
Regulamin Zawodów Sportowo Pożarniczych OSP w powiecie żarskim  
grupa kobiet i mężczyzn (wersja z dnia 2011.05.25) 

 

Zawody są rozgrywane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe: 

 
1. Sprzęt 
Znormalizowany typowy, bez przeróbek, każda drużyna powinna posiadać sprzęt w wyszczególnionej poniżej ilości – może być 
pożyczony. Sprzęt na sztafetę i ćwiczenie bojowe może być tym samym sprzętem. 

1.1 Sztafeta . 
Lp. Wyszczególnienie sprzętu Ilo ść szt. 
1. Prądownica PW 52 dowolna  (spełniająca rolę pałeczki) 1 
2. Rozdzielacz 52/75/52 2 
3. Wąż tłoczny W-75, dł. 20m ± 0,5m - zwinięty w krąg podwójny 1 
4. Wąż tłoczny W-52, dł. 20m ± 0,5m - zwinięty w krąg podwójny 1 

 

1.2 Ćwiczenie bojowe 
Lp. Wyszczególnienie sprzętu Ilo ść szt. 
1. Motopompa 1 
2. Wąż ssawny W-110, dł. 2,4 ÷ 2,5 m 2 
3. Wąż tłoczny W-75, dł. 20m ± 0,5m (złożony/zwinięty dowolnie) 2 
4. Wąż tłoczny W-52, dł. 20m ± 0,5m (złożony/zwinięty dowolnie) 4 
5. Prądownica wodna PW 52 (dowolny typ) 2 
6. Rozdzielacz 52/75/52 1 
7. Smok ssawny kompletny (z zaworem zwrotnym) 1 
8. Klucze do łączników 2 

2. Ubiór:  
Nie zastosowanie się do posiadania wymaganego ubioru skutkuje niedopuszczeniem drużyny do wykonywania ćwiczenia – dyskwalifikacja. 
2.1 Ubiór Mężczyźni:   hełm  strażacki (dowolny typ, może być bez przyłbicy i kołnierza),  ubranie  koszarowe  lub  moro;  pas  
bojowy szeroki  (bez podpinki, zatrzaśnika,   pochewki,   toporka),   obuwie   za  kostkę   (np. skutery,   wojskowe   opinacze   lub 
wysokie buty sznurowane). Zawodnicy występują bez oznakowań. 
 
2.2 Ubiór Kobiety: :   hełm  strażacki (dowolny typ, może być bez przyłbicy i kołnierza),  ubranie koszarowe, moro lub dres, 
pas bojowy lub pasek typu wojskowego, obuwie dowolne. Zawodniczki występują bez oznakowań. 
 
3.  Skład drużyny, wiek zawodników 
- Mężczyźni: 9 osób - w tym rezerwowy  (w skład męskiej drużyny mogą wchodzić kobiety) 
- Kobiety: 10 osób — w tym rezerwowy oraz obsługujący motopompę (obsługującym motopompę może być mężczyzna) 
Wiek zawodników: od 16 lat 
 
4. Przebieg konkurencji: 
 
4.1 Sztafeta Pożarnicza 
Drużyna rozstawia się na torze (7 osób) z własnym sprzętem wymienionym w punkcie 1.1 . Pierwszy zawodnik ustawia się na  
torze przed linią startu, pozostali zawodnicy ustawiają się na  linii wyznaczającej początek ich odcinka toru.  Po rozpoczęciu 
sztafety mogą przesunąć się na odcinek wcześniejszy lub przejść do przodu (strefa zmian jest od przeszkody do przeszkody). 
Po sygnale sędziego startowego zawodnik nr 1 dobiega do węża W-75 i rozdzielacza i podłącza jeden z łączników węża z nasadą 
wlotową 75 rozdzielacza. Zawodnik nr 2 przeskakuje nad płotkiem lekkoatletycznym. Zawodnik nr 3 przeskakuje wyznaczony 
“rów”. Zawodnik nr 4 pokonuje slalomem ustawione w rzędzie tyczki (można zacząć z prawej lub lewej strony). Zawodnik nr 5 
przebiega po równoważni. Zawodnik nr 6 pokonuje ścianę bez korzystania z podpór bocznych (kobiety przeskakują nad płotkiem 
lekkoatletycznym). Zawodnik nr 7 dobiega do węża W-52, łączy go z prądownicą i rozdzielaczem i biegnie na linię mety. W 
momencie przekraczania linii mety prądownica musi być podłączona do węża. Można trzymać za wąż lub prądownicę lub za 
łącznik. Po wykonaniu zadania (pokonaniu przeszkody/podłączeniu węża) zawodnik przekazuje prądownicę następnemu 
zawodnikowi – przekazanie może się odbyć na odcinku zawodnika przekazującego lub zawodnika któremu jest przekazywana 
prądownica. 
5 punktów karnych przyznaje się za zbyt wczesne przekazanie prądownicy, przerzucanie prądownicy przez przeszkodę, za 
nieprawidłowe pokonanie przeszkody tj. przewrócenie płotka, wpadnięcie do rowu, spadnięcie z równoważni, pokonanie ściany po 
podporach bocznych, ominięcie jednej tyczki. 10 punktów karnych przyznaje się za niepodłączenie, nieprawidłowe podłączenie lub 
rozłączenie węża z rozdzielaczem i/lub prądownicą i/lub za przekroczenie linii mety bez podłączonej prądownicy, za ominięcie 
przeszkody. 20 punktów karnych za niezdyscyplinowanie, samowolę zawodnika. Dyskwalifikacja następuje gdy drużyna nie 
ukończy sztafety w czasie 3 minut 
 
