ZATWIERDZAM:
………………………...
Kutno dn. 20.09.2017r.

USTALENIA REGULAMINOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IX POWIATOWYCH ZAWODÓW
SPORTOWO POŻARNICZYCH OSP - Łanięta 2017r.

1. Ustalenia
1)

Zawody

dot.

przebiegu

zostaną

zawodów

rozegrane

i

zgodnie

rozgrywania
z

Regulaminem

konkurencji:
Zawodów

Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 10 lutego 2011r. –
regulamin dostępny, z możliwością wydrukowania na stronie internetowej Komendy.
2) W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek OSP biorących udział
w zawodach /lista uczestników biorących udział w spotkaniu stanowi załącznik do
powyższych ustaleń/, ponadto w spotkaniu uczestniczyli:
•

Komendant Powiatowy PSP w Kutnie bryg. Marek Myszkowski,

•

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh. Jakub Świtkiewicz,

•

Komendant Zawodów st. kpt. Zdzisław Pęgowski,

•

Sędzia Główny Zawodów st. kpt. Dariusz Lusa,

• Kierownicy Konkurencji

st. kpt. Mariusz Jagodziński (ćwiczenie bojowe),
kpt. Robert Przybyszewski (sztafeta 7x50),

3) Organizator zawodów ( reprezentowany na spotkaniu przez Naczelnika OSP Łanięta
– dh. Arkadiusza Zielińskiego) przygotuje dwa tory do przeprowadzenia konkurencji
ćwiczenia bojowego i jeden tor do biegu sztafetowego - dla drużyn grupy A i C,
oznaczenie zawodników zapewni Komenda – 2 zestawy, pierwsze startują drużyny
grupy C,
4) Listy zgłoszeniowe: dla seniorów (grupa „A” i „C”) pieczęć i czytelny podpis prezesa
(naczelnika) danej jednostki OSP, wg nowego regulaminu - koniecznie zawierające daty
urodzenia strażaków i ich funkcje w ćwiczeniu bojowym, ze stosowną adnotacja dot.
badań lekarskich oraz ubezpieczenia – wzór dostępny na stronie internetowej
Komendy,
5) Harmonogram minutowy zawodów został określony w następujący sposób:

•

przyjazd jednostek OSP biorących udział w zawodach do godziny 9.00

•

zbiórka drużyn OSP na płycie boiska do godziny 9.30

•

odprawa kierowników zespołów OSP godzina 9.40

•

rozpoczęcie zawodów godzina 10.00

•

posiłek dla uczestników zawodów około 12.30

•

zakończenie zawodów 13.00

6) ubiór zawodników zgodny z regulaminem punkt 2.5 str. 4 (grupa „A” i „C”), obuwie
obejmujące lub zakrywające kostkę, stosowane w ochronie p.poż, nie dopuszcza się
obuwia sportowego,
7) ustalono wzór druku oświadczenia wyrażającego zgodę na udział niepełnoletniego
w zawodach – oświadczenie dostępne w sekretariacie zawodów lub na stronie
internetowej Komendy,
8) ustalono jednolity druk formularza protestu - druk dostępny w sekretariacie zawodów
lub na stronie internetowej Komendy,
9) w sprawie sztafety pożarniczej 7x50m z przeszkodami ustalono co następuje: tyczki
wysokość 1,70 m zostały zastąpione tyczkami 1,20 m – brak możliwości
zagwarantowania regulaminowej tyczki przez gospodarza obiektu (pozostały sprzęt
zgodnie z regulaminem punkt 4.2.2.1 do 4.2.4 str.11 i 12),
10) w sprawie ćwiczenia bojowego ustalono co następuje: odstąpiono od wykonywania
komend rozkazu przez dowódcę startującej drużyny OSP, pozostały przebieg konkurencji
zgodnie z regulaminem punkt 4.1.4.1 str. 7, punkt 4.1.4.2 i 3 str. 7 i 8, punkt 4.1.4.4 do
6 str.9 i 10, w ćwiczeniu bojowym drużyny kobiece (grupa C) zrezygnowano z funkcji
„Mechanika” - obsługujący motopompę mężczyzna czynności jak w grupie A,
11) Do startu dopuszcza się motopompy typu P03 i P05 o rozruchu ręcznym, nożnym
lub elektrycznym.
12) Na terenie wyznaczonym do rozgrywania konkurencji mogą przebywać tylko
zawodnicy startujących drużyn. Wszyscy pozostali znajdują się poza wyznaczoną strefą.
13) Zapoznano zebranych przedstawicieli OSP z sędzią głównym zawodów,
14) Kierownicy drużyn muszą posiadać aktualne dokumenty stwierdzające tożsamość
startujących zawodników. Weryfikacja dokumentów może być dokonywana zgodnie
z przedstawionymi listami zgłoszeniowymi wyrywkowo podczas zawodów - zgodnie
z regulaminem punkt 7.1 str. 13 ( zrezygnowano z weryfikacji legitymacji OSP),

14) przeprowadzono losowanie ustalające kolejność startową poszczególnych drużyn:
Grupa A
1. OSP Skórzewa; gm. Oporów,
2. OSP Ostrowy; gm. Nowe Ostrowy,
3. OSP Witoldów, gm. Łanięta
4. OSP Wroczyny, gm. Kutno,
5. OSP Klonowiec, gm. Strzelce,
6. OSP Pniewo, Bedlno,
7. OSP EMIT Żychlin, gm. Żychlin
Grupa C
1. OSP Pniewo, gm. Bedlno,
2. OSP Długołęka, gm. Strzelce

2. Postanowienia końcowe: miejsce postoju samochodów wyznaczone zostanie przez
grupę techniczną (strażacy OSP Łanięta – oznaczenie kamizelka koloru żółtego),
po

zakończeniu

wszystkich

konkurencji

drużyny

obowiązkowo

uczestniczą

w zakończeniu zawodów.

Sędzia Główny Zawodów Sportowo – Pożarniczych
…………………………………………………………………………….

