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 REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWO - OBRONNYCH 

 - ELIMINACJE DO „ZLOTU KLAS MUNDUROWYCH 2018” 
 

 
 

  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

1. Celem zawodów jest:  

a) kształtowanie w środowisku młodzieży szkolnej postaw patriotycznych,  

w szczególności uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości, 

popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży z klas mundurowych 

współpracujących z instytucjami i jednostkami Sił Zbrojnych RP, 

kształtowanie u młodzieży umiejętności i cech charakteru niezbędnych do 

współdziałania w zespole oraz przydatnych w realizacji zadań  

o charakterze obronnym, sprawdzenie umiejętności nabytych przez 

uczniów w trakcie prowadzonych szkoleń i nauki w szkołach oraz 

wyłonienie najlepszej szkoły mundurowej w Polsce, 

b) wyłonienie szkoły, która będzie reprezentowała w dniach 30 września  

– 6 października 2018 województwo małopolskie podczas IV Centralnego 

Zlotu Klas Mundurowych w Żaganiu. 

2. Zawody są formą rywalizacji sportowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

województwa małopolskiego posiadających klasy mundurowe realizujących 

swoje cele statutowe na terenie województwa małopolskiego. 

3. Komisja Sędziowska:  

a) Sędzia główny, 

b) Sędzia startowy.  

c) Sędziowie poszczególnych konkurencji.  

d) Sędziowie na punktach kontrolnych.  

e) Komisja Odwoławcza (do komisji odwoławczej wchodzi 5 osób, w tym 3 

osoby spośród opiekunów, kierownik i sędzia główny zawodów). 

 

Sędziami nie mogą być nauczyciele szkół biorących udział w eliminacjach.  
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II. WARUNKI UCZESTNICTWA. 

 

1. W zawodach uczestniczą dziewięcioosobowe zespoły, w każdym zespole 

wybrany zostaje kapitan. Zespołowi towarzyszy pełnoletni opiekun, który nie 

bierze udziału w konkurencjach.  

2. Szkoła może zgłosić do udziału w zawodach tylko jedną drużynę.  

3. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w trakcie  IV 

Centralnego Zlotu Klas Mundurowych,  będą miały status ucznia danej szkoły.  

4. Kapitanowie i opiekunowie odpowiadają za znajomość przez członków 

zespołów:  

a) regulaminu zawodów i szczegółowego programu;  

b) zasad i warunków bezpieczeństwa w czasie odbywania zawodów. 

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru, określonych w regulaminie 

może spowodować dyskwalifikację zespołu lub zawodnika.  

 

III. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW. 

 

1. Umundurowanie i sprzęt:  

a) ubiór typu wojskowego (mundur polowy lub podobny);  

b) buty (typu wojskowego, traperskiego, harcerskiego, itp.) pełne na 
podeszwie z protektorem sznurowane powyżej kostki;  

2. Wymagana dokumentacja:  

a) Aktualna legitymacja szkolna/dowód osobisty;  

b) Aktualne ubezpieczenie NW;  

c) Zaświadczenie lekarskie /załącznik nr 2/ 

d) Zgoda rodziców lub opiekunów pranych /załącznik nr 3/ 

e) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – opiekun /załącznik nr 4/ 

Uwaga: Osoby nie posiadające ww. dokumentów nie zostaną dopuszczone 
do udziału w zawodach.  

3.  Zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w eliminacjach winno nastąpić do 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie w nieprzekraczalnym 

terminie do 29 czerwca 2018 r., drogą elektroniczną na adresy: 

wszwkrakow.ot@ron.mil.pl, wszwkrakow.rzecznik@ron.mil.pl. 

mailto:wszwkrakow.ot@ron.mil.pl
mailto:wszwkrakow.rzecznik@ron.mil.pl
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4. Kartę zgłoszenia drużyny /załącznik nr 1/ oraz wymagane dokumenty należy 

przedstawić organizatorowi w dniu zawodów, podczas odprawy technicznej. 