 



 
4.2  Ćwiczenie bojowe 
Sprzęt wymieniony w punkcie 1.2 należy ułożyć na podeście lub innym sprzęcie znajdującym się na podeście (na motopompie na 
wężach ssawnych itp.) w dowolny sposób z zastrzeżeniem że poza podest mogą wystawać tylko węże ssawne. Węże mogą być 
złożone w harmonijkę, zwinięte w podwójny krąg lub w inny dowolny sposób. Węże i sprzęt nie mogą być połączone przed startem 
ze sobą – łączniki i nasady mogą być przygotowane do połączenia (musi być między kłami minimalna odległość „na wsunięcie 
kartki papieru). 
Nie wygłasza się rozkazu dowódcy. Drużyna w składzie 8 osób (drużyna kobieca w składzie 8 kobiet + mężczyzna obsługujący 
motopompę – może być 8 kobiet + kobieta obsługująca motopompę) ustawia się w dowolny sposób na dwóch wyznaczonych 
liniach startowych. Na sygnał sędziego startowego biegną do sprzętu ułożonego na podeście i sprawiają linię ssawną z dwóch węży 
ssawnych zakończonych smokiem ssawnym, linię główną z dwóch odcinków W-75 zakończoną rozdzielaczem, oraz dwie linie 
gaśnicze z dwóch odcinków W-52 każda zakończone prądownicą wodną PW 52 dowolnego typu – prostą, lub TURBO, zamykaną 
lub bez zaworu. Zawodnicy sprawiają sprzęt w dowolnej kolejności i  dowolny sposób. W drużynie kobiecej mężczyzna (lub 
kobieta obsługująca motopompę) nie może wykonywać innych czynności niż obsługa motopompy – nie może łączyć węży, 
podawać sprzętu oraz poruszać się po całym torze – musi znajdować się w rejonie od linii startowej do końca pierwszego odcinka 
węża linii głównej (po rozwinięciu i podłączeniu linii ssawnej i głównej do motopompy może dokręcić łącznik węża tłocznego i 
ssawnego przy nasadach motopompy). Dopuszczalne jest łączenie bez kluczy. Klucze po zakończeniu ćwiczenia nie muszą się 
znajdować na podeście. Linie gaśnicze mogą się krzyżować – prawa linia może iść z lewej nasady i na odwrót. Zadanie uważa się 
za wykonane gdy zostaną przewrócone 4 pachołki i zostanie obrócona tarcza. 
5 punktów karnych przyznaje się za przekroczenie linii prądowników - nie można przekroczyć lub stanąć na linii prądowników 
stopami/stopą, dopuszczalne jest wystawienie rąk i prądownicy w „powietrzu” poza linię prądowników, gdy osoba obsługująca 
motopompę w drużynie kobiecej wykonywała inne zadania niż opisane w regulaminie. 10 punktów karnych gdy woda została 
zassana przez wąż ssawny bez podłączonego smoka ssawnego lub smok odłączył się w trakcie startu. 
20 punktów karnych przyznaje się gdy prądownicy pomagali sobie nawzajem przy wykonaniu zadania (prądownik po przewróceniu 
swoich pachołków pomagał obrócić tarczę lub na odwrót). 
Dyskwalifikacja następuje gdy: 
- zadanie nie zostanie wykonane w ciągu 3 minut. 
 
5. Obliczanie wyniku i ustalanie kolejności zajętych miejsc: 
Wynik drużyny ustala się na podstawie ilości punktów uzyskanych za czas wykonania zadań i za punkty karne. Przyjmuje się że 
jedna sekunda to jeden punkt. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy. Wygrywa drużyna która uzyska mniejszą ilość 
punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów decydują mniejsza ilość punktów z ćwiczenia bojowego. W przypadku 
dyskwalifikacji drużyny w jednej z konkurencji lub w dwóch konkurencjach przyjmuje się następującą kolejność zajętych miejsc: 
I drużyna która ukończyła dwie konkurencje i ma najmniejszy czas 
II przy równej sumie czasu bojówki i sztafety drużyna która szybciej wykonała bojówkę 
III drużyna która ukończyła ćwiczenie bojowe i ma najmniejszy czas i została zdyskwalifikowana podczas sztafety pożarniczej 
IV drużyna która ukończyła sztafetę pożarniczą i ma najmniejszy czas i została zdyskwalifikowana podczas ćwiczenia bojowego 
V drużyna która została zdyskwalifikowana podczas ćwiczenia bojowego i sztafety pożarniczej. 
W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia pierwszeństwa (wszystkie punkty identyczne) zarządza się dogrywkę w ćwiczeniu 
bojowym. 
 
6. Postanowienia końcowe 
W kwestiach spornych decyduje sędzia główny zawodów informując o dodatkowych ustaleniach wszystkich kierowników drużyn. 
 
W przypadku nie ukończenia konkurencji z powodu uszkodzenia sprzętu drużyny (nie zadziałała motopompa, pękł wąż) nie 
powtarza się startu 

 
Rodzaj motopompy ustala organizator zawodów informując z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie zainteresowane drużyny 
 
7. Dodatkowe ustalenia: 
 
Odstępstwa od niniejszego regulaminu ustala organizator zawodów w porozumieniu z sędzią głównym pod warunkiem zapoznania 
ze zmianami wszystkich drużyn startujących w zawodach. 
 
 
 

 
Regulamin opracował: 
st. kpt. Paweł Hryniewicz 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


