich pomiarów (zaokrąglona do dwóch znaków po przecinku). Jeśli 
przodownik roty 3 zatrzyma pomiar za wcześnie – zanim drużyna zakończy ćwiczenie, każdy 
przypadek (przemieszczania się zawodnika – przyp. tłumacza) oceniony zostanie jako 
„nieprawidłowe ustawienie końcowe”. Jeśli pomiar czasu zostanie zatrzymany przed 
obsadzeniem rozdzielacza przez przodownika roty 3, zostanie to ocenione jako „nieprawidłowa 
praca”. Jeśli przodownik roty 3 nie obsadzi rozdzielacza niezwłocznie (w ciągu 3 sekund) po 
zatrzymaniu czasu, zostanie to uznane za „niewłaściwe ustawienie końcowe”. Obaj sędziowie – 
1 i 2 – muszą wykonywać ręczny pomiar czasu pomiędzy wydaniem komendy „naprzód” (lub 
startem dowolnego członka drużyny) i zatrzymaniem czasu przez przodownika roty 3. Jeżeli 
przydarzy się błąd elektronicznego pomiaru czasu lub znacząca rozbieżność (pomiędzy ręcznym 
i elektronicznym pomiarem czasu), do arkusza ocen zostanie wpisana średnia arytmetyczna 
dwóch ręcznych pomiarów czasu (zaokrąglona do dwóch cyfr po przecinku). (Przyczyna, dla 
której pomiar elektronicznego systemu czasu był błędny lub wyraźnie niedokładny nie będzie 
uwzględniana podczas oceny). 