 

IV. PRZEBIEG I ORGANIZACJA ZAWODÓW. 

 

1. Zawody odbędą się w Garnizonowym Ośrodku Szkolenia „Pasternik” Rząska   

4 września 2018 r. w godz. 8.30 – 14.00. 

Odprawa techniczna w godz. 8.30 – 9.00 w miejscu przeprowadzenia 

zawodów. 

2. Drużyny będą wykonywały te same konkurencje w ramach biegu terenowego 

(konkurencje nr od 1 do 3). 

3. Starty drużyn będą odbywały się co 10 minut.  

4. W przypadku nieukończenia zawodów przez wszystkich członków drużyny, 

zespół zostaje zdyskwalifikowany,  

5. Zatrzymanie czasu nastąpi po minięciu mety przez ostatniego zawodnika  

z drużyny lub po wykonaniu określonego dodatkowego zadania. 

6. Za ominięcie wymaganej konkurencji, do czasu pokonania trasy biegu dolicza 

się 30 minut karnych za każdą niewykonaną konkurencję. 

7. Pierwsze miejsce zajmie zespół, który w najkrótszym czasie pokona trasę 

biegu wykonując wszystkie konkurencje oraz dodatkowe zadania, uzyskując 

jak najmniej minut karnych. 

8. Ostateczny wynik ogłoszony będzie na podstawie czasu biegu. 

 

V. PUNKTACJA. 

 

1. Prowadzona będzie tylko klasyfikacja drużynowa. 

 

VI. KONKURENCJE. 

 

1. Marszobieg zespołowy. 

Konkurencja polega na pokonaniu przez zespół trasy ok. 2 km w możliwie 

najkrótszym czasie. Trasa marszobiegu usytuowana będzie w terenie leśnym. 

Na trasie rozmieszczone są 3 Punkty Kontrolne (PK). Pokonanie tych punktów 

wymaga prawidłowego wykonania zadań przez wszystkich zawodników 

drużyny. W wypadku przybycia zespołu na PK, na którym znajduje się już inny 

zespół wykonujący zadanie, sędziowie kierują zespół do wykonania takich 

samych zadań na punktach znajdujących się obok. Oba stanowiska na 

każdym PK mają tą samą skalę trudności. Interwał startowy, co 10 minut. 

Marszobieg wygrywa ta drużyna, która w krótszym czasie pokona trasę  

i poprawnie wykona wszystkie zadania na trasie. Każdy z kapitanów posiada 

kartę startową, na której sędziowie na poszczególnych PK potwierdzają 

zakończenie zadania i uzyskany czas. Podpis sędziego na karcie startowej 

jest zgodą na kontynuację marszobiegu do kolejnego PK. Brak podpisu 

skutkuje minutami karnymi (30 min). W biegu bierze udział cały zespół. 
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Zadania na punktach kontrolnych 
 

A. Rzut granatem do celu w postawie klęcząc. 

4 członków drużyny wykonuje kolejno po 1 rzucie  granatem ćwiczebnym 

RG-42 do celu (kwadrat o bokach 3 metry) z odległości 15 metrów 

w postawie klęcząc. Po wykonaniu rzutu, wraca do postawy stojąc, przed 

przystąpieniem następnego zawodnika do konkurencji poprzedni rzucający 

przynosi granat dla kolejnego zawodnika. Członkowie drużyny, mogą 

wskazywać miejsce, w którym znalazł się granat po upadku. Dozwolone jest 

również by osoba oczekująca na rzut przyniosła granat. 

Kolejny zawodnik może wykonać rzut po minięciu linii rzutu przez zawodnika 

przynoszącego granat. W przypadku zbyt wczesnego wyrzutu granatu, 

zawodnik winien będzie powtórzyć rzut. Każda drużyna winna wykonać  

4 rzuty. Liczy się miejsce upadku granatu. Upadek granatu na linii granicznej 

kwadratu zaliczany jest jako trafienie w cel. Przekroczenie linii rzutu 

traktowane jest jako rzut niecelny. Za każdy niecelny rzut do końcowego 

czasu biegu dolicza się 2 minuty. Karne minuty doliczane do czasu biegu.  
 

B. Strzelanie z pistoletu pneumatycznego do Łucznik wz. 70 

Po dobiegnięciu do określonego miejsca, 5 członków drużyny wykonuje 

strzelanie z pistoletów pneumatycznych typu Łucznik wz.70 do automatów 

(zapadek - kulochwyt biathlonowy).  Celem zadania po komendzie START 

jest trafienie 10 celi przez 5 członków drużyny (każdy do dyspozycji ma 

1 stanowisko, 1 pistolet i 5 szt. amunicji, której nie wolno przekazywać 

innemu strzelającemu). Czas na wykonanie zadania 3 min., po upływie tego 

czasu liczone są trafione i nietrafione cele. W przypadku zestrzelenia 

wszystkich celi zatrzymywany jest czas i zapisywany, drużyna kontynuuje 

bieg. 

Liczba celi do zestrzelenia: 10 szt. 

Czas konkurencji: 5 min 

Ilość amunicji: 5 szt. na każdym stanowisku  

Kara za nietrafione cele: 2 min. za każdy nietrafiony cel. 
 

C. Posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony przeciwchemicznej. 

Na sygnał Instruktora (start czasu), każdy z zawodników zakłada maskę 

p.gaz MP-5 i będąc w niej współuczestniczy w ubiorze dwóch członków 

drużyny w odzież ochronną OP1-M. Za zakończenie konkurencji uważa się 

zgodne z normami i przepisami OPBMR ubranie 2 osób w indywidualne 

środki ochrony przed skażeniami, potwierdzone przez Instruktora hasłem: 

STOP. Po tym haśle należy zdjąć i spakować odzież ochronną, a następnie 

kontynuować bieg. Czas na wykonanie konkurencji to 7 min., w przypadku 

niezapięcia jakiegokolwiek elementu lub błędnego ubrania, kara za każdy 

błędnie lub nie czasowo ubrany kombinezon wynosi 10 min. W przypadku 
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rezygnacji z ubierania OP1-M drużyna jest karana 10 min. za każdy 

nieubrany kombinezon i musi oczekiwać 7 min. do kontynuacji biegu. Karne 

minuty doliczane do czasu biegu.  

 

VII. NAGRODY. 

 

1. Drużynowo  w klasyfikacji: miejsca I – III puchary i dyplomy. Pozostałe miejsca 

dyplomy. 

2. Drużyna, która uzyska najlepszy czas w strzelaniu – Puchar Dyrektora LOK 

w Krakowie. 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu 

wypadków urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania zawodów. 

2. Każda drużyna winna mieć opiekuna z ramienia szkoły, odpowiedzialnego  

za zespół. 

3. Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego Regulaminu oraz 

postanowienia organizatora, a także Instruktorów poszczególnych konkurencji. 

4. W przypadku rażących naruszeń Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa,  

w szczególności podczas strzelania z pistoletu pneumatycznego, organizator 

ma prawo zdyskwalifikować zespół. 

5. Na trasie biegu wolno przebywać tylko drużynie w czasie odbywania 

konkurencji. Pozostałe drużyny i opiekunowie zostają na linii Startu/Mety. 

6. Wszelkie protesty należy składać do Sędziego Głównego zawodów w formie 

pisemnej. Rozpatrzenie protestu nastąpi w czasie zawodów (nie później 

jednak niż na godzinę przed planowanym zakończeniem zawodów). 

7. Zespół lub zawodnik podlega dyskwalifikacji (decyzją komisji odwoławczej) 

jeżeli: 

- nie przestrzega regulaminu zawodów; 

- nie przestrzega instrukcji lub nie podporządkowuje się poleceniom 
Kierownika zawodów i Sędziego; 

- nie przestrzega instrukcji strzelania lub zasad bezpieczeństwa; 

- nie przestrzega przepisów dot. stroju w czasie trwania konkurencji; 

- drużyna nie ukończyła marszobiegu w pełnym składzie osobowym; 

- zawodnicy zachowują się niesportowo; 

- drużyna pominęła konkurencję na trasie marszobiegu; 

- drużyna opuściła rejon zgrupowania bez zgody kierownictwa zawodów  
i nie zgłosiła się do odbycia konkurencji; 

- korzysta ze środków łączności oraz pojazdów mechanicznych na trasie 
marszobiegu 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie 

zawodów bez wcześniejszego powiadomienia drużyn. 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA REPREZENTACJI SZKOŁY DO  

 ZAWODÓW SPORTOWO-OBRONNYCH 
- ELIMINACJE DO „ZLOTU KLAS MUNDUROWYCH 2018 

 

Nazwa Szkoły (Pieczątka Szkoły): 

……………………………………………………………………………… 

 

Dane kontaktowe (numer telefonu i adres poczty elektronicznej) :  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres Szkoły : ……………………..…………………………………………………………  

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Data urodzenia 
Nr legitymacji 

szkolnej 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 

 

Imię i nazwisko wyznaczonego Opiekuna : ……………………………………. 

 

 

Numer telefonu komórkowego Opiekuna: ……………………………………… 
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Załącznik nr 2 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 
 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. stwierdzam, że 
stan zdrowia: 
 
imię 
…………………………………..……………………………………………………………… 
 
nazwisko 
………………………………………………………………………………………………… 
 
rok urodzenia 
………………………………………………………………………………………… 
 
miejsce urodzenia 
……………………..……………………………………………………………. 
 
może bezpiecznie uczestniczyć w zawodach w sportach obronnych i strzeleckich. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Miejscowość i data ………………………………………. 

 
 

Pieczęć i podpis lekarza ………………..………………………… 
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Załącznik nr 3 

 
ZGODA RODZICÓW – OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
My niżej podpisani 
Opiekun prawny (ojciec, matka, ………………….……………………………….…) 
                                                                                                                      inna osoba prawna 

 
………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                         imię i nazwisko 

 
nr dowodu osobistego …………………………. wydanego dnia …….…..……………… 
 
przez 
……………………………….……………………………………………..………………… 
 
zamieszkały(a) 
 
ul.……………..……………………….…… 
nr domu ………nr mieszkania……… kod pocztowy ………………. 
telefon kontaktowy …………………………………… 
 
wyrażam zgodę na udziału mojego syna/córki …………..……………………………….. 
                                                                                               imię i nazwisko 

.…………………………………………………………………… 
                                                    data i miejsce urodzenia 

 
w zawodach organizowanych przez Ligę Obrony Kraju. 
 
…………………………………………………….. 
                             miejscowość, dzień, miesiąc, rok 

 
Uwaga: 
ZGODĘ WYPEŁNIAJĄ OSOBIŚCIE RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI 

 
1. ………………………………………………………….. 2. ……………………………………………………… 
 

 
……………………………………………………….. 
                                  miejscowość i data  

 
Równocześnie wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszej córki/syna zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27. 04 2016 r ws. ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej 
RODO). 
Dane zostaną przetworzone przez Ligę Obrony Kraju w celu analizy uzyskanych rezultatów (cele 
statystyczne) oraz w celu przygotowania listy osób zakwaterowanych, uczestniczących i wypełnienia 
dyplomów (cele właściwe). 
 
 
……………………………………………………….. 
                                  miejscowość i data 
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………………………………………….dnia …………….. r. 
                             miejscowość 

Załącznik nr 4 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27. 04 2016 r ws. ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO). 
Dane zostaną przetworzone przez Ligę Obrony Kraju w celu analizy uzyskanych rezultatów (cele 
statystyczne) oraz w celu przygotowania listy osób zakwaterowanych, uczestniczących i wypełnienia 
dyplomów (cele właściwe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………….. 
                           miejscowość i data  

 
 
 
 
 


